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Arkivsaksnr.: 17/275-1 Ofl § 13  Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

24.01.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 17/86-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport november 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Formannskapet 24.01.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport november 2016 tas til orientering 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 26 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr nov) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-195 986 -53 118 -25 945 0 25 945 1 085

4 822 7 072 8 844 9 582 738 8 % 691

82 887 98 705 103 731 101 417 -2 314 -2 % -2 756

159 969 165 359 184 296 188 423 4 127 2 % 2 816

231 306 261 338 283 620 282 692 -927 0 % -1 569

112 462 128 023 138 768 137 007 -1 761 -1 % -2 027

18 589 18 393 25 860 27 415 1 555 6 % 1 267

583 636 604 172 649 523 642 904 -6 619 -1 % -7 865

106 133 109 457 138 294 142 481 4 187 3 % -270

-67 627 -67 628 -59 057 -57 597 1 460 3 % 1 000

-1 463 181 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 1 % 7 000

35 017 40 034 82 720 85 820 3 100 4 % 2 800Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Det er kun små endringer i årsprognosen for de enkelte rammeområdene fra forrige 

månedsrapport, men betydelig endring på området skatt og rammetilskudd som øker 

merinntekten fra 7 mill. kroner til 22,4 mill. kroner. Samfunn endrer også sin årsprognose og 

viser nå et mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. 

Driftsområdene viser et samlet merforbruk på ca 1 mill. kroner, som er et meget godt resultat 

målt mot budsjettplanen. Det er årets ekstraordinært gode skatteinngang samt lave renter på 

lån som gjør at kommunen i år vil få et betydelig bedre regnskapsresultat enn budsjettert. 
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Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i oktober sammenlignet med fjoråret. 

Måneden viser 8 % i 2016 mot 9,4 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt for året til og med 

oktober er sykefraværet i år 7,8 % mot 8,7 % i samme periode i fjor. Fortsetter trenden ut året 

vil Ringerike kommune gå mot rekordlavt sykefravær sammenlignet med perioden 2001-2015. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

 

Rådmannens vurdering 

2016 går mot slutten og årsprognosen skal nå vise et relativt godt bilde av det økonomiske 

resultatet kommunen kan vente seg i år. Da er det godt å registrere at de fleste 

rammeområdene styrer mot et resultat omtrent som budsjettert og at de ekstra skatteinntektene 

som kommunen oppnår i år kan bidra til å bygge reserver og gjøre kommunen mer økonomisk 

robust for tiden fremover. 

Siden dette er siste månedsrapport for i år vil rådmannen benytte anledningen til å takke alle 

ansatte, ledere og politikere i Ringerike kommune for deres bidrag til god økonomistyring i 

2016. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport november 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 17/93-1   Arkiv: 151  

 

Plan økonomirapportering 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Formannskapet 24.01.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen legger frem forslag til datoer for økonomirapportering i 2017. 

 

Økonomiske forhold 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2017 enn det som har vært tilfelle de 

siste 8 årene. Det er imidlertid små marginer og rådmannen anbefaler derfor at praksis med 

månedlige økonomiske rapporter til formannskapet og kommunestyret videreføres i 2017. 

Hver måned legges det frem en rapport som viser en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene. Hvert 

tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål. 
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Vedlegg 

Økonomirapportering – kjøreplan 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 16/3217-2   Arkiv: 223 C2  

 

Tilskudd til ny løypemaskin Ringkollen - Skiforeningen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. Søknad fra Skiforeningen om 600.000 kroner til ny 

løype-/ prepareringsmaskin på Ringkollen. 

 

Sammendrag 

Skiforeningen søker om 600.000 kroner i investeringstilskudd til ny løype-/ prepareringsmaskin 

på Ringkollen. Prepareringsmaskinene skiftes ut etter ca 7 års drift. 

 

Beskrivelse av saken 

Skiforeningen oppgir at driftskostnader til løypearbeidet på Ringkollen/ Krogskogen utgjorde 

nær 2 mill. korner i 2015. Ringerike kommune bidrar med et årlig tilskudd på 350.000 kroner 

til dette arbeidet. Skiforeningen mottar tilskudd fra flere kommuner og fylkeskommuner for 

deres arbeid på østlandet. Noen kommuner har kostnader forbundet med bytte av maskiner 

inkludert i det årlige bidraget, mens andre bidrar med engangsbeløp når det er aktuelt for 

utskifting. 

Skiforeningen har ansvar for prepareringen av turløyper, konkurranseløyper, treningsløyper, 

stadionområdet og hoppanlegget. I tillegg er det preparering til renn for alle skiklubbene og 

bedriftsidrettslag. 

Prisoverslag for ny maskin er 2,5 mill. kroner inkl mva. 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett 2017 til et slikt tilskudd som her søkes om. 

Forslag til inndekning: 

- Det er avsatt 5.900.000 kroner på formannskapets disposisjonskonto i 2017. Trekkes 

tilskuddet herfra vil det stå 5.300.000 kroner igjen. 

- Tilskuddet dekkes fra kommunens disposisjonsfond. (NB! Saken må da vedtas av 

kommunestyret) 
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Alternative løsninger 

1. Søknad om tilskudd innvilges i sin helhet og inndekning skjer ved bruk av 

formannskapets disposisjonskonto eller kommunens disposisjonsfond. 

2. Søknad om tilskudd innvilges med et lavere beløp enn det det er søkt om og inndekning 

skjer ved bruk av formannskapets disposisjonskonto eller kommunens disposisjonsfond. 

3. Søknad om tilskudd innvilges ikke. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener Skiforeningen gjør et godt arbeid med løypenettet i marka og er et godt 

bidrag inn i arbeidet for bedret folkehelse. Det er viktig at Ringerike kommune legger til rette 

for at marka blir tatt i bruk. 

Rådmannen stiller seg positiv til søknaden og anbefaler et tilskudd på 600.000 kroner. 

  

Vedlegg 

Søknad om tilskudd til utskifting av løypemaskinen på Ringkollen/ Krokskogen – Fra 

Skiforeningen, brev datert 24.05.2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/145-1   Arkiv: 060 &31  

 

Ståstedsanalyse IT  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Formannskapet 24.01.2017 

/ Kommunestyret 02.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» til 

orientering. 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ved behandlingen av Handlingsprogram 2016-2019 ble det vedtatt verbalforslag om at 

Ringerike kommune skal utarbeide digitaliseringsstrategi. 

 

Rådmannen har som grunnlag for arbeidet med digitaliseringsstrategien fått utarbeidet en 

ståstedsanalyse av IT i Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

Accenture har på oppdrag av rådmannen gjennomført en tilstandsvurdering av IT-tjenestene i 

Ringerike kommune. Accenture har gjort arbeidet ved intervjuer med ansatte i IT-enheten og 

gjennom workshops sammen med rådmannens ledergruppe. 

 

Hovedinntrykket er at det leveres gode operative tjenester basert på god fysisk infrastruktur og 

godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring. 

IT-enheten fokuserer primært på å sikre daglig leveranse av IT-tjenester, og utgjør i hovedsak 

en drift- og serviceenhet. Enheten er liten og driften utføres kostnadseffektivt. 

 

Ringerike kommune har ikke et modent forhold til sikkerhet og risiko knyttet til 

informasjonssikring. 

Rapporten viser at for å lykkes med å realisere digitale løsninger i fremtiden må 

modenhetsnivået for styring og utnyttelse av teknologi økes i Ringerike kommune. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det var nyttig med en objektiv vurdering av IT-tjenestene i Ringerike 

kommune når arbeidet med digitaliseringsstrategi skal gjennomføres.  

Vurderingen støtter rådmannens antagelser om at IT-tjenestene i kommunen er gode og leveres 

effektivt. 

Videre viser vurderingen områder som det må arbeides med for at Ringerike kommune skal 

lykkes i en digital utvikling. 

Forslag til tiltak i rapporten vil bli vurdert, og gjennomført i ordinær drift eller som en 

konsekvens av utarbeidet digitaliseringsstrategi. 

 

 

 

Vedlegg: 

«Tilstandsvurdering for Ringerike kommune – virksomhetsområdet IT» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 17/60-1   Arkiv: 512  

 

Innspill til Tariffoppgjøret 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet støtter innspill til tariffoppgjøret 2017. 

 

 

 

Innledning  

I 2017 er det et mellomoppgjør der de sentrale partene i utgangspunktet bare skal forhandle 

om lønnsreguleringer. Forhandlingene har frist 30. april 2017.  

 

Tradisjonelt blir partene alltid enige om en forhandlingsløsning i mellomoppgjørene.   Hvis 

partene ikke kommer til enighet går oppgjøret til mekling.  

 

Høsten 2017 vil KS på vegne av medlemmene reforhandle Hovedavtalen og tre særavtaler. De 

tre særavtalene er Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale og 

Barnehageavtalen.  

 

KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre 

vegne. Det er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I 

henhold til KS vedtekter skal Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning når forhandlingene 

er ferdig. Det fremkommer av kommunens delegasjonsreglement at det er YY som avgir 

stemme på vegne av X kommune/fylkeskommune. Mellomoppgjøret og resultatet av 

særavtaleforhandlingene godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre. 

Bred forankring hos KS medlemmer er viktig, både gjennom gode politiske prosesser i hver 

kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene.  KS har nå sendt ut 

årets debatthefte med spørsmål knyttet til mellomoppgjøret i 2017, Hovedavtaleforhandlingene 

og særavtaleforhandlingene.  

 

Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte 

fylkeskommune/kommune, og rådmannen legger derfor frem problemstillingene og 

spørsmålene i debattheftet til politisk behandling. 
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Beskrivelse av saken 

Debatthefte tar opp følgende spørsmål; 

 

 Mellomoppgjøret 2017  

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale 

potten? 

 

Hovedavtalen 

2. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – hvilke 

endringer? 

 

Revidering av Særavtaler 

3. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har 

utløp i 2017? I så fall – hvilke endringer? 

 

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer  

4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i 

ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 

5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og 

hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? 

 

 

 

Mellomoppgjøret 2017 

Anslag viser at Norsk økonomi vil bedres noe i 2017. Fra en reallønnsnedgang i 2016, anslås 

det en svak reallønnsvekst i 2017. Det ble fremforhandlet i 2016 en disponering av om lag 2,2 

% av årslønnsveksten.  

 

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til at det blir gjennomført et ansvarlig 

lønnsoppgjør i samsvar med premissen for 2017. 

 

Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret 2017 ble langt på vei avtalt mellom partene 

allerede i hovedoppgjøret i 2016. Sentrale lønnstillegg, avsetningen til lokale forhandlinger, 

beregnet overheng og anslått lønnsglidning, innebærer at om lag 2,2 prosent av 

årslønnsvekstrammen er bundet før forhandlingene starter.  

 

Partene la videre til grunn at det i 2017 skal avsettes midler til lokale forhandlinger (i HTA 

kapittel 4) på 0,9 prosent per 1.9.2017. KS har fremført ovenfor partene at eventuelle 

disponible midler i 2017 bør brukes til å justere den lokale potten. Det kan gjøres på to måter: 

Øke potten utover de 0,9 % som er avsatt eller ved å endre virkningsdato til tidligere på året 

enn 1.9.2017. Det siste vil bidra til et lavere overheng ved hovedoppgjøret i 2018. 

 

Det er ikke ventet at pensjon vil bli en del av mellomoppgjøret i 2017. 

 

Sp 1: Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale 

potten? 

 

Virkningstidspunktet for lokale forhandlinger 2017 er satt til 1.9.17 og det kan medføre et 

større overheng til 2018. Dersom mellomoppgjøret gir en større ramme enn 2,2 % er det 
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ønskelig fra Ringerike kommune at virkningstidspunktet settes tidligere enn å øke den lokale 

potten.  Virkningstidspunktet kan da settes til 1.8.17, lik rammen for det sentrale oppgjøret.  

Det kan medføre utfordringer dersom lokale tillegg har en virkningstidspunkt tidligere enn det 

sentrale.   
 

Hovedavtalen 

Avtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt og lokalt 

nivå. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordningen, tvisteløsninger, 

samarbeid, tillitsvalgtordninger og medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen skal være 

et virkemiddel for å legge til rette for gode prosesser mellom partene og for utvikling av 

kvalitativt gode tjenester.   

 

Sp 2: Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – 

hvilke endringer? 

 

Det kan være behov for å konkretisere og rydde litt i begrepsbruken – medvirkning – 

medbestemmelse og medinnflytelse – når gjelder hva?  Arbeidsgiver opplever at i de fleste 

saker så krever arbeidstakerorganisasjonene at de skal være med, tatt med på råd, drøfte etc. 

En klarerer presisering av begrepene vil bidra til tydeligere rammer i samarbeidet på lokalt 

nivå. Når skal sakene informeres om og når er det viktig å drøfte.  

 

Kort om innholdet i særavtalene som skal forhandles høsten 2017 

Kommunelegeavtalen (SFS 2305) 

Avtalen regulerer både lønns- og arbeidsforhold for fastlønte leger uansett type legearbeid i 

kommunehelsetjenesten. I tillegg har avtalen bestemmelser om arbeidstid og godtgjøring for 

legevaktslegene, herunder privatpraktiserende leger som går legevakt. Kommende endringer i 

akuttmedisinforskriften vil etter hvert stille strengere krav til kompetanse hos legevaktslegene. 

Kompetansekravene, arbeidstids- og vernebestemmelser kan medføre utfordringer for 

organiseringen av legevaktene. Kravene til et godt pasientforløp må balanseres mot forsvarlige 

ordninger for legene. 

 

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213)  

Da arbeidstidsavtalen ble reforhandlet i 2013 ble det brudd, og avtalen ble brakt inn i Hoved-

tariffoppgjøret i 2014. Oppgjøret endte med et meklingsresultat som både KS og 

Utdanningsforbundet anbefalte sine medlemmer. De øvrige lærerorganisasjonene anbefalte ikke 

forslaget. Resultatet ble ikke akseptert av Utdanningsforbundets medlemmer i uravstemningen. 

Det ble streik 25. juni 2014, og streiken varte i litt over to måneder.  

De viktigste endringene i avtalen som kom til da streiken ble avsluttet, var at hver kommune 

skal forhandle om arbeidsårets lengde, og at det på hver enkelt skole skal forhandles om 

arbeidstid på skolen, dvs. hvor lenge lærerne skal være på arbeidsplassen. Målet er en lokal 

arbeidstidsordning som blant annet bidrar til økt samarbeid og bygging av kollektiv 

samhandlingskultur.  

KS gjennomfører for tiden et FoU-arbeid som ser på hvordan de lokale forhandlingsprosessene 

har forløpt i kommuner/fylkeskommuner og på den enkelte skole. Et partssammensatt utvalg 

bestående av KS og lærerorganisasjonene arbeider med å bygge opp et felles kunnskaps- og 

erfaringsgrunnlag som vil danne bakteppe for diskusjoner om mulige endringer i 

arbeidstidsavtalen, frem mot forhandlingene i 2017.   
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KS trenger både politisk forankring for og innspill til det som skal bli forhandlingsmandatet for 

arbeidstidsavtalen i 2017. 

Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201) 

Avtalen regulerer blant annet planleggingstid for pedagogisk personale. Dagens ordning legger 

opp til at pedagogenes planleggingstid på minst fire timer skal foregå i barnehagen. Det 

muliggjør individuelt planleggingsarbeid og samarbeid mellom pedagogene.  

 

Sp 3: Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som 

har utløp i 2017? I så fall – hvilke endringer? 

 

Kommunelegeavtalen (SFS 2305) vil by på utfordringer for Ringerike med tanke på at vi 

drifter den interkommunale legevakten.  Dette gjelder i første omgang krav til kompetanse for 

de legene som jobber der og arbeidstid med tanke på innmelding til pensjonskassen. 

 

Når det gjelder Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213) så er det fortsatt 

ønske om en mer sentral styring av denne avtalen. Praksisen gjennom alle disse årene, er at det 

skjer lite endringer innenfor arbeidsårets lengde og hvor lenge lærene skal være på skolen. 

Arbeidsgiver opplever at arbeidstakerorganisasjonene ikke ønsker endringer. 

 

Særavtalen for barnehager, SFO pg skole (SFS 2201) bør fortsette slik den er nå. 

 

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer 

Det siste året har KS satt fokus på det som er kalt «utenfor skap», og i denne sammenheng på 

de som står utenfor arbeidslivet. Debatthefte stiller spørsmål om hva som skal til for at flere av 

de som i dag står utenfor, skal kunne komme i arbeid i kommuner og fylkeskommuner. 

 

Sp 4: Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i 

ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 

 

Det er et krevende arbeid å finne gode løsninger for å ivareta de som faller utenfor arbeidslivet. 

Godt samarbeid med NAV og andre eksterne leverandører er viktig i dette arbeidet. For og 

ytterligere å se effekter av arbeidet bør det gis statlig tilskudd slik at kommunene gis mulighet 

for å tilsette flere som vil kreve lang eller varig tilrettelegging. 

 

Sp 5: Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og 

hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? 

 

Som nevnt i spørsmål 4 er det sentralt at det er et tett samarbeid mellom NAV og kommunene. 

Styrking av dette samarbeidet og tettere oppfølging også i enkeltsaker er sentralt. Tilskudd til 

at flere får prøve seg i jobb vil også kunne gi bedre resultater.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen Norge er i, er det fortsatt 

viktig med et moderat lønnsoppgjør som kan bidra til økonomisk vekst.  

 

Det er videre viktig at revidering av Hovedavtalen og de nevnte særavtalene bidrar til gode 

avtaler som fortsatt bygger under at kommunene skal levere gode tjenester til brukerne i 

samarbeid med de ansatte og innenfor vedtatte rammer.  

 

Rådmannen ser behovet for at kommuner tar et samfunnsansvar med å sikre at flere personer 

som står utenfor arbeidslivet får mulighet til ordinære stillinger, men det bør gis større statlige 

økonomiske overføringer for å sikre dette.  

 

 

Vedlegg 

Debatthefte - KS spør, Mellomoppgjøret 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 16/4875-5   Arkiv: 461  

 

Sykefravær  4. kvartal 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet tar sykefravær 2016 til orientering. 

 

 

Sykefravær   

Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i november sammenlignet med fjoråret. 

Sykefraværet i november 2016 var 8,9 % mot 9,8 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt 

sykefravær til og med november 2016 var 7,9 % mot 8,7 % i 2015. Trenden viser at Ringerike 

kommune i desember kan gå mot på årsbasis rekordlavt sykefravær sammenlignet med 

perioden 2001-2015.  

 

 Administrasjon, barnehage, helse og omsorg og Samfunn har en reduksjon i 

sykefraværet sammenlignet med 2015. 

 Grunnskole har en liten økning i sykefraværet med 0,4 prosentpoeng. 

 Det egenmeldte fraværet er stabilt på sirka 1% på alle områder. 

 Det foreligger ikke ved nåværende tidspunkt tall for sammenligning med andre 

kommuner.  
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    nov.15 nov.16 
Totalt jan.-
nov. 2015 

Totalt jan.-
nov. 2016 

Hele 
kommunen 

Totalt 9,8 8,9 8,7 7,9 

Egenmeldt 1,1 1,3 1,1 1 

  Korttid  2,8 1,8 1,6 1,6 

  Langtid 5,9 5,8 6 5,3 

Administrasjon 
og 

fellesutgifter 

Totalt 5,8 6,3 6,5 5,4 

Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1 

  Korttid 0,2 1,2 0,5 0,9 

  Langtid 4,8 4,4 5,1 3,5 

Barnehage Totalt 10,6 10,6 9,8 8,7 

  Egenmeldt 1,6 1,5 1,6 1,4 

  Korttid 4,5 1,1 2 1,8 

  Langtid 4,5 8 6,2 5,6 

Grunnskole 
Totalt 8 7,5 5,5 5,9 

Egenmeldt 1,2 1,1 0,9 0,8 

  Korttid 1,7 1,9 1 1,1 

  Langtid 5,1 4,5 3,6 4 

Spesielle tiltak 
barn og unge 

Totalt 7,1 7,5 6,5 7,6 

Egenmeldt 1,3 1,9 1,1 1,1 

  Korttid 3,6 2 1,8 1,5 

  Langtid 2,2 3,7 3,6 5 

Kulturtjenesten 
Totalt 8,3 6,9 4,9 6,9 

Egenmeldt 1,2 0,3 0,4 1,3 

  Korttid 1,6 1,7 0,3 1,7 

  Langtid 5,5 4,9 4,2 4,9 

Helse og 
omsorg  

Totalt 12,6 11,3 11,9 10,4 

Egenmeldt 1,2 1,2 1,1 1 

  Korttid 3,8 2,1 2,3 2,2 

  Langtid 7,6 8 8,5 7,2 

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 6,8 5,5 6 4,8 

Egenmeldt 0,5 1,4 1 0,9 

  
Korttid 1,6 1,6 1,3 1,1 

Langtid 4,7 2,5 3,5 2,8 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er svært tilfreds med at nedgangen i sykefraværet gjennom hele 2016 har vedvart. 

Spesielt er det positivt at både helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren har en god 

nedgang i sykefraværet.  

 

Tallene for hele 2016, inklusiv desember, foreligger foreløpig ikke, men fortsetter samme trend 

i desember som de andre månedene vil Ringerike kommune presentere et sykefravær som er 

det laveste sammenliknet med perioden 2001 - 2015. Dette er rådmannen selvfølgelig meget 

godt fornøyd med. Det gis honnør til arbeidet som er gjort i alle sektorer i hele kommunen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/5719-4   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- ny barnevernslov  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Formannskapet 24.01.2017 

/ Kommunestyret  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet nedsatte 28. november 2014 et lovutvalg som skulle se på 

hvordan barnevernsloven kunne forenkles. Målet var å bedre rettsikkerheten for barna og 

skape et mer forståelig lovverk. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Barnevernslovutvalget ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell 

gjennomgang av barnevernloven, samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Utvalget 

har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et styrket 

menneskerettighetsvern for barn, og også for foreldre og andre familiemedlemmer i tiden etter 

barnevernloven ble vedtatt i 1992. 

 

Forslaget til ny barnevernslov er nå ferdig, - NOU 2016:16, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ og er sendt på høring. 

Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

 

Det er viktig å merke seg at NOU 2016:16 ikke er et endelig lovforslag, og at det i arbeidet 

med ny lov vil følge proposisjoner etter denne høringen. Ved denne høringen har man 

muligheten til å komme med innspill tidlig i det videre arbeid med ny lov. 

 

 



  Sak 7/17 

 

 Side 21 av 51   

 

Utvalgets forslag 

 

Mange av forslagene i utvalgets lovutkast er presiseringer av gjeldende rett og endringer av 

mer lovteknisk og strukturell karakter.  Lovforslaget inneholder imidlertid også materielle 

endringer. 

 

Utvalget har flere forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet, og 

foreslår bl.a. å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i 

regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov 

ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. 

Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og 

foreslår flere grep for å bedre private parters rettsikkerhet ved fylkesnemndsbehandlingen. 

Utvalget foreslår at det oppnevnes en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse. 

Videre foreslås det å innføre en ordning med en trygghetsperson for barnet. Utvalget tenker da 

å samle funksjonene til dagens tillitsperson, tilsynsfører og barnets talsperson.  

 

Utvalget foreslår at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for gjennomgang av 

meldinger om bekymring for barn. Videre foreslår utvalget å lovfeste at kommunen har ansvar for å 

fremme gode oppvekstsvilkår for barn (forebyggende arbeid) og sørge for at kommunens 

tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Etter forslaget skal kommunestyret selv 

vedta en plan for kommunens arbeid med barn og unge. Planen skal beskrive ansvar, organisering, 

ledelse og samarbeid mellom de ulike etatene. Når det er nødvendig skal kommunen samordne 

tjenestetilbudet rettet mot et barn.  

 

Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk 

helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov. 

 

Vedlagt saksfremlegget ligger administrasjonens forslag til høringssvar, hvor det er fokusert på de 

lovforslag hvor administrasjonen ikke deler utvalgets vurderinger.  

 

 

Økonomiske forhold 

 

Enkelte av forslagene i lovutkastet antar man fører til økte kostnader for kommunen. Utvalget 

har imidlertid ikke sett det som mulig å gi et konkret anslag av hva forslagene vil utgjøre rent 

økonomisk. Noen forslag vil gi merutgifter, mens andre forslag vil gi innsparinger. 

 

Utvalget foreslår i hovedsak en videreføring av gjeldende rett for hvilke tiltak 

barneverntjenesten kan iverksette, og utvalget regner med at kostnadene på dette punkt blir 

omtrent uendrede.  

 

Ett av forslagene som kan medføre kostnader er forslaget om å videreføre og styrke 

kommunens ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen, samt en plikt for 

kommunen til å samordne det kommunale tilbudet til barn i kommunen. Kommunestyret skal 

utarbeide en plan for dette arbeidet, planen skal rulleres og vedtas av kommunestyret. Til 

arbeidet med å utarbeide og saksbehandle planen vil det følge kostnader. Samordningsplikten 

kan også medføre økte kostnader.  
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Ringerike kommune er pr. i dag vertskommune for felles barnevernsvakt. Kommunene i dette 

samarbeidet er Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune. 

Kommunen vil gjennom denne barnevernsvakten oppfylle utvalgets forslag om at 

barneverntjenesten til enhver tid skal være tilgjengelige. 

 

Barneverntjenesten pålegges i forslaget nye oppgaver og det stilles strengere krav til 

barneverntjenestens saksbehandling. Det er grunn til å tro at dette vil medføre økt 

arbeidsmengde for barneverntjenesten, og derav økte administrative kostnader. Utvalget 

foreslår bl.a. at barneverntjenesten i større grad enn i dag plikter å følge opp foreldre og barn 

etter at det er fattet vedtak om tiltak. Videre foreslås det endringer i reglene om samvær og 

kontakt, hvor bl.a. kretsen av kontaktberettigede personer øker, noe som vil kunne medføre et 

høyere antall saker i fylkesnemnda.  

 

Forslaget om å oppnevne en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse vil kunne gi 

betydelige økonomiske konsekvenser. Forslaget vil i tillegg også gi administrative 

konsekvenser alt ut i fra hvilken ordning som velges når det gjelder oppnevning av støtteperson 

osv. Utvalget har ikke vurdert dette nærmere, men viser til at ordningen med støtteperson kan 

fastsettes i forskrift. Utvalget anbefaler at det etableres et utvalg av støttepersoner og at de 

aktuelle personene både oppnevnes og godgjøres av det offentlige.  

 

Forslaget om å innføre en ordning med en trygghetsperson vil neppe få økonomiske 

konsekvenser for kommunen, da utvalget foreslår at trygghetspersonen oppnevnes av 

fylkesmannen, samt mottar godgjøring fra fylkesmannen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger med dette frem NOU 2016: 16 til orientering sammen med 

administrasjonens vedlagte forslag til høringsbrev. Det gis med dette mulighet til å komme med 

ønskede innspill som vil sendes videre til departementet innen høringsfristen, eventuelt 

ettersendtes etter høringsfristens utløp. 

 

 

Vedlegg 

Link til NOU 2016: 16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ 

 

Administrasjonens utkast til høringssvar 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 16/5934-3   Arkiv: 231  

 

Innfordring kommunale avgifter vann og avløp - ny praksis  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Formannskapet 24.01.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer tas til orientering.  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune vil fra 2. termin 2017 utstede faktura for vann- og avløpsgebyrer direkte 

til eiere av boliger, ikke til leietakere. All innfordring av ubetalte krav vil rettes mot eier.  

 

Innledning / bakgrunn 

Enheten Skatt og avgift, har som en av sine oppgaver å innkreve ulike kommunale krav.  

Innkrevingsarbeidet er mangfoldig og ressurskrevende. Vi har sett etter forbedringspunkter og 

praksis/rutiner som kan forenkle og skape rom for en større effektivitet. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen har en ubenyttet mulighet til å effektivisere innfordringsløpet på enkelte krav, og 

samtidig få en mer effektiv fakturering. Muligheten ligger i å endre praksis for utsendelse av 

faktura og innkreving av vann- og avløpsgebyrer, for utleieboliger herunder borettslag. 

For å få dette til, har Skatt og avgift samarbeidet med Teknisk forvaltning. 

 

For kommunens innbyggere vil ny praksis medføre at personer som leier en bolig, får tilsendt 

regning for vann- og avløpsgebyrer. Regningen sendes direkte til hjemmelshaver dvs. eier av 

eiendommen. Kommunen vil også rette hele innkrevingsprosessen direkte mot hjemmelshaver 

som juridisk har betalingsansvaret. 

 

Samme praksis vil gjelde for borettslag. Her anses andelshavere som leietakere og borettslaget 

som hjemmelshaver/eier av eiendommene.  

Eiere må selv stå for innkrevingen av vann- og avløpsgebyrer fra sine leietakere. For borettslag 

er det naturlig å tenke seg at dette kreves inn gjennom den månedlige husleien, tilsvarende den 

ordningen de har for å innkreve andre store felles kostnader i dag. Boligkomplekser med felles 

vannmåler har allerede slik praksis. 
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Juridiske forhold  

Adgangen til å innføre ny praksis som beskrevet, er hjemlet i panteloven § 6-1 (lovbestemt pant 

i fast eiendom). Lovbestemmelsen innebærer at betalingsansvaret påhviler hjemmelshaver. I 

tillegg har kommunen Legalpant for kravet i 2 år. 

 

Forenkling 

I de tilfeller hvor kunden har elektronisk mottak av faktura vil vi benytte dette. De fleste 

næringskunder og borettslag har i dag EHF som distribusjonsform. De vil da motta faktura 

både som EHF (XML-format) og mulighet for selv å skrive ut  PDF versjonen av fakturaen 

som følger vedlagt i den digitale distribusjonen. Målsettingen er 100 % digital distribusjon av 

kommunale fakturaer da vi i dag støtter alle distribusjonsformer. Dette vil gi mer effektiv 

distribusjon og kunden vil motta faktura samme dag som den produseres. Dagens løsning med 

filoverføring til ekstern print-leverandør krever at flere personer må involveres i 

fakturaproduksjon, og gir flere feilkilder. 

 

Behov for informasjon  

Det sendes ut et informasjonsbrev til utleiere i desember. Vi har hatt et møte med Ringerike 

boligbyggelag, da disse er forretningsfører for borettslagene. Borettslagene er en stor aktør i 

utleiemarkedet og vi ønsker en smidig innføring av ny praksis.  

Regning for 1. termin 2017, vil innehold informasjon om endringen og dato for iverksetting. 

 

Ordningen igangsettes fra 2017, men først fra 2. termin (mai) 

1. termin inneholder både forskudd 2017 og oppgjør 2016, og det er ikke ønskelig å forstyrre 

denne beregningen/utfaktureringen. Videre er det viktig å gi leietaker og eier rimelig tid til å 

forberede seg på ny praksis. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på endringene som iverksettes. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 16/4210-3   Arkiv: Q50 &13  

 

Ny sentral parkeringsforskrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Formannskapet 24.01.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det innføres betaling på kommunale parkeringsplasser også for elektrisk og hydrogendrevne 

motorvogner.  

3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig framtidig 

innføring av betaling for ladestrøm.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private 

parkeringsreguleringer, med kortnavnet «parkeringsforskriften» blir gjeldende fra 1.1.2017. 

 

Forskriftens formål §1 er; 

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet, 

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet, 

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av 

hvem som er tilbyder, 

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og 

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten. 
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Sammendrag 

Målsettingene i §1 i forskriften får oppnås gjennom flere endringer; 

 

Det blir en felles forskrift for det offentligrettslige og privatrettslige området, forbrukerne 

møter samme regelverk uavhengig av hvem som er tilbyder av tjenesten. 

 

For å sikre gjennomgående god kvalitet, opprettes et parkeringsregister hvor alle som tilbyr 

parkeringstjenester må registrere inn sine plasser med kart og skiltplan. Dette skal sikre 

allmenheten tilgang til digital informasjon men også mulighet for sentral kontroll med 

virksomhetene. En sideeffekt er også at registeret gir parkeringsklagenemda lett tilgang til de 

faktiske forhold på det aktuelle stedet når tvistesaker behandles. Parkeringsklagenemda vil 

være felles tvisteorgan for alle tilbydere av parkeringstjenester. 

 

Kostnadene ved registerføringen bæres av tilbyderne av parkering med kr 7,- (2017) pr 

parkeringsplass, samt et årlig tilsynsgebyr på kr 9 000,- (2017) som dekning for 

tilsynskostnader fra overordnet myndighet. 

 

Det stilles krav om tilrettelegging for forflytningshemmede. Plassene skal være universelt 

utformet. Betalingsautomatene må tilfredsstille universell utforming, og frist for dette er 

01.01.2021. Det skal i tillegg tilbys en betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av 

betalingsautomaten, f.eks en betaling via mobiltelefon. Det stilles også krav om tilstrekkelig 

antall plasser for forflytningshemmede, dvs det skal til enhver tid være en ledig reservert plass. 

Dette er konkretisert med 4 % av antall plasser hvor det er 50 eller flere plasser. Er det mindre 

enn 50 plasser, skal det reserveres minst 2 plasser.  

 

På parkeringsområder skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig 

antall plasser. Med det menes at det skal være en ledig ladeplass til enhver tid, men det er 

allikevel ikke plikt til å tilby mer enn 6 % av det totale antallet plasser. Statens vegvesen kan 

gjøre unntak fra kravet dersom investerings- eller driftskostnadene blir urimelig høye 

 

Det generelle fritaket for parkeringsavgift for biler med elektrisitet og hydrogen som 

energikilde bortfaller. Det vil nå være opp til den enkelte kommune (offentlige plasser) eller 

tilbyder (private plasser) om såkalte utslippsfrie biler skal betaler ordinære parkeringsavgift. 

 

Ladeplasser for el-drevne biler har hittil vært uten betaling. Den nye forskriften åpner nå for å 

belaste parkeringsavgift og strømkostnaden ved lading. 

 

Ringerike kommune disponerer 467 parkeringsplasser, herav 6 med ladepunkter og 19 HC-

plasser pr. oktober 2016. Disse ladepunktene er ikke utstyrt for betaling av ladestrøm. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet behandlet i sak 77/16 sak om innføring av maksimaltid for sentrumsnære 

parkeringsplasser med følgende vedtak; 

 

«Det innføres ikke tidsbegrensning på kommunale parkeringsplasser fra 1.6.2016. Innføring 

av maksimal parkeringstid på kommunale parkeringsplasser tas opp til ny vurdering høsten 

2016 i forbindelse med ny parkeringsforskrift som trer i kraft 1.1.2017» 
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Økonomiske forhold 

I forhold til kravet om antall parkeringsplasser som er tilgjengelig for forflytningshemmede er 

det behov for etablering av 20 stk nye plasser. Dette krever noe oppmerking og skilting. 

Tilrettelegging for universell utforming av plassene har relativt sett liten kostnad. Universell 

utforming av automatene gjøres ettersom disse skiftes ut i løpet av en 4-års periode. 

 

Krav om at minimum 6 % av det totale antallet plasser skal være tilgjengelig for ladbar 

motorvogn medføre et behov for 22 stk nye ladepunkter. Erfaringstall fått fra Ringeriks-Kraft 

på dette er kr 70.000,- til 90.000,- for ladepunkt med lav effekt (under 7,4 kW) forutsatt 

mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for hurtigladere (50 kW) er 

betydelig høyere da det normalt må tilføre ekstra strømtilførsel. Erfaringstall for hurtigladere er 

i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,-  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at ny forskrift fjerner forskjellene mellom private og offentlige 

tilbydere av parkeringstjenester. Dette vil bedre forutsigbarhet for forbrukerne av tjenestene og 

harmoniserer gebyrsatser ved overtredelser. 

 

Opprettelse av parkeringsregisteret påfører også kommunen som tilbyder av 

parkeringstjenester merkostnader gjennom finansieringen av registeret, samt merarbeid med 

ajourhold for alle endringer som oppstår. Den totale kostnaden er likevel beskjeden sett i 

forhold til omsetningen i virksomheten. 

 

Krav om universell utforming av alle parkeringsplasser medfører kostnader både for 

tilrettelegging av plass og betalingssystemer. Krav om flere ladepunkter medfører en betydelig 

kostnad. Rådmannen ser at kost/nytte-vurdering kan bli aktuelt der hvor forholdene gir 

utfordringer i tilretteleggingen.  

 

Ringerike Næringsforum har på vegne av de næringsdrivende påpekt liten «turn-over» på de 

sentrumsnære parkeringsplassene. Dette med bakgrunn i at el-biler står gratis og ikke har noe 

insitament til å benytte rimeligere parkeringsplasser i ytterkant av sentrum. 

 

Som en konsekvens av dette anbefaler rådmannen at det innføres betaling på kommunale 

parkeringsplasser også for ladbare motorvogner. Kravet om økt antall plasser for ladbar 

motorvogn vil forsterke situasjonen med liten «turn-over» som Ringerike Næringsforum 

påpeker. Innføring av parkeringsavgift for ladbar motorvogn vil gi like betingelser for 

parkering for denne type kjøretøy som øvrige kjøretøyer.  

Alternativt kan det også innføres betaling for strømforbruket ved lading.  

 

Rådmannen ser at det kan bli en diskusjon angående anbefalingen over og foreslår derfor et 

alternativt vedtak om maksimal parkeringstid på de sentrumsnære parkeringsplassene.  
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Alternativt vedtak 

 
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det gis fritak for betaling på kommunale parkeringsplasser for elektrisk og hydrogendrevne 

motorvogner.  

3. Det opprettes parkeringssone i Hønefoss sentrum med maksimaltid for parkering. Rådmannen 

forbereder sak om innføring av slik sone første halvår 2017. 

4. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig framtidig 

innføring av betaling for ladestrøm.  

 

 

 

Vedlegg 

Parkeringsplassene i Ringerike kommune (tabell) 

Rundskriv fra El-bilforeningen 

 

Navn Sted 

Tot. ant. 

plasser 

Ordinære 

plasser 

HC 

plasser 

EL 

plasser 

Kirkegt v/Torget Kirkegata  11 9 2   

Storgt v/Fengslet Storgata 9 8 0 8   

Storgt v/Sentralg Storgata 8-12 8 8     

Storgt v/Gymnaset Storgata 14 7 7     

Storgt v/Gamle 

skogeierf Storgata 11-13 8 8     

Storgt 17 Storgata 15-17 8 8     

Blomsgt Blomsgate 9 8 1   

Tellegrafen plass Holmboes gate 18-22 30 30     

Sundhaven Sundgata 1-7 18 18     

Kinohaven Storgata v/Sundgata 7 4 4     

Kirkegt v/J.K Kirkegata 9-11 8 8     

Sibbernsgt Sibbernsgate 5-9 53 50 1 2 

Livbanen Kong Rings gate 13-15 52 50 2   

Esso Kong Rings gate 9-11B 40 40     

Wagner Kong Rings gate 11A 24 22 2   

Hoffgaardsgt Hoffgaardsgt 80 80     

Tippen Tippen 49 47   2 

Nordre torg Nordre Torv 4-6 6 5 1   

Hønengt vest v/Hønengt. 6 44 40 2 2 

    467 442 19 6 
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Ringerike kommune, 08.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  10/17 

Side 30 av 51   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6150-1   Arkiv: 233 C21  

 

Tour of Norway 2017 - internasjonalt etapperitt på sykkel - søknad 

om økonomisk tilskudd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike kommune bevilger kr. 125 000,- i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 

2017. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Formannskapet forutsetter at en etappe av rittet legges innenfor kommunens grenser. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av Fossen 

Grand Prix som ble arrangert på sytti- og åttitallet. Fra 1992 skiftet rittet navn til Ringerike 

Grand Prix som i år ble arrangert for 41. gang. «interspons as» v/Birger Hungerholdt har søkt 

Rådet for Ringeriksregionen om tilskudd til arrangementet for årene 2017, 2018 og 2019 på 

kr. 250 000,-/år. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådet for Ringeriksregionen og Ringerike kommune innvilget i 2015 samlet kr. 250 000,- i 

tilskudd til sykkelrittet «Tour of Norway». Tilskuddet ble delt med kr. 125 000,- fra Rådet for 

Ringeriksregionen og kr. 125 000,- fra Ringerike kommune. Rådet for Ringeriksregionen har 

bevilget kr. 120 000,- for 2017. 

Den massive medieomtale og TV-dekning av rittet førte til en flott promotering av 

Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Tour of Norway 

vil i 2017 bli gjennomført i perioden 17/5 til 21/5.  

Foreløpige planer går ut på at første etappe starter på Hvervenmoen med en defilering gjennom 

byen (sakte fart) til den offisielle starten som skal gå på Vesterntangen. 
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Rådmannens vurdering 

Tidspunktet for avviklingen av rittet «Tour of Norway» i 2017 vil by på spesielle utfordringer i 

og med at starttidspunktet sammenfaller med feiring av grunnlovsdagen, men vil også av denne 

grunn gi en unik markedsføring av regionen og kommunen på en svært positiv måte, både 

nasjonalt og internasjonalt. En defilering av verdens sykkelelite gjennom en festpyntet og 

feststemt Hønefoss by i TV2`s beste sendetid som en innledning til rittets offisielle start på 

Vesterntangen, oppleves som optimalt i så henseende. 

Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr. 125 000,- i støtte til arrangementet i 

2017. 

Rådmannen kan ikke anbefale søknadens ønske om en tilsvarende årlig bevilgning over en 3-

årsperiode, men årets tildeling og innstilling for 2017 signaliserer klart rådmannens intensjoner 

for fortsettelsen. Det vil derimot være et klart krav om at minst en etappe, og gjerne start eller 

målgang skjer i Hønefoss eller Ringeriksregionen.  

 

Vedlegg 

 Søknad fra «interspons as» 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.12.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/81-1   Arkiv: X43  

 

Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Formannskapet 24.01.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune  

velges Alf Meier. 

 

I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune slik sammensetning: 

1. Alf Meier (leder) 

2. Jane Andersen (medlem) 

3.  Svein Solheim 

Varamenn: 

1. Arne Ivar Johnsrud 

2. Beate Heieren 

3. Kristin Bjella 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Domstollovens § 27 slår fast følgende: 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 

blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den 

rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre 

som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 

 

Beskrivelse av saken 

Da det ble vedtatt at Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune skulle ha et felles forliksråd 

med felles sekretariat ble det avtalt at ledervervet skulle gå på rundgang blant kommunene. 

Kommunene har fra fylkesmannen blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er i tråd med 
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Domstollovens §27, som klart tilkjennegir at leder av forliksrådet skal velges av 

kommunestyrene. Det er altså ikke anledning til å avtale en rullering eller at forliksrådet 

konstituerer seg selv. 

Ringerike kommunestyre har valg Alf Meier og Beate Heieren som henholdsvis medlem og 

varamedlem til nemnda. Jevnaker kommune har valgt Jane Andersen og Arne Ivar Johnsrud 

som henholdsvis medlem og varamedlem til nemnda og Hole kommune har valgt Svein 

Solheim og Kristin Bjella som henholdsvis medlem og varamedlem til nemnda. 

Rådmennene er delegert fullmakt til å bestemme innbyrdes plassering på lista, slik at 

domstollovens §27 med krav om at nemnda skal ha både kvinner og menn imøtekommes. Slik 

valgene er gjort, er korrigeringer ikke nødvendig. 

Ved forfall innkalles varamennene i den rekkefølgen oppnevningen viser, jf. domstolloven §27 

annet ledd. 

 

Rådmannens vurdering 

Egen sak med valg av leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune 

fremmes med dette for behandling i kommunestyre i alle tre kommuner. 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  12/17 

Side 34 av 51   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/162-1   Arkiv: C00  

 

Allmenne Kulturmidler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Allmenne kulturmidler for 2017 fordeles slik det går fram av saksframlegget. 

 

 

Sammendrag 

Saken omfatter driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål. 

Tilskuddsordningen er gjort kjent gjennom Ringerike kommunes hjemmeside, lørdagsannonsen 

i Ringerikes Blad og sosiale medier. 

Ringerike kommune har mottatt 15 søknader om tilskudd til allmennyttige formål, som er 

gjennomgått og vurdert. Det er kr 1 517 000 til fordeling. Tiltakene er vurdert. I rådmannens 

vurdering er 9 av disse prioritert, med til sammen kr 1 360 000 i tilskudd. 

Bakgrunn 

Kommunens vedtatte Handlingsprogram for 2017 gir oversikt over tilskudd til ulike formål 

(Handlingsprogram 2017, kapittel 4.1). Tilskuddene er spesifisert på mottaker der det 

foreligger politiske vedtak på fast støtte, eller gyldige samarbeidsavtaler. 

Kapittelet inneholder også Tilskudd til kulturformål og Tilskudd til kulturaktiviteter. Dette er 

søkbare midler som utlyses på kommunens hjemmeside og i Ringerikes blad.  Hovedkomiteen 

for oppvekst og kultur og rådmannen fordeler disse tilskuddene. 

Tilskuddene som blir gitt gjennom kulturmidlene retter seg mot lag og organisasjoner, er en 

generell driftsstøtte i lav størrelsesorden.  

Nederst i Handlingsprogrammets oversikt over tilskudd er det oppført kr 1 517 000 til 

fordeling etter søknad. Denne rammen tilsvarer tilskudd gitt i 2015 som engangstilskudd eller 

til mottakere der det ikke er funnet politiske vedtak eller gyldige samarbeidsavtaler.  
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Saksutredning 

Tilskudd til allmenne formål er lyst ut i Ringerikes blad, kommunens hjemmeside og på sosiale 

medier. Ønskede konsekvenser er at kommunens behandling av tilskudd blir mer transparent. 

Prosessen er åpen, og gode initiativ får mulighet til å bli løftet fram.  

Det kom inn 15 søknader, som rådmannen har vurdert (Vedlegg) 

Noen tiltak har søkt tilskudd for å bygge opp under Ringerikes synlighet og omdømme eller for 

å sikre profesjonell kunst av høy kvalitet. Kistefos-museet er et eksempel her, i 2015 hadde de 

24.500 besøkende. Som et ytterpunkt kan vi nevne Trekkspillmuseet i Hønefoss, en 

dugnadsbasert stiftelse, drevet uten inntjening, men med mål om å løfte og synliggjøre 

Hønefoss’ stolte trekkspilltradisjon. 

Andre er søkere som har fått tilskudd i flere år, men der en ikke finner gyldige 

samarbeidsavtaler eller vedtak om fast tilskudd.  

Oversikt over søknader og administrativ vurdering ligger som vedlegg til saken. 

Retningslinjer for Driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål 

 Utlysningsteksten: 

«Større kulturarrangementer av regional/nasjonal interesse, allmennyttige tiltak som når 

ut til brede deler av befolkningen, samt lokale og regionale kulturinstitusjoner kan søke 

driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

Definisjonen av kultur i denne sammenhengen gjelder både kunst, idrett, friluftsliv , 

aktivitetstilbud og folkehelse.   

Søknadsfrist er 31.12.16. Søknadene blir politisk behandlet. 

Søknadene må inneholde regnskap og rapport for siste driftsår. Samt budsjett og plan 

for kommende år. 

Tiltaket må være lokalt forankret og gjennomføres i Ringerike kommune. Tiltak som 

tidligere har fått driftsstøtte av Ringerike kommune, må legge ved rapport som 

synliggjør at tiltaket er driftet i tråd med søknad.» 
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Søkere: 

Her er oversikt over søkerne, søknadsbeløp og rådmannens innstilling. (Se ellers sakens 

vedlegg) 

 

Rådmannens vurdering 

Å sette profesjonelt drevne kunstetablissementer opp mot dugnadstiltak, eller fritidstilbud opp 

mot kunstarenaer, er en vanskelig øvelse. 

I rådmannens innstilling er det prioritert søkere med gode tiltak som har fått tilskudd i flere år, 

kunst av høy kvalitet, tradisjonskultur og folkehelsetiltak.  

Rådmannen har innstilt på å fordele kr 1 360 000. Det gir en rest på kr 157 000. Denne 

restpotten gjøres søkbar senere i 2017, viss ikke formannskapet under sin behandling av saken 

fordeler den på de søknadene som foreligger. 

 

Søker Søknadssum Forslag 
BuskerudTeater 120 000 0 

Foreningen Vikerfjell Skiløyper 250 000 0 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) 10 000 0 

Hønefoss Trekkspillmuseum 20 000 20 000 

Skaperiet AS 125 000 0 

KistefosMuseet 60 000 60 000 

Positiv oppvekst 550 000 550 000 

Kirkens SOS 30 000 0 

Røde Kors 340 000 340 000 

Norske Studenters Rytterforening 150 000 0 

Veien tilbake 50 000 50 000 

Fritidsklubb Sokna 60 000 60 000 

Fritidsklubb Tyristrand 60 000 60 000 

Løypekjøring   200 000 

Austjord Musikkorps   20 000 

Total Allmenn 1 725 000 1 360 000 

Til fordeling   1 517 000 

Rest   157 000 
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Vedlegg 

- Vurdering av søknadene 

- 26. Søknader om tilskudd 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 17/243-1   Arkiv: 085  

 

Studietur - Luleå  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar programmet for studietur til Luleå til orientering.  

Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto. 

 

Innledning 

Ringerike står overfor store oppgaver med å legge til rette for utvikling, vekst og nyetableringer i 

det lokale næringslivet. Dette krever at kommunen tar aktive grep og ansvar i en slik utvikling. 

Ringerike kommune ønsker å legge til rette for regulering og utvikling av et industriområde for et 

stort internasjonalt datalagringssenter. I den forbindelse er det ønskelig å trekke erfaringer fra andre 

som har lykkes i å få til slike nyetableringer. 

 

Luleå kommune i Sverige er derfor et naturlig sted å avlegge et studiebesøk. Gjennom ett målrettet 

og langsiktig arbeid ble kommunen vertskap for en stor etablering ved at Facebook lokaliserte ett av 

sine datasentre dit. 

 

Bakgrunn 

Det er stor politisk vilje for å legge til rette for en slik etablering i Ringerike kommune.  

Formannskapet vedtok enstemmig oppstart av planarbeidet for Follummoen og Invest in Norway 

har holdt en bred orientering for kommunestyret om muligheter for etablering av datasenterindustri 

på Ringerike. 

  

Hvorfor Norge? 

Invest in Norway har i de senere årene hatt flere henvendelser fra store internasjonale selskaper som 

vurderer Norge som vertsland for store datasentre. Erfaringen fra arbeidet med disse har gitt innsikt 

i hva selskapene etterspør, hvordan denne bransjen utvikler seg og hvorfor Norge anses som 

attraktivt. 

  

Den internasjonale veksten i kraftkrevende IKT-industri er eksponentiell og har hittil overgått de 

fleste kvalifiserte prognoser. Det er ingen tegn til at denne veksten vil avta. I deler av Europa er 

kraftforbruket til IKT-anlegg nå i ferd med å nå en kapasitetsgrense. Dette er en av årsakene til at 

store IKT-selskaper ser mot Norden. En annen årsak er at de nordiske landene er kjent for politisk 

stabilitet, høy konkurranseevne og billig fornybar kraft. 
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Våre naboland har tiltrukket seg store IKT-etableringer de siste årene. Selv om bransjen vokser 

raskt også i Norge har vi foreløpig ikke lykkes i å tiltrekke oss slike store etableringer. En vesentlig 

årsak til dette henger sammen med at det i Norge ikke er egnede klargjorte industritomter å tilby 

denne industrien.  

 

Som andre industrielle investorer er de store IKT-selskapene også opptatt av risiko. De etterspør 

derfor lokasjoner som er planlagt, regulert og klargjort for en etablering. Dermed må dato for 

byggestart, byggetid og kostnader kunne fastsettes mest mulig presist på forhånd. 

  

Hvorfor Ringerike? 

Invest in Norway sine vurderinger, som også bygger på konsultasjoner med internasjonal 

fagekspertise, er at Ringerike med Follum-området er en velegnet lokasjon.  

 

Kombinasjonen av en stor flat tomt, mye fornybar kraft, gode fiberforbindelser, tilgang til mye 

kjølevann, samt nærheten til Oslo er noe ikke mange andre steder i Norge kan tilby foreløpig. 

  

Invest in Norway har gjentatte ganger hevdet at det arbeidet som nå gjøres på Ringerike er 

avgjørende for å komme i betraktning for en etablering og vil være vel investerte ressurser i den 

utviklingen vi nå ser i denne industrien. Arbeidet vil også ha stor overføringsverdi til annen industri 

som i høy grad vil etterspørre de samme fasilitetene for sine etableringer. 

  

Det viktige er å være forberedt når kunden kommer, og disse forberedelsene tar tid. Selv om det 

proaktive arbeidet som Ringerike nå gjør ikke gir noen garanti for en fremtidig større 

datasenteretablering, øker den sannsynligheten for å komme i betraktning. 
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Program 

Programmet for studieturen er lagt opp i samarbeid med Luleå kommune v/Håkan Wiklund, 

seniorrådgiver for Statkraft Anders Granberg, Invest in Norway v/Dag Ivar Brekke og vår rådgiver 

Rolf Jarle Aaberg fra Treklyngen. 

 

Reiseleder for studieturen er varaordfører Dag Erik Henhaug. 

 

I løpet av turen vil vi blant annet møte planavdelingen i Luleå kommune, Luleå Næringsliv AB, 

Nodepole AB, SICS ICE og Luleå tekniske universitet som vil fortelle om hvordan man har 

tiltrukket seg og planlagt for etablering av datasenter. I tillegg blir det foredrag og diskusjoner 

knyttet til metoder og modeller for investeringsfremende arbeid. 

 

Tur 

Felles transport fra Ringerike Rådhus 25/1-2017 kl. 07:00 

Avreise med SAS fra Gardermoen 25/1-2017 kl. 09:20  

 

Retur  

Avreise fra Luleå 26/1-2017 kl. 17:15 

Ankomst Gardermoen kl. 20:35 

Felles transport til Ringerike Rådhus med ankomst omlag kl. 22:30 

 

Deltagere 

Ringerike kommune har valgt å invitere 35 sentrale aktører med på denne studieturen. Det er nyttig 

med felles forståelse og innsikt på bred front i en slik næringsaktivitet som det her legges opp til. I 

tillegg til formannskapet og representanter fra administrasjonen er vår rådgiver, representanter fra 

de to øvrige regionkommunene og fylkeskommunen invitert. Videre er Invest in Norway, Ringerike 

næringsforening, Ringerike utvikling, Høyskolen i Sørøst Norge, Ringerikes Blad og 

Ringeriksregionen invitert. 

 

Økonomi 

Totalt vil det være 25 personer som reiser. Fire av disse ønsker å betale sine egne kostnader for 

turen. Budsjetterte kostnader fordeler seg slik: 

 

Fly 55 000,- (SAS t/r) 

Overnatting 28 000,- (Clarion Sense) 

Møterom 6 000,- (Clarion Sense 1. dag) 

Transport 11 500,- (7 500,- t/r Gardermoen, 4 000,- t/r Luleå flyplass) 

Bespisning 25 500,- (Middag 1. dag og lunch 1. og 2. dag) 

Honorarer 10 000,- (Innledere) 

Totalt 136 000,-   
 

Totalsummen inneholder ikke møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste eller diett. 
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Rådmannens vurdering 

Hensikten med studieturen er å lære av myndigheter og aktører i Luleå, som gjennom sitt målrettede 

arbeid har lykkes i å få til nyetableringer. Blant annet har Facebook etablert seg med et stort 

datasenter i kommunen. 

Denne næringsetableringen er svært vellykket og gir store positive verdiskapende ringvirkninger i 

hele regionen. 

  

Ringerike kommune står nå overfor mange av de samme utfordringene som Luleå i sin tid stod 

overfor da arbeidet med etableringen begynte. Rådmannen mener derfor det er svært nyttig å kunne 

hente praktisk lærdom fra noen som har lykkes i et slikt arbeid. 

 

Kostnadene til studieturen belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Mats Øieren 
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Arkivsaksnr.: 16/5356-1   Arkiv: M77  

 

Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/17 Formannskapet 24.01.2017 

147/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift om forbudssoner forblir som vedtatt i 2015 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sak 15/7784 ble vedtatt i kommunestyret i 2015 med følgende kommentar:  

 

«F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri.  Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot 

fyrverkeri kan utvides for å verne trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Ringerike kommune v/brannvesenet har gode erfaringer med eksisterende forbudssone.  

Brannvesenet har ikke registrert alvorlige hendelser i aktuelt område og er heller ikke kjent 

med hendelser andre steder i Hønefoss. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Juridiske forhold  

Lokal forskrift er hjemlet i Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A: Etter en 

risikovurdering knyttet til lokale forhold, kan kommunestyret selv fastsette forskrifter om 

begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil 

oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan herunder opprettes lokale 

forbudssoner i kommunen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nevnt sak i innledning er behandlet vedtatt og innarbeidet lokalbefolkningen. 
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Alternative løsninger 

Som nevnt anbefaler Rådmannen at eksisterende sone beholdes. Hvis det likevel ønskes en 

utvidelse foreligger følgende to alternativer: 

 

Alternativ løsning 1 (hele forskriften) 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann og 

ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene av 

Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til fyrverkeri i 

distriktet. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har særskilt 

tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og eksplosjonsvernloven 

og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt):  
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Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et område 

hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant annet av eldre 

trehus. 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri i 

forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som delegert 

vedtak fra kommunestyret. 

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 

Alternativ løsning 2 (hele forskriften) 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann 

og ulykker med fyrverkeri i Ringerike kommune. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har særskilt 

tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering 

av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) gjelder alle boligfelt i Ringerike kommune.  

 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri i 

forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som 

delegert vedtak fra kommunestyret. 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Prinsipielle avklaringer 

Det må avgjøre i hvilke grad man ønsker å legge føringer for innbyggernes eiendom og deres 

frihet. Det foreligger etter Rådmannens vurdering ingen endring i risiko som tilsier at 

eksisterende sone må utvides.  

 

Rådmannens vurdering 

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A angir adgang til kommunestyret for å gjøre vedtak 

om forbud etter en risikovurdering. Forbudssonene skal opprettes der det vurderes at det er en 

fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.  

 

Kommunen har, etter samarbeid med andre etater, utarbeidet en forbudssone som har ivaretatt 

de mest kritiske områdene i kommunen. Dette er de sentrumsnære områdene som større 

folkemasser naturlig samles samt der hvor tett trehusbebyggelse står i fare for å få nedfall av 

fyrverkeri. 

 

Det er alltid en fare forbundet med fyrverkeri og nyttårsaften, det er derfor den sentrale 

forskriften kun gir anledning til å benytte fyrverkeri i et kort tidsrom for privatpersoner 

sammen med et totalforbud mot pinneraketter.    

 

Området Løkka og Helgesbråten har, slik brannvesenet ser det, ikke en større risiko enn øvrig 

trehusbebyggelse i kommunen. En alternativ løsning er derfor å forby oppskyting av fyrverkeri 

i all tett bebyggelse i kommunen. 

 

På grunn av allmennhetens respekt for eksisterende forbudssonene, ønske om kontinuitet og 

forutsigbarhet, anbefaler Rådmannen at lokal forskrift blir stående i sin nåværende form. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

2. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

3. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Fremlegg 

4. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Dokument 

5. Kommentar fra politiet            - Dokument 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Arkivsaksnr.: 16/5345-13   Arkiv: U63 &18  

 

Wallstreet Nightclub AS - skjenking av mindreårig.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Kommunestyret 31.10.2016 

15/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av åtte prikker gis ikke medhold.  

 

Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak. I medhold av Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv. § 10-3 første strekpunkt tildeles Wallstreet Nightclub AS org.nr 

913 715 888 åtte – 8 – prikker for skjenking av mindreårig. Prikktildelingen gis fra 

overtredelsestidspunktet 9. oktober 2016.  

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Politiet har observert en jente på 17 år drikke alkoholholdig drikk i gruppe 1 inne på Wallstreet 

Nightclub. Jenta ble ID-sjekket og konfrontert med hendelsen. Jenta har innrømmet ovenfor 

politiet at deres observasjoner er korrekte. 

 

Bevillingshaver har gitt sin uttalelse i saken. Bevillingshaver viser da til at de har 

videoovervåkning i lokalet, og videoen fra den aktuelle kvelden viser at politiets observasjoner 

ikke stemmer. Bevillingshaver skriver også at fordi det var så mange kunder i lokalet, var det 

vanskelig for vakten å finne igjen jentene som hadde sneket seg inn da dørvakten var opptatt 

med en konflikt han var nødt til å gripe inn i. 

 

Politiet har uttalt seg til bevillingshavers påstander. Politiet presiserer at jenta ble observert å 

drikke øl, og at hun selv bekrefter dette. Videre sier politiet at de observerte jenta umiddelbart 

idet de kom inn i lokalet. Politiet opplevde lokalet som halvfullt. 

Rådmannen fant det bevist utover alminnelig sannsynlighetsovervekt at en 17 år gammel jente 

drakk øl inne på utestedet, og Wallstreet Nightclub AS ble tildelte åtte prikker i medhold av 

alkoholforskriftens § 10-3. 
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Bevillingshaver har benyttet sin klageadgang. Bevillingshaver skriver i sin klage at en jente på 

17 år kom seg forbi vaktene klokken 01:00 og drikker av et glass øl som står foran henne, 

samtidig opprettholder bevillingshaver sin påstand om at politiet ikke har sett at 17-åringen 

drikke øl inne på utestedet. 

 

Klagen er oversendt politiet for uttalelse. Politiet viser til at de har redegjort for sine 

observasjoner og henviser til politiinstruksen som regulerer tjenesteutøvelsen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Vedtak om ileggelse av prikker er delegert rådmannen, jf. alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 

2020 for Ringerike kommune punkt 10. 

 

Klage på vedtak om ileggelse av prikker skal behandles av formannskapet jf. planens punkt 10. 

 

Juridiske forhold  

 

Ordningen med prikkbelastning trådte i kraft 1.1.2016. Kommunen er forpliktet til å følge de 

anvisninger som følger av alkoholforskriften. Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning 

i §§ 10-2 til 10-6 gjelder der innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har 

oppfylt sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, 

bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller 

plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket. Prikker kan kun tildeles på bakgrunn av 

kontroll gjennomført i henhold til alkoholforskriften kapittel 9 eller rapport fra andre 

myndigheter. 

 

Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall 

prikker. Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad. I § 10-3 er 

det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse i utgangspunktet skal medføre. 

Innenfor normalområdet til den enkelte overtredelse, har det ingen betydning om det foreligger 

formildende eller skjerpende omstendigheter. Kommunen vil i disse tilfellene være forpliktet til 

å tildele det fastsatte antallet prikker. 

 

Helsedirektoratet sier følgende om normalområdet: 

 

10.3.1 Vurdering av overtredelsenes alvorlighet. Normaltilfeller  
De ulike overtredelsene er kategorisert etter graden av vurdert alvorlighet.  

Ved vurderingen er det tatt utgangspunkt i et «normaltilfelle» av den enkelte overtredelsen. 

Åtte prikker vil være det høyeste antallet prikker som kan tildeles i et normaltilfelle. Dersom 

det foreligger «helt spesielle og svært formildende omstendigheter» eller «svært skjerpende 

omstendigheter», kan det etter en vurdering skje en tildeling av prikker som avviker fra 

utgangspunktet, se § 10-4.  

 
Normalområdet til hver enkelt overtredelse er vidt og omfatter i utgangspunktet både 
overtredelser hvor det er skjerpende omstendigheter og overtredelser hvor det er 
formildende omstendigheter. Dette følger blant annet av at antallet prikker ikke kan 
justeres opp eller ned med mindre det foreligger «svært» skjerpende eller «helt spesielle og 
svært formildende» omstendigheter. 
 



  Sak 15/17 

 

 Side 48 av 51   

 

Jf. § 10-3 skal salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år føre til åtte prikker. 

 

Helsedirektoratet sier følgende om salg og skjenking til mindreårige: 

 
10.3.2.1 Salg og skjenking til mindreårige  
Dette er å anse som en av de groveste overtredelsene av alkoholloven.  

 

Normaltilfellene vil omfatte de tilfellene hvor serveringspersonalet direkte serverer den 

mindreårige, men også i de tilfellene hvor den mindreårige får overlevert alkoholholdig drikk 

fra en annen gjest. Begrunnelsen for dette er at bevillingshavers ansvar ikke bare omfatter 

selve serveringen, men også det som skjer på skjenkestedet. Dette innebærer at stedet må ha 

gode internkontrollrutiner for å forebygge at dette skjer. Skjenking eller salg som følge av at 

det har blitt brukt falsk legitimasjon eller lånt legitimasjon vil også falle inn under 

normalområdet til overtredelsen. 

 
Når det gjelder videoovervåkningen som bevillingshaver nevner i sin uttalelse og klage er det et 

forhold som blir fulgt opp av politiet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen finner det bevist utover alminnelig sannsynlighetsovervekt at en 17 år gammel 

jente konsumerte alkoholholdig drikk i gruppe 1(øl) inne på Wallstreet Nightclub den 9. 

oktober 2016. Rådmannen kan ikke se at det avdekkede forholdet viser helt spesielle og svært 

formildende eller svært skjerpende omstendigheter. Rådmannen mener tilfellet hører inn under 

«normaltilfellene», og bevillingshaver skal derfor tildeles åtte prikker for skjenking av 

mindreårig. 

  

Rådmannen vil presisere at det alltid er bevillingshaver som har ansvaret for utøvelsen av 

bevillingen. Bevillingen for Wallstreet Nightclub er gitt under forutsetning av at 

skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser 

fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Rådmannen anbefaler at klager ikke gis medhold, og at saken oversendes Fylkesmannen i 

Buskerud for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

 

Rapport fra politiet, mottatt 10.10.16 

Forhåndsvarsel til bevillingshaver, datert 10.10.16 

Uttalelse fra bevillingshaver, mottatt 24.10.16 

Brev til bevillingshaver, datert 24.10.16 

Uttalelse fra politiet, mottatt 31.10.16 

Delegert vedtak om prikkbelastning, datert 1.11.16 

Klage på delegert vedtak, mottatt 22.11.16 

Brev til bevillingshaver, datert 22.11.16 

Brev til politiet, datert 22.11.16 

Uttalelse fra politiet, mottatt 29.11.16 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 16/5602-6   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Strømsnes og Torp AS/ - REMA 1000 

Hønengaten  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Formannskapet 24.01.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Strømsnes og Torp AS/REMA 1000 Hønengaten gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Hønengaten, Hønengata 18, Hønefoss og de arealer 

søknaden beskriver.  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.  

 Ole Morten Nitschke Torp f. 19.1.1974 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette 

Gomnes f. 21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 
 

Innledning / bakgrunn 
 

Strømsnes og Torp AS har overtatt driften av REMA 1000 Hønengata fra 3. oktober. Jf. 

Alkohollovens § 1-10 søker de nå om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 

volumprosent alkohol. 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden fra høringsinstansene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020. 
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Juridiske forhold  

 
Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør og rusenheten for uttalelse. Uttalelse fra skatteoppkrever 

fulgte søknaden.  

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

Bevillingssøker og personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har 

plettfri vandel. 

 

Rådmannens vurdering 

 
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 
Søknad om salgsbevilling, mottatt 31.10.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 1.11.2016 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 7.11.16 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 7.11.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 8.11.2016 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 09.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen 

Formannskapet 

 

Fra: Rådmannen, ved saksbehandler Mari Solheim Sandsund 

   

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/4009-4 208/17 141 C50 03.01.2017 

 

Videre arbeid med temaplaner 

- Kulturminner i Ringerike kommune - 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen og Formannskapet orienteres herved om 

Buskerud fylkeskommunes vedtak fattet i sak 71/16 «Tilskudd til kommunedelplan for 

kulturminner» behandlet i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 29.11.16. 

 

Hovedutvalget fattet følgende vedtakspunkt 2. 

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr. 250 000,- til Ringerike kommune for 

gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike. 

Resultatet fra registreringsprosjektet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for kulturminner 

og kulturmiljøer inn i kommuneplanens arealdel. Tilskuddet tas fra HP «oppfølging regional 

plan for kulturminnevern» 

Bakgrunn for saken er at Buskerud fylkeskommune siden 2003 har hatt en satsning på 

utarbeidelse av kommunedelplaner for kulturminner i kommunene. Ringerike kommune er av 

Buskerud fylkeskommune anbefalt å starte opp med kommunedelplan for alle typer 

kulturminner. I sak 83/13, behandlet av Hovedutvalget for miljø- og areal, fremgår det at 

Ringerike kommune, på nåværende tidspunkt, ikke har ressurser nok til å starte opp arbeid 

med en kommunedelplan for kulturminner.  

Ringerike kommune har derfor utarbeidet en langsiktig plan for å få kartlagt nyere tids 

kulturminner – bygninger og anlegg, kulturlandskap, kulturminner som ikke er arkeologiske 

kulturminner eller stående bygninger samt kontrollregistrering av automatisk fredete minner i 

kommunen.  

15.09.16 søkte Ringerike kommune om midler for å kunne gå i gang med å utarbeide en 

langsiktig plan for å få kartlagt vår kommunes rike kulturarv. 

Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved 

neste revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk bindende. 

 



 

 

Det er nå bevilget kr. 250 000,- for å kunne starte opp arbeidet. Prioriteringsrekkefølgen 

fremgår av søknad, se vedlegg 5. Videre arbeid med temaplaner – Kulturminner i Ringerike 

kommune. 

 

Dette til orientering. 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Melding om vedtak i sak 71/16 'Tilskudd til kommunedelplan for 
kulturminner i Nes og Ringerike kommuner' behandlet i 
hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 29.11.16 

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse behandlet Ringerike kommunes søknad om tilskudd til 
arbeid med temautredninger kulturminner i sin sak 71/16 'Tilskudd til kommunedelplan for 
kulturminner’ i møte den 29.11.16. 
 
Hovedutvalget fattet følgende vedtak: 
 
1. 
Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr. 250 000,- til Nes kommune for utarbeidelse av 
kommunedelplan for kulturminner. Tilskuddet tas fra post 900360-1000 -17150 «prosjekter plan og 
kulturminner»  
 
2. 
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr. 250 000,- til Ringerike kommune for 
gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike. 
Resultatet fra registreringsprosjektet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for kulturminner og 
kulturmiljøer inn i kommuneplanens arealdel. Tilskuddet tas fra HP «oppfølging regional plan for 
kulturminnevern» 
 
Se for øvrig vedlagte saksfremlegg for mer informasjon om forutsetninger for tildeling av tilskudd. 
 
Tilskuddet tas fra HP 2016  «oppfølging regional plan for kulturminnevern».  
 
 Tilsagnet om tilskudd står ved lag til 31.12.2018 
 
 
 
 

Ringerike kommune  
Att. Maris S. Sandsund  
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS   
  
 
 
Vår dato: 01.12.2016 Vår referanse: 2016/5695-3 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 15.09.2016 Deres referanse: 16/4009-2 Turid Kolstadløkken, tlf. 32808670 

TEAM KULTURMINNEVERN
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For øvrig gjelder følgende vilkår for tilsagnet: 
 Dersom prosjektet ikke gjennomføres i det omfang som er planlagt, eller det av andre grunner 

blir utbetalt for høyt tilskuddsbeløp, vil for mye utbetalt tilskudd kunne bli krevd tilbakebetalt.  
 Det forutsettes at tilskuddsmottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. 
 Buskerud fylkeskommune vil også kunne kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt 

dersom tilskuddsmottaker ikke innfrir de krav til rapportering, regnskapsførsel m.v. som 
framgår av dette brevet eller andre dokumenter.   

 Det forutsettes utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. Rapporten oversendes BFK ved 
prosjektets avslutning, og senest samtidig med bekreftet regnskap. I tillegg til økonomisk 
rapportering skal sluttrapporten inneholde resultatrapportering i henhold til de 
oppfølgingskriterier som er lagt til grunn i prosjektet. 

 I eventuelt presentasjonsmateriell eller annen omtale av prosjektet skal det framgå at 
prosjektet er støttet av Buskerud fylkeskommune. 

 
Anmodning om utbetaling av tilskuddet sendes Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 
Drammen. Eventuelt kan e-post postmottak@bfk.no benyttes. 
 
Vi ber om at det sammen med utbetalingsanmodningen gis en skriftlig bekreftelse på at prosjekteier 
aksepterer vilkårene for tildeling av midler, samt at riktig kontonummer for utbetaling av tilskuddet 
oppgis. 
 
Inntil 75 prosent av det bevilgede beløpet kan utbetales når anmodning om utbetaling er mottatt. 
Resterende beløp utbetales ved avslutning av prosjektet. Før sluttutbetaling kan skje må det 
framlegges bekreftet regnskap jamfør vedlagte kontrollskjema for revisorhandlinger. 
 
Regnskap forutsettes oversendt BFK innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.  
 
Buskerud kommunerevisjon IKS har rett til innsyn i budsjett og regnskap vedrørende prosjektet.  
 
Vi avventer innkalling til oppstartmøte i arbeidet med kartlegging av kulturminner i Ringerike. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Turid Kolstadløkken  
teamleder kulturminnevern  
          
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Vedlegg 
1 VedtakHUKIF71-16-291116 
2 Revisorhandlinger-vedlegg 
  
Kopi til: 
Lisbeth Kaas Ambrosen    



Saksfr a mlegg

Vår saksbehandler Turid Kolstadløkken , tlf. 32808670
Vår referanse 2009/3369 - 71

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 71/16 29.11.2016

Vedlegg
1 Søknad om midler til videre arbeid med temaplaner - kulturminner i Ringerike kommune
2 Kulturminneplan prosjektskisse

Tilskudd til kommunedelplaner kulturminner - Nes og
Ringerike kommuner

Kommunen har som planmyndighet et ansvar for på sikre godt vern av kulturminner i
planer vedtatt etter plan - og bygningsloven. For at kommunene skal kunne gjøre dette ,
bør de ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag om kulturminner som kan være grunnlag for
en kommunedelplan for kulturminner. Kommunedelplaner for kulturminner er et godt
verktøy for å sikre kulturminner i kommunene. Nes og Ringerike kommuner har søkt om
tilsk udd til utarbeidelse av kulturminneplaner. Utviklingssjefen anbefaler at det avsettes
kr 25 0 000, - til hver av kommunene.

Forslag

1.
Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr. 250 000, - til Nes kommune for utarbeidelse av
kommunedelplan fo r kulturminner. Tilskuddet tas fra post 900360 - 1000 - 17150 «prosjekter plan og
kulturminner»

2.
Hovedutvalg for kultur, idre tt og folkehelse bevilger kr. 25 0 000, - til Ringerike kommune for
gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike. Resultatet
fra registreringsprosjektet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for kulturminner og kulturmiljøer inn i
kommuneplanens arealdel. Tilskuddet tas fra HP «oppfølging regional plan for kulturminnevern»

Buskerud fylkeskommune
Kristian Thowsen

utviklingssjef



Bakgrunn for saken

Buskerud fylkeskommune har siden 2003 hatt en satsing på utarbeidelse av kommunedelplaner for
kulturminner i kommunene. Det er et mål at alle kommunen i Buskerud skal få på plass et
kunnskapsgrunnlag om egne kulturminner og utarbeidet et planverk som sikrer de viktigste
kulturminnene et kommunalt vern etter plan - og bygningsloven . Følgende kommuner har vedtatt
ko mmunedelplaner for kulturminner; Hurum , Nore og Uvdal , Nedre Eiker og Lier . Røyken kommune har
sin kommunedelplan for kulturminner under behandling. Hole, Øvre Eiker og Modum kommuner er i
ferd med å utarbeide verneplaner.

Utviklingssjefen er opptatt av at tilskuddsordningen for kommunale kulturminneplane r skal benyttes til
planer som utarbeides i hht plan - og bygningsloven [PBL]. En del kommuner har av ulike grunner ikke
mulighet til å utarbeide en plan for hele kommunen. Her vil det også kunne gis tilskudd til større
kulturminneregistreringer i utvalgte områder såframt dette inngår som en del av en planprosess som
gjennomføres i hht PBL. Dette kan være registreringsarbeid knyttet til sentrumsplaner i byer/tettbygde
strøk, DI VE - analyser (kulturhistoriske stedsanalyser) o.l. Støtte til delregistreringer i e n kommune bør
være et ledd i en prosess for å kartlegge hele kommunens kulturminnebestand .

Våren 2016 inviterte fylkeskommunen Buskerud - kommunene til et informasjon - og
erfaringsutvekslingsmøte med kulturminneplan som tema. Det ble oppfordret til å søke o m
fylkeskommunalt tilskudd til et slikt planarbeid. Nes og Ringerike kommuner søkte om tilskudd.

Kulturminneregistreringer i Ringerike kommune
Ringerike kommune søker om tilskudd til å lage temautredninger for kulturminnetema som igjen vil bli
benyttet so m grunnlag for etablering av vernelister og hensynssoner i rullering av kommuneplanens
arealdel. Det planlegges utarbeidet fem ulike temautredninger utarbeidet over fem år. Disse temaene
er som følger:

1. Enkeltminner og kulturmiljøer i randsonen til Hønefos s og influensområder til E16 og
Ringeriksbanen

2. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i prioriterte tettsteder i kommunen
3. Kartlegging kulturlandskap
4. Kartlegge utmarksminner
5. Kontrollregistrere automatisk fredete kulturminner

Utviklingssjefen synes dette er en god strategi for kartlegging av kulturminner og ivaretakelse av
kulturminnehensyn i en en kommune med store arealer. Det er vanskelig å se for seg en
kommunedelplanprosess der alle disse temaene kartlegges parallelt. Det er noe mangelfullt
informasjonsgrunnlag for organisering av disse arbeidene. Utviklingssjefen forventer at
fylkeskommunen blir tatt med på råd om hvordan et slikt prosjekt kan organiseres slik at alle
kulturminnefaglige ressurser i fylkeskommunen og i komm unen kan benyttes på en god og
hensiktsmessig måte. Under forutsetning av dette anbefaler utviklingssjefen at det avsettes kr 250 000, -
til kulturminneregistreringer og temautredninger i Ringerike kommune. Tilskuddet gis under
forutsetning av at kommunen a vsetter minimum tilsvarende beløp til prosjektet.

Kommunedelplan for kulturminner i Nes kommune
Nes kommune har søkt om tilskudd til å lage en kommunedelplan for kulturminner. Vedlagt søknaden
er en prosjektskisse som i store trekk er i tråd med Buskerud fylkeskommunes modell for utarbeidelse
av kommunedelplaner. Skisse trenger detaljering og budsjet tet og framdriftsplan må gjennomgås og
justeres ihht bevilgningene som gis til planarbeidet og ambisjonene for planproduktet som ønskes
etablert. Utviklingssjefen forventer at prosjektgruppa får i oppdrag å detaljere endelig prosjektplan.



Kommunen søker om tilskudd fra fylkeskommunen på kr 100 000, - . Kommunen avsetter ca 250 000, -
årlig av eget budsjett til planarbeidet. Vi ser at dette budsjettet etter all sannsynlighet vil bli snaut.
Utviklingssjefen anbefaler derfor at det gis kr. 250 000, - i tilskudd slik at planarbeidet kan gjennomføres
på et godt nivå.

Forutsetninger for tildeling av tilskudd til begge prosjektene :
1. Buskerud fylkeskommunes modell for kommunedelplaner for kulturminner benyttes som

utgangspunkt for alle arbeider med kulturminneplaner som får fylkeskommunal støtte. Lokale
tilpasninger kan naturligvis gjøres.

2. Fylkeskommunens registreringsplattform for kulturminneregistrering bør benyttes.
3. Dersom det ikke lar seg gjøre å lage en kommunedelplan for hele kommunen, kan det gis

tilskudd til større registreringsprosjekter i avgrensede områder av kommunen under
forutsetning av følgende:

a. Registreringsarbeidene skjer ifm et pågående are a lplanarbeid
(områderegulering/ kommunedelplan/ kommuneplanens arealdel)

b. Registreringsarbeidene er et ledd i e t plan lagt arbeid for en samlet registrering av
kommunes kjente kulturminner

Begge prosjektene er i oppstartfase og det er vanskelig å estimere den totale kostnaden til prosjektene.
Dersom totale kostnader blir større enn budsjettet som er lagt til grunn f or denne saken, kan det søkes
om en tilleggsbevilgning. Det forutsettes at kommunen bidrar med minimum 50% av nødvendig
tilleggsfinansiering. Det kan også søkes om tilskudd fra Riksantikvaren.

Konklusjon

Utviklingssjefen anbefaler at det avsettes kr. 250 000, - til Nes kommune og 250 000, - til Ringerike
kommune til utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og temautredninger kulturminner.
Tilskudd tas fra eksisterende budsjettposter avsatt til formålet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt )
Buskerud mo dellen – veileder om kommunedelplaner for kulturminner i Buskerud
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Vedlegg til dok 2016/5695-3 
 
 
ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger i forbindelse med tilsagn om tilskudd gitt i sak 
71/16  ‘Tilskudd til utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner  i Ringerike og Nes 
kommuner’ i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelses møte 29.11.16: 
 

 At utgifter er dokumentert via bilag som legitimerer utgiften – og et 
utplukk av bilagene er kontrollert  

 Kontrollere regnskapsoversikt mot aktuelt prosjektregnskap ført i 
tilskuddsmottakers regnskap 

 At prosjektregnskapet er satt opp i samsvar med budsjett 
 At prosjektet er fullfinansiert 
 
 Kontrollert bekreftet grunnlag for personalkostnader – samt at 

lønnsutgifter i prosjektregnskap stemmer med opplysninger i 
lønnssystemet 

 Kontrollert at retningslinjer for regnskapsrapportering er fulgt 
 Kontrollert at forutsetninger for tilsagnet er oppfylt før endelig 

avslutning – restutbetaling foretas 
 
Tilskuddsmottaker må sikre at dette skjema med utførte kontroller, følger (vedlegges) revisors 
uttalelse sammen med underskrevet og attestert prosjektregnskap



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Buskerud fylkeskommune - Utviklingsavdelingen  

Postboks 3563 

 

3007 DRAMMEN 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/4009-2 34890/16 141 C50  15.09.2016 

 

Søknad om midler til videre arbeid med temaplaner 

- Kulturminner i Ringerike kommune - 

 

Viser til samtale med Turid Kolstadløkken og Ingvil Tjønneland 08.09.16 vedrørende Ringerike 

kommune sitt arbeid med Temautredning for kulturmiljøer i Hønefoss, samt det videre arbeidet 

med kulturminner i kommunen. 

Temautredningen for kulturmiljøer i Hønefoss skal til behandling i Hovedutvalget for miljø- og 

areal samt Formannskapet, henholdsvis 03.10.16 og 11.10.16. 

Målsetningen med utredningen er m.a. å etablere gode virkemidler for bevaring av kulturminner 

og arbeidet skal resultere i innspill til kommuneplanens arealdel som har vært under revidering i 

perioden 2013-2016. Innspillet er i form av et utvalg kulturmiljøer som legges inn i 

Kommuneplanens arealdel som hensynssone C) og D). 

I tillegg til å få inn hensynssoner i Kommuneplanens arealdel, skal politikerne ta stilling til det 

videre arbeidet med kulturminner i Ringerike kommune.  

 

Følgende fremgår av saksframlegg som legges frem til politisk behandling nå i oktober: 

Ringerike kommune har gjort et godt og omfattende arbeid med å registrere verneverdi 

bebyggelse i sentrumsnære områder, men Ringerike er en langstrakt kommune med store 

variasjoner i interesser, påtrykk av vekst og prioriteringer. Ringerike er svært rik på spennende 

historie, både materielle og immaterielle fra alle tidsaldre; fra Bronsealder og frem til nåtid blir 

et unikt mangfold representert. Det anses dermed å være et stort behov for sikring av 

kulturminner, som for ettertiden er vil være en investering for fremtiden som skal legge 

grunnlag for næringsutvikling, turisme og vekst.  

Det fremgår av saksframlegget som ligger til grunn for oppstart med temautredning 

kulturminner, sak 83/13 (HMA) og 92/13 (FS) at Buskerud Fylkeskommune anbefaler 

Ringerike komme å starte opp arbeider med kommunedelplan for alle typer kulturminner; 

innspillet er kommet inn i samband med høring av planprogram og planstrategi ved oppstart av 

kommuneplanarbeidet. I saksutredningen konkluderes det med at det på nåværende tidspunkt 

vil være for omfattende og ressurskrevende å starte opp med et slikt arbeid. Dermed utgår 

arbeid med kommunedelplan ved gjeldende revidering av kommuneplan.   

For å sikre at arbeidet med kulturminnevernet i Ringerike har en fremdrift, bør arbeider med 

kulturminner i kommunen helst sikres gjennom Planstrategi.  

Buskerud fylkeskommune anbefaler Ringerike kommune å gå i gang med å utarbeide en 

langsiktig plan for å få kartlagt; nyere tids kulturminner – bygninger og anlegg, 
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kulturlandskap, kulturminner som ikke er arkeologiske kulturminner eller stående bygninger, 

samt kontrollregistrering av automatisk fredete minner i kommunen.  

Kartleggingen bør ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved 

neste revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk bindende. Eksempel på innhold i 

temakart følger:  

1. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i randsonen til Hønefoss, og 

influensområder til nye E16 og Ringeriksbanen. 

 Områdevern av helhetlige miljøer 

 Sikre tilpassing av tilbygg, nybygg, påbygg til eksisterende helhet gjennom gode 

veiledningstjenester og retningslinjer for hensynssoner 

 Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført både før og etter 1940 

 Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien 

forringes nevneverdig 

2. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i nå prioriterte tettstedene i kommunen. 

 Områdevern av helhetlige miljøer 

 Sikre tilpassing av tilbygg, nybygg, påbygg til eksisterende helhet gjennom gode 

veiledningstjenester og retningslinjer for hensynssoner 

 Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført både før og etter 1940 

 Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien 

forringes nevneverdig 

3. Kulturlandskap  

 Sikre verdifulle kulturlandskap 

 Aktiv bruk av landbruksvirkemidler for å ivareta kulturminner i 

jordbrukslandskap 

 Lage skjøtselsplaner for noen viktige kulturlandskap 

 Ivareta viktige historiske elementer og strukturer i utbyggingsområder 

 Stimulere til ny bruk for gamle bygninger i landbruket 

 Ta vare på jordbrukets kulturarv, mat-tradisjoner og byggeskikk 

4. Kartlegge utmarksminner, spor etter tidlig industri, ferdselsminner etc. 

(kulturminner som ikke er arkeologiske kulturminner eller stående bygninger) 

5. Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner. 

Parallelt med at dette arbeidet pågår, er det viktig at kulturminner som befinner seg utenfor 

sentrumsnære områder tas hensyns til; alt fra arkeologiske kulturminner, unike gårdstun til 

immaterielle kulturarv. Dette kan man arbeide med gjennom bevisstgjøring og 

kunnskapsformidling. 

Hønefoss by har også svært mange registrert bygninger med verneverdi utenfor de nevnte 

hensynssonene. Vi ser et fremtidig behov for også å kunne sette disse bygningene på en 

verneliste og på sikt gjennomføre en kontrollregistrering av Hønefoss sentrums 

kulturminneregister. 
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Det anses videre å være behov for å se automatisk fredede kulturminner og nyere tids 

kulturminner i kommunen i sammenheng. Det er også behov for å ta bedre vare på vår 

immaterielle kulturarv.  

 

Vi vil på bakgrunn av dette søke om midler for å kunne gå i gang med å utarbeide en langsiktig 

plan for å få kartlagt vår kommunes rike kulturarv. 

Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved 

neste revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk bindende.  

Når Temautredning for Kulturmiljø i Hønefoss er behandlet i de politiske organ vil vi jobbe 

videre med følgende, som da ettersendes i løpet av oktober: 

- Målsetting med planarbeidet 

- Organisering av prosjektet 

- Plan for medvirkning 

- Fremdriftsplan 

- Budsjett og finansieringsplan 

Det vil i tillegg gjøres rede for den politiske forankringen og møteprotokoll fra de politiske 

behandlinger vil ettersendes. 

 

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret 

 

 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

Tlf. 408 04 248 

E-post: mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Temautredning for Kulturmiljø i Hønefoss 
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Videre arbeid med temaplaner 

- Kulturminner i Ringerike kommune - 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen og Formannskapet orienteres herved om 

Buskerud fylkeskommunes vedtak fattet i sak 71/16 «Tilskudd til kommunedelplan for 

kulturminner» behandlet i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 29.11.16. 

 

Hovedutvalget fattet følgende vedtakspunkt 2. 

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr. 250 000,- til Ringerike kommune for 

gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike. 

Resultatet fra registreringsprosjektet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for kulturminner 

og kulturmiljøer inn i kommuneplanens arealdel. Tilskuddet tas fra HP «oppfølging regional 

plan for kulturminnevern» 

Bakgrunn for saken er at Buskerud fylkeskommune siden 2003 har hatt en satsning på 

utarbeidelse av kommunedelplaner for kulturminner i kommunene. Ringerike kommune er av 

Buskerud fylkeskommune anbefalt å starte opp med kommunedelplan for alle typer 

kulturminner. I sak 83/13, behandlet av Hovedutvalget for miljø- og areal, fremgår det at 

Ringerike kommune, på nåværende tidspunkt, ikke har ressurser nok til å starte opp arbeid 

med en kommunedelplan for kulturminner.  

Ringerike kommune har derfor utarbeidet en langsiktig plan for å få kartlagt nyere tids 

kulturminner – bygninger og anlegg, kulturlandskap, kulturminner som ikke er arkeologiske 

kulturminner eller stående bygninger samt kontrollregistrering av automatisk fredete minner i 

kommunen.  

15.09.16 søkte Ringerike kommune om midler for å kunne gå i gang med å utarbeide en 

langsiktig plan for å få kartlagt vår kommunes rike kulturarv. 

Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved 

neste revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk bindende. 

 



 

 

Det er nå bevilget kr. 250 000,- for å kunne starte opp arbeidet. Prioriteringsrekkefølgen 

fremgår av søknad, se vedlegg 5. Videre arbeid med temaplaner – Kulturminner i Ringerike 

kommune. 

 

Dette til orientering. 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Melding om vedtak i sak 71/16 'Tilskudd til kommunedelplan for 
kulturminner i Nes og Ringerike kommuner' behandlet i 
hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 29.11.16 

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse behandlet Ringerike kommunes søknad om tilskudd til 
arbeid med temautredninger kulturminner i sin sak 71/16 'Tilskudd til kommunedelplan for 
kulturminner’ i møte den 29.11.16. 
 
Hovedutvalget fattet følgende vedtak: 
 
1. 
Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr. 250 000,- til Nes kommune for utarbeidelse av 
kommunedelplan for kulturminner. Tilskuddet tas fra post 900360-1000 -17150 «prosjekter plan og 
kulturminner»  
 
2. 
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr. 250 000,- til Ringerike kommune for 
gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike. 
Resultatet fra registreringsprosjektet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for kulturminner og 
kulturmiljøer inn i kommuneplanens arealdel. Tilskuddet tas fra HP «oppfølging regional plan for 
kulturminnevern» 
 
Se for øvrig vedlagte saksfremlegg for mer informasjon om forutsetninger for tildeling av tilskudd. 
 
Tilskuddet tas fra HP 2016  «oppfølging regional plan for kulturminnevern».  
 
 Tilsagnet om tilskudd står ved lag til 31.12.2018 
 
 
 
 

Ringerike kommune  
Att. Maris S. Sandsund  
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS   
  
 
 
Vår dato: 01.12.2016 Vår referanse: 2016/5695-3 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 15.09.2016 Deres referanse: 16/4009-2 Turid Kolstadløkken, tlf. 32808670 

TEAM KULTURMINNEVERN
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For øvrig gjelder følgende vilkår for tilsagnet: 
 Dersom prosjektet ikke gjennomføres i det omfang som er planlagt, eller det av andre grunner 

blir utbetalt for høyt tilskuddsbeløp, vil for mye utbetalt tilskudd kunne bli krevd tilbakebetalt.  
 Det forutsettes at tilskuddsmottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. 
 Buskerud fylkeskommune vil også kunne kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt 

dersom tilskuddsmottaker ikke innfrir de krav til rapportering, regnskapsførsel m.v. som 
framgår av dette brevet eller andre dokumenter.   

 Det forutsettes utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. Rapporten oversendes BFK ved 
prosjektets avslutning, og senest samtidig med bekreftet regnskap. I tillegg til økonomisk 
rapportering skal sluttrapporten inneholde resultatrapportering i henhold til de 
oppfølgingskriterier som er lagt til grunn i prosjektet. 

 I eventuelt presentasjonsmateriell eller annen omtale av prosjektet skal det framgå at 
prosjektet er støttet av Buskerud fylkeskommune. 

 
Anmodning om utbetaling av tilskuddet sendes Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 
Drammen. Eventuelt kan e-post postmottak@bfk.no benyttes. 
 
Vi ber om at det sammen med utbetalingsanmodningen gis en skriftlig bekreftelse på at prosjekteier 
aksepterer vilkårene for tildeling av midler, samt at riktig kontonummer for utbetaling av tilskuddet 
oppgis. 
 
Inntil 75 prosent av det bevilgede beløpet kan utbetales når anmodning om utbetaling er mottatt. 
Resterende beløp utbetales ved avslutning av prosjektet. Før sluttutbetaling kan skje må det 
framlegges bekreftet regnskap jamfør vedlagte kontrollskjema for revisorhandlinger. 
 
Regnskap forutsettes oversendt BFK innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.  
 
Buskerud kommunerevisjon IKS har rett til innsyn i budsjett og regnskap vedrørende prosjektet.  
 
Vi avventer innkalling til oppstartmøte i arbeidet med kartlegging av kulturminner i Ringerike. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Turid Kolstadløkken  
teamleder kulturminnevern  
          
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Vedlegg 
1 VedtakHUKIF71-16-291116 
2 Revisorhandlinger-vedlegg 
  
Kopi til: 
Lisbeth Kaas Ambrosen    



Saksfr a mlegg

Vår saksbehandler Turid Kolstadløkken , tlf. 32808670
Vår referanse 2009/3369 - 71

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 71/16 29.11.2016

Vedlegg
1 Søknad om midler til videre arbeid med temaplaner - kulturminner i Ringerike kommune
2 Kulturminneplan prosjektskisse

Tilskudd til kommunedelplaner kulturminner - Nes og
Ringerike kommuner

Kommunen har som planmyndighet et ansvar for på sikre godt vern av kulturminner i
planer vedtatt etter plan - og bygningsloven. For at kommunene skal kunne gjøre dette ,
bør de ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag om kulturminner som kan være grunnlag for
en kommunedelplan for kulturminner. Kommunedelplaner for kulturminner er et godt
verktøy for å sikre kulturminner i kommunene. Nes og Ringerike kommuner har søkt om
tilsk udd til utarbeidelse av kulturminneplaner. Utviklingssjefen anbefaler at det avsettes
kr 25 0 000, - til hver av kommunene.

Forslag

1.
Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr. 250 000, - til Nes kommune for utarbeidelse av
kommunedelplan fo r kulturminner. Tilskuddet tas fra post 900360 - 1000 - 17150 «prosjekter plan og
kulturminner»

2.
Hovedutvalg for kultur, idre tt og folkehelse bevilger kr. 25 0 000, - til Ringerike kommune for
gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike. Resultatet
fra registreringsprosjektet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for kulturminner og kulturmiljøer inn i
kommuneplanens arealdel. Tilskuddet tas fra HP «oppfølging regional plan for kulturminnevern»

Buskerud fylkeskommune
Kristian Thowsen

utviklingssjef



Bakgrunn for saken

Buskerud fylkeskommune har siden 2003 hatt en satsing på utarbeidelse av kommunedelplaner for
kulturminner i kommunene. Det er et mål at alle kommunen i Buskerud skal få på plass et
kunnskapsgrunnlag om egne kulturminner og utarbeidet et planverk som sikrer de viktigste
kulturminnene et kommunalt vern etter plan - og bygningsloven . Følgende kommuner har vedtatt
ko mmunedelplaner for kulturminner; Hurum , Nore og Uvdal , Nedre Eiker og Lier . Røyken kommune har
sin kommunedelplan for kulturminner under behandling. Hole, Øvre Eiker og Modum kommuner er i
ferd med å utarbeide verneplaner.

Utviklingssjefen er opptatt av at tilskuddsordningen for kommunale kulturminneplane r skal benyttes til
planer som utarbeides i hht plan - og bygningsloven [PBL]. En del kommuner har av ulike grunner ikke
mulighet til å utarbeide en plan for hele kommunen. Her vil det også kunne gis tilskudd til større
kulturminneregistreringer i utvalgte områder såframt dette inngår som en del av en planprosess som
gjennomføres i hht PBL. Dette kan være registreringsarbeid knyttet til sentrumsplaner i byer/tettbygde
strøk, DI VE - analyser (kulturhistoriske stedsanalyser) o.l. Støtte til delregistreringer i e n kommune bør
være et ledd i en prosess for å kartlegge hele kommunens kulturminnebestand .

Våren 2016 inviterte fylkeskommunen Buskerud - kommunene til et informasjon - og
erfaringsutvekslingsmøte med kulturminneplan som tema. Det ble oppfordret til å søke o m
fylkeskommunalt tilskudd til et slikt planarbeid. Nes og Ringerike kommuner søkte om tilskudd.

Kulturminneregistreringer i Ringerike kommune
Ringerike kommune søker om tilskudd til å lage temautredninger for kulturminnetema som igjen vil bli
benyttet so m grunnlag for etablering av vernelister og hensynssoner i rullering av kommuneplanens
arealdel. Det planlegges utarbeidet fem ulike temautredninger utarbeidet over fem år. Disse temaene
er som følger:

1. Enkeltminner og kulturmiljøer i randsonen til Hønefos s og influensområder til E16 og
Ringeriksbanen

2. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i prioriterte tettsteder i kommunen
3. Kartlegging kulturlandskap
4. Kartlegge utmarksminner
5. Kontrollregistrere automatisk fredete kulturminner

Utviklingssjefen synes dette er en god strategi for kartlegging av kulturminner og ivaretakelse av
kulturminnehensyn i en en kommune med store arealer. Det er vanskelig å se for seg en
kommunedelplanprosess der alle disse temaene kartlegges parallelt. Det er noe mangelfullt
informasjonsgrunnlag for organisering av disse arbeidene. Utviklingssjefen forventer at
fylkeskommunen blir tatt med på råd om hvordan et slikt prosjekt kan organiseres slik at alle
kulturminnefaglige ressurser i fylkeskommunen og i komm unen kan benyttes på en god og
hensiktsmessig måte. Under forutsetning av dette anbefaler utviklingssjefen at det avsettes kr 250 000, -
til kulturminneregistreringer og temautredninger i Ringerike kommune. Tilskuddet gis under
forutsetning av at kommunen a vsetter minimum tilsvarende beløp til prosjektet.

Kommunedelplan for kulturminner i Nes kommune
Nes kommune har søkt om tilskudd til å lage en kommunedelplan for kulturminner. Vedlagt søknaden
er en prosjektskisse som i store trekk er i tråd med Buskerud fylkeskommunes modell for utarbeidelse
av kommunedelplaner. Skisse trenger detaljering og budsjet tet og framdriftsplan må gjennomgås og
justeres ihht bevilgningene som gis til planarbeidet og ambisjonene for planproduktet som ønskes
etablert. Utviklingssjefen forventer at prosjektgruppa får i oppdrag å detaljere endelig prosjektplan.



Kommunen søker om tilskudd fra fylkeskommunen på kr 100 000, - . Kommunen avsetter ca 250 000, -
årlig av eget budsjett til planarbeidet. Vi ser at dette budsjettet etter all sannsynlighet vil bli snaut.
Utviklingssjefen anbefaler derfor at det gis kr. 250 000, - i tilskudd slik at planarbeidet kan gjennomføres
på et godt nivå.

Forutsetninger for tildeling av tilskudd til begge prosjektene :
1. Buskerud fylkeskommunes modell for kommunedelplaner for kulturminner benyttes som

utgangspunkt for alle arbeider med kulturminneplaner som får fylkeskommunal støtte. Lokale
tilpasninger kan naturligvis gjøres.

2. Fylkeskommunens registreringsplattform for kulturminneregistrering bør benyttes.
3. Dersom det ikke lar seg gjøre å lage en kommunedelplan for hele kommunen, kan det gis

tilskudd til større registreringsprosjekter i avgrensede områder av kommunen under
forutsetning av følgende:

a. Registreringsarbeidene skjer ifm et pågående are a lplanarbeid
(områderegulering/ kommunedelplan/ kommuneplanens arealdel)

b. Registreringsarbeidene er et ledd i e t plan lagt arbeid for en samlet registrering av
kommunes kjente kulturminner

Begge prosjektene er i oppstartfase og det er vanskelig å estimere den totale kostnaden til prosjektene.
Dersom totale kostnader blir større enn budsjettet som er lagt til grunn f or denne saken, kan det søkes
om en tilleggsbevilgning. Det forutsettes at kommunen bidrar med minimum 50% av nødvendig
tilleggsfinansiering. Det kan også søkes om tilskudd fra Riksantikvaren.

Konklusjon

Utviklingssjefen anbefaler at det avsettes kr. 250 000, - til Nes kommune og 250 000, - til Ringerike
kommune til utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og temautredninger kulturminner.
Tilskudd tas fra eksisterende budsjettposter avsatt til formålet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt )
Buskerud mo dellen – veileder om kommunedelplaner for kulturminner i Buskerud
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Vedlegg til dok 2016/5695-3 
 
 
ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger i forbindelse med tilsagn om tilskudd gitt i sak 
71/16  ‘Tilskudd til utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner  i Ringerike og Nes 
kommuner’ i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelses møte 29.11.16: 
 

 At utgifter er dokumentert via bilag som legitimerer utgiften – og et 
utplukk av bilagene er kontrollert  

 Kontrollere regnskapsoversikt mot aktuelt prosjektregnskap ført i 
tilskuddsmottakers regnskap 

 At prosjektregnskapet er satt opp i samsvar med budsjett 
 At prosjektet er fullfinansiert 
 
 Kontrollert bekreftet grunnlag for personalkostnader – samt at 

lønnsutgifter i prosjektregnskap stemmer med opplysninger i 
lønnssystemet 

 Kontrollert at retningslinjer for regnskapsrapportering er fulgt 
 Kontrollert at forutsetninger for tilsagnet er oppfylt før endelig 

avslutning – restutbetaling foretas 
 
Tilskuddsmottaker må sikre at dette skjema med utførte kontroller, følger (vedlegges) revisors 
uttalelse sammen med underskrevet og attestert prosjektregnskap



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Buskerud fylkeskommune - Utviklingsavdelingen  

Postboks 3563 

 

3007 DRAMMEN 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/4009-2 34890/16 141 C50  15.09.2016 

 

Søknad om midler til videre arbeid med temaplaner 

- Kulturminner i Ringerike kommune - 

 

Viser til samtale med Turid Kolstadløkken og Ingvil Tjønneland 08.09.16 vedrørende Ringerike 

kommune sitt arbeid med Temautredning for kulturmiljøer i Hønefoss, samt det videre arbeidet 

med kulturminner i kommunen. 

Temautredningen for kulturmiljøer i Hønefoss skal til behandling i Hovedutvalget for miljø- og 

areal samt Formannskapet, henholdsvis 03.10.16 og 11.10.16. 

Målsetningen med utredningen er m.a. å etablere gode virkemidler for bevaring av kulturminner 

og arbeidet skal resultere i innspill til kommuneplanens arealdel som har vært under revidering i 

perioden 2013-2016. Innspillet er i form av et utvalg kulturmiljøer som legges inn i 

Kommuneplanens arealdel som hensynssone C) og D). 

I tillegg til å få inn hensynssoner i Kommuneplanens arealdel, skal politikerne ta stilling til det 

videre arbeidet med kulturminner i Ringerike kommune.  

 

Følgende fremgår av saksframlegg som legges frem til politisk behandling nå i oktober: 

Ringerike kommune har gjort et godt og omfattende arbeid med å registrere verneverdi 

bebyggelse i sentrumsnære områder, men Ringerike er en langstrakt kommune med store 

variasjoner i interesser, påtrykk av vekst og prioriteringer. Ringerike er svært rik på spennende 

historie, både materielle og immaterielle fra alle tidsaldre; fra Bronsealder og frem til nåtid blir 

et unikt mangfold representert. Det anses dermed å være et stort behov for sikring av 

kulturminner, som for ettertiden er vil være en investering for fremtiden som skal legge 

grunnlag for næringsutvikling, turisme og vekst.  

Det fremgår av saksframlegget som ligger til grunn for oppstart med temautredning 

kulturminner, sak 83/13 (HMA) og 92/13 (FS) at Buskerud Fylkeskommune anbefaler 

Ringerike komme å starte opp arbeider med kommunedelplan for alle typer kulturminner; 

innspillet er kommet inn i samband med høring av planprogram og planstrategi ved oppstart av 

kommuneplanarbeidet. I saksutredningen konkluderes det med at det på nåværende tidspunkt 

vil være for omfattende og ressurskrevende å starte opp med et slikt arbeid. Dermed utgår 

arbeid med kommunedelplan ved gjeldende revidering av kommuneplan.   

For å sikre at arbeidet med kulturminnevernet i Ringerike har en fremdrift, bør arbeider med 

kulturminner i kommunen helst sikres gjennom Planstrategi.  

Buskerud fylkeskommune anbefaler Ringerike kommune å gå i gang med å utarbeide en 

langsiktig plan for å få kartlagt; nyere tids kulturminner – bygninger og anlegg, 
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kulturlandskap, kulturminner som ikke er arkeologiske kulturminner eller stående bygninger, 

samt kontrollregistrering av automatisk fredete minner i kommunen.  

Kartleggingen bør ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved 

neste revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk bindende. Eksempel på innhold i 

temakart følger:  

1. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i randsonen til Hønefoss, og 

influensområder til nye E16 og Ringeriksbanen. 

 Områdevern av helhetlige miljøer 

 Sikre tilpassing av tilbygg, nybygg, påbygg til eksisterende helhet gjennom gode 

veiledningstjenester og retningslinjer for hensynssoner 

 Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført både før og etter 1940 

 Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien 

forringes nevneverdig 

2. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i nå prioriterte tettstedene i kommunen. 

 Områdevern av helhetlige miljøer 

 Sikre tilpassing av tilbygg, nybygg, påbygg til eksisterende helhet gjennom gode 

veiledningstjenester og retningslinjer for hensynssoner 

 Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført både før og etter 1940 

 Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien 

forringes nevneverdig 

3. Kulturlandskap  

 Sikre verdifulle kulturlandskap 

 Aktiv bruk av landbruksvirkemidler for å ivareta kulturminner i 

jordbrukslandskap 

 Lage skjøtselsplaner for noen viktige kulturlandskap 

 Ivareta viktige historiske elementer og strukturer i utbyggingsområder 

 Stimulere til ny bruk for gamle bygninger i landbruket 

 Ta vare på jordbrukets kulturarv, mat-tradisjoner og byggeskikk 

4. Kartlegge utmarksminner, spor etter tidlig industri, ferdselsminner etc. 

(kulturminner som ikke er arkeologiske kulturminner eller stående bygninger) 

5. Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner. 

Parallelt med at dette arbeidet pågår, er det viktig at kulturminner som befinner seg utenfor 

sentrumsnære områder tas hensyns til; alt fra arkeologiske kulturminner, unike gårdstun til 

immaterielle kulturarv. Dette kan man arbeide med gjennom bevisstgjøring og 

kunnskapsformidling. 

Hønefoss by har også svært mange registrert bygninger med verneverdi utenfor de nevnte 

hensynssonene. Vi ser et fremtidig behov for også å kunne sette disse bygningene på en 

verneliste og på sikt gjennomføre en kontrollregistrering av Hønefoss sentrums 

kulturminneregister. 
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Det anses videre å være behov for å se automatisk fredede kulturminner og nyere tids 

kulturminner i kommunen i sammenheng. Det er også behov for å ta bedre vare på vår 

immaterielle kulturarv.  

 

Vi vil på bakgrunn av dette søke om midler for å kunne gå i gang med å utarbeide en langsiktig 

plan for å få kartlagt vår kommunes rike kulturarv. 

Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved 

neste revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk bindende.  

Når Temautredning for Kulturmiljø i Hønefoss er behandlet i de politiske organ vil vi jobbe 

videre med følgende, som da ettersendes i løpet av oktober: 

- Målsetting med planarbeidet 

- Organisering av prosjektet 

- Plan for medvirkning 

- Fremdriftsplan 

- Budsjett og finansieringsplan 

Det vil i tillegg gjøres rede for den politiske forankringen og møteprotokoll fra de politiske 

behandlinger vil ettersendes. 

 

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret 

 

 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

Tlf. 408 04 248 

E-post: mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Temautredning for Kulturmiljø i Hønefoss 
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Månedsrapport november 2016 tas til orientering 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 26 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr nov) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-195 986 -53 118 -25 945 0 25 945 1 085

4 822 7 072 8 844 9 582 738 8 % 691

82 887 98 705 103 731 101 417 -2 314 -2 % -2 756

159 969 165 359 184 296 188 423 4 127 2 % 2 816

231 306 261 338 283 620 282 692 -927 0 % -1 569

112 462 128 023 138 768 137 007 -1 761 -1 % -2 027

18 589 18 393 25 860 27 415 1 555 6 % 1 267

583 636 604 172 649 523 642 904 -6 619 -1 % -7 865

106 133 109 457 138 294 142 481 4 187 3 % -270

-67 627 -67 628 -59 057 -57 597 1 460 3 % 1 000

-1 463 181 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 1 % 7 000

35 017 40 034 82 720 85 820 3 100 4 % 2 800Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Det er kun små endringer i årsprognosen for de enkelte rammeområdene fra forrige 

månedsrapport, men betydelig endring på området skatt og rammetilskudd som øker 

merinntekten fra 7 mill. kroner til 22,4 mill. kroner. Samfunn endrer også sin årsprognose og 

viser nå et mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. 

Driftsområdene viser et samlet merforbruk på ca 1 mill. kroner, som er et meget godt resultat 

målt mot budsjettplanen. Det er årets ekstraordinært gode skatteinngang samt lave renter på 

lån som gjør at kommunen i år vil få et betydelig bedre regnskapsresultat enn budsjettert. 

 



Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i oktober sammenlignet med fjoråret. 

Måneden viser 8 % i 2016 mot 9,4 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt for året til og med 

oktober er sykefraværet i år 7,8 % mot 8,7 % i samme periode i fjor. Fortsetter trenden ut 

året vil Ringerike kommune gå mot rekordlavt sykefravær sammenlignet med perioden 2001-

2015. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

 

Rådmannens vurdering 

2016 går mot slutten og årsprognosen skal nå vise et relativt godt bilde av det økonomiske 

resultatet kommunen kan vente seg i år. Da er det godt å registrere at de fleste 

rammeområdene styrer mot et resultat omtrent som budsjettert og at de ekstra 

skatteinntektene som kommunen oppnår i år kan bidra til å bygge reserver og gjøre 

kommunen mer økonomisk robust for tiden fremover. 

Siden dette er siste månedsrapport for i år vil rådmannen benytte anledningen til å takke alle 

ansatte, ledere og politikere i Ringerike kommune for deres bidrag til god økonomistyring i 

2016. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport november 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



Månedsrapport

November 2016
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1. Innlednin g
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 201 6 . Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av
regnskapstall pr 31. 11 .2016 .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regn skapsresultat i 20 1 6 som viser et
mindre for bruk i forhold til revidert budsjett på 26 mill. kroner.

Det er kun små endringer i årsprognosen for de enkelte rammeområdene f r a f orrige månedsrapport ,
men betydelig endring på området skatt og rammetilskudd som øker merinntekten fra 7 mill. kroner
til 22,4 mill. kroner. Samfunn endrer også sin årsprognose og viser nå et mindreforbruk på 4,2 mill.
kroner.

Driftsområdene viser et samlet merforbruk på ca 1 mill. kroner, som er et meget godt resultat målt
mot budsjettplanen. Det er årets ekstraordinært gode skatteinngang samt lave renter på lån som gjør
at kommunen i år vil få et betydelig bedre regnskapsresultat enn budsjettert.

3. Kommentarer til årsprognosen
Barnehage
Barnehagene klarer stort sett å drifte innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Det er i årets
budsjett tatt høyde for en høyere kostnad til opprettelse av nye barnehageplasser og tilskudd til
private barnehager enn det det er blitt behov for. Det oppst år derfor et mindreforbruk i år på ca 4
mill. kroner .

Samfunn
Det har gjennom året vært høy aktivitet innenfor byggesak. Inntektene er blitt betydelig bedre enn
budsjettert. Det er mindreforbruk rundt 1,7 mill. kroner når vi ser på alt som skjer innenfor m iljø og

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr nov) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-195 986 -53 118 -25 945 0 25 945 1 085
4 822 7 072 8 844 9 582 738 8 % 691
82 887 98 705 103 731 101 417 -2 314 -2 % -2 756

159 969 165 359 184 296 188 423 4 127 2 % 2 816
231 306 261 338 283 620 282 692 -927 0 % -1 569
112 462 128 023 138 768 137 007 -1 761 -1 % -2 027
18 589 18 393 25 860 27 415 1 555 6 % 1 267

583 636 604 172 649 523 642 904 -6 619 -1 % -7 865
106 133 109 457 138 294 142 481 4 187 3 % -270
-67 627 -67 628 -59 057 -57 597 1 460 3 % 1 000

-1 463 181 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 1 % 7 000
35 017 40 034 82 720 85 820 3 100 4 % 2 800 Finans

Rammeområde
Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge
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areal samlet. I tillegg er det bevilget 2 mill. kroner i 2016 til opprettelse av plankontor, men oppstart
sent i året og noe støtte fra Fylkesmannen har ført til at lite av den kommunale pengepotten har blitt
brukt.

Avdeling for utbygging står for de største investeringsprosjektene i kommunen og her kobles mye av
lønnsutgifter til spesifikke investeringer. En større andel av lønnsmidlene (ca 1,5 mill kroner) blir ført i
investeringsregnskapet enn det som er budsjettert .

Skatt og rammetilskudd
Novem ber er en av de måneden hvor kommunene mottar høye skattebeløp. O verføringen til
Ringerike kommune og resten av landet ble mye bedre enn antatt. Årets skatteinntekter (skatt på
formue og inntekt samt inntektsutgjevning) kan nå med sikkerhet anslås til å bl i minst 20 mill. kroner
høyere enn budsjettert. Det gjenstår fremdeles noe som skal utbetales for desember i tillegg til noe
inntektsutgjevning i midten av januar, men alt tilsier at prognosen som nå er laget vil holde godt og
endelig resultat kan fremdele s bli noe bedre hvis desember også viser vekst i forhold til fjoråret .

Inntektsutgjevningen skal sørge for at alle kommuner har omtrent samme økonomiske utgangspunkt
for å gi sine innbyggere kommunale tjenester. Det vil si at dersom kommunens innbyggere bi drar
med mindre skatteinntekter fra formue og inntekt enn gjennomsnittet i Norge vil kommunen få
kompensasjon fra staten for dette. Ringerike kommune er i en slik situasjon. Derfor er kommunens
inntekter i løpet av året avhengig av skatteinntektene nasjona lt. I år er veksten i skatteinntekter for
landet høyere enn det som var beregnet før vi gikk inn i 2016 og som var grunnlag for årets budsjett.
Skatteinntektene så langt i år viser en vekst i forhold til 2015 på litt over 8 %. Budsjettet til Ringerike
bygg er på en skattevekst for landet på ca 6 %.

4. Status bosetting av flyktninger
Til og med 30 . november er det bosatt 127 flyktninger hvor 16 er kommet som følge av
familiegjenforening og 18 av de bosatte er enslige mindreårige flyktninger . Det vil si at Ringerike nå
har bosatt alle voksne flyktninger i tråd med politisk vedtak og anmodning fra IMDI i 2015 og 2016.
IMDI har redusert forespørselen om antall enslige mindreårige i år, og Ringerike er forventet å ha
bosatt 20 enslige mindreårige før nyttår.

5. Li kviditetssituasjonen
Det er videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen for å sikre at
kommunen innfrir sine betalingsforpliktelser gjennom året . Kontokreditten har ikke vært brukt så
langt i 201 6 .
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6. Investeringer
Det er i 2 016 planlagt investeringer som samlet vil gi investeringsutgifter på 445 mill. kroner for året.
Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt Regnskap 2016
pr 30.11

Revidert
Budsjett 2016

Ikke - rentable investeringer:
Heradsbygda barnehage – Utvidelse (Ferdig) 16 612 275 16 643 823
Ny skole nord – Ullerål 928 382 2 903 294
Sokna Skole Totalrenovering (Ferdig) 33 407 783 34 946 178
Ny skole syd – Benterud 14 399 254 31 944 969
Røssholmstranda 2 659 874 4 686 531
Austjord dagsenter ombygging 11 717 103 14 000 000
Kommunale veier 2016 11 937 232 15 029 952
Utskifting 2100 gatelyspunkter 5 599 600 7 370 284
Rentable investeringer:
Monserud renseanlegg 7 946 219 29 233 545
Ringerike vannverk 16 120 339 30 018 522
Overføringsledninger Åsa - Monserud 6 500 934 14 000 000
Sokna vannverk 14 865 717 1 8 575 840
Sanering Nymoen - Hen 27 171 495 33 742 225

I tillegg har kommunen i år kjøpt aksjer for 29,1 mill. kroner gjennom kjøp av Fossveien 7 - 9 AS og
aksjeutvidelse i Regionalt kulturhus Ringerike AS. Det er også foretatt egenkapitalinnskudd på totalt
7,6 mill. kroner til KLP og Ringkollstua AS.
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7. Sykefravær
Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i oktober sammenlignet med fjoråret. Måneden
viser 8 % i 2016 mot 9,4 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt for året til og med oktober er
sykefraværet i år 7,8 % mot 8,7 % i samme periode i fjor. Fortsetter t renden ut året vil Ringerike
kommune gå mot rekordlavt sykefravær sammenlignet med perioden 2001 - 201 5.

3. kvartal
2015

3. kvartal
2016 okt .15 okt .16

Hele kommunen
Totalt 7,4 5,6 9,4 8

Egenmeldt 0,7 0,6 1,1 1,1

Korttid 1,4 1,3 2,2 2

Langtid 5,3 3,7 6,1 4,9

Administrasjon og
fellesutgifter

Totalt 7 4,1 7,8 6

Egenmeldt 0,7 0,5 0,9 1

Korttid 0,6 0,7 0,9 0,1

Langtid 5,7 2,9 6 4,9

Barnehage
Totalt 9,2 5 12 9,7

Egenmeldt 0,9 0,8 1,6 1,6

Korttid 1,5 1,4 2,7 2,6

Langtid 6,8 2,8 7,7 5,5

Grunnskole
Totalt 2,9 3,6 6,5 5,8

Egenmeldt 0,4 0,2 1,1 0,9

Korttid 0,6 0,7 1,2 0,9

Langtid 1,9 2,7 4,2 4

Spesielle tiltak barn og
unge

Totalt 5 5,4 6,1 7,3

Egenmeldt 0,9 0,6 0,9 1,2

Korttid 1,6 1,1 2,2 1,7

Langtid 2,5 3,7 3 4,4

Kulturtjenesten
Totalt 5,6 0,7 7,3 1,8

Egenmeldt 0 0,2 1 0,6

Korttid 0 0,5 0,8 1,2

Langtid 5,6 0 5,5 0

Helse og omsorg
Totalt 10,7 8 11,7 10,9

Egenmeldt 0,9 0,7 1 1

Korttid 2 1,9 2,8 3,1

Langtid 7,8 5,4 7,9 6,8

Samfunn (Tekniske
områder)

Totalt 5,7 3,5 8,3 4,2

Egenmeldt 0,6 0,4 1,3 1,3

Korttid 0,9 0,9 2,6 1,2

Langtid 4 2,2 4,4 1,7
Tabellen viser sykefravær i % for 3 . kvartal og oktober 2016 sammenlignet med 2015 . Korttidsfravær er legemeldt fravær
fra 1 - 16 dager. Langtid er legemeldt fravær fra 17 - 365 dager. Totalt er egenmeldt + legemeldt.
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr nov) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 4 822 7 072 8 844 9 582 738 8 % 691
Driftsutgifter 5 898 8 252 9 974 10 057 83 1 % 11
Driftsinntekter -1 076 -1 180 -1 130 -475 655 -138 % 680

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 82 887 98 705 103 731 101 417 -2 314 -2 % -2 756
Driftsutgifter 93 338 109 135 119 613 112 203 -7 410 -7 % -6 607
Driftsinntekter -10 451 -10 430 -15 882 -10 786 5 096 -47 % 3 850

Barnehage
Driftsregnskap 159 969 165 359 184 296 188 423 4 127 2 % 2 816
Driftsutgifter 186 614 193 296 214 828 215 305 478 0 % 837
Driftsinntekter -26 645 -27 937 -30 532 -26 882 3 650 -14 % 1 979

Grunnskole
Driftsregnskap 231 306 261 338 283 620 282 692 -927 0 % -1 569
Driftsutgifter 285 263 319 138 352 581 346 421 -6 160 -2 % -5 457
Driftsinntekter -53 957 -57 799 -68 961 -63 728 5 233 -8 % 3 888

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 112 462 128 023 138 768 137 007 -1 761 -1 % -2 027
Driftsutgifter 124 630 143 862 163 314 167 396 4 083 2 % 2 347
Driftsinntekter -12 168 -15 838 -24 546 -30 389 -5 843 19 % -4 374

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 18 589 18 393 25 860 27 415 1 555 6 % 1 267
Driftsutgifter 25 302 25 373 29 605 32 026 2 421 8 % 2 245
Driftsinntekter -6 713 -6 981 -3 744 -4 611 -866 19 % -978

Helse og omsorg
Driftsregnskap 583 636 604 172 649 523 642 904 -6 619 -1 % -7 865
Driftsutgifter 768 724 789 129 861 643 863 980 2 337 0 % -655
Driftsinntekter -185 087 -184 957 -212 120 -221 076 -8 956 4 % -7 210

Samfunn
Driftsregnskap 106 133 109 457 138 294 142 481 4 187 3 % -270
Driftsutgifter 227 368 242 919 282 955 280 654 -2 301 -1 % -4 607
Driftsinntekter -121 235 -133 463 -144 661 -138 173 6 488 -5 % 4 337

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -67 627 -67 628 -59 057 -57 597 1 460 -3 % 1 000
Driftsutgifter 42 554 -1 095 81 384 82 844 1 460 2 % 1 000
Driftsinntekter -110 180 -66 533 -140 441 -140 441 0 0 % 0

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -1 463 181 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 -1 % 7 000
Driftsutgifter 108 0 0 0 0 0 % 0
Driftsinntekter -1 463 289 -1 418 043 -1 582 545 -1 560 145 22 400 -1 % 7 000

Finans
Driftsregnskap 35 017 40 034 82 720 85 820 3 100 4 % 2 800
Driftsutgifter 60 917 100 004 113 152 157 241 44 089 28 % 43 661
Driftsinntekter -25 901 -59 970 -30 432 -71 421 -40 989 57 % -40 861

Alle tall i 1000 kr
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Plan økonomirapportering 2017  
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Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes 

 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen legger frem forslag til datoer for økonomirapportering i 2017. 

 

Økonomiske forhold 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har en mer robust økonomisk situasjon inn i 2017 enn det som har vært tilfelle de 

siste 8 årene. Det er imidlertid små marginer og rådmannen anbefaler derfor at praksis med 

månedlige økonomiske rapporter til formannskapet og kommunestyret videreføres i 2017. 

Hver måned legges det frem en rapport som viser en økonomisk årsprognose for hvert 

rammeområde, kort om sykefravær samt utvikling i de største investerings-prosjektene. Hvert 

tertial lages det en mer omfattende rapport med noe mer utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål. 

 

Vedlegg 

Økonomirapportering – kjøreplan 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 
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(uttrekk) 
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Årsprognose 
drift ferdig 

KL 15.00 
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Data og tekst til 
skriftlig rapport 

Kl 12.00 

Muntlig 
orientering 

 

FS 

Muntlig 
orientering 

 

KS 

Politisk  
behandling 

 

FS 

Politisk  
behandling 

 

KS 

28.02.17 
Tirsdag 
7.mars 

Fredag 
10.mars 

Mandag 
13.mars   

Tirsdag 
28.mars 

Torsdag 
6.april 

31.03.17 
Torsdag 
6.april 

Mandag 
10.april 

Tirsdag 
11.april 

Tirsdag 
25.april 

  
Torsdag 
4.mai 

30.04.17 
1.tertial 

Fredag  
5.mai 

Tirsdag  
9.mai 

Onsdag  
10.mai   

Tirsdag 
23.mai 

Torsdag 
1.juni 

31.05.17 
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1.juni 
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Tirsdag 
8.august 

Torsdag 
10.august 

Fredag 
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2. tertial 

Onsdag 
6.september 

Fredag 
8.september 

Mandag 
11.september   

Tirsdag 26. 
September 

Torsdag  
5. Oktober 

30.09.17 
Torsdag 5. 
oktober 

Mandag 9. 
oktober 

Tirsdag 
10.oktober   

Tirsdag 
24.oktober 

Torsdag 2. 
november 

31.10.17 
Mandag 6. 
november 

Onsdag 8. 
november 

Torsdag 9. 
november 

Tirsdag 21. 
november 

  
Torsdag 30. 
november 

30.11.17 
Onsdag 6. 
desember 

Fredag 8. 
desember 

Mandag 11. 
desember   Januar 2018 Januar 2018 

 

Det er ikke satt opp rapportering etter regnskapsdato 31.01.17 (januar), 30.06.17 
(juni) og 31.12.17 (desember). 

 

Merknader: 

- Rapportering pr 31.03 – Muntlig orientering i FS 25.04. Saken sendes direkte 

til KS for behandling 4.05.  
- Rapportering pr 31.10 – Muntlig orientering i FS 21.11. Saken sendes direkte 

til KS for behandling 30.11. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3217-2   Arkiv: 223 C2  

 

Tilskudd til ny løypemaskin Ringkollen - Skiforeningen  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. Søknad fra Skiforeningen om 600.000 kroner til ny 

løype-/ prepareringsmaskin på Ringkollen. 

 

 

Sammendrag 

Skiforeningen søker om 600.000 kroner i investeringstilskudd til ny løype-/ 

prepareringsmaskin på Ringkollen. Prepareringsmaskinene skiftes ut etter ca 7 års drift. 

 

Beskrivelse av saken 

Skiforeningen oppgir at driftskostnader til løypearbeidet på Ringkollen/ Krogskogen utgjorde 

nær 2 mill. korner i 2015. Ringerike kommune bidrar med et årlig tilskudd på 350.000 kroner 

til dette arbeidet. Skiforeningen mottar tilskudd fra flere kommuner og fylkeskommuner for 

deres arbeid på østlandet. Noen kommuner har kostnader forbundet med bytte av maskiner 

inkludert i det årlige bidraget, mens andre bidrar med engangsbeløp når det er aktuelt for 

utskifting. 

Skiforeningen har ansvar for prepareringen av turløyper, konkurranseløyper, treningsløyper, 

stadionområdet og hoppanlegget. I tillegg er det preparering til renn for alle skiklubbene og 

bedriftsidrettslag. 

Prisoverslag for ny maskin er 2,5 mill. kroner inkl mva. 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett 2017 til et slikt tilskudd som her søkes om. 

Forslag til inndekning: 

- Det er avsatt 5.900.000 kroner på formannskapets disposisjonskonto i 2017. Trekkes 

tilskuddet herfra vil det stå 5.300.000 kroner igjen. 

- Tilskuddet dekkes fra kommunens disposisjonsfond. (NB! Saken må da vedtas av 

kommunestyret) 

 

 

Alternative løsninger 



1. Søknad om tilskudd innvilges i sin helhet og inndekning skjer ved bruk av 

formannskapets disposisjonskonto eller kommunens disposisjonsfond. 

2. Søknad om tilskudd innvilges med et lavere beløp enn det det er søkt om og 

inndekning skjer ved bruk av formannskapets disposisjonskonto eller kommunens 

disposisjonsfond. 

3. Søknad om tilskudd innvilges ikke. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener Skiforeningen gjør et godt arbeid med løypenettet i marka og er et godt 

bidrag inn i arbeidet for bedret folkehelse. Det er viktig at Ringerike kommune legger til rette 

for at marka blir tatt i bruk. 

Rådmannen stiller seg positiv til søknaden og anbefaler et tilskudd på 600.000 kroner. 

  

Vedlegg 

Søknad om tilskudd til utskifting av løypemaskinen på Ringkollen/ Krokskogen – Fra 

Skiforeningen, brev datert 24.05.2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/145-1   Arkiv: 060 &31  

 

Ståstedsanalyse IT  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» til 

orientering. 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ved behandlingen av Handlingsprogram 2016-2019 ble det vedtatt verbalforslag om at 

Ringerike kommune skal utarbeide digitaliseringsstrategi. 

 

Rådmannen har som grunnlag for arbeidet med digitaliseringsstrategien fått utarbeidet en 

ståstedsanalyse av IT i Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

Accenture har på oppdrag av rådmannen gjennomført en tilstandsvurdering av IT-tjenestene i 

Ringerike kommune. Accenture har gjort arbeidet ved intervjuer med ansatte i IT-enheten og 

gjennom workshops sammen med rådmannens ledergruppe. 

 

Hovedinntrykket er at det leveres gode operative tjenester basert på god fysisk infrastruktur 

og godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring. 

IT-enheten fokuserer primært på å sikre daglig leveranse av IT-tjenester, og utgjør i hovedsak 

en drift- og serviceenhet. Enheten er liten og driften utføres kostnadseffektivt. 

 

Ringerike kommune har ikke et modent forhold til sikkerhet og risiko knyttet til 

informasjonssikring. 

Rapporten viser at for å lykkes med å realisere digitale løsninger i fremtiden må 

modenhetsnivået for styring og utnyttelse av teknologi økes i Ringerike kommune. 

  



Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det var nyttig med en objektiv vurdering av IT-tjenestene i Ringerike 

kommune når arbeidet med digitaliseringsstrategi skal gjennomføres.  

Vurderingen støtter rådmannens antagelser om at IT-tjenestene i kommunen er gode og 

leveres effektivt. 

Videre viser vurderingen områder som det må arbeides med for at Ringerike kommune skal 

lykkes i en digital utvikling. 

Forslag til tiltak i rapporten vil bli vurdert, og gjennomført i ordinær drift eller som en 

konsekvens av utarbeidet digitaliseringsstrategi. 

 

Vedlegg: 

«Tilstandsvurdering for Ringerike kommune – virksomhetsområdet IT» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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1 . Sammendrag
Denne rapporten er et svar på bestilling fra Ringerike kommune om å vurdere kommunens IT tjenester,
organisering, fagsystemer, infrastruktur og sikkerhet. Rapporten er utarbeidet av Accenture. Formålet med
vurderingen har vært å besvare hovedspørsmålene (1 ) hva er nåsituasjonen til Ringerike kommune innen IT og
digitalisering, og (2) hva bør kommunen gjøre for å settes i stand til å realisere digitale løsninger i fremtiden.

Analysen er basert på intervjuer med nøkkelpersoner fra Ringerike kommunes IT - enhet , representanter fra
kommunens administrative ledelse, samt gjennomgang av nøkkeldokumenter. Nåsituasjonen er vurdert med
utgangspunkt i globale rammeverk utviklet av Accenture, for å sikre at analysen dekker alle viktige områder i IT
organisasjonen. Tilst andsvurderingen har til hensikt å illustrere organisasjonens evne til å levere ulike tjenester,
men gjør ikke en vurdering av den faktiske kvaliteten og egnetheten på tjenester, applikasjoner, infrastruktur.
Evalueringen er fokusert på å få frem et tilstre kkelig detaljert bilde av dagens situasjon og peke på sentrale
områder for forbedring i den videre utviklingen av Ringerike Kommune.

Hovedinntrykket fra analysen av Ringerike Kommunes IT - funksjon, er at kommunen har en god operativ
tjenesteleveranse base rt på en god fysisk infrastruktur, og godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring. Det er
imidlertid umoden styring og tjenesteforvaltning av IT, samt håndtering av sikkerhet og risiko som gir utfordringer
sett opp mot krav og forventninger i kommunen. Det er Accentures vurdering at modenhetsnivået innen IT i
kommunen vil gjøre det krevende å realisere en digitaliseringsstrategi uten å tilføre nødvendige evner og
egenskaper .

IT - tjenestene i Ringerike Kommune synes å leveres til god kvalitet og med høy opp etid. Dette kan sees i
sammenheng med at IT - enheten i Ringerike kommune til nå har fokus ert primært på å sikre daglig leveranse av IT -
tjenestene , og utgjør således i hovedsak en drift - og serviceenhet . Sett opp mot størrelsen på kommunen og basert
på Accen tures erfaring , fremstår IT - enheten som liten, og driften virker å utføres kostnadseffektivt. Organisasjonen
kjenner i dag på kapasitetsbegrensninger. Selv om det alltid kan antas å eksistere lommer for effektivisering vil det
være krevende å utvide enhete ns rolle til å omfatte en digitaliserings - satsning innenfor dagens rammebetingelser.

Det mangler en del dokumentasjon og formalisering av prosesser for kommunens IT - tjenesteutførelse . Dette øker
risikoen for nedetid, og fører potensielt til et forventning s - gap i leveransene for brukerne av kommunens IT -
tjenester. Det er utydelig ansvarsfordeling mellom IT - enheten og kommunens fagavdelinger. Dette kan stå i veien
for best mulig videreutvikling av dagens tjenester, samt forhindre at risiko identifiseres og a t hensyn til hele
virksomheten ivaretas i beslutningsprosesser.

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at Ringerike kommunes nåværende styrings - og økonomimodell ikke i
tilstrekkelig grad understøtter kostnadseffektiv bruk av IT, og tilrettelegger ikke f or å prioritere og styre IT - prosjekter
etter ønsket gevinst. Det eksisterer heller ikke livssyklusplaner for infrastruktur og fagsystemer, som kan gjøre det
krevende å sikre midler for utskiftning når det er behov. Flere av kommunens fagsystemer har ikke funksjonell eller
teknisk helse som samsvarer med dagens forventninger eller de krav som stilles ved det digitale skiftet , og det
mangler en overordnet strategi for valg av systemer.

Tilstandsvurderingen avdekker at Ringerike Kommune ikke har et modent no k forhold til sikkerhet og risiko knyttet
til informasjonssik ring . Dette kan i stor grad sees i sammenheng med at ansvar for sikkerhet i kommunen per i dag
ikke er plassert på et beslutningsmyndig nivå i organisasjonen. Én av konsekvensene er usikkerhet kn yttet til
overholdelse av regelverk.

For å sette kommunen i stand til å realisere digitale løsninger i fremtiden anbefaler Accenture å gjennomføre tiltak
som vil øke modenhetsnivået for styring og utnyttelse av teknologi. Dette innebærer blant annet tydel igere
ansvarsdeling, økt grad av styrende dokumentasjon, innføring av formelle prosesser for utvalgte formål, en ny
styrings - og økonomimodell for IT, samt etablering av enkelte nye roller. Det er behov for å videreføre et arbeid for
utarbeidelse av en dig italiseringsstrategi som bl.a. definerer et fremtidig målbilde og satsningsområder. I
etterfølgelsen av dette bør det gjennomføres et liknende arbeid for å definere en IT - strategi som støtter opp under
digitaliseringsstrategien. Identifiserte tiltak er for eslått gjennomført i tre faser, over en periode på to år.
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2. Innledning

2.1 Bakgrunn for oppdraget
Ringerike Kommune står ovenfor økte forventninger og krav om digitalisering av sine tjenester. Kommunen vil
derfor utarbeide en digital strategi for å sette retning for digitalisering som satsningsområde.

For å danne et grunnlag for digitaliseringsstrategi for kommunen, ønsket Ringerike en t i lstands vurdering av
kommunens IT - enhet. Formålet har vært å kartlegge IT - enhetens evne til å levere relevante tjenester i møte med
forventninger og krav om økt digitalisering . Accenture bl e valgt til å gjennomføre en analyse på dette området.

Nøkkelspørsmålene for tilstandsvurderingen er:

1. Hva er tilstanden til IT - tjenesten e i kommunen (hva fungerer godt og hva bør forbedres)?
2. Har kommunen riktig kompetanse, organisering og struktur for å realisere en digitaliseringsstrategi?
3. Hva er overordnet situasjon for kommunens fagsystemer (livssyklus)?
4. Hvordan er situasjonen i den und erliggende infrastrukturen og sikkerhet?

Basert på tilstandsvurderingen har Accenture også identifisert tiltak som kan sette kommunen i stand til å realisere
digitale løsninger i fremtiden.

Det bemerkes at evalueringen er vinklet mot å få frem problemsti l l inger og forbedringsområder. Det er i mindre
grad fokuser t på styrker og det som fungerer godt.

Denne rapporten oppsummerer analysen i henhold til bestillingen fra Ringerike kommune. Oppdraget har i tillegg
omfattet beskrivelse av målsettinger for fremtidi g situasjon.

2.2 Gjennomføringsmodell
Informasjon ble samlet inn gjennom fire arbeidssesjoner,
som besto av intervjuer med ansatte ved IT - enheten til
Ringerike kommune. Tilstandsvurderingen resulterer i en
kvalitativ vurdering av dagens situasjon for IT - tjenester,
organisering, fagsystemer, infrastruktur og sikkerhet.

O mrådene som har blitt kartlagt i tilstandsvurderingen er
illustrert i Figur 1 .

Hvert område har blitt vurdert i forhold til dagens nivå med
utgangspunkt i etablerte rammeverk. Hovedfunn og
o bservasjoner fra arbeidssesjonene ha r blitt strukturert i
tre kapitler:

Kapittel 4.2.1: IT - tjenester og organisering
Kapittel 4.2.2: Fagsystemer
Kapittel 4.2.3: Infrastruktur og s ikkerhet

Utfyllende funn fra kartleggingen er gitt i Vedlegg 2 – Detaljerte funn fra tilstandsvurderingen.

For analyse av IT - tjenester , organisering og driftsmodell har Accentures IT Capability Maturity Model (ITCMM) blitt
benyttet1. Accenture har i tillegg gjennomført en overordnet vurdering av kommunens digitale modenhet, i henhold
til Accentures Digital Capabil ity Assessment (DCA)2. Funnene fra denne vurderingen er beskrevet i Kapittel 4.2.4 .

Utfyllende beskrivelse av rammeverk samt øvrig metode er gitt i Vedlegg 1 – Utdypende om deltakere og metode.

1 Se 6.3.1 for utfyllende beskrivelse av modellen
2 Se 6.3.3 for utfyllende beskrivelse av modellen

Figur 1 - Områder kartlagt i tilstandsvurderingen

Organisasjon og driftsmodell

Infrastruktur - Server

Infrastruktur - Nettverk

IT - tjenester

S
ik
ke
rh
et

Fagsystemer
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Hypoteser og funn har blitt sammenstilt i et overordnet bilde og avstemt med deltakerne fra kommunen i
tilstandsvurderingen. Foreslåtte tiltak basert på tilstandsvurderingen har også blitt drøftet og avstemt.
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3. Målsetninger for I T og digitalisering i Ringerike

3.1 Innledning
Som en del av tilstandsvurderingen har Ac centure bedt kommunen ta stilling til ønskede ambisjoner for IT og
digitalisering i kommunen. Disse målsettingene er ikke vedtatte mål for kommunen, og det er Accentures
anbefaling å videre utarbeide konkrete målsettinger for IT og digitalisering i kommune n gjennom fremtidige
strategiprosesser. Målsettingene som har blitt formulert i denne tilstandsvurderingen har blitt brukt som
utgangspunkt for å vurdere nåsituasjon, og for å anbefale tiltak.

3.2 Beskrivelser av målbilder og ambisjoner for kommunen
Tilstandsvurderingen har resultert i formulering av tre målsettinger knyttet til IT i Ringerike:

1. Profesjonalisering av IT - enhetens rolle i kommunen
2. Være en a ttraktiv IT - tjenestetilbyder for omkringliggende kommuner
3. Digitalt målbilde

3.2.1 Profesjonalisering av IT - enhetens rolle i kommunen

IT - enheten skal oppfattes som en strategisk samarbeidspartner for organisasjonen fremfor en ren
driftsenhet
IT og fagavdelingene har tydelig definert ansvarsroller i forvaltning av fagsystemer
Forbruk av IT i organisasjonen er koblet sammen med IT - kostnadene, og det skal tilrettelegges for
langsiktig horisont i investeringsbeslutninger
Hensyn til sikkerhet og risiko er ivaretatt i organisasjonen gjennom tydelig definerte roller og prosesser
Organisasjonen er bevisst gjeldende re gelverk som berører IT og informasjonsbehandling, og etablerte
rutiner sørger for at disse blir overholdt

3.2.2 Være en attraktiv IT - tjenestetilbyder for omkringliggende kommuner

IT - enheten og organisasjonen har en god forståelse for implikasjonene ved å tilby I T - tjenester for
omkringliggende kommuner
IT - enheten har ressurser og kapasitet for å være tjenestetilbyder for omkringliggende kommuner
Organisasjonen har et tydelig verdiforslag for omkringliggende kommuner, basert på et tydelig målbilde og
veikart for hv ordan IT - tjenester vil se ut i fremtiden
Ringerike kommune har den mest veldrevne og profesjonaliserte IT - enheten i regionen

3.2.3 Digitalt målbilde

Ringerike skal benytte offentlige felleskomponenter i sin tjenesteutførelse der disse eksisterer
Ringerike skal finne og ta i bruk de digitale løsningene som gir størst effektiviseringsgevinst for kommunen
og høyst verdi for brukerne, eller som vil kunne gi positive omdømmevirkninger for kommunen
Ringerike skal ha en standardisert og helhetlig tilnærming til brukerr eiser og tjenesteproduksjon, og aktivt
arbeide for digitalt førstevalg
Ringerike skal ha en sømløs intern informasjonsflyt, integrasjon mellom løsninger, og en felles semantikk
som sikrer en brukeropplevelse som gir inntrykk av én kommune fremfor flere sel vstendige etater
Ringerike skal være proaktiv i å teste velferdsteknologi og digitale løsninger innen helse - og
omsorgssektoren og utdanningssektoren, for å oppnå kostnadsbesparelser, økt kvalitet og ledende
brukeropplevelser
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4. Tilstandsvurdering av I T i Ri ngerike

4.1 Innledning
Konklusjoner og det bildet som presenteres er Accentures vurderinger basert på den informasjonen som er mottatt
og gjennomgått. Konklusjonene er i stor grad basert på informasjon som har fremkommet i intervjuer, og Accenture
må derfor ta forbehold om eventuelle unøyaktigheter på enkeltområder som følge av upresise fortolkninger , eller
manglende tilgang på nøkkelinformasjon. Accenture har tatt i bruk metodikk for å gjennomføre intervjuene som i
stor grad veier opp for at enkelthendelser vi l påvirke konklusjonene.

Kartleggingen har vært gjennomført uten involvering av brukere av IT - tjenestene, og har ikke hatt til hensikt å
vurdere den opplevde kvaliteten av tjenestene som IT - enheten i Ringerike tilbyr .

I dette kapittelet adresseres nøkkels pørsmålene som tilstandsvurderingen har søkt å besvare, med utgangspunkt i
hovedfunn fra analysen. De detaljerte vurderingene innen hvert område dekket av tilstandsvurderingen er lagt i
eget vedlegg (Vedlegg 2 - Detaljerte funn fra tilstandsvurderingen ).

4.2 Oppsummering av hovedkonklusjoner fra tilstandsvurderingen

4.2.1 Vurdering av IT - tjenester og organisering av IT - enheten i Ringerike kommune

Oppsummering

IT - tjenestene i Ringerike kommune synes å leveres til god kvalitet og med høy oppetid . Dette kan sees i
samm enheng med at IT - enheten i Ringerike kommune har et primært fokus på å sikre daglig leveranse av IT -
tjenestene . Det mangler en del dokumentasjon og formalisering av prosesser for kommunens IT - tjenesteutførelse ,
som øker risikoen for nedetid, og potensielt fører til et forventningsgap i leveransene for brukerne av kommunens
IT - tjenester. Det mangler også prosesser for å forankre dokumentasjon utarbeidet av IT - enheten i organisasjonen,
eksempelvis gjennom opplæring.

Det synes også å eksistere utfordringer relatert til samhandling mellom IT - enheten og kommunens fagavdelinger .
Dette kan stå i veien for hensiktsmessig videreutvikling av dagens tjenester , samt for hindre at risiko identifiseres og
at hensyn til hele virksomheten ivaretas i beslutningsprosesser .

Det er Accentures vurdering at det er behov for tiltak som bidrar til formalisering av kommunens IT - tjenester , samt
etterlevelse av dokumentasjon . Det anbefales også å iverksette tiltak som etablerer tydelige rutiner for gjensidig
involvering av IT - og fa gavdelinger i beslutningsprosesser , herunder en tydeligere ansvarsfordeling.

Tilstandsvurderingen avdekker at kommunen i dag har en organisering og styringsfunksjon for IT som er umoden
sett opp mot digitalisering. Det vurderes som nødvendig å gjennomføre en rekke modningstiltak for å sette
organisasjonen i stand til å realisere en digitaliseringsstrategi og kommunens øvrige målsetninger, herunder
utarbeidelsen av et felles målbilde for kommunen, samt etablering av en styrings - og en ny økonomimodell for I T.

Tjenesteforvaltning

IT - enheten har etablert et felles kontaktpunkt for kommunen gjennom en velfungerende help - desk, og evner
gjennom denne å levere god tilgjengelighet i brukerstøtte . IT - enheten evner også levere høy oppetid, og
rapporterte en oppetid på 99,96% i 2015 for sentrale enheter (serverdrift og brannmurer). Det er også tatt i bruk
selvbetjening for å sikre kostnadseffektivitet, med ytterligere effektiviseringstiltak planlagt. IT - enheten utarbeider
også årlige score - cards for å vurdere egen tjenesteleveranse. Det er ikke gjennomført
brukertilfredshetsundersøkelser for de IT - tjenestene som tilbys , og det er derfor ikke grunnlag for å vurdere
brukernes opplevelse av kommunens IT - tjenester.

Dokumentasjon og formalisering av IT - tjenester og leveranser

IT - enheten har utarbeidet en del dokumentasjon for IT - tjenester og leveranser, inklusivt en tjenestekatalog som gir
oversikt over hvilke IT - tjenester som tilbys i kommunen . Det eksist erer potensiale for å videre utarbeide
tjenestekatalogen til å inkludere ytterligere informasjon om tjenestene. Kommunen mangler tjeneste nivå avtaler
mellom brukergrupper og IT, som regulerer hva IT skal levere og hva brukerne kan forvente av tjenestenivå p å de
ulike tjenester og systemer. De ulike enhetene i kommunen har heller ingen forhold til IT - kostnader som påløper
som følge av deres virksomhet (med unntak av mobil , PCer , samt enkelte investeringer ). Disse forholdene synes å
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bidra til et forventningsga p i tjenesteutførelsen, og gjør det krevende å vurdere IT - kostnader samt bruk av IT -
enhetens kapasitet opp mot hva som er det reelle behovet .

Det er ikke etablert formelle rutiner ved innføring av nye tjenester, eksempelv is et standardisert testregime. IT -
enheten har utarbeidet en kravspesifikasjon for endringsprosesser og konfigurasjoner , men disse kravene
etterleves ikke i tilstrekkelig grad i or ganisasjonen. En konsekvens av dette er at forbedringspotensial avdekkes
tilfeldig, og ikke som et resultat av revisjon.

Det fremgår at dokumentasjon utarbeidet i IT - enheten i liten grad forankres utover i organisasjon. Det er
Accentures vurdering at det vil være hensiktsmessig å etablere gode prosesser for opplæring av organisasjonen i
sammenheng med tiltak so m øker dokumentasjon for IT - tjenester og leveranser.

Samhandling om tjenesteleveranser

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at IT - enheten opplever å i kke bli involvert i tilstrekkelig grad i kommunens
beslutninger . D et er samtidig begrenset involvering av fagavdelingene når IT - investeringer planlegges. Manglende
gjensidig involvering i beslutningsprosesser synes å redu sere eierskap til beslutninger som tas, og gjør det
krevende å ivareta hensyn til hele organisasjonen i utvikling av tjenester. Det fremko mmer av tilstandsvurderingen
at det opplevde ansvaret for å kartlegge virksomheten og omsette dette til krav ligger hos IT.

IT - enheten har utarbeidet en kravspesifikasjon for IKT , som setter standarder for innføring og endring av IT -
tjenester og systemer. IT - enheten henter inn input fra kommunens fagavdelinger til standardene, men d ette
arbeidet er i liten grad formalisert.

IT som strategisk virkemiddel

Ringerike mangler i dag et felles målbi l de som sikrer effektiv br uk av IT som strategisk virkemiddel for
tjenesteutvikling. Det eksisterer per i dag ingen IT - strategi i påvente av en felles digitaliseringsstrategi . Ettersom IT -
enheten primært fungerer som en service - og drift s - enhet , synes det ikke å være tilstrekkelig fokus på det
strategiske ansvaret . En velfungerende strategisk IT funksjon er en forutsetning for å knytte IT og fag sammen og
sikre forståelse på tver s. Etablering av en slik strategisk funksjon vil være avgjørende for å omsette kommunens
faglige målbilde r til krav og behov for IT - utvikling.

Det synes å være en lav modenhet i kommunen i dag for forståelsen av verdien for innbyggere å ha tilgjengelig
informasjon, og det er ikke utbredt med deling og integrasjon av data mellom fagavdelinger og applikasjoner .

Det fremkommer også av tilstandsvurderingen at det er anerkjent i kommunen at IT vil kunne være bidragsytende
til å effektivisere driften i andre enheter . E nheten er inntil videre underlagt samme effektiviseringskrav som øvrige
tjenesteområder. Dette gir potensielt utrykk for IT per i dag ikke fullt ut blir benyttet som et strategisk virkemiddel for
å realisere effektiviseringsgevinster i organisasjonen for øvrig , og at kommunens oppfatning er at IT - enhetens rolle
primært omfatter drift og service.

S tyrings - og økonomimodell for IT

Ringerike kommunes styrings - og økonomimodell understøtter i dag ikke i tilstrekkelig grad kostnadseffektiv bruk
av IT, og tilrettelegger ikke for å prioritere og styre IT - prosjekter etter ønsket gevinst.

Det eksisterer i ngen kobling mellom fagavdelingenes forbruk av IT - tjenester, og IT - kostnadene knyttet til IT -
avdelingen. Dette gir potensielt få incentiver til å redusere kostnader til IT - tjenestene fagavdelingene forbruker ,
eksempelvis gjennom å ta kvalifiserte beslutnin ger knyttet til investeringer som vil kunne effektivisere egen
tjenestepr oduksjon eller redusere IT - kost . Ved å etablere e n ny økonomimodell som kan koble forbruk av IT -
tjenester til forbruk, vil kommunen kunne oppnå en mer riktig distribuering av midler s ett opp mot behovene. Dette
vil igjen tilrettelegge for bedre utnyttelse av midler .

Investeringsmidler i IT - prosjekter er i dag underlagt IT - enheten. Dette fører til at fagavdelingene er avhengig av å få
IT - enheten til å prioritere nye systemer/ ny funksjonalitet. Det er Accentures vurdering at hoveddelen av
investeringsmidlene bør overføres til den øvrige virksomheten for å fjerne prioriteringsansvaret fra IT - enheten.
Dette vil være hensiktsmessig for å sikre at ko mmunens strategiske prioriteringer legges til grunn for
investeringsbeslutninger. Samtidig vil det være viktig å ivareta IT - enhetens mandat til å etablere krav og standarder
i gjennomføring av investeringsbeslutningene, for å sikre effektiv og formålstjenl ig forvaltning av IT. En andel av
investeringsmidlene bør også forbli underlagt IT - enheten, for å sikre IT - enhetens evne til å foreta investeringer i
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grunnleggende infrastruktur og IT. Dette må imidlertid være behovsprøvd, og inngå i samme
porteføljestyrin gsfunksjon som øvrige investeringer.

Kommunen har i dag ingen definerte prosesser for prioritering av IT - prosjekter, og mangler standarder for hvilke
kriterier som skal følges i vurderinger. Det eksisterer heller ingen etablert prosjektmetodikk for gjenno mføring av IT -
prosjekter i kommunen. Disse forholdene vil gjøre det utfordrende å sikre at investeringer i IT - prosjekter blir
prioritert med sikte på å realisere en digitaliseringsstrategi, og potensielt hindre at gevinster blir oppnådd ved
gjennomføring.

Kompetanse og evne til å realisere en digitaliseringsstrategi

Det er høy kompetanse og lang erfaring hos medarbeiderne i IT - enheten , med primært fokus på drift og daglig
leveranse av IT tjenester. Det er derimot ikke foretatt noen kartlegging av fremtidi ge ressursbehov og kapabiliteter.
Per i dag bedriver IT - enheten lite outsourcing til eksterne aktører.

IT - enheten synes å drifte kostnadseffektivt, men kjenner på kapasitetsbegrensninger. Tatt i betraktning at enheten
har ansvar for over 80 lokasjoner, fr emstår enheten som liten, og per i dag er enheten avhengig av lærlinger som
enhetens ansikt utad og kundeservicefunksjon. Det er Accentures vurdering at det kan være krevende å utvide IT -
enhetens rolle til å omfatte en digitaliserings - satsning innenfor dag ens rammebetingelser.

4.2.2 Vurdering av o verordnet situasjon for kom munens fagsystemer

Oppsummering

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at flere av kommunens fagsystemer har lav funksjonalitet, og at det
mangler en overordnet strategi for valg av systemer. Tiltak for å bedre samarbeid mellom kommunen og IT -
enheten om anskaffelse av nye fagsystemer anses som sentralt for å sette komm unen i stand til å realisere en
digitaliseringsstrategi.

Det mangler per i dag en tilstrekkelig oversikt over tilstanden til k ommunens fagsystemer, og ettersom
ansvarsområdet for fagsystemer i dag ligger i fagavdelingene eksisterer det begrenset kompetanse i IT - enheten på
fagsystemer. Det er derfor Accentures vurdering at det bør gjennomføres en grundig kartlegging av kommunens
f agsystemer som kan gi kommunen bedre innsikt i applikasjonslandskapet, og legge et grunnlag for etablering av
livssyklusplaner. Accenture anbefaler at Ringerike kommune gjennomfører denne kartleggingen i tett samarbeid
med de respektive fagavdelinger og IT - enheten , for å sikre at det bygges intern kompetanse og evne til strategisk
forvaltning av tjenester og fagsystemer.

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at enkelte av kommunens fagsystemer trolig ikke overholder
arkivstandarder. Det anbefales at dette avklares snarest mulig for å tilrettelegge for samsvar med regelverk.

Funksjonalitet og livssyklus

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at mange av fagsystemene har manglende integrasjonsmuligheter og
støtte for standarder. Dette vanskeliggjør digitalis ering, og skalering av systemene. Samtidig har enkelte offentlige
fagsystemer begrenset funksjonalitet og lar seg ikke lett integrere, og har grunnleggende arkitektur det er vanskelig
å få gjort noe med. Det synes også å være flere fagsystemer som ikke lar seg overvåke av IT - enheten, grunnet
utdatert funksjonalitet som fører til at systemene ikke går ned selv om de i praksis ikke fungerer.

Det mangler i stor grad veikart og livssyklusstyring av fagsystemer. Dette hindrer langsiktig planlegging av
investeri nger, og begrenset oversikt i kommunen over fagsystemene. Det er Accentures vurdering at en grundig
gjennomgang av fagsystemene burde brukes som utgangspunkt for å etablere veikart for systemene, som kan gi
en langsiktig planleggingshorisont av kommunens a pplikasjonslandskap.

Ansvarsavklaring for fagsystemer

Det har blitt etablert en fagsystem - fordeling i kommunen, hvor rollene s ystemeier, systemansvarlig,
systemadministrator og superbruker er etablert på fagsiden. Det er derimot ikke gitt opplæring til de som skal bekle
disse rollene og man kan således ikke forvente at kommunen kan utføre denne systemforvaltningen på en god
måte i dag. Foreløpig oppfølgingsplan fra IT er å få til årlig møte mellom fagsystemeiere.
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Manglende forankring av systemansvar gjør det vanskelig å ivareta funksjonelle og tekniske krav, som kan
resultere i en lite hensiktsmessig applikasjonsarkitektur .

Vedlikehold og drift

Det er ikke definert standarder og prosesser for vedlikehold av fagsystemer. Oppfølging av systemene er
begrenset til meldinger om oppdateringer og innføring av nye systemer. For respons på hendelser eksister er det
noe offline - rutiner som er testet og dokumenter, særlig innen helse. Dette er derimot ikke tilgjengelig for alle
systemer, og det synes å mangle en fullstendig oversikt.

Det fremkommer også av tilstandsvurderingen at det er potensial for forbedring av prosesser i HR - funksjonen som
vedlikeholder tilgang til fagsystemer. Dette fører både til at nyansatte kan sitte lenge uten nødvendige tilganger, og
at brukere ikke blir avsluttet – dette har både kostnadsimplikasjoner, samt konsekvenser for risiko og sikkerhet .

Samsvar med regelverk

Det fremkommer av tilstandsvurderingen av e nkelte fagsystem er trolig ikke overholder arkivstandarder. Det et
nødvendig med en bevisstgjøring av hvilke lover og regelverk som er gjeldende, og utarbeidelse av en plan for å
imøtekomme disse kravene, som også tar hensyn til IT.

Strategi for valg av systemer

Det er begrenset samarbeid mellom kommunen og IT - enheten om anskaffelse av nye fagsystemer, samtidig som
en stor andel av investeringskostnadene for nye fagsystemer tas over felles IT - budsjett. Det eksisterer heller ingen
bevisst strategi for kommunen for å fremme krav mot leverandører, eksempelvis for å øke funksjonalitet og
integrasjonsmuligheter.

4.2.3 Vurdering av infrastruktur og sikkerhet

Oppsummering

IT - enheten til Ringerike har lang erfaring og høy kompetanse innen infrastruktur, og gjennomgang viser at dette har
vært et prioritert område for kommunen de senere år. Det er stor grad av standardisering for servere , infrastruktur,
og sluttbrukerutstyr som bidrar til redusert risiko og forenklet forvaltning og vedlikehold. Ringerike har også god
nettverksinf rastruktur med mye eid fiber mellom lokasjoner. Det budsjetteres derimot ikke for levetid for
infrastrukturen, som kan gjøre det krevende å motta midler når det er behov for utskiftning.

Tilstandsvurderingen avdekker at Ringerike Kommune har et lite bevis st forhold til sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikkerhet . Dette kan i stor grad sees i sammenheng med at ansvar for sikkerhet i kommunen per i dag
ikke er plassert på et beslutningsmyndig nivå i organisasjonen. Mangelen på et tydelig eierska p til området
resulterer i lav forståelse for risiko - og sikkerhetssituasjonen til kommunen, samt usikkerhet knyttet til overholdelse
av regelverk. Det er Accentures vurdering at Ringerike bør utnevne en sikkerhetsansvarlig for kommunen, og at det
bør gjen nomføres en utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler og
avvik fra regelverk.

Sikring av infrastruktur

IT - enheten s kompetanse og erfaring på infrastruktur gir i praksis gir god beredskap for sikring av infrastruktur . Det
er etablert et nytt og moderne datarom, som har god fysisk sikring med tanke på adgangskontroll, brann, flom og
strømbortfall. Det avdekkes forbedringspotensial knyttet til sikkerhetsmekanismer og redundans for komponente r i
infrastrukturen, som blant annet innebærer sårbarhet dersom primær infrastruktur går ned. Denne risikoen må
derimot vurderes opp mot kostnader for å etablere sekundære løsninger, samt sannsynlighet for at hendelser som
kan ta ned primær infrastruktur i nntreffer.

Det eksisterer bevissthet internt i IT - enheten knyttet til sikkerhetsutfordringer i kommunen, men dette er i liten grad
dokumentert. Det er Accentures vurdering at det er behov for økt bevisstgjøring i kommunen for øvrig rundt
svakheter knyttet til sikkerhet i infrastrukturen. Dette vil tilrettelegge for informerte beslutninger rundt hvilken risiko
som er kritisk å imøtekomme, og hvilken som er akseptabel å leve med. Dette bør gjennomføres ved en
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systematisk gjennomgang av infrastrukturen, for å avdekke forhold utover det som fremkommer av denne
tilstandsvurderingen. Ved risiko som vurderes som svært kostnadskrevende å sikre seg mot, eksempelvis
katastrofehendelser som tar ned serverrom, anbefales det å etablere tydelige rutiner og prioriteringer som kan
fungere som retningslinjer dersom hendelsen inntreffer.

Økonomisk styring av infrastruktur

Det budsjetteres ikke for levetid for utstyr, som brukes til det må byttes ut. Til tross for at det er god erfaring og
kompetanse i IT - enheten for når utstyr må byttes, kan manglende formalisering gjøre det krevende å motta midler
for utskiftning når det er behov. Det er heller ikke tilstrekkelig livssyklusstyring av sluttbrukerutstyr, som resulterer i
høy vedlikeholdskostnad for IT - enheten. Det er Accen tures vurdering at det bør etableres livssyklusplaner for
infrastruktur, som kan inngå i et langsiktig investeringsbudsjett. Dette vil legge til rette for bedre forutsigbarhet.

Det fremkommer av tilstandsvurderingen at det i dag eksisterer flere enheter i kommunen som bygger ut
nettverksinfrastruktur. Det antas å ligge et betydelig potensiale for kostnadsbesparelser ved å øke koordinering om
kommunal fiberutbygging.

Ansvarsfunksjon for sikkerhet

Funksjonen for styring av risiko i Ringerike ligger i dag un der et sikkerhetsråd, hvor ansvaret ikke er tydelig plassert
på én person. I praksis innebærer dette at mye av ansvaret i dag ligger under IT - enheten. Dette fører til en utydelig
ansvarsfordeling, og lavt fokus i kommunen på sikkerhet.

Det er Accentures vu rdering at ansvarsområdet burde plasseres på én beslutningsmyndig rolle, eksempelvis på
kommunalsjef - nivå, og ikke være underlagt IT - enheten. Dette vil sørge for at hensyn til sikkerhet og risiko blir
ivaretatt hos noen med midler og myndighet til å fatte beslutninger , og sikre at IT - enheten har anledning til å utøve
sikkerhetstiltak som er forankret på ledelsesnivå. Accenture anser det samtidig som avgjørende at rollen blir
bekledd av en person med kompetanse og kapasitet til å sette krav og følge opp komm unens etterlevelse innen
informasjonssikkerhet.

Informasjonssikring i kommunen

Det er ikke tilstrekkelig fokus på informasjonssikring i kommunen, og det eksisterer ingen metode eller rammeverk
for informasjonssikkerhet. D et er ikke gjennomført strukturert e vurderinger av cybersikkerhet . Det mangler i dag
kapasitet og kompetanse i IT - enheten for å avdekke risiko, som fører til at det opereres med ukjent risiko som
potensielt kan være høy. IT - enheten har vist å besitte kompetanse til å raskt etablere kreativ e løsninger ved
hendelser relatert til kryptovirus, men dette tar mye kapasitet fra enheten og resulterer i reaktiv fremfor proaktiv
sikkerhet. Tilstandsvurderingen har avdekket manglende retningslinjer og policyer for brukere i kommunen om
informasjonssikring. Det er Accentures vurdering at det burde gjennomføres opplæringstiltak for å bevisstgjøre
sluttbrukerne og redusere uønskede hendelser.

A ccenture vurder at det snarest bør gjøres en systematisk gjennomgang av nåværende risikomomenter knyttet til
informasjon - og cybersikkerhet i kommunen. Dette bør tilrettelegge for målrettede tiltak for å forbedre kommunens
sikkerhet - og risikosituasjon, og sikre samsvar med regelverk. Tiltak for å øke kompetansen hos sluttbrukere kan
gjennomføres umiddelbart.

4.2.4 Overordnet vurdering av digital modenhet for Ringerike kommune

I tillegg til tilstandsvurderingen av IT - enheten har Accenture foretatt en vurder ing av kommunens overordnede
digitale modenhet i henhold til Accentures Digital Capability Assessment - modell (DCA). R ammeverk et er utarbeidet
for å vurdere tilstedeværelsen av egenskaper og evner i en organisasjon som anses som nødvendig for å realisere



Copyright © 201 6 Accenture All Rights Reserved.
Accenture Confidential Information.

Dato 28 .11.2016 12

Figur 2 - Modenhetsvurdering Digital Capability Assessment (DCA)

en digitaliseringssatsing (se se ksjon 6 . 3 . 3 for nærmere beskrivelse av rammeverket ). I denne seksjonen
presenteres hovedfunn fra denne vurderingen.

DCA - modellen angir et modenhetsnivå for organisasjonen, på en skala fra 0 til 5, hvor nivå 3 er definert som
konkurransedyktig. Figur 2 oppsummerer modenhetsnivået for kommunen i henhold til DCA - modellen som er
beskrevet i kapittel 6.3.3 . Modenhetsnivået p å de ulike områdene er satt basert på generelle beskrivelser av hva
som befinner seg på det aktuelle nivået.

Basert på en vurdering opp mot beskrivelsene i modellen har Ringerike kommune et grunnleggende nivå knyttet til
digital modenhet3 (nivå 1) . Organisasjoner på dette modenhetsnivået er ofte preget av en uformell tilnærming til
egenskapene vurdert i rammeverket. Organisasjonen er i hovedsak reaktiv og det er ofte stor variasjon i
fremgangsm åte og kvalitet på resultatene.

Det presiseres at digital isering ikke har vært et sentralt satsningsområde for Ringerike kommune, og at funnene må
sees i kontekst av dette. Det er også generelt lavere modenhetsnivå i offentlig sektor enn i øvrige sektorer, og det
er derfor ikke overraskende at Ringerike i dag ha r lav tilstedeværelse av egenskapene som modellen måler. Det
presiseres også at det heller ikke vil være forventet av kommunen å nå et modenhetsnivå på sikt som er høyere
enn konkurransedyktig nivå (nivå 3), med unntak av egenskaper relatert til sikkerhet og personvern.

Det følgende oppsummerer hovedfunn som legger grunnlag for denne vurderingen:

- Ringerike har ikke utarbeidet et digitalt målbilde, og det er ingen dedikert ansvarsrolle eller funksjon i
organisasjonen for digitalisering

- Det gjennomføres ikke systematiske vurderinger av organisasjonens s amsvar med regelverk knyttet til
datasikkerh et og lagring

- Det er lavt fokus på informasjonssikkerhet i kommunen , og usikker håndtering av kritisk data
- Brukeropplevelser er ikke en viktig prioritering i organisa sjonen, og håndteres individuelt for hver kanal
- Ringerike kommune har etablert selvbetjeningsløsninger i digitale kanaler, men har lav tilstedeværelse i

sosiale medier
- Det eksisterer ingen funksjon for virksomhetsarkitektur4

- Ringerike har ingen plattform for analytics5, og d et er lav grad av deling av informasjon på tvers av
virksomheten

- Det eksisterer ingen innovasjonsenhet eller styringsfunksjon for digitale initiativer

3 Se kapittel 6.3.1 for beskrivelse av de øvrige modenhetsnivåene.
4 Virksomhetsarkitektur er evnen til å dokumentere sammenhengen mellom forretningsprosesser,
informasjonselementene og applikasjonslandskapet. Dette kan drive forbedringsinitiativer som eksempelvis
applikasjonskonsolidering.
5 Analytics er evnen til å an alysere store mengder data for å oppnå ny innsikt
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Vurderingen beskriver et lavt modenhetsnivå knyttet til digitalisering generelt i ko mmunen, og gir utrykk for at
behov for modning ikke er isolert til kommunens IT - enhet. En viktig implikasjon for videre arbeid med digitalisering i
Ringerike er at det vil være behov for å etablere funksjoner som kan arbeide på tvers av kommunen for å
tilr ettelegge for digitalisering. Det vil også være behov for en generell bevisstgjøring i kommunen knyttet til verdien
av informasjonsdeling internt og tilgjengeliggjøring av informasjon i digitale kanaler. Videre peker vurderingen på
sikkerhet og personvern som et avgjørende område å prioritere for kommunen, da kommunen her har størst gap
mellom nåværende og ønsket modenhetsnivå.
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5. Foreslåtte tiltak og veikart

5.1 Innledning
Basert på tilstandsvurderingen av Ringerikes IT - enhet og overordnet vurdering av digita l modenhet for kommunen ,
er det identifisert tiltak som ved gjennomføring vil øke organisasjonens modenhet, og bidra til å realisere
kommunens ambisjoner .

Det er Accentures erfaring at gjennomføring av tiltak bør tilrettelegge for mod ning av organisasjonen over tid . Det
foreslås derfor å gjennomføre de identifiserte tiltakene gjennom tre faser , over en periode på 2 år . De tre fasene er
som følger:

Formalisering av IT - enhetens rolle i Ringerike
Modne organisasjonen
Tilrettelegging for digitalis ering av kommunen

Den første fasen har til hensikt å få et tilstrekkelig nivå på egen tjenesteproduksjon før kommunen utvider til å
levere til andre kommuner, eller setter i gang arbeidet med å utvikle tjenester som stiller høyere krav til IT og digital
modenhet. Den andre fasen bygger videre på fase 1 for å etablere evner som vil øke organisasjonens modenhet,
og rigge organisasjonen for å nå sine målsetninger om å være en attraktiv IT - tjenestetilbyder og digitalisering . Den
tredje fasen inneholder tiltak som vil tilrettelegge for kommunens digitaliseringssatsing, men som bør avvente av
prioriteringshensyn inntil organisasjonen har økt sin modenhet.

Det er i tillegg identifisert tiltak som klassifiseres som «quick wins». Dette er tiltak som vurderes til å kunne gi en
rask gevinst for kommunen. Disse tiltakene har ikke store avhengigheter med resten av tiltakene, og vil derfor
kunne gjennomføres umiddelbart.

Det er til sammen identifisert 12 overordnede tiltak, med tilhørende undertiltak. Figur 3 viser en oversikt over
tiltakene fordelt på de ulike fasene.

Figur 3 - Oversikt over tiltak

Det følgende detaljerer identifiserte tiltak innenfor hver fase , samt foreslått veikart for gjennomføring.
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5.2 Quick Wins
Tilstandsvurderingen har avdekket en r ekke utfordringer i kommunen, som antas å kunne møtes gjennom tiltak
som er mindre ressurskrevende. Disse tiltakene kategoriseres derfor som «quick wins», og kan gjennomføres uten
større avhengigheter til øvrige tiltak.

Accenture vurderer «quick wins» som hensiktsmessig å igangsette tidlig. Ettersom tiltakene generelt vurderes som
enklere å gjennomføre, vil «quick wins» kunne bygge erfaring for mer krevende aktiviteter . I tillegg kan tiltakene
bidra til å bygge motivasjon i organisasjonen, ved å tidlig syn liggjøre gjennomføringsevne. Vellykket gjennomføring
av tiltakene vil også kunne frigjøre midler som kan brukes til å finansiere ytterligere tiltak.

I tabellen under listes tiltak identifisert som «quick wins»:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av tiltak

Etabler regime for
vedlikehold av tilganger til
systemer

Innebærer å etablere rutiner for å automatisk/
hyppig oppdatere systemtilganger, både for å
sikre at nye brukere har nødvendig tilgang og for
at gamle brukere slettes.

1 mnd. Kommunalsjef
for HR -
funksjonen

Opprett individuell
administratortilgang for
tilgang til infrastruktur

Sikre at tilgang til infrastruktur følger individer for
å gjøre det mulig å spore endringer

1 mnd. IT - enheten

Samordne
nettverksutbygging i
kommune n (IT, vann &
avløp)

Etablere en samordning av nettverksutbygging for
kommunen, hvor de ulike enhetene som bedriver
utbygging koordinerer sine behov.

3 - 6 mnd. Kommunalsjefer

Vurder enkle tiltak for
tilgjengeliggjøring av
informasjon –
eksempelvis
innbyggerportal

Vurdere enkle forbedringstiltak for å øke
informasjonstilgangen i eksisterende digitale
kanaler, eksempelvis øke tilgjengeligheten av
eksisterende innbyggerportal

2 mnd. Kommunalsjefer
/ Ansvarlig for
kommunikasjon

Utarbeid
opplæringsregime innen
informasjonssikkerhet for
brukere

Til hensikt å forebygge unødvendige hendelser
som kryptovirus. Opplegg kan innebære
opplæringsmoduler, "lure" - mail, gamification,
beskrivelser av rutiner i personalhåndbok, etc.

1 - 3 mnd. IT - enheten

5.3 Fase 1 – Formali sering av IT - enhetens rolle i Ringerike
Fase 1 består av tiltak som har til hensikt å formalisere IT - enhetens rolle i Ringerike kommune, og møte de mest
grunnleggende utfordringene avdekket i tilstandsvurderingen. Tiltakene vil ved gjennomføring forbedre
samhandling mellom IT - enheten og fagavdelingene, samt sette kommunen bedre i stand til å benytte IT som et
strategisk virkemiddel. Det er Accentu res vurdering at disse tiltakene vil være sentrale for å sette kommunen i
stand til å realisere sine målbilder.

Tiltak 1 – Tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom IT og fagavdelingene i kommunen

Flere utfordringer relatert til samhandling mellom IT - enheten og virksomheten for øvrig er knyttet til mangel på
etablerte ansvarsroller og utydelig ansvarsdeling. Dette bidrar også til at sikkerhet - og risikohensyn ikke blir
ivaretatt i tilstrekkelig grad .

Tydelig definering og etablering av ansvarsdeling mellom IT - enheten og kommunens øvrige avdelinger vil medvirke
til å profesjonalisere rollen til IT i organisasjonen. Det er Accentures vurdering at mangel på tydelig definerte
ansvarsroller vil gjøre det krevende å iverksette og fø lg e opp øvrige tiltak som ønskes g jennomført.
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Tiltaket består av følgende undertiltak:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av undertiltak

Utpeke en tydelige
ansvarsrolle for
sikkerhet i kommunen
(CISO/ CSO)

Etablering av en tydelig ansvarsrolle for sikkerhet i
kommunen på et beslutningsmyndig nivå utenfor IT -
enheten. Dette vil medvirke til at IT kan forvalte rollen
som utøvende funksjon for å ivareta sikkerhet, samt at
sikkerhet blir tatt hensyn til som prioritering i
kommunen under beslutningsprosesser.

3 - 6 mnd . Rådma nn

Etablere evne til
systemeierskap i
virksomheten

Sørge for at evnen til systemeierskap blir etablert i
kommunens fagavdelinger, gjennom:

Etablering av tydelige ansvarsmatriser og
roller
Definere prosesser for samhandling mellom
systemeiere og IT - enheten
Opplæringstiltak for å sikre evne til
systemeierskap, samt rutiner for
dokumentasjon av oppfølging
Utarbeide maler for viktige leveranser som
skal produseres av systemeier

3 mnd . IT - enheten,
med støtte fra
ledelse for å
sikre forankring

Etablere tydelige roller,
ansvar og prosesser
for IT - enheten og
fagavdelinger i
anskaffelser og
videreutvikling

Sikre at både IT - faglige vurderinger og funksjonelle
vurderinger ivaretas under anskaffelser og
videreutvikling, ved å:

Etablere tydelige spilleregler for gjensi dig
involvering av fagsiden og IKT i anskaffelses -
og videreutviklingsprosesser
Bygge opp bestiller - kompetanse i
fagavdelinger for å sikre at behov og
funksjonelle krav blir dokumentert

3 mnd . Kommunalsjef
for økonomi

Tiltak 2 – Utarbeide strategi for digitalisering av kommunen

Kommunen skal vedta en strategi for digitalisering av kommunen, som vil bygge på tilstandsvurderingen. Utforming
av strategi en vil medvirke til å sette kommunen i stand til å utvikle de digitale tjenestene som gir størst verdi fo r
kommunen, samt tilrettelegge for å levere disse på en effektiv måte. Det er Accentures vurdering at en
digital iserings strategi er viktig for å s i kre at kommunen jobber mot samme mål på tvers av virksomhetsområder, og
for å øke forståelsen for hvilken rolle digitalisering vil kunne ha for kommunen.

Uten en tydelig strategisk retning for kommunen øker risikoen for at ulike deler av kommunen dras i ulike retninger,
som igjen vil kunne påvirke brukerens opplevelse av tjenesten e i negativ regning, samt IT - enhetens evne til å
levere effektive og stabile IT - tjenester.

Det er Accentures anbefaling at digitaliseringsstrategien er sluttbruker/ tjenesteorientert, og angir:

Satsningsområder
Målbilder og tiltak
Prioritering av ressurser

Utarbeidelse av digitaliseringsstrategi anslås til å kunne gjennomføres på 3 - 6 mnd . , avhengig av politisk
behandlingstid. Accenture vurderer at tiltaket bør eies på kommunalsjefnivå.
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Tiltak 3 – Dokumentering og etterlevelse av IT - tjenester og leveranser

T iltaket har til hensikt å øke graden av dokumentasjon knyttet til rutiner og prosesser for utførelse av dagens IT -
tjenester og leveranser. Dette vil også innebære å sørge for høyere grad av forankring og etterlevelse av
eksisterende dokumentasjon.

Ved å ø ke dokumentasjon og graden av etterlevelse vil gapet mellom forventet tjenestenivå og faktisk tjenestenivå
reduseres. Dette vil også sikre at nye tjenester tas i bruk på en god måte. Det er Accentures vurdering at dette vil
sette kommunen i stand til å gjø re strategiske beslutninger knyttet til tjenestenivå, og gjøre det enklere å
kommunisere IT - tjenester til potensielle nye brukere. Uten standardisering av IT - tjenestene vil det bli utfordrende å
samstemme brukernes forventninger og faktisk levert tjenesten ivå. Tiltaket vil også være en viktig bidragsyter til å
sette kommunen i stand til å vurdere IT - kostander/budsjett opp mot avtalt tjenesteleveranse.

Tiltaket består av følgende undertiltak:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av undertiltak

Etablere enkle
tjenestenivåavtaler
mellom IKT og
brukergrupper

Etablering av enkle tjenestenivåavtaler skal bidra til:

Legge grunnlag for å vurdere IT - kostnader opp
mot behov og betalingsvilje
Forventningsavstemming mellom IT - enheten
og bruker gruppene

3 mnd . Kommunalsjef
for økonomi

Etablere rutiner for
innføring av nye
tjenester

Formalisering av rutiner for innføring av nye tjenester,
herunder:

Etablering av et standard testregime
Etablering av systemroller
Informasjon og opplæring

3 mnd . IT - enheten,
med støtte fra
ledelse for å
sikre forankring

Operasjonalisere og
forbedre
endringsprosesser
(kravspesifikasjon)

IT har etablert kravspesifikasjon til endringsprosesser,
som foreløpig ikke er iverksatt. Dette operasjonaliseres
ved:

Gjennomfør ing av opplæringsrutiner
Etablere rutiner for tett oppfølging

1 mnd . Kommunalsjef
for økonomi

Tiltak 4 – Etablere ny modell for bud s j ettering av IT

Tiltaket har til hensikt å adressere manglende kobling mellom fagavdelingenes forbruk av IT - tjenester og IT -
kostnadene knyttet til IT - avdelingen, samt tilrettelegge for langsiktig planlegging av investeringer. Det er
Accentures vurdering at en fortsettelse med dagens økonomimodell innebærer en risiko for at kommunen ikke
evner å gjennomføre de IT - investeringene som gir størst verdi . I tillegg vil en ny økonomimodell kunne bidra til en
mer hensiktsmessig distribuering av IT - budsjettet.

Det er Accentures anb efaling at en ny økonomimodell tilrettelegger for:

Synliggjøring av organisasjonens forbruk av IT - tjenester
Overføring av investeringsmidler til fagavdelingene i kommunen, for å sørge for at prioriteringsansvar ikke
ligger hos IT - enheten
Et rullerende inve steringsbudsjett, eks. 5 - årig

Antatt varighet for tiltaket er 3 - 5 mnd. Accentures vurdering er at tiltaket bør eies av kommunalsjef for økonomi.
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Tiltak 5 – Kartlegging av dagens sikkerhet - og risiko situasjon

Tilstandsvurderingen har avdekket stor usikker het i kommunen knyttet til nåværende risiko - og sikkerhetssituasjon,
samt overholdelse av regelverk. Tiltaket har til hensikt å kartlegge risiko og sikkerhetstrusler ved dagens situasjon,
for å sette kommunen i stand til å gjennomføre målrettede tiltak.

De t er Accentures vurdering at tiltaket vil bidra til å profesjonalisere IT - enheten, og redusere risiko for hendelser
som vil kunne skade renommé og tillit. Uten kunnskap om faktisk risikonivå vil ikke kommunen være i stand til å
fatte informerte beslutninge r rundt hvilken risiko som er kritisk å imøtekomme, og hvilken som er mulig å leve med.

Accenture anbefaler at kartleggingstiltak eies av en ansvarlig for sikkerhet i kommunen (CISO/CSO), men
presiserer at tiltakene bør iverksettes uavhengig av hvorvidt ko mmunen evner å fylle denne rollen innen tiltenkt
oppstart.

Tiltaket består av følgende undertiltak:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av undertiltak

Gjennomføre risiko - og
sikkerhetsanalyse for
infrastruktur,
informasjonssikkerhet
og cybersikkerhet

Tiltaket innebærer en grundig gjennomgang av risiko -
og sikkerhetstrusler knyttet infrastruktur,
informasjonssikkerhet og cybersikkerhet.
Kartleggingen bør inneholde følgende :

Beskrive lse av trusler forbundet med dagens
situasjon
Beskrive lse av konsekvenser dersom
trusselbildet realiseres
Anslag for sannsynligheter for realisering av
trusselbildet

2 - 3 mnd . CISO/ CSO
(rollen må
opprettes) ,
alternativt
kommunalsjefer

Gjennomføre strukturert
gjennomgang av
overholdelse av
regelverk

Tiltaket i nnebærer å :

Etablere forståelse for regelverk som berører
IT og informasjonsforvaltning i kommunen, og
hvordan dagens situasjon samsvarer med
dette

Etablere rutiner for å kontinuerlig vurdere
samsvar med regelverk

Iverksette tiltak for å rette opp eventuel le avvik

2 - 3 mnd . CISO/ CSO
(rollen må
opprettes) ,
alternativt
kommunalsjefer

Vurdere
overvåkningsfunksjon
for virksomhetskritiske
systemer

Tiltaket innebærer å:

Kartlegge hvilke systemer som er uten
overvåkningsfunksjon

Etablere overvåkningsfunksjon for systemene
som vurderes til å være mest
virksomhetskritiske

2 - 3 mnd . IT - enheten

5.4 Fase 2 – Modne organisasjonen
Fase 2 består av tiltak som vil øke modenheten til organisasjonens forhold til IT, og som enten bygger på foreslåtte
tiltak i fase 1, eller generelt oppfattes som mer krevende å realisere.
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Tiltak 6 – Utarbeide IT - strategi

Etablering av en IT - strategi vi l bidra til at IT - enheten jobber for å nå mål som henger sammen med kommunens
målsettinger.

Det er Accentures anbefaling at IT - strategien bygger på en vedtatt digitaliseringsstrategi, og inneholder følgende:

Anslår kommunens virksomhetsbehov knyttet til I T
Tegner opp retningslinjer for arbeid med innovasjon knyttet til IT
En høynivå strategi for overflytting av fagsystemer og infrastrukturløsninger til skyløsninger

Antatt v arighet for å utarbeide en IT - strategi er 3 mnd. F oreslått eie r av prosjektet er IT - enheten.

Tiltak 7 – Etablere modell for porteføljestyring

Tiltaket har til hensikt å adressere dagens utfordringer knyttet til manglende styringsevne og gevinstrealisering for
IT - prosjekter i kommunen. Det er Accentu res vurdering at en ny portefølj estyringsfunksjon vil sette kommunen i
stand til å ta beslutninger som gir størst verdi i retur for kommunen, og dermed enklere nå satte målsettinger. Dette
vil også være avgjørende for å oppnå hensiktsmessig prioritering og planlegging av I T - prosjekter.

Accenture anbefaler at porteføljestyringsmodellen definerer tydelige prosesser, standarder og kriterier for å vurdere
og prioritere IT - prosjekter, ved å etablere følgende rutiner:

Rutiner for å vurdere kost/nytte ved IT - initiativer
Rutiner f or å se IT - prosjekter i sammenheng med hele porteføljen
Rutiner for å evaluere oppnådd gevinst i etterkant.

Anslått varighet for tiltaket er 3 mnd . , og foreslått eier av prosjekter er kommunalsjef for økonomi.

Tiltak 8 – Kartlegging av fagsystemer og infr astruktur for etablering av livssyklusplaner

Tilstandsvurderingen har avdekket utfordringer knyttet til økonomisk planlegging av nødvendige investeringer i
fagsystemer og infrastruktur. Etablering av livsyklusplaner for fagsystemer og infrastruktur vil set te kommunen i
stand til å håndtere utskif t ningskostnader på en planmessig måte og gjennom det minimere etterslep . Dette gjør
det enklere å realisere målsettinger om å være en attraktiv tjenestetilbyder. Det er Accentures vurdering at v ed å
ikke gjennomføre tiltaket , vil kommunen risikere høyere forvaltningskostnad og risiko, samtidig som investeringene
vil tvinges frem og resultere i totalt høyere kostnad for kommunen.

Tiltaket består av følgende undertiltak:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslåt t eier av
undertiltak

Gjennomfør grundig
kartlegging av alle
fagsystemer i
kommunen

Kartlegging som vil fungere som utgangspunkt for
livssyklusplaner, investeringsplanlegging, samt
tilrettelegging for digitalisering. Karlegging en vil
stille spørsmål ved:

Fremtidig veikart fra leverandør,
funksjonell helse, teknologi,
livssyklus fase , integrasjonsmuligheter og
ytelsesvurdering
Systemets evne til å tilrettelegge for
realisering av det digitale målbildet

3 - 6
mnd .

IT - enheten i
samarbeid med
kommunalsjefer

Gjen nomfør
kartlegging av
infrastruktur , herunder
sluttbrukerutstyr

Kartlegging som vil fungere som utgangspunkt for
livssyklusplaner, investeringsplanlegging, samt
tilrettelegging for digitalisering. Karleggingen vil
stille spørsmål ved:

Når må infrastrukturen byttes ut?
Hva vil fremtidens systemer kreve av

1 mnd . IT - enheten
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infrastrukturen?

Etablere
livssyklusplaner for
fagsystemer og
infrastruktur

Til hensikt å etablere oversikt over livssyklus for
dagens infrastruktur og fagsystemer, for å
ka rtlegge fremtidig investeringsbehov. Dette bør
inngå i et rullerende investeringsbudsjett, for å
sikre langsiktig planlegging.

2 - 3
mnd .

Kommunalsjef for
økonomi , i samarbeid
med systemeiere
(funksjonell tilstand )
og IKT (teknisk
tilstand )

Tiltak 9 – Tiltak for økt sikkerhet og redusert risiko

Tilstandsvurderingen har avdekket sårbarheter ved dagens situasjon knyttet til informasjonssikkerhet og
tjenesteleveranser. På dette grunnlaget er det Accentures anbefaling at Ringerike iverksetter tiltak for å
imøtekomme de mest kritiske utfordringene relatert til kommunens sikkerhet - og risikosituasjon. Ved å gjennomføre
målrettede tiltak, vil kommunen være i stand til å redusere risiko for uønskede hendelser, samt redusere risiko for
a t kommunen ikke opererer i henhold til regelverk.

Tiltaket vil innebære initiativer identifisert under kartleggingen som an befales gjennomført i fase 1 , samt følgende
tiltak identifisert under denne tilstandsvurderingen:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
va righet

Foreslått eier
av undertiltak

Etablere
informasjonssikkerhets -
funksjon

Etablere en informasjonssikkerhetsfunksjon, for å sikre
kontinuerlig informasjonssikring. Dette vil innebære:

Etablering av roller/ ansvar knyttet til
informasjonssikkerhet
Definere/ etablere et informasjonssikkerhets -
styringssystem (ISMS)
Gjennomføre tiltak for å generelt øke
bevisstheten r undt informasjonssikkerhet i IT/
kommunen
Etablere informasjonssikkerhet som et
prioritert hensyn i beslutningsprosesser

2 - 3 mnd . CISO/ CSO
(rollen må
opprettes)

Etablere rutiner og
prioriteringer ved
katastrofehendelser
som tar ned kritisk
infrastruktur

Tiltaket vil utarbeidelse av dokumentasjon og
forankring av prioriteringer som skal tas ved ulike
katastrofehendelser. Dette vil kunne bidra til å
redusere usikkerhet dersom uhell skulle inntreffe, og
synliggjøre risikoen som kommunen er eksponert for.

1 mnd . IT - enheten i
samarbeid med
beredskaps -
ansvarlig i
kommunen

Etablere formaliserte
prosesser og systemer
for kunnskapsforvaltn ing
i IT - enheten

Utarbeide dokumentasjon, ansvarsdeling og rutiner for
deling som bidrar til å redusere personavhengighet i
IKT - enheten.

6 mnd . IT - enheten

5.5 Fase 3 – Tilrettelegging for digitalisering av kommunen
Fase 3 består av tiltak som vil være tidlige bidrag til realisering av et digitalt målbilde.
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Tiltak 10 – Etablere en enkel arkitekturfunksjon

En arkitekturfunksjon vil ha til hensikt å se IT i sammenheng med resten av organisasjonen. Det er Accentures
vurdering at å etablere en enkel arkitekt urfunksjon vil kunne være utslagsgivende for kommunens evne til å
realisere sitt digitale målbilde, samt øvrige målsettinger.

Det er Accentures vurdering at arkitekturfunksjonen bør omfatte:

- Virksomhetsarkitektur (funksjonell arkitektur, informasjonsarkit ektur og applikasjonsarkitektur)
- Infrastrukturarkitektur
- Sikkerhetsarkitektur (eventuelt)

Tiltaket anslås en gjennomføringstid på 3 mnd . , og bør eies på kommunalsjefnivå i samarbeid med IT - enheten .

Tiltak 11 – Etablere felles metodikk av IT - og digitaliser ingsprosjekter i organisasjonen

Tilstandsvurderingen har avdekket manglende metodeverk for IT - prosjektgjennomføring i Ringerike kommune.
Utarbeidelsen av et felles metodeverk for gjennomføring av IT - og digitaliseringsprosjekter i kommunen vil ha til
hensi kt å styre initiativer for å realisere gevinst, og kobles opp til en styringsfunksjon i investeringsporteføljen. Dette
vil bidra til ansvarliggjøring av resultater, og muligheten til å stoppe investeringer/ prosjekter ved behov. Et felles
metodeverk vil og så bidra til høyere kvalitet i prosjektgjennomføringen som følge av krav til dokumentasjon for hver
fase og beslutningspunkt. Dette gir igjen større forutsigbarhet, transparens, og styringsevne på tvers av alle
prosjekter.

Det er Accentures vurdering at d ette vil gjøre kommunen bedre stilt til å oppnå vellykket gjennomføring av
prosjekter som skal bidra til det digitale målbildet.

Tiltaket anslås en gjennomføringstid på 3 mnd ., og IT - enheten foreslås som eier av prosjektet.

Tiltak 12 – Tilrettelegging for digitalisering av IT - tjenester

Tiltaket har til hensyn å tilrettelegge for digitalisering av IT - tjenester i kommunen, ved å identifisere
forbedringspotensial knyttet til brukeropplevelse r og informasjonstilgang. Det er Accentures vurdering at tiltak som
g jennomføres i foregående faser trolig vil gi ytterligere innspill til initiativer som også bør inngå i dette tiltaket.

Identifiserte undertiltak er som følger:

Undertiltak Beskrivelse Antatt
varighet

Foreslått eier
av undertiltak

Gjennomføre
brukerundersøkelser for
IT - tjenester

Gjennomføring av brukerundersøkelser vil sørge for at
digitaliseringsinitiativer tar utgangspunkt i en
forståelse for brukerens opplevelse, og fungere som
et grunnlag for å måle effekt av gjennomførte tiltak

3 mnd. IT - e nheten

Vurdere potensiale for
enklere tilgang på
informasjon til publikum
i digitale kanaler

Vil bygge på brukerundersøkelser og øvrige tiltak som
har blitt gjennomført, ved å:

Ta stilling til om det eksisterer potensiale for å
øke tilgjengeligheten av in formasjon i digitale
kanaler som vil gi stor verdi for innbyggerne

Iverksette arbeid for å øke
informasjonstilgang, og etablere færrest mulig
antall tilgangspunkter for informasjon

3 mnd. Kommunalsjefer/
Ansvarlig for
kommunikasjon
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5.6 Veikart
Det skisserte veikartet tar utgangspunkt i en gjennomføring av tiltakene over en periode på 2 år, hvor hver av
fasene går over en periode på 9 mnd. Gjennomføringshastigheten reflekterer et ønske fra oppdragsgiver om høy
hastighet på forbedringsarbeidet. Det vil være mu lig for kommunen å justere gjennomføringshastigheten beroende
på kommunens prioriteringer.

Under skisseres et overordnet veikart , samt detalj erte veikart for hver av fasene :

Figur 4 – Overordnet veikart
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Figur 5 - Veikart for Fase 1 – Formalisering av IT - enhetens rolle i Ringerike

Figur 6 - Veikart for Fase 2 – Modning av organisasjonen
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Figur 7 - Veikart for Fase 3 – Modning av organisasjonen
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6. Vedlegg 1 - Utdypende om deltakere og metode

6.1 Deltakere
O ppdragsgiver for tilstandsvurderingen er Rådmann en i Ringerike kommune. Ansvarlig for å tilrettelegge for
tilstandsvurderingen har vært IT - sjef i kommunen.

Under følger liste over personene som har deltatt i tilstandsvurderingen:

Navn Stilling/ Funksjon i kommunen

Torkjell Dahl Leder for IT - enheten i Ringerike

Kjetil Nystrand Avdelingsleder IT - service

Henning Sveen Avdelingsleder IT - drift

Espen Lyngstad Prosjektleder

Aleksander Fimreite IT - drift

Jon Are Endrerud IT - drift

Bjørn Stokke IT - drift

Tore Isaksen Rådmann i Ringerike Kommune

Gyrid Løvli Kommunalsjef, økonomi

6.2 Dokumenter
Tilstandsvurderingen har også gjennomgått dokumentasjon som har blitt oversendt.

Dokument Beskrivelse

Tjenestekatalog Beskrivelse av IT - tjenestene som tilbys i kommunen

Kravspesifikasjon Standarder for Informasjon - , kommunikasjon - og
telefonsystemer i Ringerike kommune

Ansvarsavklaring for fagsystemer Beskrivelse av ansvarsfordeling i kommunens fagsystemer
og dets oppgaver.

Utredning økt tilgjengelighet Utredning av hvordan IT - enheten kan tilbyd økt
tilgjengelighet utenom ordinær arbeidstid.

Oversikt fagsystemer Dokument med beskrivelse av kommunens fagsystemer

Nettverk – prinsippskisse Arkitekturdokument for nettverksinfrastruktur

Sonemodell Ekstern vurdering av R ingerikes sonemodell med tanke på
Datatilsynets krav og retningslinjer

Help - desk rapport Rapport som viser tidsbruk og løsningsrate på supportsaker
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6.3 Metode og rammeverk

6.3.1 IT Capability Maturity Model

Nåsituasjonen for Ringerikes IT - tjenester, organisering og driftsmodell er vurdert i forhold til Accentures IT
Capability Maturity Model (IT CMM)6. Modellen er utviklet av Accenture basert på erfaring hos kunder over hele
verden, og inneholder en detaljert beskrivelse av evner og egenskaper en IT organisasjon må ha for å kunne
levere moderne IT tjenester. M odellen har en detaljert beskrivelse av typiske karakteristikker for IT organisasjoner
som befinner seg på ulike modenhetsnivåer innenfor hver av de definerte egenskapene.

Moden heten illustrerer organisasjonens evne til å levere ulike tjenester med forutsigbare resultater. Den gjør ikke
en vurdering av den faktiske kvaliteten og egnetheten på tjenester, applikasjoner og infrastruktur. Modellen tar
eksempelvis ikke stilling til om arkitekturen er god, men kun om den er dokumentert og vedlikeholdes på en
strukturert måte. Modenhetsnivået baserer seg på hva som finnes av dokumentasjon og resultater og beskriver
hvor organisasjonen faktisk befinner seg, og ikke hvor organisasjonen prø ver å være.

Formålet med å benytte IT CMM er todelt:

1) Modellen er kvalitetssikret gjennom mange tilsvarende prosjekter, og sikrer at analysen dekker alle viktige
områder i IT organisasjonen.

2) Modellen inneholder kvalitative beskrivelser av modenhetsnivå som gir en generell referanseramme å
vurdere Ringerike Kommune opp imot.

Hovedområder

Den benyttede modenhetsmodellen består av syv
hovedom råder, som illustrert av Figur 8 .
Hovedområdene er igjen delt inn i flere egenskaper:

Balansere IT strategi med virksomhetsstrategi.
Området dekker egenskaper knyttet til strategi og
strategisk planleggingsarbeid,
virksomhetsforståelse og bruk av IT til å skape
verdier for virksomheten.
IT styring. Området dekker egenskaper knyttet til
over ordnet styring av budsjett, prosjektprioriteringer,
leverandører, standarder og mål.
Arkitektur og informasjonsstyring. Området
dekker egenskaper knyttet til helhetsplanlegging av løsningene og komponentene som utgjør
tjenesteleveransene, og samspillet mel lom disse.
Løsningsutvikling og leveranse. Området dekker egenskaper knyttet til planlegging, styring og
gjennomføring av prosjekter og utviklingsaktiviteter.
Drift, brukerstøtte og service management. Området dekker egenskaper knyttet til leveranse av
ek sisterende tjenester, inklusive driftsprosesser, kontroll på produksjonsmiljøet, brukerstøtte, samt
forventningsstyring og oppfølging mot brukerne.
Informasjons - og teknologisikkerhet*. Området dekker egenskaper knyttet til strategisk og operasjonell
styri ng og oppfølging av informasjonssikkerhet og teknisk sikkerhet.
Medarbeider og ressursstyring. Området dekker egenskaper knyttet til å tiltrekke, utvikle og beholde
kompetente medarbeidere samt bruke disse på en optimal måte for å realisere organisasjonens mål.

*Informasjons - og teknologisikkerhet er ikke vurdert som en del av IT CMM - modellen, da tilstandsvurderingen for
Ringerike har inkludert en separat vurdering av dette området med eget metodeverk.

6 Copyright © 2016 Accenture. Alle rettigheter forbeholdes.

Balansere IT strategi med virksomhetsstrategi

IT Styring og ledelse

Arkitektur og informasjonsstyring

L ø sningsutvikling og leveranse

Drift, brukerst ø tte og service management

Informasjon og teknologisikkerhet*

Medarbeider og ressursstyring

Figur 8 – IT CMM
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Modenhetsnivåer

Modellen definerer seks modenhetsnivåer per egenskap:

0 – Ikke eksisterende. Egenskapen er ikke tilstede i organisasjonen.
1 – Grunnleggende. Egenskapen løses på en uformell måte. Organisasjonen er i hovedsak reaktiv og det
er ofte stor variasjon i fremgangsmåte og kvalitet på resultatene.
2 – Operasjonell. Egenskapen er definert, og det eksisterer noe dokumentasjon. Aktiviteten gjennomføres
stort sett med forutsigbare resultater.
3 – Konkurransedyktig . Egenskapen er godt dokumentert og prosesser er definert og innført for å si kre
konsistens i gjennomføring og kvalitet på resultater.
4 – Avansert. Egenskapen er automatisert og effektiviteten til prosessen følges opp gjennom relevante
nøkkeltall.
5 – Ledende praksis. Resultater er svært forutsigbare og det er etablert strømlinjef ormede prosesser for
kontinuerlig forbedring av prosessene.

Basert på de overordnede nivåbeskrivelsene inneholder modellen detaljerte beskrivelser av typiske kjennetegn for
organisasjoner som befinner seg på de ulike modenhetsnivåene.

6.3.2 Metode for analyse a v infrastruktur og sikkerhet

Nåsituasjonen for infrastruktur og sikkerhet i Ringerike kommune er vurdert med utgangspunkt i Accentures
rammeverk for infrastruktur og sikkerhet - ståstedsanalyse, som inneholder spørreskjema som belyser infrastruktur
og sikker het. Relevante spørsmål fra rammeverket har blitt benyttet for å kartlegge ståsted i samarbeid med
Ringerikes IT - enhets eksperter på infrastruktur og sikkerhet.

Figur 9 viser områdene som er kartlagt for infrastruktur, og Figur 10 viser områdene kartlagt for sikkerhet.

6.3.3 Digital Capability Assessment

Den overordnede modenheten og forståelsen for digitalisering i organisasjonen er vurdert etter Accentures Digita l
Capability Assessment (DCA )7. DCA er et rammeverk for å identifisere en organisasjons modenhet knyttet til
egenskaper som er nødvendige for å støtte digitalisering. Rammeverket gir en strukturert tilnærming for å vurdere
disse egenskapene i en organisasjon sett opp mot generelle modenhetsn ivåer.

7 Copyright © 2016 Accenture. Alle rettigheter forbeholdes.

Nettverk

Datarom

Server

Database

Strategi for databeskyttelse

Lagring

Figur 9 - Kartlegging av infrastruktur

Strategi og risiko

Sikkerhet i drift av virksomheten

Datasikkerhet

Infrastruktursikkerhet

Cybersikkerhet

Figur 10 - Kartlegging av sikkerhet
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Hovedområder

Den benyttede modenhetsmodellen består av åtte evner og egenskaper ( kapabiliteter ) , som er delt inn i flere
under - kapabiliteter:

Strategi og styring. Området dekker egenskaper knyttet til kobling mellom strategi og organisasjonens
virk somhet, beslutningstaking og gjennomføringsevne.
Organisasjon og samhandling. Området dekker egenskaper knyttet til organisering for å oppnå
virksomhetens mål, samhandling i team, og kompetanseutvikling.
Kundeopplevelse og – interaksjon. Området dekker ege nskaper knyttet til interaksjon mellom
virksomheten og brukere
Teknologi og plattform. Området dekker egenskaper knyttet til bruk av digitale teknologier og plattformer
for å generere resultater for virksomheten, herunder arkitektur.
Informasjon og innsikt . Området dekker egenskaper knyttet til bruk av informasjon for produkt - og
tjenesteutvikling, samt beslutningstaking.
Vekst og innovasjon. Området dekker egenskaper knyttet til bruk av innovasjon for å utvikle og
gjennomføre muligheter som skaper verdi f or virksomheten.
Virksomhet og økosystem 8. Området dekker egenskaper knyttet til bruk av digital for å oppnå
effektivisering av virksomheten og økosystemet.
Sikkerhet og personvern. Området dekker egenskaper knyttet til sikring av brukerdata, informasjon og
opphavsrett.

Modenhetsnivåer

Modellen følger samme modenhetsmodell som IT CMM , se 6.3.1

8 Med økosystem menes organisasjonens nettverk av samarbeidspartnere
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7. Vedlegg 2 – D etaljerte funn fra tilstandsvurdering en

7.1 IT - tjenester og organisering
Basert på en vurdering opp mot beskrivelsene i modellen har Ringerike kommune et grunnleggende
modenhetsnivå9. Organisasjoner på dette modenhetsnivået er ofte preget av at oppgaver løses på en uformell
måte. Organisasjonen er i hovedsak reaktiv og det er ofte stor variasjon i fremgangsm åte og kvalitet på
resultatene, noe som i hoved sak også kjennetegner Ringerike Kommune. Modenhetsnivået på de ulike områdene
er satt basert på generelle beskrivelser av hva som kjennetegner en organisasjon som befinner seg på det aktuelle
området.

I det følgende oppsummeres detaljerte funn under hvert område dekket i ITCMM - modellen, som underbygger den
overordnede modenhetsvurderingen.

7.1.1 Balansere IT med virksomhetsstrategi

Koordinering av forretning og IT: IT blir i liten grad involvert i kommunens beslutninger, og det eksisterer
per i dag ingen IT stra tegi i påvente av en felles digitaliseringsstrategi for kommunen. Fagavdelingene er
avhengig av å få IT til å prioritere nye systemer / ny funksjonalitet.

Virksomhetsarkitektur: Det finnes ingen virksomhetsarkitekturfunksjon10.

Vurderinger av kost/nytte: De ulike enhetene i kommunen har i dag ingen forhold til IT - kostnader som
påløper som følge av deres virksomhet (med unntak av mobil og PCer). Det er samtidig begrenset
involvering av fagavdelingene når IT - investeringer planlegges, og det lages ikke fulls tendige kostnads - og
gevinstestimater for IT - prosjekter i tilfeller hvor IT ikke er driver av prosjektet.

IT innovasjon: Det er i dag satt av midler til innovasjon innen velferdsteknologi, men det er ikke
øremerkede midler eller systematisk arbeid med inn ovasjon utover dette.

Planlegging av IT kapabiliteter/ Sourcing strategi: Det eksisterer ingen strukturert prosess for å
planlegge for fremtidige ressursbehov og kapabiliteter. IT - enheten bedriver i dag lite outsourcing til
eksterne aktører.

Måle verdi fra IT: IT utarbeider scorecards, men disse driver kun interne tiltak i IT og ikke i kommunen for
øvrig.

7.1.2 IT Styring og ledelse

Planlegge og prioritere portefølje av initiativer: Kommunen har i dag ikke definerte prosesser for
prioritering av IT - prosjekter, o g mangler standarder for hvilke kriterier som skal følges i vurderinger.

Styring av initiativer for å realisere gevinster: Det eksisterer ingen etablert prosjektmetodikk for
gjennomføring av IT - prosjekter i kommunen.

Budsjett, regnskap og økonomistyring: Det finnes i dag ingen kobling mellom fagavdelingenes forbruk
av IT - tjenester og IT kostnadene knyttet til IT - avdelingen. Dette gir potensielt få incentiver til å redusere
kostnader til IT - tjenestene fagavdelingene forbruker gjennom å ta kvalifiserte beslu tninger knyttet til
investeringer som vil kunne effektivisere egen tjenesteproduksjon eller redusere IT - kost.

IT anerkjennes for å kunne effektivisere driften i andre enheter men er inntil videre underlagt samme
effektiviseringskrav som øvrige tjenesteområ der.

Etablere/ styre IT standarder: IT følger standarder nedfelt i et standarddokument, men det er ingen faste
oppfølgingspunkter for å avdekke avvik. Det hentes inn input fra kommunens fagavdelinger til standarder,
men dette arbeidet er i liten grad forma lisert.

9 Se kapittel 6. 3.1 for beskrivelse av de øvrige modenhetsnivåene
10 Virksomhetsarkitektur er evnen til å dokumentere sammenhengen mellom forretningsprosesser,
informasjonselementene og applikasjonslandskapet. Dette kan drive forbedring av arbeidsprosesser.
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7.1.3 Arkitektur og informasjonsstyring

Arkitekturfunksjon: Det eksisterer ingen arkitekturplanleggingsfunksjon, og det mangler helhetlig
dokumentasjon av arkitektur for kommunen. Dette innebærer at veikart, prosesser og planer for arkitektur
for det m este baserer seg på kunnskap hos medarbeidere, og blir ikke formalisert.

Informasjonsstyring og dataarkitektur: Det er lav modenhet i kommunen forbundet med forståelsen av
verdien for innbyggere av å ha tilgjengelig informasjon, og det er ikke utbredt med deling og integrasjon av
data mellom fagavdelinger og applikasjoner.

Infrastrukturarkitektur: IT har definert arkitektur for teknisk infrastruktur og nettverksarkitektur, men noe
av dokumentasjonen er ikke oppdatert. Det gjennomføres proaktivt vedlikehold og respons på infrastruktur,
med dette skjer uten involvering av kommunen som fører til lav bevisstgjøring av egne behov.

Sluttbrukerutstyr : IT har standardisert på sluttbrukerutstyr for å effektivisere drift og forvaltning av dette.

7.1.4 Løsningsutvikling o g leveranse

Systemutvikling : IT har begrenset utvikleraktivitet, og derfor heller ikke noe metodeverk for
systemutvikling. Ved utvikling av egenutviklede løsninger blir det lagt vekt på brukerinvolvering for å sikre
gode løsninger som dekker brukerbehovene .

Forretningsanalyse: Det oppleves at ansvaret for å kartlegge virksomheten og omsette dette til krav ligger
hos IT.

Prosesstyring: IT har ikke på plass definerte metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, men
gjennomfører evalueringer i etterkant av pro sjekter som har definerte standarder. Evalueringer
gjennomføre ikke konsekvent eller har formalisert form for dokumentering.

Samhandling: Det kan synes at både IT og fagavdelingene ikke i tilstrekkelig grad involverer hverandre i
beslutningsprosesser. Dett e kan potensielt hindre at risiko identifiseres, arkitekturhensyn ivaretas og
redusert eierskap til beslutninger som tas.

7.1.5 Drift, brukerstøtte og service management

Kundehåndtering: IT har et felles kontaktpunkt for kommunen gjennom en velfungerende helpdesk, som i
hovedsak muliggjøres ved bruk av lærlinger. Det er også tatt i bruk selvbetjening for å sikre
kostnadseffektivitet, ved siden av at ytterligere effektiviseringstiltak er pl anlagt.

Introduksjon av nye tjenester: Det er ikke etablert formelle rutiner ved innføring av nye tjenester, eks.
standardisert testregime.

Tjenestekatalog: IT har etablert en oversikt over tjenestene i en tjenestekatalog, som gir en oversikt hvilke
tjene ster som tilbys. Tjenestekatalogen bør videre utarbeides til å inkludere ytterligere informasjon om
tjenestene.

Tjenesteforvaltning : Kommunen mangler tjenesteavtaler mellom brukergrupper og IT som regulerer hva
IT skal levere og hva brukerne kan forvente av tjenestenivå på de ulike tjenester og systemer. IT - enheten
evner å levere høy oppetid, med rapportert oppetid på 99,96% på sentrale enheter (serverdrift og
brannmurer) i 2015.

Systemforvaltning : Det er etablert systemeierskap i kommunen, hvor systemeier e, og superbrukere er
etablert på fagsiden. Det er derimot ikke gitt opplæring til de som skal bekle disse rollene og man kan
således ikke forvente at kommunen kan utføre denne systemforvaltningen på en god måte i dag.

Endringer og konfigurasjoner: IT har utarbeidet en kravspesifikasjon til endringsprosesser, men dette er
ikke etterlevd i tilstrekkelig grad . Avdekking av forbedringspotensial skjer tilfeldig, og ikke som et resultat av
revisjon.
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Operasjonell drift og overvåkning: IT har etablert del automatisert overvåkning av infrastruktur (servere,
nettverk, skrivere) , som bidrar til effektiv drift og sikrer muligheten til å reagere raskt når deler av
infrastrukturen går ned . Mange av fagsystemene lar seg ikke overvåke fordi de ikke går ned selv om de
ikke fungerer. Ved hendelser utenom arbeidstid opprettes det kontakt med IT - sjef, som gjør responsevnen
sårbar og personavhengig.

Brukerundersøkelser: Det er ikke gjennomført brukertilfredshets - undersøkelser for de IT - tjenestene som
tilbys.

7.1.6 Medarbeider og ressursstyring

Kompetanse: Det er svært høy kompetanse og lang erfaring hos medarbeiderne i IT - enheten. Dette
kompenserer i mange tilfeller for manglende standarder, men gjør enheten sårbar og personavhengig.

Kunnskapsdeling: Det er lite formalisert ar beid med kompetanseoverføring mellom ansatte, som wiki eller
opplæring, foruten opplegg for læringer.

Voksesmerter: IT - enheten kjenner på kapasitetsbegrensninger, og er per i dag avhengig av lærlinger som
enhetens ansikt utad og kundeservicefunksjon. Enhe ten er liten tatt i betraktning at den har ansvar for over
80 lokasjoner.

Kommunikasjon: Kommunen virker å mangle en strategisk IT - funksjon som vil kunne knytte IT og fag
sammen og sikre forståelse på tvers. Dette være seg å omsette kommunens faglige målb ilder til krav og
behov for IT - utvikling.

Det er også tegn til at endringer i organiseringen av kommunen fører til at det ikke er like lett å oppnå intern
kommunikasjonsflyt som tidligere.

7.2 Fagsystemer
Detaljerte funn for fagsystemer følger i et separat vedlegg (excel - ark).

7.3 Infrastruktur
I det følgende oppsummeres hovedfunn fra tilstandsvurderingen av infrastruktur i Ringerike, fordelt på områdene
dekket av metodeverket.

7.3.1 Server og fysisk infrastruktur

Kompetanse: IT - enheten til Ringerike har høy kompetan se og lang erfaring på infrastruktur, som i praksis
gir god beredskap og i flere tilfeller dekker opp for manglende rutiner

Datarom: Det er etablert et nytt og moderne datarom som har god fysisk sikring med tanke på
adgangskontroll, brann, flom og strømbor tfall. Alt er standardisert på hyllevare, som er svært
hensiktsmessig. Komponentene i datasenteret (servere og lagring) er derimot ved slutten av dets livssyklus
og er planlagt utskiftet.

Oppsett av serverinfrastruktur: Arkitekturen er moderne, og det gjen nomføres god overvåkning av
utstyret. Alt er derimot plassert i samme sone på serveren, og kun separert på nettverk. Dette krever svært
nøye rutiner for å unngå at informasjonselementer blir plassert feil (eksempelvis at data som skal befinnes
på sikker so ne kan ligge på intern sone).

Budsjettering av levetid: Det budsjetteres ikke for levetid for utstyr, som brukes til det må byttes ut. Det er
god erfaring og kompetanse i IT - enheten for når utstyr må byttes. Manglende formalisering kan derimot
gjøre det k revende å motta midler når det er behov for utskiftning som igjen øker risiko for nedetid når
utstyr feiler.

Sluttbrukerutstyr: Sluttbrukerutstyr er standardisert, som er positivt. Det er derimot ikke tilstrekkelig
livssyklusstyring av dette utstyret, som resulterer i en del utdatert og gammelt utstyr, og følgelig høy
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vedlikeholdskostnad for IT - enheten. Utdatert utstyr fører også til kompatibilitetsproblemer for å
imøtekomme fremtidige behov – eksempelvis har det ikke vært støtte for video på tynnklientene

7.3.2 Nettverk

Nettinfrastruktur: Ringerike har god kommunal nettinfrastruktur, med mye eget eierskap til fibernett og
gode avtaler til andre aktører. Kommunen har dog to aktører som bygger ut nettinfrastruktur (Vann og
avløp i tillegg til IT - enheten) , samt Ringeriks - Kraft hvor Ringerike kommune er største eier . Det kan antas å
ligge et betydelig potensiale for kostnadsbesparelser gjennom et samarbeid om fiberutbygging.

Spredningsnett (nettverk intern i bygg): Spredningsnettet er utdatert på enkelte lokasjone r, ettersom
ansvarsområdet ligger hos bygningsforvalteren eller er utydelig definert .

Redundans i kabler: Det er dublert fiber inn til rådhuset, men disse ligger i samme trasé inn til IT - enheten.
Dette gir en betydelig risiko for nedetid om kabel skulle bli kuttet.

Brannmur: Brannmuren er ikke redundant, som betyr at det ikke eksisterer en alternativ brannmur hvis
den primære går ned

Ruting: Rutingen er ikke redundant, som innebærer at all data i kommunens interne nett går via
datarommet – dette fører til er stor grad av avhengighet til datarommet.

7.3.3 Lagring

Fysisk lagring: Lagring er gjennomført etter standard, med ingenting lagret på lokale disker. Dette gir
kommunen mulighet til å sikre at all data kan tas backup av.

Redundans : Det er ikke full redundans på diskene, men det er standard raidoppsett. Dette innebærer at
bortfall av én disk, vil automatisk bli erstattet av en annen, men man kan ikke «miste» alle diskene
samtidig. Det er også fattet beslutning om å kjøpe tjenester fra EMC for å bytte disker.

D atastore: Det er ingen segregering på fysiske disker – én datastore (data på sikker og intern sone er
potensielt plassert på samme fysiske disker)

Rutiner og sikkerhet: Det er få sikkerhetsmekanismer i oppbygning av lagring. Eksempelvis er det ingen
metode på plass for å unngå at en virtuell maskin kan kobles til en disk den ikke skal ha tilgang til.

Tilgangskontroll: Det brukes kun én administratortilgang til all infrastruktur, som gjør det vanskelig å
identifisere på individer som gjennomfører endringer

7.3.4 Strategi for databeskyttelse

Lagring av back - up: Daglig back - up lagres i samme datasenter , men i et annet rack som diskhyllene .
Dette gjør back - upen sårbar for hendelser som berører d atasenteret . Månedlig backup tas ut av datarom
(lagres annet fysisk sted) .

Kryptering av back - up: Det eksisterer ikke kryptering av back - up, noe som setter større krav til fysisk
sikring av backup både under transport og på lagringssted.

Katastrofehåndtering: Katastrofegjenoppretting fra tape er testet , men ikke gjennomført i f ullskala.

Vedlikehold av back - up: Det tas i dag full backup på tape (alle års historikk tas med hver gang), noe som
sikrer god levetid på backup (liten risiko for bitråte).

7.3.5 Database

Kompetanse: Det er mange ulike databasesystemer som hører til kommunens fagsystemer, men IT
mangler kompetanse på tabellstruktur i databasene som følger med disse fagsystemene, noe som
potensielt gjør det krevende å utøve support på fagsystemene. Det kan synes at IT - enheten i dag ikke har
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nødvendig innsyn fra leverandører til å kunne imøtekomme kommunens forventninger til support for
fagsystemene.

Segregering: Det er segregert i sikkert og usikkert nett, noe som er positivt.

7.4 Sikkerhet
I det følgende oppsummeres hovedfunn fra tilstandsvurderingen av sikkerhet i Ringerike, fordelt på områdene
dekket av metodeverket.

7.4.1 Strategi og risiko

Styring av sikkerhet og risiko: Det eksisterer i dag ingen klar ansvarsfordeling for styring av risiko, kun et
råd hvor ansvaret ikke er plassert på én person. I praksis ligger my e av ansvaret i dag hos IT, men dette
ansvaret bør sitte høyere i organisasjonen hos noen med midler og myndighet til å fatte beslutninger – og
IT ha den utøvende funksjonen.

Sikkerhetsarkitektur: Det er ingen dedikert sikkerhetsarkitekt eller sikkerhetsa rkitektur tilstede i
kommunen, som gjør at det ikke evnes å tenke helhetlig rundt sikkerhet i infrastrukturen. Det
grunnleggende innen sonedeling er tilstede, men dette er ufullstendig og noe umodent.

Samsvar med regelverk: Det er ingen prosess for å avkl are hvilke lover og regler som er gjeldende, og
om kommunen opererer i henhold til regelverket. Resultatet er at det trolig er stort sprik mellom krav og
virkelighet – eksempelvis er arkivsystemet ikke speilet, slik arkivloven krever

7.4.2 Datasikkerhet

Rammeve rk og metode: Det eksisterer ingen metode eller rammeverk for informasjonssikkerhet. IT -
enheten består av kompetente folk med lang erfaring, men dette kan allikevel kun i liten grad kan
kompensere for en ustrukturert informasjonssikring.

Informasjonsklass ifisering: Det mangler tilstrekkelig informasjonsklassifisering, og systemer klassifiseres
ikke ut i fra tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Det er kun klassifisert med tanke på hvilken sone
systemet er plassert i. Det er heller ingen formalis erte vurderinger for soneplassering, noe som kan føre til
at det er sensitive opplysninger utenfor sikker sone.

7.4.3 Infrastruktursikkerhet

• Fysisk sikkerhet: IT har god sikring av fysisk infrastruktur, med flomsikker lokasjon av datarom, nytt
kjøleanlegg og br annanlegg av høy standard. Maskinrommet er bygget i henhold til norm for sikret
maskinrom, men mangler video - overvåkning.

• Nettverkssikkerhet: IT er proaktive i å installere nødvendige oppdateringer som kommer fra
leverandørene .

• Endepunktforvaltning: Det ek sisterer noe policier og instrukser for informasjonssikring i bruk av
sluttbrukerutstyr. Det er derimot behov for økt oppfølging, og for å etablere forpliktende instrukser ved
ansettelse i kommunen.

7.4.4 Cybersikkerhet

Trusselvurdering: Det eksisterer ingen oversikt over hendelser som kan inntreffe. IT - enheten har lang
erfaring som gir en følelse av trussel - landskapet, men dette er ikke dokumentert.

Trussel deteksjon : IT - enheten har investert i verktøy for å avdekke trusler, eksempelvis v irusvask på e -
post, IPS på brannmur og årlige møteplasser for å vurdere trusselsituasjonen. Det mangler derimot
risikoverktøy for rapportering, og sikkerhetstesting skjer vilkårlig.
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Trusselrespons : Det trekkes generelt på erfaring for å dekke opp for mang lende prosesser, som gjør
kommunen sårbar for trusselsituasjonen. Det har eksempelvis vært flere hendelser relatert til kryptovirus.
IT - enheten besitter kompetanse til å raskt etablere kreative løsninger, men dette tar mye kapasitet fra
enheten og resulter er i reaktiv fremfo r proaktiv sikkerhet (endepunkt sikring, opplæring, etc.)

7.4.5 Sikkerhet i drift av virksomheten

Overvåkning av etterlevelse av regelverk: Det gjennomføres ingen overvåkning av hvorvidt
organisasjonen driftes i henhold til regelverk

Patching og oppdatering: IT gjennomfører nødvendig patching og oppdatering

Bruker - og identitetsadministrasjon: Det finnes en felles administratortilgang for servere som flere i IT -
enheten sitter med tilgang til , som innebærer risiko for lav sporbarhet ved utilsiktede hendelser . Det har
vært gjennomført til t a k mot dette tidligere for å redusere tilgangen. Det er også mangelfull vedlikehold av
system tilganger i kommunen (brukere blir liggende aktive i HR - system etter avsluttet arbeidsforhold)

Serveradministratortilgang : IT - enheten operer med én felles administratorkonto for serverne, noe som
gir re dusert sporbarhet og høy risiko.
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Innledning  

I 2017 er det et mellomoppgjør der de sentrale partene i utgangspunktet bare skal forhandle 

om lønnsreguleringer. Forhandlingene har frist 30. april 2017.  

 

Tradisjonelt blir partene alltid enige om en forhandlingsløsning i mellomoppgjørene.   Hvis 

partene ikke kommer til enighet går oppgjøret til mekling.  

 

Høsten 2017 vil KS på vegne av medlemmene reforhandle Hovedavtalen og tre særavtaler. 

De tre særavtalene er Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale 

og Barnehageavtalen.  

 

KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre 

vegne. Det er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I 

henhold til KS vedtekter skal Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning når forhandlingene 

er ferdig. Det fremkommer av kommunens delegasjonsreglement at det er YY som avgir 

stemme på vegne av X kommune/fylkeskommune. Mellomoppgjøret og resultatet av 

særavtaleforhandlingene godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre. 

Bred forankring hos KS medlemmer er viktig, både gjennom gode politiske prosesser i hver 

kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene.  KS har nå sendt ut 

årets debatthefte med spørsmål knyttet til mellomoppgjøret i 2017, 

Hovedavtaleforhandlingene og særavtaleforhandlingene.  

 

Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte 

fylkeskommune/kommune, og rådmannen legger derfor frem problemstillingene og 

spørsmålene i debattheftet til politisk behandling. 

 



Beskrivelse av saken 

Debatthefte tar opp følgende spørsmål; 

 

 Mellomoppgjøret 2017  

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale 

potten? 

 

Hovedavtalen 

2. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – 

hvilke endringer? 

 

Revidering av Særavtaler 

3. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har 

utløp i 2017? I så fall – hvilke endringer? 

 

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer  

4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i 

ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 

5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og 

hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? 

 

 

 

Mellomoppgjøret 2017 

Anslag viser at Norsk økonomi vil bedres noe i 2017. Fra en reallønnsnedgang i 2016, anslås 

det en svak reallønnsvekst i 2017. Det ble fremforhandlet i 2016 en disponering av om lag 2,2 

% av årslønnsveksten.  

 

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til at det blir gjennomført et ansvarlig 

lønnsoppgjør i samsvar med premissen for 2017. 

 

Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret 2017 ble langt på vei avtalt mellom partene 

allerede i hovedoppgjøret i 2016. Sentrale lønnstillegg, avsetningen til lokale forhandlinger, 

beregnet overheng og anslått lønnsglidning, innebærer at om lag 2,2 prosent av 

årslønnsvekstrammen er bundet før forhandlingene starter.  

 

Partene la videre til grunn at det i 2017 skal avsettes midler til lokale forhandlinger (i HTA 

kapittel 4) på 0,9 prosent per 1.9.2017. KS har fremført ovenfor partene at eventuelle 

disponible midler i 2017 bør brukes til å justere den lokale potten. Det kan gjøres på to måter: 

Øke potten utover de 0,9 % som er avsatt eller ved å endre virkningsdato til tidligere på året 

enn 1.9.2017. Det siste vil bidra til et lavere overheng ved hovedoppgjøret i 2018. 

 

Det er ikke ventet at pensjon vil bli en del av mellomoppgjøret i 2017. 

 

Sp 1: Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale 

potten? 

 

Virkningstidspunktet for lokale forhandlinger 2017 er satt til 1.9.17 og det kan medføre et 

større overheng til 2018. Dersom mellomoppgjøret gir en større ramme enn 2,2 % er det 



ønskelig fra Ringerike kommune at virkningstidspunktet settes tidligere enn å øke den lokale 

potten.  Virkningstidspunktet kan da settes til 1.8.17, lik rammen for det sentrale oppgjøret.  

Det kan medføre utfordringer dersom lokale tillegg har en virkningstidspunkt tidligere enn det 

sentrale.   
 

Hovedavtalen 

Avtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt og lokalt 

nivå. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordningen, tvisteløsninger, 

samarbeid, tillitsvalgtordninger og medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen skal være 

et virkemiddel for å legge til rette for gode prosesser mellom partene og for utvikling av 

kvalitativt gode tjenester.   

 

Sp 2: Ser kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen? I så fall – 

hvilke endringer? 

 

Det kan være behov for å konkretisere og rydde litt i begrepsbruken – medvirkning – 

medbestemmelse og medinnflytelse – når gjelder hva?  Arbeidsgiver opplever at i de fleste 

saker så krever arbeidstakerorganisasjonene at de skal være med, tatt med på råd, drøfte etc. 

En klarerer presisering av begrepene vil bidra til tydeligere rammer i samarbeidet på lokalt 

nivå. Når skal sakene informeres om og når er det viktig å drøfte.  

 

Kort om innholdet i særavtalene som skal forhandles høsten 2017 

Kommunelegeavtalen (SFS 2305) 

Avtalen regulerer både lønns- og arbeidsforhold for fastlønte leger uansett type legearbeid i 

kommunehelsetjenesten. I tillegg har avtalen bestemmelser om arbeidstid og godtgjøring for 

legevaktslegene, herunder privatpraktiserende leger som går legevakt. Kommende endringer i 

akuttmedisinforskriften vil etter hvert stille strengere krav til kompetanse hos 

legevaktslegene. Kompetansekravene, arbeidstids- og vernebestemmelser kan medføre 

utfordringer for organiseringen av legevaktene. Kravene til et godt pasientforløp må 

balanseres mot forsvarlige ordninger for legene. 

 

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213)  

Da arbeidstidsavtalen ble reforhandlet i 2013 ble det brudd, og avtalen ble brakt inn i Hoved-

tariffoppgjøret i 2014. Oppgjøret endte med et meklingsresultat som både KS og 

Utdanningsforbundet anbefalte sine medlemmer. De øvrige lærerorganisasjonene anbefalte 

ikke forslaget. Resultatet ble ikke akseptert av Utdanningsforbundets medlemmer i 

uravstemningen. Det ble streik 25. juni 2014, og streiken varte i litt over to måneder.  

De viktigste endringene i avtalen som kom til da streiken ble avsluttet, var at hver kommune 

skal forhandle om arbeidsårets lengde, og at det på hver enkelt skole skal forhandles om 

arbeidstid på skolen, dvs. hvor lenge lærerne skal være på arbeidsplassen. Målet er en lokal 

arbeidstidsordning som blant annet bidrar til økt samarbeid og bygging av kollektiv 

samhandlingskultur.  

KS gjennomfører for tiden et FoU-arbeid som ser på hvordan de lokale 

forhandlingsprosessene har forløpt i kommuner/fylkeskommuner og på den enkelte skole. Et 

partssammensatt utvalg bestående av KS og lærerorganisasjonene arbeider med å bygge opp 

et felles kunnskaps- og erfaringsgrunnlag som vil danne bakteppe for diskusjoner om mulige 

endringer i arbeidstidsavtalen, frem mot forhandlingene i 2017.   



KS trenger både politisk forankring for og innspill til det som skal bli forhandlingsmandatet 

for arbeidstidsavtalen i 2017. 

Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201) 

Avtalen regulerer blant annet planleggingstid for pedagogisk personale. Dagens ordning 

legger opp til at pedagogenes planleggingstid på minst fire timer skal foregå i barnehagen. 

Det muliggjør individuelt planleggingsarbeid og samarbeid mellom pedagogene.  

 

Sp 3: Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som 

har utløp i 2017? I så fall – hvilke endringer? 

 

Kommunelegeavtalen (SFS 2305) vil by på utfordringer for Ringerike med tanke på at vi 

drifter den interkommunale legevakten.  Dette gjelder i første omgang krav til kompetanse for 

de legene som jobber der og arbeidstid med tanke på innmelding til pensjonskassen. 

 

Når det gjelder Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213) så er det fortsatt 

ønske om en mer sentral styring av denne avtalen. Praksisen gjennom alle disse årene, er at 

det skjer lite endringer innenfor arbeidsårets lengde og hvor lenge lærene skal være på skolen. 

Arbeidsgiver opplever at arbeidstakerorganisasjonene ikke ønsker endringer. 

 

Særavtalen for barnehager, SFO pg skole (SFS 2201) bør fortsette slik den er nå. 

 

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer 

Det siste året har KS satt fokus på det som er kalt «utenfor skap», og i denne sammenheng på 

de som står utenfor arbeidslivet. Debatthefte stiller spørsmål om hva som skal til for at flere 

av de som i dag står utenfor, skal kunne komme i arbeid i kommuner og fylkeskommuner. 

 

Sp 4: Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt 

i ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 

 

Det er et krevende arbeid å finne gode løsninger for å ivareta de som faller utenfor 

arbeidslivet. Godt samarbeid med NAV og andre eksterne leverandører er viktig i dette 

arbeidet. For og ytterligere å se effekter av arbeidet bør det gis statlig tilskudd slik at 

kommunene gis mulighet for å tilsette flere som vil kreve lang eller varig tilrettelegging. 

 

Sp 5: Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og 

hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? 

 

Som nevnt i spørsmål 4 er det sentralt at det er et tett samarbeid mellom NAV og 

kommunene. Styrking av dette samarbeidet og tettere oppfølging også i enkeltsaker er 

sentralt. Tilskudd til at flere får prøve seg i jobb vil også kunne gi bedre resultater.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen Norge er i, er det fortsatt 

viktig med et moderat lønnsoppgjør som kan bidra til økonomisk vekst.  

 



Det er videre viktig at revidering av Hovedavtalen og de nevnte særavtalene bidrar til gode 

avtaler som fortsatt bygger under at kommunene skal levere gode tjenester til brukerne i 

samarbeid med de ansatte og innenfor vedtatte rammer.  

 

Rådmannen ser behovet for at kommuner tar et samfunnsansvar med å sikre at flere personer 

som står utenfor arbeidslivet får mulighet til ordinære stillinger, men det bør gis større statlige 

økonomiske overføringer for å sikre dette.  

 

 

Vedlegg 

Debatthefte - KS spør, Mellomoppgjøret 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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I nnhold

TIL KOMMUNER OG
FYLKESKOMM UNER

Våren 2016 var det hovedoppgjør,
og for første gang klarte partene å
komme til enighet uten mekling i et
slikt oppgjør. Det var svært mange
veldig fornøyd med.

I 2017 er det mellomoppgjør der de
sentrale partene i utgangspunktet
bare skal forhandle om lønnsregule -
ringer. Flere lønnsendringer for 2017
ble lagt allerede i 2016-oppgjøret, så
handlingsrommet er stramt.

I tillegg til mellomoppgjøret skal
Hovedavtalen og ere viktige sær-
avtaler reforhandles i 2017. Det gjelder
Kommunelegeavtalen, Arbeidstids-
avtalen for undervisningspersonale
og Særavtalen for barnehager, SFO
og skole som alle utløper 31.12.2017.

Før KS´ Landsting i 2016 hadde vi en
bred medlemsdialog om utenforskap.
Uttalelsene fra Landstinget følges opp
i KS´ langtidsplaner. På arbeidsgiver -
området ser vi blant annet nærmere
på rekruttering av de som står utenfor
arbeidslivet.

Hovedstyret i KS vedtar mandatene
for forhandlingene. Dette skjer etter
bred forankring i kommuner og

Til kommunene
og fylkeskommunene

fylkeskommuner, og på de fylkesvise
strategikonferansene som KS arran -
gerer. Strategikonferansene er viktige
for å sikre at kommunesektoren står
samlet bak behov og prioriteringer.
Det gir KS en solid forhandlingsposi -
sjon og sikrer grunnlaget for å oppnå
et godt forhandlingsresultat på vegne
av medlemmene.

Debattheftet gir en oversikt over
sentrale problemstillinger som kan bli
aktuelle under forhandlingene i 2017
og stiller spørsmål som KS ønsker
svar på. Svarene danner grunnlaget
for KS´ forhandlingsmandat.

KS i fylkene inviterer til strategi-
konferanser og fylkesmøter i perioden
januar–mars 2017. Her presenteres
det mer utfyllende og oppdatert
informasjon som grunnlag for dialog
og debatt.

Medlemmenes involvering er ikke over
etter å ha gitt KS tilbakemelding før
forhandlingene. Det er også svært
viktig at medlemmene svarer når Ho -
vedavtalen blir sendt på uravstemning.

God debatt!

Oslo, november 2016

Lasse Hansen
Administrerende direktør



Barnehage og skole skal fremme trivsel, læring og god helse
slik at barn og unge er forberedt til et aktivt samfunnsliv. Det
er forventet at kommunene nner innovative løsninger for å
dempe frafallet i videregående skole. Den demogra ske
utviklingen vil kreve store ressurser og mange ansatte i
eldreomsorgen fremover. «Et arbeidsliv med plass for alle»
var overskriften på en av uttalelsene fra KS Landsting i 2016.
Hva gjør vi for å lykkes med det målet?

For å få til disse oppgavene, har kommunene gode mulig-
heter for å se ulike tjenesteområder i sammenheng.

Omstilling skjer hver dag i norske kommuner. Digitalisering
og tjenesteutvikling innebærer endringer i organisering og
oppgaveløsning. Det kan også gi effektive arbeidsprosesser
og frigjøre ressurser som kan brukes på andre måter for å
sikre gode tjenester. Kommuner og fylkeskommuner er inne i
reformprosesser for tiden, noe som igjen utfordrer organisa -
sjonsformer og samarbeid.

Driften av norske kommuner og fylkeskommuner baserer seg
på et godt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og
deres organisasjoner. Hovedavtalen, som legger grunnlaget
for samarbeidet, bygger på to grunnleggende prinsipper:
Kommunen og fylkeskommunen styres av folkevalgte og
ansatte har medbestemmelse og medinn ytelse over sin
egen arbeidssituasjon.

I tillegg til Hovedavtalen reguleres lønns- og arbeidsvilkår
gjennom Hovedtariffavtalen og særavtaler som gjelder enkelte
tjenesteområder. Alle disse avtalene er med på å danne
rammer for den kommunale og fylkeskommunale driften
og for hvordan arbeidet kan organiseres.

Forbedringstiltak og kvalitetsutvikling må kunne gjennomføres
innenfor rammene av det avtaleverket som nnes. Og, avta -
lene må «henge med i tiden». De skal være utformet slik at
kommunene lykkes med å få til nødvendig tjenesteutvikling
og nyskaping.

Kommunen er til for innbyggerne og skal sikre dem et godt og likeverdig
velferdstilbud gjennom hele livet. Det stilles høye krav til kvalitet på tjenestene.
Kompetanse og kontinuerlig læring hos de ansatte og god organisering av
arbeidet er avgjørende for å kunne levere tjenester av god kvalitet.

Kommunal sektor i stadig utvikling

Helse og omsorg, undervisning
og barnehager er de største

tjenesteområdene med henholdsvis
1 36 500, 1 26 000 og 40 600

årsverk?1

VISSTE DU AT...

3

KOMMUNAL SEKTOR I STADIG UTVIKLING
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Hovedtariffoppgjøret i 2016 virker inn på
handlingsrommet i 2017
Tariffoppgjøret i 2017 er et mellomoppgjør der de sentrale par -
ter i utgangspunktet kun skal forhandle om lønnsreguleringer.

Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 ble lønnskapitlene samordnet
slik at undervisningspersonale og andre stillingsgrupper i kap.
4 nå tilhører ett og samme kapittel, med samme lønnstabell.
Innfasingen gjøres over to år. Partene har derfor allerede avtalt
sentrale lønnstillegg for 2017 per 1.8.2017. Når samordning-
en av lønnskapitlene er gjennomført med virkning fra samme
dato, har lærergruppene og de øvrige stillingsgruppene med
like lang utdanning lik garantilønn og like tillegg for ansiennitet
basert på krav til utdanningens lengde.

De avtalte sentrale lønnstilleggene, avsetningen til lokale
forhandlinger, beregnet overheng og anslått lønnsglidning,
innebærer at om lag 2,2 prosent av årslønnsvekstrammen er
bundet opp før forhandlingene starter. Dersom det blir rom for
en høyere årslønnsvekst enn det som allerede er disponert, vil
dette i så fall være beskjedent.

Mellomoppgjøret 201 7
– Økonomiske rammer
Norsk økonomi er i bedring. Fra en reallønnsnedgang i 201 6, anslås
det en svak reallønnsvekst i 201 7. Før partene møtes til forhandlinger,
er om lag 2,2 prosent av årslønnsveksten allerede disponert. KS vil
gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til at det blir gjennom -
ført et ansvarlig lønnsoppgjør i samsvar med premissene for 201 7.

De sentrale forhandlingene omfatter
om lag 422 000 personer som utfører

om lag 330 000 årsverk? Den samlede
lønnsmassen inklusiv sosiale kostnader

utgjør ca. 231 milliarder kroner.2

VISSTE DU AT...

MELLOMOPPGJØRET 2017
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Finansdepartementet SSB Nor ges Bank

3,2

2,62,7

2,0

2,7

2,0

Prognoser Konsumprisindeks
(KPI) i 2017 i prosent

Prognoser for nominell årslønns-
vekst fra 2016-2017 i prosent

Lokale forhandlinger i 2017
Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret er avtalt mellom
partene. Det går i korte trekk ut på at forhandlingene skal
føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen
og utsiktene for 2017 og at lønnsutviklingen for arbeidere og
funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrige offentlige
ansatte og andre sammenlignbare tariffområder legges til
grunn. Anslaget for en troverdig ramme i frontfaget 2017 er
også en del av grunnlaget.

Gitt forutsetningene over, legger partene til grunn at det i
2017 avsettes midler til lokale forhandlinger (i HTA kapittel 4)
på 0,9 prosent per 1.9.2017. KS har overfor partene fremført
at eventuelle disponible midler i 2017 bør brukes til å justere
den lokale potten.
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KS SPØR

1. Hvordan kan en eventuell endret
disponibel ramme brukes til å justere

den lokale potten?

M ELLOM OPPGJØRET 2017
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Pensjon
Partene ble i hovedtariffoppgjøret 2016 enige om å fortsette
arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til
den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten.

Det partssammensatte pensjonsutvalget i KS-området har
gjennom Pensjonskontoret fått utarbeidet rapporter om uttak
av AFP og uttak for ansatte med særaldersgrense og en
rapport om kjønns- og likestillingsperspektivet (ferdig
desember 2016).

I tillegg pågår det en dialog med partene omkring pensjons -
spørsmål. Arbeidet i staten skjer i form av utredninger og
møter, uten at det er satt klare tidsfrister.

Fordi staten ikke har kommet så langt med sitt arbeid, ligger
det ikke an til at pensjon blir forhandlingstema i 2017. KS
ønsker, som tidligere sagt, å følge staten med utgangspunkt i
felles regelverk.

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på at lønnsveksten
skal tilpasses det konkurranseutsatt sektor kan leve med over tid.
Frontfagsmodellen, som alle partene i arbeidslivet slutter seg til,
innebærer at avtale- og forhandlingsområder med store innslag av
internasjonalt konkurranseutsatte virksomheter forhandler og slutter
avtaler først.

Frontfaget har tradisjonelt vært Verkstedoverenskomsten/Industri-
overenskomsten ved forbundsvise oppgjør og det bredere LO-
NHO-området ved sentrale/samordnede oppgjør. Resultatet her virker
som en norm for de påfølgende lønnsoppgjør i andre tariffområder.

Frontfagsmodellen sikrer en sunn samfunnsøkonomi med et sterkt og
konkurransedyktig arbeidsliv og høy sysselsetting, samt at man unngår
at lønnsveksten over tid ikke blir høyere enn hos våre handelspartnere.

DETTE ER FRONTFAGET

MELLOMOPPGJØRET 2017
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Hovedavtalen kk ved en omfattende revisjon i 2002, et innhold og
en form som partene siden har videreutviklet. Avtalen er i dag et godt
utgangspunkt for samarbeid på alle nivåer og for utvikling av kvalitativt
gode tjenester i Kommune-Norge.

Hovedavtalen

Hovedavtalen er en viktig avtale som partene har utviklet
over lang tid. Avtalen er inngått for å skape et best mulig
samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer og den
er et virkemiddel for utvikling av kvalitativt gode tjenester i
sektoren. Hovedavtalen utløper 31.12.2017.

Avtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom
partene, både på sentralt og lokalt nivå. Hovedavtalen inne -
holder bestemmelser om blant annet forhandlingsordningen,
tvisteløsninger, samarbeid og medbestemmelse mellom
partene. Reglene om samarbeid har en formålspreget form.
Dette har sammenheng med at Hovedavtalen dekker en
sektor med stort mangfold og variasjon.

Hovedavtalen gjennomgikk som nevnt en stor revisjon i 2002.
Frem til revisjonen gjeldende fra 2014 ble det inngått re-årige
avtaler. Gjeldende avtale ble inngått per 1.1.2016 og løper ut
31.12.2017. De viktigste endringene de siste 10 årene har
vært enigheten om et tydeligere felles formål, tilpasninger til
etableringen av KS Bedrift som selvstendig tariffpart og nær -
mere regulering av medbestemmelsesordningen ved kommu -
nal samhandling og interkommunalt samarbeid. Det siste er
særlig relevant i forbindelse med endret kommunestruktur.

Samhandlingen mellom partene på alle nivå fungerer
gjennomgående godt. Hovedavtalen er lite omtvistet og
gir partene lokalt et handlingsrom for å nne felles løsninger.
KS og sammenslutningene har i felleskap utviklet og holdt
felles opplæring i Hovedavtalen, henholdsvis i 2007, 2010
og 2016. Som et bidrag til felles forståelse av Hovedavtalens
enkelte bestemmelser, har sammenslutningene blitt involvert i
KS´ arbeid med utviklingen av egne B-rundskriv om avtalen.

Nærmere 2 300 arbeidsgiverrepresentanter
og tillitsvalgte deltok på fellesopplæring

i Hovedavtalen i 201 6?3

VISSTE DU AT...

HOVEDAVTALEN
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2. Ser kommunen/fylkeskommunen
behov for endringer i Hovedavtalen?

I så fall – hvilke endringer?

HOVEDAVTALEN

KS SPØR
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Tre sentrale forbundsvise særavtaler utløper 31 .1 2.201 7 – Kommunelegeavtalen, Arbeidstids -
avtalen for undervisningspersonalet og Særavtalen for barnehager, SFO og skole. Innbyggerne
forventer at tjenestene innenfor helse- og utdanningsområdet er av høy kvalitet og avtalene må
fungere som gode verktøy for å få dette til. God ledelse er også avgjørende for at ressursene
som er til rådighet blir brukt best mulig.

Særavtaleforhandlinger i 201 7

Det er viktig med en bred medlemsdialog før forhandlingene,
både for å dele erfaringer om hvordan avtalene fungerer
lokalt, og for å avklare krav og forventinger til hvilke justeringer
det eventuelt vil være behov for.

Det er KS’ Hovedstyre som gir mandat for disse forhandlingene
og som har fullmakt til å vedta resultatet.

Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for fastlønte
leger i hel- og deltidsstillinger for alle typer legearbeid i
kommunehelsetjenesten. Arbeidstid og godtgjøring for
legevaktslegene utgjør en sentral del av avtalen. Dette gjelder
legevakt både på dagtid og utenfor ordinær åpningstid for så
vel kommunale som interkommunale ordninger.

Fra 1.5.2018 er det kun lege som er spesialist i allmennme -
disin eller godkjent allmennlege med tre års veiledet tjeneste
som kan ha legevakt alene. Hvis ikke legen fyller kravene, må
legevakten ha kvali sert bakvakt. Dette gjelder også for leger
med hjemmevakt. Planlegging og organisering av legevakten
må ses i sammenheng med vernebestemmelsene i kommune-
legeavtalen. Et forsvarlig arbeidsmiljø bidrar til både god
kvalitet og pasientsikkerhet. For pasienten er det viktig med
en helhetlig og sammenhengende akuttmedisinsk kjede. Ut -
viklingen går mot sentralisering av blant annet AMK-sentraler.
Dette får betydning for organiseringen av legevaktene.

Fem av ti legevakter har for få leger som
oppfyller kompetansekravene som vil gjelde fra

mai 201 8? Blant legevakter uten tilstrekkelig
bemanning opplever åtte av ti rekrutterings-

situasjonen som vanskelig.4

VISSTE DU AT...

SÆRAVTALEFORHANDLINGER I 2017
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57 prosent av fastlegene er spesialister
i allmennmedisin og 20-25 prosent er

under spesialisering?5

VISSTE DU AT...
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Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213)
Tariffavtalen regulerer arbeidstid, bestemmelser om lokale
forhandlinger om arbeidstid og arbeidsårets lengde, samt en
rekke bestemmelser knyttet til årsrammer for undervisning,
livsfasetiltak, tidsressurser m.m.

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet er et verktøy
for blant annet å kunne gjennomføre kvalitetsarbeidet i skolen.
Det er viktig at særavtalen gir tilstrekkelig handlingsrom for
skoleeiere, skoleledere og lærere til å utvikle skolen i henhold
til nasjonale og lokale mål.

Arbeidstidsavtalen må legge til rette for lokalt samarbeid og
en kollektiv samhandlingskultur som styrker profesjonsfelles -
skapet og dermed kvaliteten i skolen. Arbeidstiden i skolen må
også organiseres slik at lærerne får mulighet til å forberede og
gjennomføre god undervisning og til å følge opp den enkelte
elev.

Etter gjeldende arbeidstidsavtale skal arbeidstiden og
arbeidsårets lengde forhandles lokalt. Partene skal med
utgangspunkt i lokale behov og avtalens intensjoner søke å
komme frem til hensiktsmessige arbeidstidsordninger for den
enkelte skole og kommune eller fylkeskommune. Erfaringene
så langt viser at det har vært gode prosesser lokalt, og
konstruktiv dialog knyttet til arbeidstidsorganisering og lokale
behov. Det har imidlertid i svært liten grad ført til endringer i
den lokale arbeidstidsordningen, selv om mange skoleledere
og skoleeiere har ønsket dette.

95 prosent av lærerne er tilfreds med
jobben sin – en klart høyere andel enn

for eksempel nske lærere?6

Norske lærere underviser mindre
enn det som er gjennomsnittet for lærere i
andre OECD-land, men har mer arbeidstid
lagt til skolen? Forskjellen i undervisningstid
mellom Norge og snittet i OECD er størst i

videregående opplæring.7

VISSTE DU AT...

Lærerrolleutvalget anbefaler at det
bør etableres få, gode og omforente mål for
skolesektoren og understreker betydningen

av profesjonsfellesskapet?8

Norske lærere tjener over gjennomsnittet i
OECD, justert for forskjeller i kjøpekraft?

Lærerlønnen øker med utdanningsnivået og
med lærernes utdanning og ansiennitet.9

VISSTE DU AT...

SÆRAVTALEFORHANDLINGER I 2017
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Adjunkter og lektorer er den
yrkesgruppen i kommunal sektor med

lavest turnover? Videre er det ere lærerut-
dannede som har gått fra andre næringer
til skolen enn omvendt de siste årene – og

det positive bytteforholdet øker.10

VISSTE DU AT...
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Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201)
Avtalen regulerer blant annet planleggingstid og ledelses-
ressurser i barnehage, SFO og skole.

Omfang av planleggingstid for pedagogene i barnehagen er
regulert i særavtalen. Dagens avtale angir en minimumstid
til planlegging for pedagogene (minst 4 timer) og omtaler
hvordan planleggingstiden kan brukes og organiseres i den
enkelte barnehage slik at arbeidet med barnegruppene blir
best mulig. Fra 2011 er planleggingstiden lagt til barnehagen.
Omleggingen fra at pedagogene tidligere selv disponerte
tiden utenfor arbeidsplassen, var en positiv og viktig endring.
Å videreføre dagens avtale gir muligheter både til individuell
planlegging og planlegging sammen med kollegaer, slik at
kvaliteten på tilbudet til barna skal bli best mulig.

En ytterligere økning av minimumstiden til planlegging i sentral
særavtale vil kunne føre til mindre lokalt handlingsrom og
differensiering av tid ut fra aktiviteter og behov og ansvaret til
den enkelte pedagog.

Norge er i verdenstoppen når det
gjelder hvor mye penger vi bruker på

barnehager (målt i prosent av BNP), og at
norske barnehager har høyere bemanning enn

gjennomsnittet i OECD? I Norge er det i
gjennomsnitt fem barn per barnehageansatt

og 1 1 barn per barnehagelærer. OECD-snittet
er 1 1 barn per ansatt og 1 4 barn per

barnehagelærer.11

VISSTE DU AT...

SÆRAVTALEFORHANDLINGER I 2017
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3. Ser kommunen/fylkeskommunen
behov for særskilte endringer i

særavtalene som har utløp i 2017?
I så fall – hvilke endringer?

SÆRAVTALENE

KS SPØR
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Arbeidsgiverpolitiske u tfordringer

Fra utenforskap til arbeid
Utenforskap er en samfunnsutfordring som må løses med
ulike virkemidler. Kommunesektoren som arbeidsgivere kan
gjennom rekruttering bidra til mer inkludering og mindre uten -
forskap, og på samme tid få tilgang til den arbeidskraften det
er behov for.

Kommuner og fylkeskommuner er inkluderende arbeidsgivere
som ønsker å legge til rette for mangfold. KS mener at det må
bli bedre sammenheng mellom arbeidskraftsbehov i kommune-
sektoren, utdanningstilbud på alle nivå og virkemiddelappara -
tet i NAV for å bidra til økt inkludering i arbeidslivet.

Kommuner og fylkeskommuner har gjennom IA-avtalen
forpliktet seg til å åpne opp for arbeidsutprøving av personer
som står utenfor arbeidslivet. Mange virksomheter har ar -
beidspraksisplasser og gjør en stor innsats i å tilrettelegge for
arbeidsutprøving. Det er likevel ikke slik at disse personene
nøvendigvis blir ansatt i kommunesektoren.

1 2,5 prosent av de kommunalt tilsatte hadde
nedsatt funksjonsevne i 2. kvartal 201 5?12

Kommunesektoren sysselsetter en større
andel personer med nedsatt funksjonsevne

enn det privat og statlig sektor gjør?13

VISSTE DU AT...

ARBEIDSGIVERPOLITISKE UTFORDRINGER
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4. Hva kan bidra til at ere personer, som i
dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i

ordinære stillinger i kommuner og
fylkeskommuner?

5. Hvordan kan NAV gi kommuner og
fylkeskommuner som arbeidsgivere god
og hensiktsmessig bistand, slik at ere

kommer i jobb?

I NKLU DERI NG

KS SPØR
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KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Som
overordnet tariffpart forhandler KS på vegne av medlemmene,
unntatt Oslo kommune, med re forhandlingssammenslutninger.

Forhandlinger i KS-området
– Oppgjørets gang

Det er Hovedstyrets mandat som er grunnlaget for administrasjonens forhandlinger med LO
Kommune, Unio, YS Kommune, og Akademikerne Kommune. Disse re sammenslutningene
representerer 39 arbeidstakerorganisasjoner.

Alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS skriftlig fullmakt til å inngå og si
opp sentrale tariffavtaler på vegne av medlemmene. I henhold til vedtektene skal Hovedavtalen
og Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemning. For KS som arbeidsgiverorganisasjon er
det derfor viktig at medlemmene faktisk tar stilling til forhandlings-/eller meklingsløsningen som
sendes til uravstemning. Hvem som avgir stemme på vegne av kommunen/fylkeskommunen
vil normalt fremgå av delegeringsreglementet. Alle medlemmer blir bundet av et uravstem -
ningsresultat når det foreligger. Det samme gjelder hovedstyrevedtak der Hovedstyret fatter
vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag i mellomoppgjør og for sentrale særavtaler.
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FORHANDLINGER I KS-OMRÅDET – OPPGJØRETS GANG
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Hovedavtalen

HTA

Hovedtariffoppgjør

Lønnsglidning

Overheng

Økonomisk ramme

Frontfagmodellen/
forhandlingsmodellen

Særavtaler

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er
2-årig, og er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp
30. april 2018. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

I hovedtariffoppgjør kan det forhandles om hele HTA og det føres samtidig
sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke
følger av tarifftillegg. For eksempel ansiennitetsopprykk, endringer i lønn ved
skifte av stilling eller at en ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn
personen som sluttet.

Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået
ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller
dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke
gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Angir lønnsoppgjørets kostnad, det vil si hvor mye lønnsveksten øker fra et
kalenderår til neste. Lønnsoppgjør beregnes som årslønnskostnad.

Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordi -
neres i hele arbeidslivet. Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som
«normalutvikling» og legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/
sektorer. Pro len på oppgjørene bestemmes innenfor den enkelte sektor.

Dette er tariffavtaler som inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler,
sentrale generelle særavtaler (SGS), sentrale forbundsvise særavtaler (SFS)
og lokale særavtaler. Særavtalene regulerer spesi kke lønns- og arbeidsvil -
kår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet) eller særskilte vilkår for spesi kke
yrkesgrupper, som for eksempel leger og undervisningspersonalet. Forhand -
lingene om SGSene skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene og
SFS forhandles mellom KS og de forbund som har interesser i saken.

Grunnleggende spilleregler blant annet om forhandlingsordning, partsforhold,
medbestemmelse og samarbeid.
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Formannskapet tar sykefravær 2016 til orientering. 

 

 

Sykefravær   

Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i november sammenlignet med fjoråret. 

Sykefraværet i november 2016 var 8,9 % mot 9,8 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt 

sykefravær til og med november 2016 var 7,9 % mot 8,7 % i 2015. Trenden viser at 

Ringerike kommune i desember kan gå mot på årsbasis rekordlavt sykefravær sammenlignet 

med perioden 2001-2015.  

 

 Administrasjon, barnehage, helse og omsorg og Samfunn har en reduksjon i 

sykefraværet sammenlignet med 2015. 

 Grunnskole har en liten økning i sykefraværet med 0,4 prosentpoeng. 

 Det egenmeldte fraværet er stabilt på sirka 1% på alle områder. 

 Det foreligger ikke ved nåværende tidspunkt tall for sammenligning med andre 

kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    nov.15 nov.16 
Totalt jan.-
nov. 2015 

Totalt jan.-
nov. 2016 



Hele 
kommunen 

Totalt 9,8 8,9 8,7 7,9 

Egenmeldt 1,1 1,3 1,1 1 

  Korttid  2,8 1,8 1,6 1,6 

  Langtid 5,9 5,8 6 5,3 

Administrasjon 
og 

fellesutgifter 

Totalt 5,8 6,3 6,5 5,4 

Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1 

  Korttid 0,2 1,2 0,5 0,9 

  Langtid 4,8 4,4 5,1 3,5 

Barnehage Totalt 10,6 10,6 9,8 8,7 

  Egenmeldt 1,6 1,5 1,6 1,4 

  Korttid 4,5 1,1 2 1,8 

  Langtid 4,5 8 6,2 5,6 

Grunnskole 
Totalt 8 7,5 5,5 5,9 

Egenmeldt 1,2 1,1 0,9 0,8 

  Korttid 1,7 1,9 1 1,1 

  Langtid 5,1 4,5 3,6 4 

Spesielle tiltak 
barn og unge 

Totalt 7,1 7,5 6,5 7,6 

Egenmeldt 1,3 1,9 1,1 1,1 

  Korttid 3,6 2 1,8 1,5 

  Langtid 2,2 3,7 3,6 5 

Kulturtjenesten 
Totalt 8,3 6,9 4,9 6,9 

Egenmeldt 1,2 0,3 0,4 1,3 

  Korttid 1,6 1,7 0,3 1,7 

  Langtid 5,5 4,9 4,2 4,9 

Helse og 
omsorg  

Totalt 12,6 11,3 11,9 10,4 

Egenmeldt 1,2 1,2 1,1 1 

  Korttid 3,8 2,1 2,3 2,2 

  Langtid 7,6 8 8,5 7,2 

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 6,8 5,5 6 4,8 

Egenmeldt 0,5 1,4 1 0,9 

  
Korttid 1,6 1,6 1,3 1,1 

Langtid 4,7 2,5 3,5 2,8 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



Rådmannen er svært tilfreds med at nedgangen i sykefraværet gjennom hele 2016 har vedvart. 

Spesielt er det positivt at både helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren har en god 

nedgang i sykefraværet.  

 

Tallene for hele 2016, inklusiv desember, foreligger foreløpig ikke, men fortsetter samme 

trend i desember som de andre månedene vil Ringerike kommune presentere et sykefravær 

som er det laveste sammenliknet med perioden 2001 - 2015. Dette er rådmannen selvfølgelig 

meget godt fornøyd med. Det gis honnør til arbeidet som er gjort i alle sektorer i hele 

kommunen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet nedsatte 28. november 2014 et lovutvalg som skulle se 

på hvordan barnevernsloven kunne forenkles. Målet var å bedre rettsikkerheten for barna og 

skape et mer forståelig lovverk. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Barnevernslovutvalget ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell 

gjennomgang av barnevernloven, samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. 

Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et 

styrket menneskerettighetsvern for barn, og også for foreldre og andre familiemedlemmer i 

tiden etter barnevernloven ble vedtatt i 1992. 

 

Forslaget til ny barnevernslov er nå ferdig, - NOU 2016:16, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ og er sendt på høring. 

Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

 

Det er viktig å merke seg at NOU 2016:16 ikke er et endelig lovforslag, og at det i arbeidet 

med ny lov vil følge proposisjoner etter denne høringen. Ved denne høringen har man 

muligheten til å komme med innspill tidlig i det videre arbeid med ny lov. 

 



 

Utvalgets forslag 

 

Mange av forslagene i utvalgets lovutkast er presiseringer av gjeldende rett og endringer av 

mer lovteknisk og strukturell karakter.  Lovforslaget inneholder imidlertid også materielle 

endringer. 

 

Utvalget har flere forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet, og 

foreslår bl.a. å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i 

regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov 

ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. 

Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og 

foreslår flere grep for å bedre private parters rettsikkerhet ved fylkesnemndsbehandlingen. 

Utvalget foreslår at det oppnevnes en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse. 

Videre foreslås det å innføre en ordning med en trygghetsperson for barnet. Utvalget tenker 

da å samle funksjonene til dagens tillitsperson, tilsynsfører og barnets talsperson.  

 

Utvalget foreslår at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for gjennomgang av 

meldinger om bekymring for barn. Videre foreslår utvalget å lovfeste at kommunen har ansvar for 

å fremme gode oppvekstsvilkår for barn (forebyggende arbeid) og sørge for at kommunens 

tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Etter forslaget skal kommunestyret selv 

vedta en plan for kommunens arbeid med barn og unge. Planen skal beskrive ansvar, organisering, 

ledelse og samarbeid mellom de ulike etatene. Når det er nødvendig skal kommunen samordne 

tjenestetilbudet rettet mot et barn.  

 

Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk 

helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov. 

 

Vedlagt saksfremlegget ligger administrasjonens forslag til høringssvar, hvor det er fokusert på de 

lovforslag hvor administrasjonen ikke deler utvalgets vurderinger.  

 

 

Økonomiske forhold 

 

Enkelte av forslagene i lovutkastet antar man fører til økte kostnader for kommunen. 

Utvalget har imidlertid ikke sett det som mulig å gi et konkret anslag av hva forslagene vil 

utgjøre rent økonomisk. Noen forslag vil gi merutgifter, mens andre forslag vil gi 

innsparinger. 

 

Utvalget foreslår i hovedsak en videreføring av gjeldende rett for hvilke tiltak 

barneverntjenesten kan iverksette, og utvalget regner med at kostnadene på dette punkt blir 

omtrent uendrede.  

 

Ett av forslagene som kan medføre kostnader er forslaget om å videreføre og styrke 

kommunens ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen, samt en plikt for 

kommunen til å samordne det kommunale tilbudet til barn i kommunen. Kommunestyret skal 

utarbeide en plan for dette arbeidet, planen skal rulleres og vedtas av kommunestyret. Til 

arbeidet med å utarbeide og saksbehandle planen vil det følge kostnader. Samordningsplikten 

kan også medføre økte kostnader.  



 

Ringerike kommune er pr. i dag vertskommune for felles barnevernsvakt. Kommunene i dette 

samarbeidet er Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune. 

Kommunen vil gjennom denne barnevernsvakten oppfylle utvalgets forslag om at 

barneverntjenesten til enhver tid skal være tilgjengelige. 

 

Barneverntjenesten pålegges i forslaget nye oppgaver og det stilles strengere krav til 

barneverntjenestens saksbehandling. Det er grunn til å tro at dette vil medføre økt 

arbeidsmengde for barneverntjenesten, og derav økte administrative kostnader. Utvalget 

foreslår bl.a. at barneverntjenesten i større grad enn i dag plikter å følge opp foreldre og barn 

etter at det er fattet vedtak om tiltak. Videre foreslås det endringer i reglene om samvær og 

kontakt, hvor bl.a. kretsen av kontaktberettigede personer øker, noe som vil kunne medføre 

et høyere antall saker i fylkesnemnda.  

 

Forslaget om å oppnevne en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse vil kunne gi 

betydelige økonomiske konsekvenser. Forslaget vil i tillegg også gi administrative 

konsekvenser alt ut i fra hvilken ordning som velges når det gjelder oppnevning av 

støtteperson osv. Utvalget har ikke vurdert dette nærmere, men viser til at ordningen med 

støtteperson kan fastsettes i forskrift. Utvalget anbefaler at det etableres et utvalg av 

støttepersoner og at de aktuelle personene både oppnevnes og godgjøres av det offentlige.  

 

Forslaget om å innføre en ordning med en trygghetsperson vil neppe få økonomiske 

konsekvenser for kommunen, da utvalget foreslår at trygghetspersonen oppnevnes av 

fylkesmannen, samt mottar godgjøring fra fylkesmannen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger med dette frem NOU 2016: 16 til orientering sammen med 

administrasjonens vedlagte forslag til høringsbrev. Det gis med dette mulighet til å komme 

med ønskede innspill som vil sendes videre til departementet innen høringsfristen, eventuelt 

ettersendtes etter høringsfristens utløp. 

 

 

Vedlegg 

Link til NOU 2016: 16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ 

 

Administrasjonens utkast til høringssvar 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Thea Broch 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneadvokaten 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
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Forslag høring- ny barnevernloven 

 

1. Innledning 

Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 7. november 2016 hvor NOU 

2016: 16 Ny barnevernslov er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

Ringerike kommune støtter i all hovedsak de forslag til lovendringer som fremmes i NOU 2016: 

16, men har noen merknader og innspill som fremkommer av det følgende.  

 

2. Merknader til utvalgets lovforslag 

 

2.1 EMK artikkel 8 

Utvalget omhandler på flere punkter Norges forpliktelser etter EMK. EMK artikkel 8 og retten 

til familieliv synes særlig fremhevet. Retten til familieliv er en sentral og viktig bestemmelse i 

EMK. Retten til familieliv vil imidlertid i noen tilfeller måtte vike av hensyn til barnets beste, og 

andre rettigheter for barn nedfelt i Barnekonvensjonen. Ringerike kommune er bekymret for om 

EMK artikkel 8 og retten til familieliv i noen tilfeller prioriteres fremfor hensynet til barnets 

beste og andre rettigheter etter Barnekonvensjonen. Ringerike kommune vil problematisere 

forholdet mellom de ulike konvensjonene nedenfor, under de punkter hvor det anses aktuelt.  

 

2.2 Pålegg om hjelpetiltak, punkt 11.6 

Utvalget foreslår at vedtak om pålegg om opphold i senter for foreldre og barn bare kan treffes 

dersom vilkårene for omsorgsovertakelse etter § 21 er oppfylt. Utvalget viser i denne 

forbindelse til EMK artikkel 8.  

Omsorgsovertakelse er et sterkere inngrip i familielivet enn pålegg om opphold i senter for 

foreldre og barn, hvor foreldrene fortsatt har omsorgen for eget barn. Ringerike kommune 

stiller av denne grunn spørsmål ved om det etter EMK er nødvendig at vilkårene for slik 

plassering er like strenge som ved omsorgsovertakelse.  

Etter Ringerike kommunes vurdering vil pålegg om opphold i senter for familie og barn miste 

mye av sin verdi dersom vilkårene skal være like strenge som ved omsorgsovertakelse. Som 

også utvalget påpeker er det ønskelig at hjelpetiltak settes inn så tidlig som mulig, med håp om 

at tiltaket medfører at barnet kan bli boende hos egne biologiske foreldre. Dersom opphold i 

senter for foreldre og barn først kan settes inn i de tilfeller hvor vilkårene for 
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omsorgsovertakelse er oppfylt, vil det være fare for bekymringen rundt barnets 

omsorgsbetingelser og utvikling er så store at det ikke anses som forsvarlig at foreldrene 

fortsetter å ha omsorgen for barnet, og at det i stedet fremmes begjæring om 

omsorgsovertakelse. Det kan tenkes tilfeller hvor et opphold ved et familiesenter på et tidligere 

tidspunkt ville kunne forhindret en omsorgsovertakelse. Det vil i så tilfelle være svært uheldig 

at dette tiltaket ikke ville kunne bli satt inn på et tidligere tidspunkt. Ringerike kommune 

anmoder på denne bakgrunn departementet nærmere å vurdere hvor strenge vilkårene for 

pålegg om opphold i senter for foreldre og barn må være før slikt vedtak kan treffes.  

 

2.3 Omsorgsovertakelse, punkt 11.9 

Utvalget foreslår å videreføre kravet om at omsorgsovertakelse av nyfødte først kan finne sted 

dersom det forhøyede beviskravet «overveidende sannsynlig» er oppfylt. Utvalget begrunner 

videreføringen av det forhøyede beviskravet med EMK artikkel 8.  

Etter Ringerike kommunes vurdering vil et slikt forhøyet beviskrav være i strid med 

Barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste og Barnekonvensjonens artikkel 19 om barnets 

rett til beskyttelses mot psykisk eller psykisk vold. Det vises til at et forhøyet beviskrav vil 

medføre at et nyfødt barn skal føres tilbake til sine biologiske foreldre dersom det er 

sannsynlighetsovervekt for at barnet vil bli utsatt for vold, overgrep og annen omsorgssvikt. 

Som omhandlet i punkt 2.1 stiller Ringerike kommune spørsmål ved forholdet mellom EMK 

artikkel 8 og hensynet til barnets beste og øvrige rettigheter nedfelt i Barnekonvensjonen, og er 

bekymret for at retten til familieliv i noen tilfeller får forrang, på bekostning av barnets 

rettigheter etter Barnekonvensjonen. Etter Ringerike kommunes vurdering bør det være 

tilstrekkelig om det foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for omsorgsovertakelse av 

nyfødte barn.  

 

2.4 Kontakt og samvær, punkt 13.7.2 

2.4.1 Omfanget av kontakt med biologiske familie og andre nærstående 

Utvalget foreslår å utvide kretsen av hvilke personer et barn etter en omsorgsovertakelse skal 

ha kontakt med, og synes også å legge opp til at foreldrene normalt bør tilkjennes mer samvær 

enn hva som er praksis etter gjeldende rett. Det vises i denne forbindelse til praksis fra EMD og 

EMK artikkel 8.  

Når det er tale om langvarige plasseringer av små barn, vil barnet ha behov for å få ro slik at 

barnet kan knytte seg til en ny omsorgsbase. Utvalget skriver også at hensynet til barnet er det 

sentrale og at det i mange tilfeller vil være behov for at barnets kontakt med foreldre eller andre 

nærstående er av begrenset omfang. Ringerike kommune er imidlertid bekymret for at fokuset 

på EMK artikkel 8 og foreldrenes rett til familieliv kan medføre at hensynet til barnets beste ved 

fastsettelsen av hvem barnet skal ha kontakt/samvær med og hvor ofte vil bli satt til side.  
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2.4.2 Klagerett 

Utvalgets flertall foreslår en regel der den eller de som har ivaretatt omsorgen for barnet, 

søsken og besteforeldre gis en ubetinget klagerett, mens andre nærstående bare får behandlet 

klage etter nemndas samtykke. Mindretallet i utvalget har gått inn for at klage fra andre enn 

foreldre og barnet selv bare behandles av nemnda etter samtykke fra nemnda. Ringerike 

kommune støtter mindretallets vurderinger. Klagesakene vil være en belastning for barnet og 

slik Ringerike kommune ser det vil det være til barnets beste om klagesakene kan begrenses 

gjennom en samtykkeordning slik mindretallet går inn for.  

 

2.5 Tiltak der barn utsetter sin helse eller utvikling for alvorlig fare, punkt 11.12 

2.5.1 Listen for vedtak etter utvalgets forslag § 20 

Utvalget foreslår at vilkåret for å treffe vedtak om opphold i institusjon bør formuleres slik at 

vedtak kan treffes der dette er «nødvendig fordi barnet utsetter sin helse eller utvikling for 

alvorlig fare». Det sentrale vurderingstemaet oppgis å være om barnet foretar handlinger som 

kan føre til skade for barnet. Slike skader kan omfatte både fysiske og psykiske skader.  

Ringerike kommune stiller seg positive til en endring av ordlyden i bestemmelsen, men dersom 

ordlyden endres slik som utvalget foreslår er det viktig at departementet i forarbeidene nærmere 

klargjør hvilke type handlinger, og omfanget av disse, som kan medføre vedtak etter § 20. 

Ordlyden i bestemmelsen, slik den etter forslaget lyder, gir få signaler om dette. Det bør også 

klargjøres om en eventuell lovendring innebærer en realitetsendring, eller om det er ønskelig at 

dagens praktisering videreføres.  

 

2.5.2 Opprettholdelse av vedtak etter § 20 etter fylte 18 år 

Utvalget har foreslått å videreføre hjemmelen til å kunne opprettholde vedtak etter § 20 dersom 

ungdommen fyller 18 år i løpet av botiden. Utvalget uttaler at hjemmelen må reserveres for 

tiltak som det er grunnlag for å si virker godt, og som er begrunnet i at ungdommen trenger 

behandling for et rusmisbruk. Bakgrunnen for sistnevnte er EMK artikkel 5 om vilkårlige 

frihetsberøvelser. EMK artikkel 5, og bokstav e som i denne sammenhengen er den relevante 

bestemmelsen, omfatter imidlertid flere tilfeller enn rus. Ringerike kommune er enig i at rus er 

det mest aktuelle alternativet i bestemmelsen, men det kan etter kommunens vurdering ikke 

utelukkes at også andre forhold omhandlet i EMK artikkel 5 bokstav e, vil kunne være aktuelle. 

Etter Ringerike kommunes vurdering bør således ikke forarbeidene til § 20 uttrykke at 

opprettholdelse av vedtak etter at vedkommende har fylt 18 år, kun er aktuelt i de tilfeller hvor 

ungdommen trenger behandling for et rusmisbruk.  

 

2.6 Oppfølging og planer etter omsorgsovertakelse. Støtteperson for foreldrene, punkt 

14.3.3 

2.6.1 Støtteperson for foreldrene 

Flertallet i utvalget foreslår at det etableres en ordning hvor barneverntjenesten ved rettskraftig 

avgjørelse om omsorgsovertakelse skal tilby foreldrene en støtteperson, jf. § 42. Mindretallet 

ved Frode Lauareid har gått i mot dette. Ringerike kommune støtter mindretallets vurdering på 

dette punktet.  
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Etter Ringerike kommunes vurdering vil en støtteperson kunne vanskeliggjøre 

kommunikasjonen og samarbeidet mellom barneverntjenesten og biologiske foreldre. 

Erfaringsmessig er det vanskelig å tale gjennom en annen person. Slik Ringerike kommune ser 

det bør barneverntjenesten kommunisere direkte med foreldrene. Det bør heller understrekes at 

barneverntjenesten plikter å legge til rette for et godt samarbeid, ved f.eks. jevnlige 

hjemmebesøk, bytting av saksbehandler ved behov, tilbud til foreldrene om å ha med 

støtteperson i møter mv.  

 

2.7 Partsrettigheter ved 12 år, punkt 16.3.2 

Utvalget foreslår å senke aldersgrensen for barns partsrettigheter til 12 år. Ringerike kommune 

er positive til at barn etter fylte 12 år blir mer delaktig i egen sak og i større grad orienteres om 

barneverntjenestens vurderinger og sakens opplysninger.  

Ringerike kommune er imidlertid usikre på om alle 12 åringer er i stand til å ta inn over seg og 

håndtere alle opplysningene som en barnevernssak inneholder. Deltakelse i fylkesnemnda 

oppleves også for de fleste voksene som en stor belastning, og kommunen er bekymret for 

hvordan dette vil være for et barn på 12 år. Selv om det vil være opp til barnet selv å bestemme 

hvorvidt barnet vil delta under nemndsbehandlingen, vil det slik Ringerike kommune ser det 

være vanskelig for mange barn selv å se hvilken belastning det er og hvilke konsekvenser en slik 

deltakelse vil kunne ha. Mange av barna barneverntjenesten er i kontakt med har også tatt et 

stort ansvar tidlig i livet, og det vil være risiko for at de vil påta seg mer ansvar i saken enn hva 

som er til deres eget beste. 

 

2.8 Bosted utenfor hjemmet, punkt 15.3.2 

Et flertall i utvalget foreslår å videreføre gjeldende § 4-15 andre ledd om at fylkesnemnda kan 

stille vilkår når det gjelder valg av bosted. Et mindretall, Frode Lauareid, ønsker ikke å 

videreføre bestemmelsen. Ringerike kommune støtter mindretallet på dette punktet. Ringerike 

kommune er enig med mindretallet i at denne avgjørelsen må ligge hos barnevernet. 

Fylkesnemnda og domstolene vil ofte heller ikke ha den nødvendige informasjonen og 

kompetansen til å ta et slikt standpunkt.  

 

2.9 Beskyttelse for ufødt barn 

Utvalget har ikke vurdert hvorvidt også ufødte barn bør gis beskyttelse under barnevernloven.  

Etter Ringerike kommunes vurdering bør ufødte barn også gis beskyttelse etter barnevernloven. 

Ufødte barn har i dag ingen beskyttelse. Får barneverntjenesten kunnskap om at en gravid 

kvinne har store psykiske problemer, lever med en voldelig ektemann el, vil barneverntjenesten 

ikke kunne foreta seg noe dersom moren ikke samtykker til å samarbeide med 

barneverntjenesten. I slike tilfeller er barneverntjenesten avhengig av at noen melder bekymring 

etter at barnet er født. Dersom dette ikke skjer vil barnet kunne leve under svært mangelfulle 

omsorgsforhold, uten at dette fanges opp og det gripes inn. Dette er svært uheldig, og ikke i 

tråd med formålet til barnevernloven. Ringerike kommune oppfordrer departementet til å 

vurdere hvorvidt barnevernloven også bør omfatte ufødte barn.  
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Med hilsen   

    

Rune Erstad   

kommuneadvokat   

  Thea Broch 

  advokat 

   

    

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskap 

Kommunestyre 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5934-3   Arkiv: 231  

 

Innfordring kommunale vann- og avløpsgebyrer – ny praksis  

 

Forslag til vedtak: 

 

Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer tas til orientering.  

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune vil fra 2. termin 2017 utstede faktura for vann- og avløpsgebyrer direkte 

til eiere av boliger, ikke til leietakere. All innfordring av ubetalte krav vil rettes mot eier.  

 

Innledning / bakgrunn 

Enheten Skatt og avgift, har som en av sine oppgaver å innkreve ulike kommunale krav.  

Innkrevingsarbeidet er mangfoldig og ressurskrevende. Vi har sett etter forbedringspunkter 

og praksis/rutiner som kan forenkle og skape rom for en større effektivitet. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen har en ubenyttet mulighet til å effektivisere innfordringsløpet på enkelte krav, og 

samtidig få en mer effektiv fakturering. Muligheten ligger i å endre praksis for utsendelse av 

faktura og innkreving av vann- og avløpsgebyrer, for utleieboliger herunder borettslag. 

For å få dette til, har Skatt og avgift samarbeidet med Teknisk forvaltning. 

 

For kommunens innbyggere vil ny praksis medføre at personer som leier en bolig, får tilsendt 

regning for vann- og avløpsgebyrer. Regningen sendes direkte til hjemmelshaver dvs. eier av 

eiendommen. Kommunen vil også rette hele innkrevingsprosessen direkte mot hjemmelshaver 

som juridisk har betalingsansvaret. 

 

Samme praksis vil gjelde for borettslag. Her anses andelshavere som leietakere og 

borettslaget som hjemmelshaver/eier av eiendommene.  

Eiere må selv stå for innkrevingen av vann- og avløpsgebyrer fra sine leietakere. For 

borettslag er det naturlig å tenke seg at dette kreves inn gjennom den månedlige husleien, 

tilsvarende den ordningen de har for å innkreve andre store felles kostnader i dag. 

Boligkomplekser med felles vannmåler har allerede slik praksis. 

 



Juridiske forhold  

Adgangen til å innføre ny praksis som beskrevet, er hjemlet i panteloven § 6-1 (lovbestemt 

pant i fast eiendom). Lovbestemmelsen innebærer at betalingsansvaret påhviler 

hjemmelshaver. I tillegg har kommunen Legalpant for kravet i 2 år. 

 

Forenkling 

I de tilfeller hvor kunden har elektronisk mottak av faktura vil vi benytte dette. De fleste 

næringskunder og borettslag har i dag EHF som distribusjonsform. De vil da motta faktura 

både som EHF (XML-format) og mulighet for selv å skrive ut  PDF versjonen av fakturaen 

som følger vedlagt i den digitale distribusjonen. Målsettingen er 100 % digital distribusjon av 

kommunale fakturaer da vi i dag støtter alle distribusjonsformer. Dette vil gi mer effektiv 

distribusjon og kunden vil motta faktura samme dag som den produseres. Dagens løsning 

med filoverføring til ekstern print-leverandør krever at flere personer må involveres i 

fakturaproduksjon, og gir flere feilkilder. 

 

Behov for informasjon  

Det sendes ut et informasjonsbrev til utleiere i desember. Vi har hatt et møte med Ringerike 

boligbyggelag, da disse er forretningsfører for borettslagene. Borettslagene er en stor aktør i 

utleiemarkedet og vi ønsker en smidig innføring av ny praksis.  

Regning for 1. termin 2017, vil innehold informasjon om endringen og dato for iverksetting. 

 

Ordningen igangsettes fra 2017, men først fra 2. termin (mai) 

1. termin inneholder både forskudd 2017 og oppgjør 2016, og det er ikke ønskelig å forstyrre 

denne beregningen/utfaktureringen. Videre er det viktig å gi leietaker og eier rimelig tid til å 

forberede seg på ny praksis. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på endringene som iverksettes. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6150-1   Arkiv:   

 

Tour of Norway 2017 - internasjonalt etapperitt på sykkel - søknad om 

økonomisk tilskudd  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike kommune bevilger kr. 125 000,- i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» 

for 2017. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Formannskapet forutsetter at en etappe av rittet legges innenfor kommunens grenser. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av 

Fossen Grand Prix som ble arrangert på sytti- og åttitallet. Fra 1992 skiftet rittet navn til 

Ringerike Grand Prix som i år ble arrangert for 41. gang. «interspons as» v/Birger 

Hungerholdt har søkt Rådet for Ringeriksregionen om tilskudd til arrangementet for årene 

2017, 2018 og 2019 på kr. 250 000,-/år. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådet for Ringeriksregionen og Ringerike kommune innvilget i 2015 samlet kr. 250 000,- i 

tilskudd til sykkelrittet «Tour of Norway». Tilskuddet ble delt med kr. 125 000,- fra Rådet 

for Ringeriksregionen og kr. 125 000,- fra Ringerike kommune. Rådet for Ringeriksregionen 

har bevilget kr. 120 000,- for 2017. 

Den massive medieomtale og TV-dekning av rittet førte til en flott promotering av 

Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Tour of Norway 

vil i 2017 bli gjennomført i perioden 17/5 til 21/5.  

Foreløpige planer går ut på at første etappe starter på Hvervenmoen med en defilering 

gjennom byen (sakte fart) til den offisielle starten som skal gå på Vesterntangen. 

 

Rådmannens vurdering 



Tidspunktet for avviklingen av rittet «Tour of Norway» i 2017 vil by på spesielle utfordringer 

i og med at starttidspunktet sammenfaller med feiring av grunnlovsdagen, men vil også av 

denne grunn gi en unik markedsføring av regionen og kommunen på en svært positiv måte, 

både nasjonalt og internasjonalt. En defilering av verdens sykkelelite gjennom en festpyntet 

og feststemt Hønefoss by i TV2`s beste sendetid som en innledning til rittets offisielle start på 

Vesterntangen, oppleves som optimalt i så henseende. 

Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr. 125 000,- i støtte til arrangementet 

i 2017. 

Rådmannen kan ikke anbefale søknadens ønske om en tilsvarende årlig bevilgning over en 3-

årsperiode, men årets tildeling og innstilling for 2017 signaliserer klart rådmannens 

intensjoner for fortsettelsen. Det vil derimot være et klart krav om at minst en etappe, og 

gjerne start eller målgang skjer i Hønefoss eller Ringeriksregionen.  

 

Vedlegg 

 Søknad fra «interspons as» 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.12.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Rådet for Ringeriksre gionen

Pb 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Høvik, 1. november 2016

Tour of Norwry 2017 - internasjonalt etapperitt på sykkel - søknad om økonomisk tilskudd

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av Fossen Grand

Prix som ble arrangert på sytti- og åttitallet. Fra 1992 skiftet rittet navn til Ringerike Grand Prix som i

år ble arrangert for 41. gang.

I 2017 har Tour of Norway fått tildelt perioden l7 . - 2l . mai. Starten 17 . mai gir oss som arrangør en

rekke utfordringer, både med hensyn til trafikkavvikling, overnatting/bespisning av 600 mennesker og

frivi 1l ige funksj onærer.

For å løse disse utfordringene planlegger vi å benytte Sundvolden og Klekken som overnattingssteder

fra 16. - 18. mai, og starte første etappe fra Hvervenmoen. Vi tenker âkjøre i sakte fart (defilere)

gjennom sentrum og over bybrua før russetoget og den offisielle starten vil gå på Vesterntangen.

Dette betyr at l7 . maifesten i Hønefoss blir sendt på TVZ i beste sendetid, og dette vil skape en utrolig
flott ramme omkring starten på Tour of Norway 2017 . Pä samme måte som Hønefoss og Ringerike vil
bli presenteft i all sin festdrakt!

Dersom forholdene blir lagt til rette ønsker vi også de neste årene å kjøre etapper på Ringerike, og vi
vil allerde nå, i samarbeid med Ringerike kommune, planlegge målgang for en av etappene i

Kongensgate.

For å kunne giennomføre neste års arrangement, og for å kunne planlegge fremtidige etapper på

Ringerike, tillater vi oss å søke Rådet for Ringeriksregionen om kr. 250.000 i tilskudd for hvert av

ärene 2017 , 2018 og 2019 .

For ordens skyld vil vi informere om at vi har avholdt et orienteringsmØte med Ringerike kommune

hvor ordfører Kjell Hansen, rådmann Tore Isaksen, kommunalsjef Gunn Edvardsen og

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren.

Med vennlig hilsen

Interspons as
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/81-1   Arkiv:   

 

Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune  

 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune  

velges Alf Meier. 

 

I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune slik sammensetning: 

1. Alf Meier (leder) 

2. Jane Andersen (medlem) 

3.  Svein Solheim 

Varamenn: 

1. Arne Ivar Johnsrud 

2. Beate Heieren 

3. Kristin Bjella 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Domstollovens § 27 slår fast følgende: 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 

blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i 

den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de 

andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 

 

Beskrivelse av saken 

Da det ble vedtatt at Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune skulle ha et felles forliksråd 

med felles sekretariat ble det avtalt at ledervervet skulle gå på rundgang blant kommunene. 



Kommunene har fra fylkesmannen blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er i tråd med 

Domstollovens §27, som klart tilkjennegir at leder av forliksrådet skal velges av 

kommunestyrene. Det er altså ikke anledning til å avtale en rullering eller at forliksrådet 

konstituerer seg selv. 

Ringerike kommunestyre har valg Alf Meier og Beate Heieren som henholdsvis medlem og 

varamedlem til nemnda. Jevnaker kommune har valgt Jane Andersen og Arne Ivar Johnsrud 

som henholdsvis medlem og varamedlem til nemnda og Hole kommune har valgt Svein 

Solheim og Kristin Bjella som henholdsvis medlem og varamedlem til nemnda. 

Rådmennene er delegert fullmakt til å bestemme innbyrdes plassering på lista, slik at 

domstollovens §27 med krav om at nemnda skal ha både kvinner og menn imøtekommes. Slik 

valgene er gjort, er korrigeringer ikke nødvendig. 

Ved forfall innkalles varamennene i den rekkefølgen oppnevningen viser, jf. domstolloven §27 

annet ledd. 

 

Rådmannens vurdering 

Egen sak med valg av leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune 

fremmes med dette for behandling i kommunestyre i alle tre kommuner. 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 17/162-1   Arkiv:   

 

Fordeling av Allmenne kulturmidler 2017 

 

Forslag til vedtak: 

Allmenne kulturmidler for 2017 fordeles slik det går fram av saksframlegget. 

 

 

Sammendrag 

Saken omfatter driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål. 

Tilskuddsordningen er gjort kjent gjennom Ringerike kommunes hjemmeside, 

lørdagsannonsen i Ringerikes Blad og sosiale medier. 

Ringerike kommune har mottatt 15 søknader om tilskudd til allmennyttige formål, som er 

gjennomgått og vurdert. Det er kr 1 517 000 til fordeling. Tiltakene er vurdert. I rådmannens 

vurdering er 9 av disse prioritert, med til sammen kr 1 360 000 i tilskudd. 

Bakgrunn 

Kommunens vedtatte Handlingsprogram for 2017 gir oversikt over tilskudd til ulike formål 

(Handlingsprogram 2017, kapittel 4.1). Tilskuddene er spesifisert på mottaker der det 

foreligger politiske vedtak på fast støtte, eller gyldige samarbeidsavtaler. 

Kapittelet inneholder også Tilskudd til kulturformål og Tilskudd til kulturaktiviteter. Dette er 

søkbare midler som utlyses på kommunens hjemmeside og i Ringerikes blad.  Hovedkomiteen 

for oppvekst og kultur og rådmannen fordeler disse tilskuddene. 

Tilskuddene som blir gitt gjennom kulturmidlene retter seg mot lag og organisasjoner, er en 

generell driftsstøtte i lav størrelsesorden.  

Nederst i Handlingsprogrammets oversikt over tilskudd er det oppført kr 1 517 000 til 

fordeling etter søknad. Denne rammen tilsvarer tilskudd gitt i 2015 som engangstilskudd eller 

til mottakere der det ikke er funnet politiske vedtak eller gyldige samarbeidsavtaler.  

Saksutredning 



Tilskudd til allmenne formål er lyst ut i Ringerikes blad, kommunens hjemmeside og på 

sosiale medier. Ønskede konsekvenser er at kommunens behandling av tilskudd blir mer 

transparent. Prosessen er åpen, og gode initiativ får mulighet til å bli løftet fram.  

Det kom inn 15 søknader, som rådmannen har vurdert (Vedlegg) 

Noen tiltak har søkt tilskudd for å bygge opp under Ringerikes synlighet og omdømme eller 

for å sikre profesjonell kunst av høy kvalitet. Kistefos-museet er et eksempel her, i 2015 

hadde de 24.500 besøkende. Som et ytterpunkt kan vi nevne Trekkspillmuseet i Hønefoss, en 

dugnadsbasert stiftelse, drevet uten inntjening, men med mål om å løfte og synliggjøre 

Hønefoss’ stolte trekkspilltradisjon. 

Andre er søkere som har fått tilskudd i flere år, men der en ikke finner gyldige 

samarbeidsavtaler eller vedtak om fast tilskudd.  

Oversikt over søknader og administrativ vurdering ligger som vedlegg til saken. 

Retningslinjer for Driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål 

 Utlysningsteksten: 

«Større kulturarrangementer av regional/nasjonal interesse, allmennyttige tiltak som 

når ut til brede deler av befolkningen, samt lokale og regionale kulturinstitusjoner kan 

søke driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

Definisjonen av kultur i denne sammenhengen gjelder både kunst, idrett, friluftsliv , 

aktivitetstilbud og folkehelse.   

Søknadsfrist er 31.12.16. Søknadene blir politisk behandlet. 

Søknadene må inneholde regnskap og rapport for siste driftsår. Samt budsjett og plan 

for kommende år. 

Tiltaket må være lokalt forankret og gjennomføres i Ringerike kommune. Tiltak som 

tidligere har fått driftsstøtte av Ringerike kommune, må legge ved rapport som 

synliggjør at tiltaket er driftet i tråd med søknad.» 

 



Søkere: 

Her er oversikt over søkerne, søknadsbeløp og rådmannens innstilling. (Se ellers sakens 

vedlegg) 

 

Rådmannens vurdering 

Å sette profesjonelt drevne kunstetablissementer opp mot dugnadstiltak, eller fritidstilbud opp 

mot kunstarenaer, er en vanskelig øvelse. 

I rådmannens innstilling er det prioritert søkere med gode tiltak som har fått tilskudd i flere 

år, kunst av høy kvalitet, tradisjonskultur og folkehelsetiltak.  

Rådmannen har innstilt på å fordele kr 1 360 000. Det gir en rest på kr 157 000. Denne 

restpotten gjøres søkbar senere i 2017, viss ikke formannskapet under sin behandling av 

saken fordeler den på de søknadene som foreligger. 

 

Vedlegg 

- Vurdering av søknadene 

- 26. Søknader om tilskudd 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

Søker Søknadssum Forslag 
BuskerudTeater 120 000 0 

Foreningen Vikerfjell Skiløyper 250 000 0 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) 10 000 0 

Hønefoss Trekkspillmuseum 20 000 20 000 

Skaperiet AS 125 000 0 

KistefosMuseet 60 000 60 000 

Positiv oppvekst 550 000 550 000 

Kirkens SOS 30 000 0 

Røde Kors 340 000 340 000 

Norske Studenters Rytterforening 150 000 0 

Veien tilbake 50 000 50 000 

Fritidsklubb Sokna 60 000 60 000 

Fritidsklubb Tyristrand 60 000 60 000 

Løypekjøring   200 000 

Austjord Musikkorps  20 000 

Total Allmenn 1 725 000 1 360 000 
Til fordeling  1 517 000 

Rest  157 000 



 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 

 

 



Tilskuddsordningen Allmenne kulturtiltak. 
Innkomne søknader med vurdering  

Søker Søknadssum Forslag 
BuskerudTeater 120000 0 
BuskerudTeater (tidligere Midtfylket Teaterverksted) har i en årrekke jobbet for å fremme amatør-
teatervirksomhet i Buskerud. De har mottatt kommunal støtte over budsjett siden oppstarten i 1992, 
og har tidligere vært aktive i Ringerike. Siden 2012 har det ikke vært aktivitet på Ringerike i regi av 
Midtfylket teaterverksted/Buskerud Teater. Årsrapporten fra 2015 nevner riktignok Hønefoss 
Revyteater, men etter det en kjenner til har ikke Hønefoss Revyteater eksistert siden 90-tallet. 
 
BuskerudTeater ønsker et samarbeid med kommunen for å finne muligheter for aktivitet i 
kommunen. En konkret plan for hvordan de evt. skal få opp aktivitet i kommunen, framgår ikke av 
søknaden. 
 
Samtidig har det utviklet seg et bredt tilbud lokalt innen musikal, teater og show i kommunen. 
Sett i lys av eksisterende aktivitet og tilbud i kommunen og Buskerud Teaters aktivitet lokalt siste 5 år 
anbefales ikke tilskudd. 
 
Retningslinjene for tilskudd sier at: «Tiltaket må være lokalt forankret og gjennomføres i Ringerike 
kommune». 

Foreningen Vikerfjell Skiløyper 250000 0 
Foreningen Vikerfjell Skiløyper søker tilskudd til å vedlikeholde løypenettet, samt øke frekvensen på 
løypekjøring. 
 
I dag gis det ulike tilskudd til løypekjøring i kommunen. 100.000 er avsatt til løypekjøring, og fordeles 
til alle løypekjørere ut fra antall løypemaskiner og kjørte kilometer.  
 
Arbeidet som gjøres av en rekke lag og foreninger er svært verdifullt for kommunen. På grunn av 
disse er det en rekke friluftsområder som er tilgjengelige for kommunens innbyggere, uavhengig av 
bosted og økonomi.  
 
Vikerfjell kan sies å være i en særstilling, ettersom de i tillegg til å holde et stort løypenett åpent og 
tilgjengelig, også satser på stedsutvikling, profil og omdømme som reiselivsdestinasjon.  
 
Det anbefales å øke tilskuddet til alle løypekjørere, gjennom å øke budsjettet til løypekjøring med kr. 
200.000. (Dette ligger som eget forslag i denne oversikten). Det vil innebære en tredobling i tilskudd 
for løypekjørerne. 
 
Dette innebærer at det ikke anbefales direkte tilskudd til Foreningen Vikerfjell Skiløyper i denne 
omgang. Samtidig kan det vurderes om et noe lavere tilskuddsbeløp enn omsøkt bør gis, for å 



anerkjenne både initiativet og potensialet i stedsutviklingen. 
 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) 10000 0 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon har som formål «å påvirke slik at personer med 
rusproblemer får tilrettelagt veien tilbake til samfunnet 
gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess». 
 
De deltar i utvalg innenfor helse på landsbasis, også i vår region (Helse Sør-øst). 
 
Tiltaket skal sikre aktiv brukermedvirkning fra rusmisbrukernes side. Det framgår ikke av søknaden 
deres lokale engasjement eller budsjetter/konkrete planer lokalt/regionalt. 
 
Tiltaket ivaretar en utsatt gruppe, og er i så måte godt. Retningslinjene for tilskuddene sier at Tiltaket 
må være lokalt forankret og gjennomføres i Ringerike kommune. RIO’s prosjekt er i søknaden ikke 
godt nok belyst på dette punktet, og tiltaket er ikke prioritert. 
 

Hønefoss Trekkspillmuseum 20000 20000 
Hønefoss Trekkspillmuseum er et dugnadsdrevet museum. De søker støtte til husleie.  
Trekkspill er en del av Ringerikes kulturarv. I Hønefoss har det vært både trekkspillfabrikk og 
trekkspillskole. Dette anses  å være en viktig del av vår kulturarv og støtte anbefales. 
 

Skaperiet AS 125000 0 
Skaperiet er en sammenslutning av fire kunsthåndverkere som har startet kombinert utsalg, verksted 
og visningssted i Hønefoss Sentrum. De ønsker å utvide virksomheten gjennom å kunne tilby mer 
publikumsarrangementer, verkstedsplass for kunstnere, aktiviteter og lignende. 
 
Tradisjonelt gis ikke tilskudd til økonomiske foretak. Her følger også EØS-lovgivning om offentlig 
støtte. Samtidig fyller Skaperiet et behov som ikke eksisterer i dag i sentrum. En fast arena for 
kunsthåndverk. Tiltakshaverne er enkeltstående kunstnere som gjennom sine enkeltmannsforetak 
eier Aksjeselskapet Skaperiet sammen. 
 
Ifølge Kulturloven skal kommunen sørge for gode vilkår både for amatørvirksomhet og opplevelser, 
men også for profesjonelle miljøer. Gjennom Skaperiet kan kommunen støtte opp under lokale 
kunstnere og samtidig få en ny arena for kultur. 
 
Utfordringen ligger i nettopp det at de er organisert som et AS. Kommunen gir ikke støtte som kan 
realiseres av privatpersoner, eller som gir en konkurransefordel i et økonomisk marked.  
 
Lovgivningen om offentlige tilskudd har en rekke unntak. Bagatellmessig støtte (under 200.000 euro 
over en 3-års periode) og det generelle gruppeunntaket gir blant annet anledning til å yte tilskudd til 
Kunst og kultur, til Små og mellomstore bedrifter, til kvinnelig entreprenørskap m.m.  
 
Det anbefales allikevel ikke tilskudd i denne tildelingen, særlig fordi støtte herfra er ment som 
«allmennyttig formål». I det ligger det også at evt. økonomisk gevinst skal gå tilbake til tiltaket.  
 
 

KistefosMuseet 60000 60000 
Stiftelsen Kistefosmuseet søker generell driftsstøtte. I 2015 hadde Kistefosmuseet 24500 besøkende. 
Det ligger på grensen mellom Jevnaker og Ringerike kommuner, største bidragsyter til driften er 
Kistefos AS med omkring 5,9 millioner.  
 



Kistefos tilbyr innbyggere og tilreisende både industrimuseum (tømmerdrift), rekreasjonsområde og 
kunst av svært høy internasjonal klasse. Med en omsetning på 21 millioner i 2015, skulle man kanskje 
tro at et kommunalt bidrag på 60.000 ikke er nevneverdig viktig for driften. Allikevel påpeker 
Kistefosmuseet selv viktigheten av alle økonomiske bidrag i sin årsrapport for 2015. 
 
 Kistefos-museet gir et svært verdifullt bidrag til regionen. Tilgjengelig kunst, kulturarv og rekreasjon. 
Tilskudd anbefales. 
 

Positiv oppvekst 550000 550000 
Stiftelsen Positiv oppvekst drifter fritidsklubben Freezone i Hønefoss sentrum, i tillegg til en rekke 
andre tiltak for barn- og unge. Dette er et av tiltakene som dekker et kommunalt forvaltningsområde. 
 
Det anbefales at Positiv oppvekst fortsatt gis tilskudd, og at det i løpet av 2017 vedtas en revidert 
samarbeidsavtale mellom Positiv oppvekst og Ringerike kommune som sikrer forutsigbar drift. 
 

Kirkens SOS 30000 0 
Kirkens SOS søker tilskudd til drift av sin døgnåpne krisetelefon/nett-tjeneste.  
 
Tiltaket er ikke driftet i Ringerike kommune, men er en landsomfattende tjeneste, også for våre 
innbyggere. 
 
Kirkens SOS påpeker i sin søknad viktigheten av distanse og anonymitet for sine brukere. Det kan 
være vanskelig å oppsøke hjelp lokalt dersom det er små forhold og «alle kjenner alle».  
Tiltaket vurderes som godt , og tilskudd hverken anbefales/eller ikke anbefales. 
 

Røde Kors 340000 340000 
Røde Kors drifter både leksehjelp og tiltak mot en rekke ulike grupper i samfunnet. 
 
Dette er et av tiltakene som dekker et kommunalt forvaltningsområde, og er et supplement til 
kommunal leksehjelp til elever på 1.-4. trinn. 
 
Det anbefales at Røde Kors gis tilskudd, og at det i løpet av 2017 blir utarbeidet en samarbeidsavtale 
mellom Røde Kors og Ringerike kommune som sikrer forutsigbar drift. 
 

Norske Studenters Rytterforening 150000 0 
Norske Studenters Rytterforening søker tilskudd til å arrangere et «Student Riding Nations Cup»  på 
Bærenga med internasjonale ryttere. Stevnet vil være en del av et internasjonalt konsept, hvor 
rytterne reiser fra sted til sted og konkurrerer med (lånte) hester. 
 
 I forbindelse med dette ønsker de også å arrangere en åpen dag med ponni-ridning etc. for 
Ringerikes innbyggere. 
 
Tiltaket prioriteres ikke. 
 

Veien tilbake 50000 50000 
Veien tilbake søker tilskudd til å arrangere mestringsdag ved Hvalsmoen Transittmottak.  
 
Veien Tilbake arrangerer mestringsdag, hvor barn og unge fra Ringerike sammen med barn og unge 
fra Hvalsmoen transittmottak har en dag med mestring, fysiske utfordringer og samarbeid. Målet er å 
øke deltagernes selvtillit og selvrealisering, og oppleve mestring og samarbeid. Som veiledere og 
vakter benyttes personer med soningsbakgrunn. 



 
Veien tilbake er et ideelt aksjeselskap (overskudd i driften går tilbake til selskapet/eiere kan ikke ta 
utbytte), og formålet for driften er å «bidra til å integrere tidligere rusmisbrukere/kriminelle tilbake 
til samfunnet ved mental mestring hvor hovedsakelig idrett/fysisk aktivitet og friluftsliv, blir brukt 
som mestingsaktiviteter.» 
 

Fritidsklubb Sokna 60000 60000 
Dette er et av tiltakene som dekker et kommunalt forvaltningsområde. 
 
Det  anbefales at Fritidsklubb Sokna gis tilskudd, og at det i løpet av 2017 blir utarbeidet en 
samarbeidsavtale mellom Fritidsklubb Sokna og Ringerike kommune som sikrer forutsigbar drift. 
 

Fritidsklubb Tyristrand 60000 60000 
Dette er et av tiltakene som dekker et kommunalt forvaltningsområde. 
 
Det anbefales at Fritidsklubb Tyristrand gis tilskudd, og at det i løpet av 2017 blir utarbeidet en 
samarbeidsavtale mellom Fritidsklubb Tyristrand og Ringerike kommune som sikrer forutsigbar drift. 
 

Løypekjøring  200000 
Som nevnt i vurderingen av løypekjøring tidligere, ønsker rådmannen å styrke tilskuddene til 
løypekjøring gjennom å tilføre 200.000 til formålet. 
 
Friluftsliv, folkehelse og lokale aktiviteter spiller her inn. Løypenettet blir i hovedsak holdt oppe av 
ildsjeler, lag og organisasjoner. For dette arbeidet får hvert lag (i 2015) fra 3-19.000, avhengig av 
kjørte kilometer og antall løypemaskiner i drift.  
 
En økning i løypetilskudd burde komme alle til gode, og derfor øke tilskuddspotten til dette formålet. 
 

Austjord Musikkorps  20000 
Austjord Musikkorps driver musikkorps for personer med nedsatt funksjonsevne. De driver et svært 
viktig tilbud for en liten gruppe voksne funksjonshemmede. Gjennom Austjord Musikkorps får 
musikantene tilpasset og svært god opplæring, et meningsfullt tilbud og en sosial arena.  
 
Korpset er svært aktive, reiser på korpsseminarer, spiller på 17-mai og ved andre offentlige 
arrangementer, men kanskje viktigst gir hverdagsglede og tilhørighet til en gruppe personer som 
trenger tilpasset tilbud. 
 
Austjord Musikkorps søker egentlig Kulturmidler, men tiltaket vurderes som så viktig at vi ønsker å 
prioritere tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen. Kulturmidlene gir normalt støtte i snitt 10.000.  
 
Austjord Musikkorps søker tilskudd hvert år, de lønner en dirigent i 25% stilling, betaler deltagelse på 
Kulturskolen for en del av musikantene, samt sørger for lokaler, reiser m.m. Basert på tilskudd de har 
fått de siste årene (mellom 10-20.000) er også årets søknad nøktern sammenlignet med kostnadene 
og innsatsen ved å drive korpset. 
 
Det anbefales at Austjord får tilskudd, gjerne også høyere enn omsøkt, og at det inngås en avtale 
mellom Austjord Musikkorps og Ringerike kommune som gir forutsigbar drift. 
 
Dersom Austjord Musikkorps får tildelt tilskudd i denne ordningen, utgår søknaden til Kulturmidlene. 
Det gis ikke tilskudd fra begge støtteordninger. 
 



 

 

 

 

 

 

Total Allmenn 1725000 1360000 
Til fordeling  1517000 

Rest  157000 
 
Rådmannen har her gitt sin vurdering og innstilling til av fordeling av tilskudd.  
Formannskapet  gjør vedtak.  
 
Rådmannen har innstilt på å fordele 1.360.000 kr. Dette innebærer at det er en rest på 157.000 kr 
igjen. 
 
Disse kan behandles på ulike måter. 

1. Restpotten fordeles til tiltakene i listen ved å endre tilskuddsbeløp eller gi tilskudd til andre 
søkere. 

2. Restpotten fordeles senere i 2017 etter ny søknadsrunde til spesifikke formål, eller generell 
allmenn kulturstøtte. 
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Fra: Einar Breian Æeinar@buskerudteater.noÅ 

Til: Marja Lyngra Høgås ÆMarja.Lyngra.Hogas@ringerike.kommune.noÅ; postmottak 

Æpostmottak@ringerike.kommune.noÅ 

Kopi: Jo Vestly Æjves@mac.comÅ 

Sendt: 28.12.2016 20:07:30 

Emne: Tilskuddssøknad 2017 

Vedlegg: 161228 Ringerike søknad 17 BuskerudTeater.pdf 

Vedlagt sC8knad om kommunal egenandel/tilskudd til Buskerud Teater, for 2017 jfr. deres brev 16.11.16. 
 
Mvh  
Einar Breian 
 

 
 

 
 

 

Einar Breian  

Fungerende daglig leder 

Kunstnerisk leder Midtfylket 

 

PB 269 

3551  GOL 

 

E-post:  einar@buskerudteater.no 

Tel.:  &§43;47  975 11 197 
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Jo Vestly , styreleder
Tel.: 908 69 784

E - post: jves @busker udteater.no

Einar Breian, fungerende daglig leder
Tel.: 975 11 197

E - post: einar@buskerudteater.no

www.buskerudteater.no

Ringerike kommune
Kulturenheten
PB 123
3502 HØN EFOSS

Dato: 28.12.2016

SØKN AD OM KOM M U N AL E GE N AN DEL/DRI FTSTI LSKU DD 2017

Vi viser til deres brev 16.11.16 hvor vi instrueres om ny prosedyre for tildeling av driftstilskudd fra
Ringerike kommune t il vår virksomhet.

Dette er en formalisering av en slik søknadsprosess for å imøtekomme deres krav innen annonsert
frist 31.12.16. Utover det som legges fram i dette brevet, vil søknaden følges opp med Årsrapport
2016 så snart den foreligger i februar.

Vi har stadig et ønske om å komme i god samarbeidsdialog med Kulturenheten i Ringerike, slik vi har
gjort gjen tatte forsøk på å få til i 2016 uten å lykkes med å få kontakt.

Bakgrunn

Ringerike kommunes plass i samarbeidet om Buskerud Teater har røtter ti lbake til 1992, da
kommunen sammen med Hole, Modum, Krødsherad og Sigdal i tillegg til Buskerud fylkeskommune
var med på å stifte Midtfylket Teaterverksted. Denne historikken har undertegnede selv god innsikt
i, som den første som ble ansatt som instruktø r/daglig leder i teaterverkstedet da det ble satt i drift
høsten 1993.

Det er grunnleggende for den lokale/regionale forankringen av teaterverkstedene at de medvirkende
kommunene inngår i et gjensidig solidarisk og forpliktende samarbeid, både i opprette lsen og
opprettholdelsen av virksomhete n . Økonomisk har den kommunale medvirkningen vært basert på
folketall, i Midtfylket først satt til kr. 3 , - pr. innbygger, i 1997 justert til kr. 4, - . Senere har denne
andelen vært uforandret i snart 20 år. Heller i kke økningen i det fylkeskommunale tilskuddet har
kunnet holdet tritt med den generelle kostnadsveksten i denne tiden, og mens den samlede
kunstneriske bemanningen i teaterverkstedene på det meste har vært oppe i syv personer, er vi nå
nede i fire fast ans atte instruktører i hele Buskerud, som bør være et absolutt minumum.

I 2011 ble det innledet et arbeid for samorganisering av de fire regionale teaterverkstedene i
Buskerud, og etter en høringsprosess – der bl.a. Ringerike kommune ga sin tilslutning – ble denne
sammenslåingen en realitet med virkning fra 01.01.2013.



Etter dette har altså våre instruktører vært kolleger i ett Buskerud Teater. Den opprinnelige
teaterverksted - strukturen har likevel vært ivaretatt ved at de fire har kunstnerisk hovedansvar for
hver sin region , som fortsatt er disse fire : Hallingdal, Midtfylket, Lågen og Nedre Buskerud.

Status 2016

Samorganiseringen av fire separate teaterverksteder til én organisasjon har vist seg mer utfordrende
og ressurskrevende enn noen forutså. Organiser ingen ble prosjektert med en daglig leder i 50%
stilling, som var det den økonomiske rammen tillot. I lys av den administrative arbeidsmengden
særlig i oppstartsåret, ble dette likevel øket til 100% i 2013, men satt tilbake til 50% igjen fra januar
2014.

Fra starten var det visse begrunnede forventninger om økt statstilskudd etter sammenslåingen, men
disse forventningene har blitt skuffet, til tross for utstrakt lobbyarbeid. De seneste signaler fra KU D
tyder på at de ser vår virksomhet primært som et lo kalt og regionalt ansvar.

Oppstartsårene 2013 – 2015 har tæret på oppsparte midler fra teaterverkstedene. Vi ser i øynene at
d en økonomiske styringen ikke har vært fullt ut tilfredsstillende i denne tiden. Dette kan dels
forklares med liten administrativ ressurs, dels med (daværende) daglige leders sykdom, samtidig som
hun i denne perioden også hadde ansvar for regnskapsførselen.

I hele 2016 har styreleder Jo Vestly også vært fungerende daglig leder , i påvente av en avklaring av
den ansatte daglige leders helsesituasjon. I løpet av dette året har det vært gjennomført en stor
opprydding og innstramming i økonomien, en prosess som alle ansatte har bidratt vesentlig til, og slik
det ser ut nå i slutten av desember vil tidligere års underskudd være snudd til et lite overskudd i
2016.

Vår økonomi er imidlertid fortsatt svært alvorlig, og i vårt budsjett for 2017 går vi til faktisk
nedbemanning : den halve stillingen som daglig leder fjernes og legges inn i en av de kunstneriske
stillingene , på den måten at under tegnede, Einar Breian, går inn som fungerende daglig leder med
50% av min stilling fra 01.01.2017.

Konsekvensen er følgelig at den kunstneriske kapasiteten i Buskerud Teater nå reduseres ytterligere
fra 4 til 3 ½ årsverk. Det forutsettes fra vår side at denn e tappingen av ressursen skal utjevnes på alle
fire regioner. Samtidig må vi understreke at dette er svært langt fra den kapasiteten som kreves for
å fylle det mandatet vi har fått.

Plan for 2017

Derfor planlegger vi 2017 som et interims - år . Samtidig som vi setter tæring etter næring, ønsker vi å
sikre og styrke framtidsutsiktene for Busker ud Teater. Vi har fortsatt et mandat og en visjon, og kan
stadig være et viktig kvalitetsverktøy både for teatermiljøene og for kommunene i Buskerud.

Viktige arbeidsmål i 2017 vil være:
• Å etablere effektive administratrive og organisatoriske rutiner med våre begrensede midler
• Å styrke kommunikasjonen og samarbeidet med alle deltakende kommuner
• Å synliggjøre Buskerud Teater som en verdifull aktør i fylkets kulturliv

Buskerud Teater er i støpeskjeen. Etter fylkeskommunens Høstmøte med de kommunale
kulturle derne i Modum 23.11.2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle ta for seg v eien
videre for vår virksomhet . Foruten fylkeskommunen og teateret selv, består denne gruppen av
deltakere fra Flesberg , Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner.



Søknad

For å trygge vår videre virksomhet, er vi avhengig av en mer kbar økning av tilskuddsrammene; dette
gjelder også de kommunale egenandelene som har stått stille i svært mange år, og som i dag utgjør
snaue 20% av vår totale driftsramme.

I lys av den lave aktivitete n vi har hatt i Ringerike de senere årene, søker vi for 2017 likevel bare en
videreføring av tidligere tilskuddsnivå, dvs. ca. kr. 120.000, - .

Vi imøteser også en fruktbar og kreativ samarbeidsdialog om utviklingen i det frivillige kulturlivet i
Ringerike.

M ed v ennlig h ilsen

Einar Breian
fungerende dagl i g leder
( fra 01.01.17 )



Fra: elisabeth@vikerfjell.com [elisabeth@vikerfjell.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Marja Lyngra Høgås [Marja.Lyngra.Hogas@ringerike.kommune.no]; Wilhelmsen [asgeor@online.no] 

Sendt: 15.12.2016 12:23:11 

Emne: Søknad Kulturenheten 

Vedlegg: 161215 Søknad løypestøtte med vedlegg.pdf 

Vedlagt følger søknad på "Driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennnyttige formål" – til Kulturenheten. 
 
Vi håper på en velvillig behandling av søknaden.  
Ønsker dere en riktig God Jul 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Nyheim 
Prosjektleder Visit Vikerfjell 
elisabeth@vikerfjell.com  
tlf. 901 99 940 
 













Budsjett 01.01.-31.12. 2017

VIKE RF JE LL SKI LØYPE R

Regnskap

INNTEKTER

Sponsorer kr 100000,00
Offentlig tilskudd kr 110000,00 antatt mva refusjonsbeløp for løypekjøring inkludert
Kontingent : 480 a' 1200 kr kr 576000,00 Basis: 480 betaler hyttemedlemskontigenten på 1200 kr
Renteinntekter kr 5000,00
Andre inntekter kr 15000,00
SUM kr 806000,00

UTGIFTER

Frimerker/kontorrekvisita/annen kostnad kr 6000,00
Vedl. Av løyper/skilting kr 3000,00
Løypekjøring (inkl. mva) kr 750000,00 300.000 kr Ole Ringerud (ex. mva) + 300.000 kr Stein Olav Bleken (ex. mva)
Nye kart kr 0,00
Gebyrer til Banken kr 0,00
Løypeseminar, 2 løypekjørere Beitostølen kr 10000,00
Sekretær kr 8000,00 skattefritt beløp
Hjemmeside/skisporet.no kr 28000,00 inkluderer 8000 kr skattefritt beløp til Ole Erik
Årsmøtekostnader kr 1000,00
SUM kr 806000,00

Resultat kr 0,00

(revidert 07.12.2016)
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Denne søknaden inneholdet:

¡ Søknadsadtesse og kontaktopplysninger Side 3

. Søknadssum og kontonummet Side 3

o Innledning Side 4

r RIOs formål Side 4

o Viktige mål Side 4

o RlOs måþrupper Side 4

o Hva gføt RIO? Side 4

. Fokusområdet Side 5

o Omfang og organisering Side 5

o Tiltak, prosjekter og satsinger Side 6

o Kontrollrutiner Side 6

o Medlemmer Side 6

o Sammendrag Side 6
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Søker:

RIO - Rusmisbrukernes Interesseotganisasjon
Postboks 6609 St. Olavs plass

0129 Oslo

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Daglig leder, Jon Storaas

99 26 10 78

ion.storaas@rio.no

Kontonurnmef: 1503 01 43253

Søknadsbeløp: Kr. 10 000

Søknaden gielden

1,. Støtte til RIOs arbeid på kommunalt- og $dkesnivå
2. Påvirkning av ruspolitiske handlingsplaner
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Innledning

RIO beståt av tidligete rusmisbrukere med høy kompet¿nse på rusfeltet. Vår kompetanse er
ervervet gjennom egne erfatinger, utdanning og kontinuerlig kontakt behandlingsappârâteq
rusmiljøet, brukergrupper, ulike fagmtljøet og myndigheter.

Vi ønsker å formidle vår kunnskap til bestemte målguppet i samfunnet. Dette for at vi kan utvikle
og påvirke slik at rusmisbrukere får de tjenestene de ttenger, når de trengd dem. RIO har aktive
brukermedvirkere over hele landet.

RIOs formål

Yfut forrnãtl er å påvirke slik at petsoner med rusproblemer får tilrettelagt veien tilbake til samfunnet
gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integteringsprosess.

Viktige màli20l7

o Sikre bred brukermedvirkning på alle tjenestenivåer.

o Jobbe for etablering av integrerte for- og ettervem til behandling

o Ingen ventetid og ingen ftistbrudd innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

r Helhetlige og sammenhengende behandlingsforløp med tilstekkelig oppføþing etter

behandling, i et samatbeid mellom spesialisthelsetjeneste, NAV, kommuner og det øvnge

samfunnet

¡ Gode kommunale tjenester med mål og mening

o Ingen bostedsløse i Norge

RIOs nedslagsfelt

o Helse- og sosialfaglig personell

o Helsebyråkratet

o Politikere

o Brukere ogpårøtende

o Me.lia

o Politisk påvitkningsatbeid

r Holder foredrag og seminater

o Underviser på høgskoler og universitetet

o Deltar i arbeidsgrupper

o Deltar i stydngsgrupper

Hva gtrøt RIO?
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Fokusomtådet

o Følger opp btukete før, undet og etter behandling

o Deltar i ansvarsgrupper

o Ddver gateflættarbeid

o Deltar i referansegrupper

¡ Deltar i planarbeid

o Deltar i brukerutvalg og brukerråd

. Integreter tidlþere rusavhengige tilbake til et otdinært arbeidsliv gjennom NAV-tiltak

o Brukermedvirkning

o Samhandling

o Individuell plan

o Helhetlige tjenester

o Hvotdan mØte brukeren

o Pânøtettdeperspektivet

o Boligsosialeutfordringer

o Rus og psykiske lidelset

o Selvhielp og likemannsarbeid

o Mestring og empoweffient

o Rus på arbeidsplassen

o Aktivitet som suksessfaktor

o Rusfrihet og skadereduksjon

r Rus og kriminalitet

o Inte$erte tjenester

Omfang og otganisedng

RIO samhandlet med alle pä rusfeltet. Vi strekker oss etter det vi kan enes om og set uenigheter
som et utviklingspotensial. Vi er opptatt av samhandling mellom spesialisthelsetjenesten,

kommunene og sivilsamfunnet. Derfor er vårt arbeid på ett nivå viktig for andre nivåer.

RIO reiser rundt i hele landet og bidrar på konferanser og seminater. Vi samarbeidet tett med

Sdkesmenn om kompetanseheving og påvirket på denne måten alle landets korrrmuner. Videre
undewiser rri på universiteter og høgskolet og 

^tta;l7genet 
heldagskurs for NAV og andte

kommunale tjenester. Dette i tillegg til å delta i ansvatsgrupper og oppfølging av brukere og
pärørende på individnivå.

RIO deltar i brukerutvaþ/brukerråd, brukerforum ogfagrädpå alle nivået i spesialisthelsetjenesten.

Vi sitter i utvaþ i Helse Søt-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge
RHF og mânge av brukerutvaþne på HF-, klinikk og avdelingsnivå. Sammenlagt sittet vi i 20

brukerutvaþ, 2 bruketforum og 6 fagäd i spesialisthelsetienesten. Vårt arbeid berører tjenester
som omfatter alle personer med rusptoblemer i Norge.
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RIO er aktive i.,A.ctis -rusfeltets samarbeidsorgan og sitter i styret tI Stiftelsen Solliakollektivet. Vi
hat bidratt til Actis sin alkoholpolitiske vetktøykasse, narkotikapolitiske plattform,
forebyggingsplattform og handlingsplan. Vi er med i NotdAN, Nordisk alkohol- og
narkotìkapolitisk nettverþ sammen med mange andre medlemmer fra de nordiske og baltiske
landene. Vi et også medlem av Europeans for Action on Drugs @,UR \D), Recovered Users

Net'work ßUl.Ð og Eutocate som er intemasjonale panplyer med forebyggings- og
rehabiliteringsperspektiv på nasionalt og intemasjonalt nivå.

Vi et opptatt zv â formidle kunnskap og meninger fta kommuner i bygd og by opp til storting,
regjering og andte viktige organ. Våre ansatte er ikke bundet til ett sted og detfor er vi i stand til å
bringe kommun¿le perspektiver og utfordringer opp til relevante politiske nivåer.

Tiltaþ prosiektet og satsinget

Hepatitt C behandling til rusavhengige er et RlO-prosjekt der vi samarbeider med medisinsk
divisjon A-hus.

RIO ReSta;tt- et et fullvetdig og individuelt tilrettelagt ettervemtilbud for rusavhengþe som har
mottâtt behandling i spesialisthelsetjenesten eller etter soning.

Kafe X, vår nettverkskafe i Tromsø. Kafe X har et omfattende samarbeid med NAV for å

videteføre brukeme til jobb, skole og annen meningsfirll aktivitet.

Kafe kom inn, vår nettverkskafe i Kfukenes. Kafe er et mØtested for folk som har ellet hat hatt
rusproblemer.

RIO Rusfri bolig og likemanns/selvhjeþs¿rbeid i flete kommuner videteføres i2017

Idtett MOT rus er ftemdeles en viktig del av vårt atbeid og ble affaiflgert over hele landet for 19

gzngí2016.Vivil fortsette med dette i årene som kornmet.

Cannabisptoblematikk. Vi vil fortsette å bruke våt spisskompetânse om skadevfukninger og
behandlingsmuligheter på dette området inn i et ungdoms- og forebyggingsperspektiv.

Konttollrutiner

Våre inteme kontrollrutinet git oss månecllige og fuþ målinger på aktiviteten vår slik at vi
kontinuedig evaluerer hvordan vi treffer de ulike nedslagsfeltene og oppnår de vedtatte målene i
organisasjonen.

Vi bruket autorisert revisor BDO AS.

Medlemmet

RIO har vùg¡ ï ikke registrere fl.est mulig inaktive medlemmer. Mange tidligete rusmisbrukere vil
ikke stå på noen liste. Vi harlagt oss på en linie der vi ønsker å måles på aktivitet.
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RIO kiemper hver eneste dag mange tusen vanskelþstiltes kamp for deres rettigheter, og er også

til stede for de offentlige systemene og de som iobberi dem. Vi får henvendelser fta saksbehandlere

i kommunene, helsepetsonell innen både spesialist- og kommtrnehelsetjenester, fta direktorat- og
departement og politikere. Disse et ikke medlernmer, mefl bruker RIO drglig.

Sammendrag

RIO utfører arbeid pâ, ùLe nivåer av tjenesteappæatet som berøter rus og psykisk helse samt i
intemasjonale fora. Vi jobber også med pårøtende.

Vi vil i 2017 fortsatt være en riktig premisslevetarðør og bidra til be&e samhandling, økt
brukermedvfukning bedre bruk av ressurser og en bedre og mer treffsikker hjeþ, samt høyere
kvalitet på tjenestene til alle som lidet med rusptoblemer.

Til tross fot den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen etter
brukermedvirkning i alle sammenhenget. Rusfeltet er i sødig endting og det er viktig for oss â.være

en sterk påvirker til en endring vi mener er til det beste for både fagfeltet og den enkelte
rusavhengþe.
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Fra: Solfrid Honningdal-Bruun [solfrid925@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 01.01.2017 00:37:58 

Emne: Kulturenheten. Søknad om driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige 

formål. 

Vedlegg: budsjett_galleriskaperiet.xlsx 

---------- Videresendt melding ---------- 

Fra: "Solfrid Honningdal-Bruun" <solfrid925@gmail.com> 

Dato: 30. des. 2016 16:42 

Emne: Søknad kommunale midler 

Til: <inger@skaperiet.no>, "Unni Adele Ekaas" <uaekaas@hotmail.com> 

Kopi:  

Søknad om driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål. 

Søker  om driftstilskuddet er Skaperiet as. Innehavere av as`et er; Unni Adele Ekaas, Inger 

Høgmoen og Solfrid Honningdal-Bruun. 

Skaperiet leier i dag lokaler på ca.400 m2 i City-gården i Hønefoss sentrum. 

Formålet og visjonen for Skaperiet er å skape en unik destinasjon i Hønefoss for fremming av 

håndverk, kunst og kultur. Vi har verksteder som er åpne for publikum og hvor man pr. i dag 

kan få et innblikk i arbeidsplassen til; en keramiker (Høgmoen), en kunsthåndverker innen ull 

og toving(Ekaas), en tekstilkunstner(Ingrid Rørholt) og en gullsmed og 

smykkedesigner(Honningdal-Bruun). Vi ønsker dessuten å leie ut verkstedplass til ytterligere 

1-2 håndverkere, og ønsket er å skape varige arbeidsplasser for oss selv og andre. 

Skaperiet har også butikkdrift, her er hovedfokuset på kunst-og håndverk, økologiske og 

fairtrade produkter, redesign og vi har dessuten tanker om enkel kafedrift i etterhvert. 

I tillegg til produktene fra oss som har verkstedplass på Skaperiet stiller vi ut og selger 

produkter/kunst fra fire lokale håndverkere/kunstnere innen billedkunst(Anette Marcelle 

Hallquist og Martines verden, Hønefoss), metall-og tre-brukskunst(Syver Smed,Nakkerud), 

strikket barnetøy(Made by Mellow,Røyse) og naturlige,håndlagede barte-og 

skjeggprodukter(North Sea Beard Co.,Røyse). 

Skaperiet as er en videreføring av Skaperiet som har vært et verksted-/butikk samarbeid siden 

våren 2015 i Stabellsgate 4, og vi åpnet i nye lokaler i City-gården i begynnelsen av november 

2016. Vi synes vi har et ganske unikt konsept og mottagelsen fra publikum har vært meget 

positiv. Vi har også stor tro på at dette er noe turister fra inn- og utland vil synes er et 

spennende sted verdt et besøk. 

Vi har flere planer for driften videre og det er her ønsket om og, behovet for, driftstilskudd fra 

kommunen kommer inn. Det vi ønsker støtte til er ferdigstillelse av en del av lokalet som skal 

brukes som et galleri/event/kurs lokale, dette utgjør ca. 1/4 av vårt totale areal. Her vil lokale, 

og andre, kunstnere ol, ha mulighet til å leie lokaler, for en gunstig pris, midt i Hønefoss 

sentrum. Det kan og leies ut til diverse foredragsholdere, events og kurs og Skaperiet as 

kommer og til å arrangere div. kurs og utstillinger i dette lokalet. Det kan dessuten leies ut til 

allmennheten til diverse private arrangementer. Her ønsker vi å stille til disposisjon; 

garderobe-,toalett-og kjøkkenfasiliteter, bord, stoler, servise og bestikk osv. 

Vi ønsker også å kunne tilby bruk av fremviser og lerret, noe som kan brukes i mange 

sammenhenger;foredrag, eller feks. av en kunstner som ønsker å utdype utstillingen sin med 

visning av film av arbeidsprosess/inspirasjonskilder osv. Ideen om en liten filmklubb har og 



vært på bordet. 

Vi ønsker å sette opp spotbelysning for å kunne utstille f.eks. billedkunst på en 

tilfredsstillende måte. 

Vi ser for oss at dette lokalet vil være en flott mulighet for mange små og større aktører til å 

stille ut og vise seg fram for Hønefoss sin befolkning, i svært tilgjengelige lokaler. Vi har et 

sterkt ønske om å være med å bidra til økt kreativ og kulturell aktivitet i distriktet vårt. 

Bruken av lokalet vil og være viktig for å skape økt aktivitet og interesse for Skaperiet, noe vi 

som driver, og alle tilknyttet oss, vil ha stor nytte av. Det er også nødvendig økonomisk for at 

vi skal oppnå en tilfredsstillende, og dermed bærekraftig, drift av Skaperiet. 

Deler av det som er beskrevet her har vi allerede investert i så det vi søker om støtte til er: 

Angitt i ca. tall: 

Bygging av vegger m.dører for garderobe og kjøkken: 20000,- 

Kjøkkenmoduler og stekeovn m.avtrekk: 40000,- 

Spotbelysning: 10000,- 

Fremviser og lerrett: 15000,- 

Markedsføring av lokalene: 30000,- 

Generell oppgradering av lokalet(male vegger,flikke på gulv, persienner, div. 

utstillingsutstyr): 10000,- 

Regnskapet for Skaperiet as for året 2016 er ikke ferdig på nåværende tidspunkt, men vi 

ettersender gjerne det som ønskes av økonomisk, og annen, informasjon ved forespørsel. 

Vedlagt er budsjett for galleri/event-lokalet for 2017. 

 

Vi håper på positiv respons på vår søknad, 

mvh. Skaperiet as v/Solfrid Honningdal-Bruun                        

 

 

 

 



Budsjett Galleri Skaperiet 1. halvår 2. halvår

Utleie galleri 67500 81000

Salg av bilder på kommisjon 15000 18000

Andel strøm -10000 -10000

Andel husleie -3000 -3000

Andel fellesutgifter -800 -800

68700 85200



M OTTATT 21$I PI.2016

Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 fevnaker

19. september 2016

Søknad om tilskuddfor 2Ol7

Kistefos-Museet takker for tilskudd for 2016, og søker med dette også om tilskudd for 2077. Vi
tillater oss å søke om et tilskudd på kr. 60 000,- for neste år.

Sesongen er ikke avsluttet, men så langt er 2016 etfantastisk år for museet med ca. 43 000
besøkende, Dette er ca.B00/o Økning fra201,5.

Vi opplever at mange tar turen fra Ringerike til vår åpne park, og at det derfor også er et lokalt
tilbud for innbyggere i Jevnaker, Hadeland og Ringerike, i tillegg til at det er et regionalt tilbud
for 0slo/Østlandsregionen.

Vi er sikre på at museets plassering i Ringeriksregionen er med på å bidra til stedets

attraktivitet, og å sette Ringerike og tilstøtende områder på kartet.

Museet finansieres i dag først og fremst med private midler, men er avhengig av offentlig støtte

for å holde et kvalitativt høyt nivå.

Vi håper på fortsatt utvikling av tilbudet på Kistefos, til glede for et bredt publikum.

Vi håper på en velvillig behandling av vår søknad og ser frem til gjensidig fremtidig samarbeide.

Egil Eide

Direktør
Kistefos-Museet

Dokid:
1609041 1

(1 6/5053-1 )
àøknad omÌTilskudd-ül

kullurahtivitet

201 7-Kisteloss mussvr
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Fra: Steinar Eriksen [steinar@datasvar.no] 

Til: Marja Lyngra Høgås [Marja.Lyngra.Hogas@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.07.2016 10:00:43 

Emne: Søknad Hønefoss Trekkspillmuseum 

Vedlegg: Untitled.pdf 

Hei og takk for et hyggelig møte og mange gode innspill. 
Vedlagt følger en søknad på støtte til husleien for Hønefoss Trekkspillmuseum. 
 
Hvis det er noe informasjon som mangler eller noe som burde vært bedre beskrevet så håper jeg du kan 
gi meg et signal. 
 
Ellers ha en riktig god sommer. 
 
Steinar Eriksen 
Tlf 908 32 908. 
eriksen@costa-invest.no / steinar@datasvar.no 
 
 



 
 Vi er her. Alltid. 

KIRKENS SOS I TUNSBERG  Postadresse: 
Co/ Kirkens Bymisjon 
Pb 1000 
3001 Drammen 

Besøksadresse: 
Rådhusgata 35 
3015 Drammen 

tunsberg@kirkens-sos.no 
 
Tlf: 990 84 320 

Org. nr: 971 33 676 

 

 
 

Til 
Ringerike Kommune 
Rådmannen        Drammen, 23. august 2016 

 
 
 

 

 

Søknad om støtte til Kirkens SOS i Tunsberg  

Kirkens SOS i Tunsberg er et tilbud til Ringerike kommune.  Vi er en selvmordsforebyggende 

krisetjeneste som er døgnåpen.  Når alle offentlige kontorer stenger, når noen kanskje ikke makter å 

gå ut døren pga. kroniske somatiske eller psykiske plager, når noen vil snakke anonymt med noen.  

Kanskje er kommunen så liten at vedkommende som sliter ikke tør å ta kontakt i redsel for å bli 

gjenkjent?  Vi vet at mange, særlig menn, går alene med sine selvmordstanker fordi de kjenner på 

skam når de sliter psykisk.  Da er vi der!    

Vi, det vil si godt opplærte frivillige. Døgnet rundt er det frivillige personer fra Buskerud og Vestfold 

som bemanner telefon og e-post i, som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og privat 

engasjement.  Vaktrommene er i Drammen og Tønsberg, men mange frivillige kjører lange veier fra 

sin kommune for å ta sine vakter.   

For å kunne opprettholde Kirkens SOS som et tilbud til innbyggerne, trenger vi økonomisk støtte og 

hjelp til synliggjøring.  Vedlagt er en link til vårt splitter nye synlighetsmateriell, som med fordel kan 

spres i stort omfang der folk ferdes.  

Vi ber om beskjeden økonomisk støtte, i form av kr 1 per innbygger   

 

Vi håper på positiv svar og et godt samarbeid for å spre informasjon om vårt døgnåpne tilbud til 

innbyggere i  Ringerike kommune.  

 

 

Vennlig hilsen 

Anne Line Diesen 

Kirkens SOS i Tunsberg 

 

 

"  Det var bra dere var der i natt.  

Jeg var sikker på at jeg ikke orket mer,  

men nå tror jeg kanskje jeg kan greie  

å leve videre. " 

Tilbakemelding fra en innringer 
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ÈFg + Røde Kors
Ringerike og Hole

02.09.2016

Ringerike Kommune
Oslovn. I
3511HØNEFOSS

Søknad om videreføring av kommunal finansiering til flyktningeguide og leksehjelp
koordinatorstilling i Ringerike og Hole Røde Kors.

Røde Kors viktigste ressurser er de frivillige. Ringerike og Hole Røde Kors har ca. 150 frivillige i mer
eller mindre aktiv tjeneste i ulike aktiviteter. De fleste av disse er i aktiv tjeneste hver uke.

I april 2004ble det avholdt et behovsanalyse-møte. De som deltok i dette møtetvar Karianne Berg
(SLT koordinator), Dagfinn Westad (oppvekst/helse Ringerike kommune), Svein Simonsen
(fungerende Prost Ringerike prosti) og Magne Rustad (Nordre Buskerud Politidistrikt), i tillegg til
representanter fra Frivilligsentralen og Røde Kors. På dette møtet ble det blant annet avdekket et
behov for leksehjelp og flyktningguide.
Henviser også til møte i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.09.05, hvor representanter for
Røde Kors redegjorde for sine aktiviteter og engasjement i kommunen.

Flyktningguide
Ringerike er nå blitt et flerkulturelt samfunn og det er ca. 135 nasjoner som bor i Ringeriksregionen,
og det kommer stadig nye flyktninger. I tillegg har vi Hvalsmoen Transittmottak.
Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som
kjenner lokalsamfi¡nnet. Slik får nye bosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø.
I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om
lokalsamfunnet. Hvordan søker man barnehageplass? Hvordan finner man ut om fritidstilbud i
kommunen? Og hva skjer på 17 . mai? En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men
aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase.
Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives
med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat, eller bare prate og være saÍìmen. Røde Kors har som
mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser,
yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide.

Et politisk flertall i Ringerike Kommune ønsker å bosette flere flyktninger. Derfor vil behovet for
flyktningguider og andre integreringstiltak være økende.

Vi har pr. i dag 20 flyktningguider som er koblet, 6 av flyktningguidene er koblet til en familie, så

34 personer har i dag gleden av å ha en guide. Det er 29 som har ønsket flyktringguide frem til nå
i2016, og vi jobber aktivt videre med koblinger, og 8 frivillige er nå klare for nye koblinger.
Både flyktningene og guidene er veldig fornøyd med denne aktiviteten, og ønsker å fortsette med
denne koblingen. Flyktningene på den ene side blir lettere kjent med den norske kulturen og
samfunnet, noe som g¡ør det lettere å integrere seg. Noen har også klart å skaffe seg jobb ved hjelp av
sin guide. Dette er med på å forebygge at de isolerer seg. Guidene på den andre siden blir rikere på

kunnskap om andre kulturer og tradisjoner. Dette er med på å forbygge fordommer. Det er et
kontinuerlig arbeid med å finne guider til de nye flyktningene som kommer.

Møteplasser og nettverk har en helende virkning på mennesker generelt. I tillegg til "en-til-en" møtet
mellom flyktningen og guiden, har Røde Kors Flyktningguide på Ringerike arrangert bl.a. følgende
arrangementer som har hatt fokus på å skape møteplasser for både flyktninger og innvandrere, samt
tiltak som kan bidra til en bedre hverdag for bosatte flyktninger:



¡

Da mange av de bosatte flyktningene i Ringerike er enslige menn, så vi behovet for å

opprette en egen flerkulturell herregruppe i20I512016. Vi kaller gruppen for De
Mannfoldige. Her er 15 nasjoner representert. Gruppen harjevnlige treff.
Vi har også en flerkulturell kvinnegruppe som treffes jevnlig. De drar også på turer, har møter
og samlinger, samt markert Kvinnedagen. Både herregruppen og kvinnegruppen er gode
arenaer for norsktrening.
Vi har arrangert båttur med MS Dronning Tyra, for bosatte flyktninger, ca.:70 deltok.
Det er arrangert dugnad i forkant av 17 . mai, der bosatte flyktninger deltar. Her Ër de lære hva
dugnad er, og får også gleden av å bidra med klargjøringen for feiringen av nasjonaldagen.
Dugnad er sosialt, og en fin form for integrering og nettverksbygging. I år drev vi også
kiosken i Søndre park på 17. mai. Her deltok folk fra ulike nasjoner.
Vi har hatt ungdomsbowling, tur til Leos lekeland. Dessuten har vi også hatt arrangementer på

Røsholmstranda for bosatte flyktninger i2016. Disse arrangementene er noe vi ønsker å

videreføre r20I7
Det ble i samarbeid med Ringerike kommune og Ringerike folkehøyskole arrangert
flerkulturell julefest for både norske, utenlandske barn, krisesenteret og barn fra Hvalsmoen
transittmottak mellom 6 - 12 år. Det var ca. 150 barn som deltok i2015, og vi ønsker å
fortsette der¡re tradisjonen i2016 og2017.
Vi har før sommeren i 2016 mottatt 12 henvendelser fra bosatte flyktninger som ønsket
sommerjobb/fast jobb. 2 av dem har fätt fast jobb, og 8 av dem har vikariater på ulike
sykehjem. I tillegg har vi bistått 4 familier som trang hjelp til å finne bolig. Vi driver også
aktiv informasjonsformidling rundt det med samarbeid med offentlige etater blant bosatte
flyktninger, herunder arbeidsliv/1.{AV, Krisesenteret og Bamevernet. Dette ligger i
utgangspunktet utenfor vårt oppdrag fra kommunen, men da vi mottarjewrlige henvendelser
på behov, forsøker vi å bruke vårt nettverk til å bidra i de utfordringer bosatte flyktninger står
i.
Alle frivillige får tett oppfølging og opplæring i flerkulturelt arbeid, deriblant egne kurs.

Leksehjelp
Mange barn og unge i Norge fär ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan være
mange ulike årsaker til dette. Men uten hjelp med leksene kan det bli vanskelig å mestre
skolehverdagen. Frafallet fra skolen er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i
dag. Det er en nær sammenheng mellom svake karaklerer i grunnskolen og senere frafall i
videregående. Det er også en tydelig sammenheng mellom frafall i skolen og svak tilknytning til
arbeidsmarkedet. Dette frafallet ønsker Røde Kors leksel¡'elp å bremse.
Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring,
motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksetrjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og
erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en situasjon, i et miljø med trygge
rammer. Røde Kors leksehjelp tilbys i dag til elever på mellom- og ungdomsskoletrinnet og
videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den
utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.

Ringerike og Hole Røde Kors leksehjelp er åpen hver mandag fra kl. 14-17, i biblioteket på Ringerike
Videregående skole. Alle deltagere får gratis mat den første halvtimen.

I høstsemesteret2015, var leksehjelpen åpen 10 ganger og i gjennomsnitt møtte 8 elever og 4
leksehjelpere.
I vårsemesteret20l6 holdt leksehjelpen åpent 17 mandager og i gjennomsnitt møfte7 elever og 4
frivillige. Vi jobber nå med aktiv satsing på å nå frem til flere elever med behov.
Ønsket om å fortsette denne aktiviteten er sterkt hos alle. Spesielt de med minoritetsbakgrurur.
Foreldre og skole har gitt tilbakemeldinger om bedre karakterer og mestring fra noen elever som har
vært på leksehjelp.
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Vedlagt følger årsmøtevedtatt handlingsplan og budsjett for 2016, samt revidert regnskap for 2015.
Arbeidet med kommende års budsjett vil ikke starte opp før tidligst i november 2016.
Aktivitetsnivået er avhengig av ressurstilgang og samarbeid med Ringerike Kommune. Med bakgrunn
i ovenne'¿nte informasjon om Røde Kors sitt engasjement for lokalmiljø pâ Ringerike, og vårt ønske
om fortsettelsen kunne tilby disse aktiviteter søker vi om et årlig tilskudd på 340.000. kr

Vi ser frem til snarlig og positivt svar.

Med vennlig hilsen
Ringerike og Hole Røde Kors
-sign-

Lakselv Staale Trevland
Daglig leder

, €/---. ¡ - l ; -/
3 vedlegg:

Vedlegg 1: Handlingsplan 2016
Vedlegg 2: Budsjett for 2016
Vedlegg 3: Resultatregnskap for 2015
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1. Hvem vi er

1.1 Våre prinsipper
Røde Kors driver sin virksomhet i samsvar med Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsens syv grunnprinsipper

Humanitet
Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å
forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse, og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme
gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle.folk.

Upartiskhet
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å l¡ndre
nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst.

Nøytralitet
For å kunne bevare alles tillit, skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti, eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs
eller ideologisk karakter.

Uavhenqiqhet
Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødssituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid
opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene.

Frivilliqhet
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivittig medlemskap, og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler.

Enhet
I hvert land kan det bare være én RØde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet.

Universalitet
Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.

L.2 Røde Kors'oppdrag og samfunnsrolle
Røde Kors'oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vår innsats er forankret i lokale behov, og tar utgangspunkt i ressurser, kompetanse og
lokale forhold.

Norges Røde Kors er del av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen, som er verdens største humanitære nettverk med 189 foreninger. Gjennom søsterforeninger i alle
land og deres lokale frivillige, er Røde Kors til stede for å tr¡etpe de mest sårbare - OåOe før, under og etter katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold.

Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon. Vi er en beredskapsorganisasjon der alle ledd er klar til innsats dersom en krise skulle inntreffe. I Norge
er vi organisert i tre hovedområder: Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom.
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Gjennom den kongelige resolusjon av 14.08.7907 og 21.08.2009 er Røde Kors støtteaktør for norske myndigheter, våre aktiviteter støtter og utfyller tjenestetilbudet til
det offentlige. Røde Kors er pådriver for å øke kunnskap om og respekt for internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter. Alt vi gjØr, er styrt av Røde Kors-
bevegelsens syv grunnleggende prinsipper.

Røde Kors er en medlemsstyrt organisasjon med over 4OO lokalforeninger fordelt på tS distrit<t. Vi utfører våre aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom frivillige i våre
lokalforeninger. Distriktene bistårlokale ledd med rådgivning, tilrettelegg¡ng og opplæring, og er pådr¡verfor at målene i hovedprogrammet kan nås. Distriktet er
koordinator og bindeledd mellom lokalt og nasjonalt nivå i organisasjonen.

Norges Røde Kors representerer Røde Kors overfor nasjonale myndigheter, Norges Røde Kors bistår distrikt og lokale ledd med rådgivning, tilrettelegging og opplæring,
og er pådriver for at målene i hovedprogrammet nås. Norges Røde Kors er koordinator og bindeledd mellom distriktene i organisasjonen.

2. Hva vi gjør

Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:
- Vi forebygger og responderer for å redde liv
- Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag
- Vi jobber for sosial inkludering og mangfold
Røde Kors er til stede med omsorg i lokalsamfunn, og skal kunne bistå før, under og etter katastrofer, kriser eller hendelser. Fem innsatsområder skal
ha spesiell prioritet i landsmøteperioden:

Lokal beredskapsevne.
Røde Kors vil bygge lokal robusthet og beredskapsevne gjennom å være til stede før, under og etter at en katastrofe eller krise rammer.

Søk og redn¡ng.
Røde Kors vil bygge kapasitet og kompetanse som aktør i redningstjenesten.

Oppvekst.
Røde Kors vil være til stede for å skape trygge, åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge, og spesielt legge til rette for å gi tilbud til barn
og unge i utsatte livssituasjoner.

Migrasjon.
Røde Kors vil være til stede for migranter som har behov for støtte og inkludering, ved å b¡dra til å sikre grunnleggende humanitære behov,

Sosial inkludering.
Røde Kors vil være til stede for mennesker som har behov for sosial kontakt ved å tilby åpne møteplasser og kontakt én-til-én og i nettverk.

Alle organisasjonsledd skal legge følgende Røde Kors-vurdering til grunn for sine planer og prioriteringer

1. Det foreligger et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner.

2. Aktivitetenelølger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper.

2



3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring

4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven.

2.L Vi forebygger og responderer for å redde liv
Røde Kors forebygger og responderer ved katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klimaendringer, et
økende antall naturkatastrofer og mer ekstremvær, samt et stadig mer komplisert konfliktbilde, gir økt behov for lokal robusthet, beredskap og
respons. Røde Kors vil sikre helhetlig beredskap ved å:

Holde Ressurssystemet og DIBA oppdatert
Delta pä møter oq samlinqer i req¡ av Buskerud RK Beredskapsutvalq
Kort informasìonsbrev til alle medlemmene om beredskapsplanen
Alle frivilliqe skal settes inn i beredskapsplanen på et medlemsmøte

Opprettho ld e a ktiviteten i beredska psutva I g et.
Arranqere et planspill for tillitsvalqte i lokalforeninqen.

2.L.1- være landets viktigste frivillige beredskapsorganisasjon, hvor frivillige og ansatte forstår sin rolle i beredskapsarbeidet, og kan bistå før,
under og etter en hendelse

Vi ønsker delta bi lan lse av samvirkeøvelser.o

2.1.3- gjennomføre regelmessige øvelser i hele Røde Kors og isamarbeid med eksterne aktører

Styrke vannredningstjenesten pä flattvann ved økt kompetanse n9
o
ar

, samt styrke det forebyggende arbeidet pä
opprettholdes og vi holder lokalt grunnkurs iSatsningen på elveredninq

og treni
o

ogsa.
tjordene

Videre utvikle A enrom detruons
Ha trente o kom ente frivilli
Hao aterte UMS lister
Vi ønsker holde en aktivitetsda Gladtvedt B der hensikten er rekrutterin
Vi skal foftsette til medlemmer relevante kurs samt holde øvelser.

2.L.2-styrke Røde Kors' posisjon innenfor beredskapsarbeidet gjennom å:

- videreutvikle Røde Kors Hjelpekorps ved å Oygge kapasitet og kompetanse som sentral aktør i redningstjenesten, beredskapsarbeidet og
helsetjenesten

- videreutvikle Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom som sentrale aktører i beredskapsarbeidet

- videreutvikle ordningen med beredskapsvakter
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Ved konkrete henvendelser vil vi b med kontakt med No Røde Kors.

2'L.9 - bistå til å gjenopprette kontakt mellom mennesker som har kommet bort fra hverandre som følge av katastrofer og kriser, væpnet konflikt
og vold

Delta pä W-Rt<sjonen 23.LO.20L6
Organisere innsamlingsaksjoner etter oppfordring fra Norqes Røde Kors.
!i skal bistå lokalbefolkningen ved kriser, også i èn-til-èn situasjoner.

Vi deltar i innsamlin saks oner
Vi deltar letea oner o andre hendelser etter utkallin 9.

2.1.8- bistå mennesker med akutte behov som følge av katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold

Vi vil utdanne hovedinstruktør
Vi vil utdanne instruktører innen DHLR oq NGF
Informere bredt om hva vi kan tilby
Se pä muliqhetene for ä holde en äpen førstehielpsdaq for barn oq unqe

2.L.7- Øke kunnskapen om førstehjelp i befolkningen, og tilby førstehjelps- og friluftslivsopplæring til barn og unge

Arranqere qrunnutdanninq: NGF, intro- oq psykososial førstehjelp

Vi følger opplæringsplan til Norges Røde Kors
Eksisterende frivilliqe må oppfordres til å ta qrunnopplærinq, selv om det ikke var et krav da de ble medlemmer/frivilliqe.

Vi følqer qrunnopplærinqen bestemt av Norqes Røde Kors Hjelpekorps.

2.1.6-tilby førstehjelpsopplæring til frivillige og ansatte, og sørge for at alle frivillige har kunnskap om både fysisk- og psykososial førstehjelp

Kontinuerlig tilpasse RHRKs beredskapsplaner til lokale behov

Opprettholde årlige møter med Ringerike og Hole kommuner sine beredskapsansvarlige for ä avklare hva RHRK kan ä bistä med ved
ekstraordinære hendelser, oq evt. deltakelse i kommunenes beredskapsråd.

2.I.5- legge til rette for systematisk dialog, avklare roller, og inngå samarbeidsavtaler med kommunene og andre aktører om lokalt beredskaps-
arbeid

UMS-program er implementert og i bruk

2.L.4- implementere varslingssystem i hele organisasjonen

DeltapåRingerikeogHolesKommunersøVelSeikriseledelse,iregiaVFylkeS!]I
Invitere kommunen oq eksterne aktører når vi har øvelser

4



Vi deltar i Buskerud Røde Kors sitt samarbeidspros'iekt i utlandet

2.L.12- styrke søsterforeningervi samarbeider med, slik at disse effektivt kan forebygge og respondere på humanitære behov ieget land

Orqanisere innsamlinqsaksjoner etter oppfordrinq fra Norqes Røde Kors
Vi deltar i innsamlinqsaksjoner.

2.L.11- O¡Ora til gjenoppbygging etter katastrofer og kriser, væpnet konflikt og vold på en måte som styrker langsiktig utvikling

Holde beredskapssamlinq for alle tillitsvalqte
Vi har fokus pä en qod beredskap oq kompetansehevinq

2.L.1O-styrke evnen til å forutse og være forberedt på katastrofer og kriser, og jobbe forebyggende for å redusere de humanitære konsekvensene

2.2 Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag
Røde Kors gir hjelp til mennesker rammet av konflikt og katastrofer. I tillegg driver Røde Kors forebyggende arbeid og helseopplysning både nasjonalt
og internasjonalt. Røde Kors vil:

Fortsette med samarbeidet med russen ved å være tilstede pä

Hvordan: Ikke aktuelt pä nåværende tidspunkt Tidsaspekt Status

-Gjennom aktiviteten Røde Kors Ungdom tilbyr vi møteplasser oq arranqementer for unqdom 13-30 år, med hovedfokus på ..på flukt>>

russens arran ementer i det offentli e bildet.

2.2.3-ddve seksualopplysning og forebygging av seksuelt overførbare sykdommer blant ungdom

Ansvarlig

2.2.2' forebygge mobbing, trakassering og vold blant barn og unge ved â titøy opplæring i konflikthândtering

Delta natt til 1. o natt til 17.mai arran ement
Faste utflukter for barn av immi ranter i Rín erike Hole kommuner.
o i forhold til kommunale avtaler anisas andre instanser ifht barntn o oner o un ô
Rekrutterin o o lærin av Lekse el

Rekruttere flere brukere av Leksehjelpen
Delta på Landsleir for Røde Kors Ungdom
Samarbeide med andre frivillige orqanisasioner, foreninqer oq skoler
Bruke Røsholmstranda som en samlinqsplass for barn oq unqdom

allsidi e aktiviteter-Tit
sommerleir for Bark-Delta p

nnom Barnas Røde Kors.

2.2,1-titUy flere trygge, åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge
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Vi deltar i innsamlinqsaksjoner
Orqanisere innsamlinqsaksjoner etter oppfordrinq fra Norqes Røde Kors

2.2.9
Følge med isamfunnet og väre arenaer, gi beskjed til rette instans ogfølge tjenestevei ved avvik, hvis behov

2,2.8
Hvordan: Behovet er dekket av distriktskontoret

2.2.7
Vi kan tilby inntil 10 overnattingsplasser pä huset, samt mobilisere overnatting pä aktuelle skoler

2.2.6
Dele ut informasjon om blodqiverproqrammet pä stand, internett og kurs internt

Vi informerer internt.

2.2.5
Hvordan: Ikke aktuelt på näværende tidspunkt

2.2.4-t¡by støtte til vitner i rettsaker ved flere domstoler

-bidra til å sikre trygg tilgang til helsehjelp til ofre for væpnet konflikt og katastrofer

-bidra til tilgang til helsetjenester der helsevesenet ikke dekker menneskers grunnleggende behov for helsehjelp

-støtte og styrke lokalbasert helseopplysning og sykdomsforebyggende arbeid hos søsterforeninger vi samarbeider med

- tilrettelegge akutte overnattings- og sanitærtilbud ved behov

- rekruttere flere blodgivere

Tidsaspekt

Tidsaspekt

Status

Status

Ansvarlig

Ansvarlig

2.3 Vi jobber for sosial inkludering og mangfold
Alle mennesker skal ha like muligheter til deltagelse i samfunnet, og Røde Kors vil bekjempe alle former for diskriminering, undertrykking, intoleranse
og rasisme. Røde Kors er pådriver for et trygt og tolerant lokalsamfunn gjennom inkluderende aktiviteter og holdningsskapende arbeid. Røde Kors
bidrar til å styrke folkehelsen ved å legge til rette for at flere kommer i aktivitet og deltar sosialt. Frivillig arbeid er i seg selv en viktig faktor for god
folkehelse. Ensomhet er også en stor folkehelseutfordring som rammer i alle faser av livet, men unge og eldre er særlig utsatt. Røde Kors vil:

Se

2.3.L

Tiltak for bosatte ktni Ser
utenAktivitet for ensom un dom med o elle behov Se muli heten o vurdere for o en en aktivitet for disse.

rette aktiviteten Norsktrenimuli heten for o

rettelse av herrelamuli heten for o

Videre e Kvinne aru
Arran ere flerkulturelle aktiviteter for barn u dom voksne
o rettholde Vaffel som en aktivitet

- bidra til økt sosial kontakt gjennom skape gode møteplasser

6



2.3.4

2.3.3

2,3.2
Vi ser muli heten for tilrettel eksisterende aktiviteter med tanke inkluderÍn av et større man ld av frivilli e.

Sluttføre arbeidet med kunne til FI in uide i Jevnaker Kommune. Avklare med Jevnaker Røde Kors
Vurd tilb enesten til nærli nde kommuner for dekke et eventuelt behov øke rekrutterin til aktiviteten.ere a

- tilby flyktningguide i flere kommuner
Internas onal festival i Søndre ark
B urer med MS Dronni ra for kvinne ru o bosatte fl nin er

el n ft ktnin er i Rin rike for bedre inte renn i arbeidslivet
Kulturfo lse for frivilli eo offentli e
Nettverks in o inte rerin
Gi informas on til fl nrn a kere
Aktivitet Hvalsmoen Tra nsittmotta k
Aktivitet for bosatte flyktninq
Flerkulturell middaq
Flerkulturell ìuletrefest
Ha basketballdaq i samarbeid med Hønefoss basketballklubb for unqdom fra Hvalsmoen Transittmottak
Miliøduqnad for <Mitt nye land>>

Flerkulturell tur til Leos lekeland for barn
Flerkulturell bowlinq for unqdom
Tur til Kuben for qravide oq spedbarnsmødre på Hvalsmoen Transittmottak
<<Sønda skos>> for barn Hva lsmoen Tra nsittmotta k.
Bistå Flvkninqquide i deres aktivitet på Hvalsmoen Transittmottak
Vurdere bi FI ktnin uiden i deres aktiviteter mottak.

asylmottak et aktivitetstilbud, og være et bindeledd mellom mottaket og lokalsamfunnet- gi beboere p
ike HoleSøke om midler til lokalt i Rinkunne holde ett kurs for utdanne Besøksvenn med hund

Utdanne n e Besøksvenn med hund i samarbeid med Buskerud Røde Kors
lunFortsette samarbeid med Rin . turererike Frivilli sentral a

Besøksvenn med hund b e de som er ute i aktivitet
Jobbe for flere

er for emmeboende eldre

de rivate
n enn
institus onsbesøk

FØ

nte besøksvenner som kan bidra i

de som ikke har kommet i

kommunen

Ha god dialog med Helse og Omsorg i Ringerike og Hole kommuner for kartlagt behovet for de som trenger besøk i private hjem og
institu oner

å rues Omsorgsbase, Høyenhall, Ringerike Sykehus, Austjord Hospice, Heradsbygda Dagsenter, Sokna
Omsorqssenter, Hole Omsorqssenter oq Hvelven. Om muliq, komme i qanq p
Fortsette aktiviteter p

å andre institusjoner.

- utvikle besøkstjenesten slik at vi når nye målgrupper
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Se muli heten for o start av aktiviteten BaRK i Hole Kommune
Videreføre aktiviteten BaRK i Ringerike Kommune
Gjennom aktiviteten Røde Kors Unqdom tilbyr vi møteplasser oq arranqement for unqdom 13-30 år.

2.3.10

S re informa on om inter nal humanitær rett menneskeretti heter ennom arra ere introdu onskurs
Delta i Flukt-arran ement i re iavNo Røde Kors Un dom
Rekruttere flere un dommer til aktivíteten P Flukt

2.3.9

Forsøke ä legge til rette for at personer som har nedsatt funksjonsevne kan delta i lokalforeningens aktiviteter, bäde som bruker og
frivilliq.

2,3.8

Være åpen for å samarbeide med Kriminalomsorgen ved ä gi muligheten til ä avtjene samfunnstjeneste gjennom arbeid hos
lokalforeninqen

2.3.7
Rekruttere flere visitorer
Arra re adventfest Ri rike Fen sel
Arra re sommerfest Rin erike sel
Videreføre Visitortjenesten pä Rinqerike Fenqsel

2.3.6
Videreføre tilbudet om Leksehjelp for barn, unqdom oq voksne
Vurdere oq eventuelt planleqee for oppstart av proqrammet Norsktrening

2.3.5

- forebygge ensomhet blant barn og unge

- drive holdningsskapende arbeid for ä motarbeide stigmatisering og diskriminering

- fremme inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne

- bidra til sosial inkludering av mennesker etter rusbehandling, etter soning og til mennesker som har psykiske utfordringer

- avhjelpe ensomhet og isolasjon ved å besøke innsatte i fengsler

- tilby leksehjelp og norsktrening, og sette i verk andre tiltak som kan bidra til inkludering i arbeidslivet

3. Hvordan v¡ arbeider
For å styrke vår evne til å drive humanitær aktivitet, fremme humanitære budskap, og bygge organisasjonen i et langsiktig perspektiv i tråd med våre
prinsipper, inneholder langtidsplanen for 2OLL-2O2O tre organisatoriske langtidsmål:
- Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors-foreninger
- Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid
- Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon
Røde Kors vil være til stede i lokalsamfunnet og kunne bistå fgr, under og etter katastrofer, kriser eller hendelser for å ta vare på dem som trenger det.
I denne landsmøteperioden løftes et felles, nasjonalt innsatsområde:

8



Lokal kapasitet.
Røde Kors vil bygge lokal kapasitet gjennom rekruttering og oppfølging av frivillige og medlemmer, og i nær dialog, støtte og samhandling mellom
o rga n isasj o ns I ed d ene.

3.1 Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors-foreninger
Røde Kors skal være en endringsvillig og forutsigbar organisasjon. I Norge bidrar lokalforeningene til trygge lokalsamfunn. Mangfold og bredde i egen
organisasjon er viktig for å forstå og møte de humanitære behovene på en best mulig måte. Røde Kors arbeider ut fra demokratiske prinsipper, og Røde
Kors Ungdom jobber spesielt med å tilrettelegge for deltakelse for, av og med ungdom. Internasjonalt samarbeider Norges Røde Kors med
søsterforen¡ er for å bedre ani kti ka tets in nsidi læri G nnom koordinert innsats vil Røde Kors:

3.t.2

3.1.1

FøI kurs arra ert lokal i omr det distriktet naltnaseo
Holde introdu nskurs NGF kurs kososialt førsteh kursel temakurs lokalt.

Tilstrebe at all grunnopplæring for
områder

bli godkjent i Hjelpekorpset blir gjennomføft i løpet av ett halvt f, 09 ved samarbeid med andre
Vi tilstreber kunne la alle n e frivilli e ennomføre runno lærin innen det første halvea ret er tt

- sørge for at frivillige kommer raskt i aktivitet og blir inkludert i organisasjonen

Sende ut et nyhetsbrev til alle frivillige om hva som skjer i aktivitetene. Sende informasjonen til Daglig Leder som videresender ut til
alle.

ennomføre en nd for alle frivill Røde Kors-huset for sosialiserin o samhø het
Kontakte tidli ere frivilli i sin aktivitet o rdre dem til a no a ktiviteten.
Da li Leder Aktivitetsleder har tn ssamtaler med n e frivilli e etter et halvt ved behovr
Helhetlig mottak av nye medlemmer
Oppfordre eksisterende medlemmer til framsnakke oq aktivt rekruttere nye medlemmer.
o rettholde h kvalitet i alle aktiviteter.

Alle de obligatoriske kursene skal annonseres i sosiale medier og kalendere på nett, sammen med oppfordring til å melde seg inn som
medlem

Markerinq av 8. Mai
o nisere stand R¡ efl eno Holed eno eventuelt andre arenaer.
Holde sosiale medier oppdateft

aver o tilskuddo datere emmesiden med informa
Holde emmesiden sosiale medier

on om muli het for
rt

Vi har korpsmøter med qodt faqliq innhold.
Vi skal iobbe for å få qod redaksionell omtale i media, samt oq profilere oss utad.
Oppdatere rekrutterings og -synliggjøringsplan for RHRK, med tilhørende brosjyre og materiell

- øke innsatsen for å rekruttere flere medlemmer og frivillige, og arbeide for å beholde dem

9



3. 1.10 - styrke samarbe¡det mellom re distrikter og søsterforeninger gjennom helhetlig innsats fra frivillige og ansatte

Vi kommer til a fortsette satsni en det ode samarbeidet innenfor Om de Rin
Vi deltar distrikts- sentrale mØter o saml r der rammet er relevant.

rike.

o rettholde etablere samarbeidsavtaler med offentli eo rivate institu oner
Se muli heten for samarbeide utenfor ftom de for ri ne flere sanitetsva kter

Opprettholde samarbeid med AMK, Skiforeningen og andre aktører.

3.1.9
Vi har et bredt tilbud av aktiviteter i lokalforeninqen

3,1.9
Ha et aktivt lokalräd Unqdom

3.L.7

Medlemmene väre og de frivillige speiler sammensetningene i befolkningen. Vi ser at det er en forutsetning med gode norskkunnskaper i

enkelte av aktivitetene oq kursene.

3.1.6
Vi skal delta lokale ionale nas onale samli er.
Delta distriktets rsmøte

Delta Sentral Un doms Konferanse SU

Arran ere rsmøte lokalt

3.1.5
Se muli heten for kunne re istrere n e frivilli e sin kom etanse som utdanni i Røde Kors

Vi fortsetter haeno dateft medlemsliste som inneholder hvert enkelt medlems kom etanse.
Ka kom NSE I TESSUTSS stemet n rn frivilli e medlemmer melder

3.L,4
Følqe opp kurs arranqert av distriktet og andre aktuelle kurs
Vi tilbyr medlemmer lokale-, reqionale oq sentrale kurs i reqi av Røde Kors

3.1.3
Inkludere nve frivilliqe i frivilliqenqasjement som ikke krever qrunnutdanninq
Se muli heten for ha ne instruktører for ennomføri AV runnutdannin i aktiviteter med stor tÍlstrømnin

- inngå samarbeidsavtaler med myndigheter, institusjoner, næringsliv og andre aktører

- sørge for at Røde Kors er inkluderende og äpen for alle

- bruke unge frivilliges ferdigheter og kunnskap til ä lede og delta i frivillige aktiviteter og i organisasjonsdemokratiet

- utvikle organisasjonen, slik at frivillige, tillitsvalgte og ansatte speiler sammensetningen i befolkningen

- motivere til deltakelse, og sØrge for åpne og demokratiske beslutningsprosesser

- kartlegge og nyttiggjøre seg den formal- og realkompetanse medlemmer og frivillige har, og løpende oppdatere denne
informasjonen

- sikre god oppfølging, og tilby behovsrettet opplæring og lederutvikling til frivillige, tillitsvalgte og ansatte

1
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Delta distriktets utenland ekt
3.1.11 - bidra til bedre samordning og koordinering med andre deler av Røde Kors og Røde Halvmäne-bevegelsen

3.2 Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid
Røde Kors skal avdekke humanitære utfordringer, og bidra til å sikre bedre kunnskap om, og oppfyllelse av, internasjonal humanitær rett og
menneskerettighetene. Vi er støtteaktør for norske myndigheter, og er i tett dialog med nasjonale og lokale myndigheter, Dette gir oss mulighet til å
påvirke lover, retningslinjer og budsjetter som har konsekvenser for vårt arbeid og det humanitære rommet vi arbeider innenfor. Røde Kors vil:

3.2.7

3.2,6

3.2.5

3.2.4

3.2.3

3.2.2

3.2.L

Aktivt obbe for i stand en Beredska savtale med Rin rike o Hole kommuner
driver ifht flerkulturelt arbeid

imf. 3.2.9. alle punktene

- utvikle og nyttiggjøre statusen som støtteaktør for norske myndigheter
Gi en takk til frivillige, givere og samarbeidspartnere

sosiale medierVære
llende rsberetninSkrive en u

e i lokalsamfunnet samt media o

- synliggjøre resultatene av humanitær aktivitet
Aktivt bruke oq informere om Røde Kors-prinsippene

- ivareta vårt omdømme som en troverdig humanitær aktør
Vi oppfordrer oq støtter dette arbeidet pä distrikt oq nas'ionalt nivä

- bedre rammevilkärene for humanitær innsats
Ved behov oq der ressursene er tilq'ienqeliq

- være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner
Røde Kors-vurderinq ved behov
Kontinuerliq iobbe med det qjennom de aktivitetene vi har oq via tjenestevei sørqe for at informasion kommer til rett mottaqer

- avdekke humanitære utfordringer, og sette fokus pä årsakene til särbarhet
er om derru

Gi informa on
rivate instanser o rettholder sitt ansvar i utsatteTilse at offentli

henvise de til rett instans

- sikre mennesker i sårbare livssituasjoner tilgang til hjelp

1.L



Søke støtte og midler til innkjøp og driftsmidler av ny 9-seters minibuss for bruk av lokalforeningen og dens aktiviteter. Drifts og vedlikeholdsmidler for
første 5 år ooså inkludert.

Søke støtte oq samarbeid hos det lokale nærinqslivet

3.2.10
Opprettholde kontakten med Rinqerike Folkehøqskole i fht aktivitetene BaRK, Leksehjelp og Flyktningguide
Fortsette samarbeid med Rinqerike oq Hole Kommuner vedrørende beredskapsplan

Videreutvikle samarbeidet med Frivilli sentralene i Rin erike Hole
Være en aktiv driver for møter med Rin erike Hole Kommuner om aktiviteter tilbud

Fortsette det qode samarbeidet med politiet, samt videreutvikle samarbeidet med brann- oç¡ redninqsetatene.

Ha en tal aktivitet.
Skolerin av tal ner ennom holde et mediakurs lokalt
La e instrukser vedrørende mediah ndterin

3.2.9 - utvikle nettverk med myndigheter, private aktører, andre frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner

3,2.8

- arbeide aktivt overfor næringslivet for å styrke deres satsing på samfunnsansvar

- gi flere frivillige, medlemmer og tillitsvalgte mulighet til å bli gode og trygge talspersoner som deltar aktivt i samfunnsdebatten

Arran ere introdu nskurs for alle n e frivilli e
Aktivt informere o om re rinsi r

3.2.12
Videreføre samarbeidet om flerkulturelt internasjonalt samarbeid med Norqes Røde Kors

3.z.LL

- utvikle, styrke og spre kunnskap om internasjonal humanitær rett, menneskerettighetene og prinsippene, både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt

- samarbeide med Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen om utvikling av humanitær politikk og påvirkning av institusjoner og
myndigheter

3.3 Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon
Vi er ett Røde Kors, med felles fokus og innsats rettet inn mot felles må|. Røde Kors driver kompetanseutvikling og rekruttering som gjør oss enda
bedre i stand til å møte de humanitære behovene. Vi vil sikre et solid økonomisk grunnlag og forutsigbare inntekter for å opprettholde og utvikle
aktivitet, og for å være i stand til å iverksette øyeblikkelig hjelp uavhengig av eksterne finansieringskilder. Røde Kors vil:

3.3,1
Tilstrebe i alle frivilli runnutdannin innen ett halvt ved behove r

- sikre at de humanitære aktivitetene har god kvalitet og er godt forankret i Røde Kors'verdigrunnlag
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3.3.9
3,3.7

3.3.6

3.3.5

3.3.4

3.3.3

3,3.2

Videre drift av Vambukiosken samt har et h fokus sanitetsvakter. Vi ser muli heter for finansierin

Videreføre et odt samarbeid med distriktet o levere dokumenta on lokalforenin ens arbeid.

Kontinuerli se etter aktuelle finansierin kilder
Søke finansierin fra ulike r samt la e rutiner for søke rosesser

sknin mali dvendi der for økt utleie av Røde Kors-husetAV omr
Jmf 3.1.1 hele punktet
Organisert tømming av pantekasser pä Ringkollen og utplassering av flere pantekasser
Øke fokus Grasrotandelen lokalt bl.a ennom Faceboo lokal markedsførin relevante aktiviteter
Øke fokus Panto lokalt bl.a ennom Facebook lokal markedsføri relevante aktiviteter

- sikre stabile inntekter og lokal finansiering av lokale aktiviteter

- Øke inntektene fra fastgiverordningen

- Sikre systematisk erfaringslæring og utvikle distriktene som nasjonale kompetansesentre
G øre en vurderin ninnføre still rsmøtet 2Ot6n som Re rilnska edarbeider i en 20%o stillin

ærende stillin brukter som er i lokalforenin en hvor den er mest hensiktsmessiøre en vurderi i forhold til n

i forhold til

Vurdere aktivitetene ennom ret
Utvikle rutiner for rapporterinq
Rapporterinq til alle qivere som krever det
Følqe oq bruke handlinqsplanen som er ärsmøtevedtatt

- sØrge for at aktiviteter blir evaluert, og drive målrettet rapportering
Vi følger Norges Røde Kors sine retningslinjer

- få maksimal humanitær uttelling for hver innsamlet krone, og ha lave administrasjonskostnader
Holde beredskapssamlinq for alle tillitsvalgte
Vi skal fortsette å t¡l¡v ledere relevante kurs, samt holde øvelser

- sørge for at alle ledere har kompetanse i beredskapsarbeid

Aktivt tilrettelegge for at frivillige kan delta på prosjekt og styrearbeid hvis kompetanse, personlige egenskaper og motivasjon er til fordel
for Lokalforeninqen og dets aktÍviteter.

r utnevnt leder og nestleder hvor det er behov
Til aktuelle kurs til aktivitetsledere
Tilrettelegge for at de aktivitetene som trenger,

- ha ledere som motiverer og inspirerer til innsats
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3.3.L2

3.3.11

3.3.10

3.3.9

Se muli heten for delta "Grunnkurs O anrsa ont'o ennomføre en rolleavklarin rosess.

- ha rutiner og verktøy for ä händtere interne konflikter
Giennomføre opplærinq for aktivitetsledere i bruk av DiBA og Ressurssystemet
Vi oppfordrer oq lærer opp medlemmene i bruk av korsveien oq fildelinqstjeneste

- få på plass og bruke verktøy for drift av organisasjonen, blant annet gjennom ett godt database/medlemssystem
Videreutviklinq av Røsholmstranda
Utplasserinq av nye pantekasser
Ønsker om ä qiennomføre ett bruktmarked

støtteordni r fra NRXo
ferdi stille inform

lokalt nærin sliv samt økt fokus
re for lokalforeni ennsbros

Økt fokus
Utvikle o

søknader til fond

- utvikle nye inntektskilder og samarbeide med partnere som kan bidra til langsiktige inntekter
Orqanisere innsamlingsaksjoner etter oppfordrinq fra Norges Røde Kors
Planleqqe, orqanisere oq delta pä ry-Rksjonen for 2OL6

- delta i innsamlingsaksjoner til Røde Kors-formål
Salq av Røde Korsprodukter
Gjenopprette h uskomité
La e vedlikeholds lan av e et hus
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RI N G E RI KE OG H OL E Rø D E KORS
Org.nr.: 975 597 563

Budsjettforslag 2016

Budsjett 201 6 Regnsk. 201 5 Budsjett 2015
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Driftsinntekter

Kontingenter

Tilskudd

lnntekter vakt, leteaksjoner, kurs

Salgsinntekt

Utleie av huset

lnntektsføring av tilskudd

Annen driftsinntekt

Gevinst ved salg av driftsmidler

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekt

Purregebyr

Rentekostnad

Sum finansinntekter og -kostnader

Arets resultat

Overføringer:

T illfra annen egenkapital

Til egenkapital med interne restriksjoner

Fra egenkapital med interne restriksjoner

Sum

1 70 000

2627 400

1 60 000

62 000

115000

273 800

224 200

0

162 395

I 467 077

221 491

82 450

273 800

218 288

170

1 300

170

65

120

283

251

000

750

000

000

000

800

000

3 632 400 2 425 501 2 360 550

36 000

1 341 560

269 772

1 799 075

50 323

786 134

397 572

1 027 796

53 100

809 620

397 922

1 387 528

3 446 407 2261825 2 648 170

185 993 163 676 -287 620

22 414

250

1 197

21 467

185 993 185 143 -287 620

1 85 993 222 093

-36 950

-48 526

-239 094

185 993 185 143 -287 620
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RINGERIKE OG HOLE RøDE KORS
Org.nr.: 975 597 563

Resultatregnskap for 201 5

Noter 2015

Driftsinntekter

Kontingenter

ïlskudd
lnntekter vakt, leteaksjoner, kurs

Salgsinntekt

Utleie av huset

lnntektsføring av tilskudd

Annen driftsinntekt

Gevinst ved salg av driftsmidler

Sum drÌftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekt

Punegebyr

Rentekostnad

Sum finansinntekter og -kostnader

Arets resultat

Overføringer:

Til/fra annen egenkapital

Til egenkapital med interne restriksjoner

Fra egenkapital med interne restriksjoner

Sum

162 395

1 467 077

221 491

82 450

273 800

218 288

2014

143 839

548 396

182926

56 971

112750

204 4A0

436 467

6

3

2

3

2425 542 1 685 748

50 323

786 134

397 572

1 427 796

34 442

523 206

325 022

876 197

2261825 I 758 867

163 677 -73 tt9

22 414

250

1 198

26 4M

1 026

21 466 25 439

185 143 -47 681

7

7

7

222093

-36 950

47 724

44 900

-140 305

Dokid:
I 6085451
(15t282-7)

I185,t43 -47 68t

Resultatregnskap for 201 5



RINGERIKE OG HOLE RøDE KORS
Org.nr,: 975 597 563

Balanse pr. 3l .12.2015

EIENDELER

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygninger
Transportmidler
lnventar og utstyr

Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

$um fordringer

Fo rslu ddsbetalte kostnader
lnnbetalinger avvikende år

Forskuddsbetalte kostnader

$ um forskuddsbetalte kostnader

Ban kinnskudd, kontanter

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Note

.)

3,6
3

20{5

1 240 000
638 661

0

2014

1 280 000
630 502

0

I 878 66{ I 9,l0 502

1 û78 661 { 9r0 502

215657
0

1 19 065
0

215 657 f19 065

0

0

0

22780
0 22780

2,4 I 977 887 I 568 863

2 193 545 { 710 ?09

4072245 3 621 ?10



RI N G E RI KE O G H O L E Rø D E KO R S
Org.nr.: 975 597 563

Note I Regnskapsprinsipper og virknlng av prlnslppendringer
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
lnntektsføring skjer ì takt med opptjening.

Note 2 Ansatte, godþjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader består av følgende postor:

Renhold

Flerkulturel koordinator

Kontormedarbeider

Kontormedarbeíder

Daglig leder

Folketrygdavgift

Feriepenger

Sum lønnskostnader

201 5

45 873

260 872

43 456

0

415 645

14226

2014

42 448

248874

118915

107 350

o

0

5 619

786 1 34 5232A6

Gjennomsnittelig antalt ansatte : 2

Lønn tildaglig feder er fakturert fra Buskerud Røde Kors, med kr. 415.645,- og

klassifÌsert som lønnskostnad.

Lønn til flerkulturell koordlnator er fakturert fra Buskerud Røde Kors, med kr. 260.872,- og

klassifi sert som lønnskostnad.

Lønn til kontormedarbeider er fakturert fra Buskerud Røde Kors, med kr.43.456,- og
klassifisert som lønnskostnad,

Foreningen har ikke krav til å tegne obligatorisk $enestepensjon og dette er derfor ikke opprettet.

Det er ikke gitt lån eller annen slkkerhet til ledende personer eller styre.

Foreningen har pr 31,12.2015 avsatt kr. O,- til betaling av skattetrekk.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor I 2015 utgjør kr.26 197 for revisjon og kr 10 791,- for annen bistand inkl. mva

Note 3 Varlge driftsmldler
Hus

2 019 400

Båt
641 610

KO.vogn

365 731

ATV
103 000

Varmg-
pumpe

30 000

Sum

3 71 6 '105

365 731

Transport Rednings
midler bll
303 235 618 860Anskaffelseskost 1.1.

Tilgang
Avgang t¡l kostpris

Anskaffelseskost 31.12.

Akk, avskrivn¡nger 31.12.

2 019 400
-779 400

641 610

-641 610

365 731

-73 150

303 235

-204 700

618 860

-371 316

103 000

-103 000

30 000 4 081 836

-30 000 -2203176

Balanseførl verdi 31 .12. 1 240 000 -0 292 581 98 535 247 544 1 878 660

, Arets avskivninger 40 000 127 800 73 1 5û 32 850 123772 3S7 572

Avskrivingssats
linjære avskriving

Antall år

2%

50 år

20%

5af

20 olo

5ar

2Oo/o

6â¡

20o/o

5år

20%

5år

20%

5âr



RI N G E RI KE O G H O L E Rø D E KO RS
Org.nr.: 975 597 563

Note 4 Øremerkede tilskudd
Ringerike og Hole Røde Kors har i 2015 fått øremerkede tilskudd ti! noen aktiviteter, kr.561.148,- av tilskuddene
er ikke anvendt i år / innbetalt avvikende år. Midlene er ikke frltt disponlble, tilskuddene som ikke er brukt er med i

bankens saldo pr 31.12.
Overførte tilskudd fordeler seg på følgendo prosJekter:

2015
F lyktning gulde, Gjensidígestifte lsen gave

LeksehJelp, Gjensidigestlftelsen gave

Område Ringerike
Lønnstilskudd, ny daglig leder
Lø nnstilskudd mlgrasjon
Hjelpekorps opplæring
Røde Kors Ungdom
Vaffellaget
Bark, Gjensidigestift elsen gave
Sum ikke benyttede øremerkede midler pr 31.12.

300 000

18 840

Note 5 Tilskudd Humanitært fond
Barnas Røde Kors
Besøkstjenesten
Visitodjenesten
Leksehjelp
Til sammen

Mottatte Ulskudd opprinnelig
Mottatt tilskudd i nnevae rende år

Akkumulert mottatf tilskudd

Akku mulert inntektsført lilskudd
Balanserføret tilskudd ikke inntekt 31.12

lvets inntektsføring

Note 7 Egenkapital

152 000 280 000 432 000

127 800 76 000 70 000 273 800

Oppt¡ent egenkap egenkap egenkap egenkap Egenkap
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Note 6 Tilskudd tif kjøp av Redningsb¡l, SAR Båt og KO vogn
Ringerike og Hole Røde Kors har fått tilskudd til kjøp av RedningsbiL, SAR båt og KO-vogn. Anskaffelsen av disse
driftsmiddlene ble delvìs finansíert med tilskudd, Dette tilskuddet har blitt bruttoført ved at kostprisen på
driftsmiddelet er aktivert og tilskuddet er ført opp som langsiktig gjeld.
Avskriving av driftsmiddel og inntektsføring av tllskuddet blir ført over 5 år i samme forhold som avskrivnÌnger.
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RINGERIKE OG HOLE RøDE KORS
Org.nr.: 975 597 563

Balanse pr. 31 .12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptient egenkapital
Annen egenkapìtal
Annen egenkapìtal med interne restriksjoner

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld
Tilskudd brutto ført mot SAR båt

Tilskudd brutto ført mot Redningsbil

Tilskudd brutto ført mot KO vogn
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Øremerkede tilskudd
Forskuddstrekk ansatte
Skyldig otfentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

06.03

Note 2015

2 085 383
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717 291
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Fra: Frida Nikoline Haugland [frida.haugland@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.10.2016 13:01:24 

Emne: Søknad om støtte til Student Riding Nations cup Hønefoss 2017 

Vedlegg: Søknad SRNC Norway.docx; Budsjett-SRNC-Norge.xlsx 

Vedlagt følger søknad om støtte til gjennomføring av Student Riding Nations Cup Hønefoss 
2017 og budsjett. 
 
Med vennlig hilsen  
Frida Nikoline Haugland  



Ringerike kommune  

Pb 123 sentrum 

3502 Hønefoss             5. oktober 2016 

 

Norske Studenters Rytterforening v/ Frida Nikoline Haugland  

Strandalivegen 177  

3570 Ål  

frida.haugland@hotmail.com 

 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL STUDENT RIDING NATIONS CUP NORWAY 2017 

Norske Studenters Rytterforening ønsker å arrangere et Student Riding Nations cup-stevne i Norge, 

juli 2017. Stevnet som nå er under planlegging vil bli avholdt på Bærenga Ridesenter i Hønefoss. 

Rytterne som deltar på SRNC-stevner er studenter fra forskjellige land hovedsakelig fra Europa og 

USA.  

AIEC er et eget forbund og har egne protokoller og reglement for sine SRNC-stevner som følges til 

punkt og prikke. Ett stevne går over tre dager, første dag går de innledende rundene i dressur. Andre 

dag går de innledende rundene i sprang og tredje dag holdes semifinale og finale i begge grener. Alle 

rir på ukjente hester som de kun har hatt ca 5 min til å bli kjent med på forhånd. Hvert land stiller 

med ett lag som består av tre ryttere. En rytter fra hvert lag konkurrerer mot to ryttere fra andre lag 

på den samme hesten. Den som rir hesten best kommer videre til neste runde. I neste runde skal 

rytterne ri på nye hester (får igjen 5 minutter til oppvarming) og skal ri igjennom et nytt 

dressurprogram eller en ny sprangbane. Slik går det helt til finalen. Alle må starte både sprang og 

dressur i den første runden. 

Denne konkurranseformen er lite kjent i Norge, men er svært stor i andre land. Dette er en 

konkurranseform som ikke krever at man transporterer hest med seg, for alle rir på lånte hester. Det 

er dermed rytterens tilpasningsevne ved å ri forskjellige hester som står i fokus.  

Studentene reiser fra land til land gjennom hele året hvor de samler poeng på hvert stevne. Finalen 

går i nyttårshelgen hvor vinneren kåret, både individuelt og lag. Vi ønsker at stevnet i Hønefoss skal 

være sommerens høydepunkt hvor studentene kan komme i sin skoleferie for å oppleve den fine 

norske sommeren. 

Vi ønsker også at dette skal være et åpent arrangement for Ringerikes innbyggere og derfor vil vi på 

finaledagen (søndag) arrangere åpen dag med ponniridning, åpen kiosk og show, slik at flere kan 

oppleve stevnet. Disse studentstevnene er kjent for å ha en utrolig atmosfære, med en stemning ut 

over det normale med jubel og musikk.  

Hønefoss ville hatt stor interesse av å tiltrekke seg en slik internasjonal oppmerksomhet. Aldri før har 

det blitt arrangert et internasjonalt ridestevne i Hønefoss. Klarer vi å gjennomføre et solid stevne 

med gode rammer er det stor sjanse for at studentene vil komme tilbake ved en senere anledning, og 

mulig fortsette eller utveksle til Høgskolen i Sørøst-Norge.  



Vi som arrangerer har vært med på mange slike stevner før rundt om i verden og vet styrkene og 

svakhetene vi må passe på for å lage et godt stevne.  

Disse stevnene handler ikke bare om hester og ridning, men også det sosiale. Man knytter kontakter 

med personer verden over, og skaffer seg venner for livet.  

Det er et krav om at det skal gjennomføres en kulturell aktivitet for studentene som gjør at vi får 

mulighet til å vise lokalmiljøet i Hønefoss 

Det er krav fra AIEC at deltagerkontingenten ikke overskrider en viss sum. Rytterne skal få all mat og 

overnatting inkludert. I tillegg er det krav om at det skal avholdes en treretters gallamiddag. Selv om 

vi får inn penger fra hver rytter og supporter er vi avhengig av økonomisk støtte for å kunne 

gjennomføre et slikt stevne.  

Med budsjettet vi har mangler vi 160 000 kr. Vi søker dermed om 150 000 kroner fra Ringerike 

Kommune, men er svært takknemlig for alt av bidrag vi får. Vedlagt følger et budsjett.  

Vi er helt avhengig av å få sponsormidler fra lokalmiljøet for å kunne gjennomføre dette. Komiteen 

som er satt sammen for å arrangere stevnet har veldig lyst til å vise frem det fine ridesenteret vi har i 

Ringerike, fjorder og fjell, og selvsagt den fine byen Hønefoss.  

Vi håper virkelig at Ringerike kommune er interessert i å bidra med midler for å gi Hønefoss og Norge 

en mulighet til å gjennomføre et SRNC-stevne. Vi vil sette Norge og ikke minst Hønefoss på kartet 

innen ridesporten og for studenter. Med tanke på at Ringerike er en region i vekst som skal satse 

friskt i årene fremover håper vi dere ser dette som et bra prosjekt å støtte. 

 

Med vennlig hilsen  

Norske Studenters Rytterforening v/Frida Nikoline Haugland  
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Fra: Roger Mathiesen ÆRoger.Mathiesen@ringerike.kommune.noÅ 

Til: Marja Lyngra Høgås ÆMarja.Lyngra.Hogas@ringerike.kommune.noÅ 

Kopi:  

Sendt: 03.01.2017 15:57:00 

Emne: Søknad om tilskudd 2017 - Veien tilbake 

Vedlegg: image003.png; Kort om mestringsdagen.doc; Presentasjon av Veien Tilbake.doc; Søknad til støtte av gjennomføring av mestringsdag i 

2017.docx 

Oversender som avtalt.. 

 

Hilsen 

Roger M. 

Tlf 90638539 

 

Fra: Magnar C gotnes  

Sendt: 18. oktober 2016 13:45 

Til: Christine Myhre BrC%then <Christine.Myhre.Brathen@ringerike.kommune.no> 

Kopi: Roger Mathiesen <Roger.Mathiesen@ringerike.kommune.no> 

Emne: VS: SC8knader 

 

Hei 

Hadde mC8te med Veien tilbake i september. 



De sC8ker om stC8tte til Mestringsdag i 2017. Den tar Roger hC%nd om ut fra den rammen vi setter av pC% budsjettet i 2017. 

Men sC% tilbyr de ogsC% en samarbeidsavtale for oppfC8lging av enkeltpersoner. 

Den oversender jeg til deg for vurdering. Aner ikke om det er noe din sektor trenger. 

Er det noen jeg kan oppgi som kontaktperson? 

NC% ringer de meg om dette&§8230;. 

Magnar 

 

Fra: TC8nnes Thomstad Æmailto:tonnes.thomstad@turnaround.noÅ  
Sendt: 16. september 2016 17:27 
Til: Magnar C gotnes 
Kopi: andre; 'HC%kon Fosshaug Holst' 
Emne: SC8knader 

 

Hei. 

Takk for godt mC8te. Vedlagt sC8knader og underlag  som avtalt. 

 

Med vennlig hilsen/best regards 

TC8nnes H Thomstad 

Mob. 92446378 



tonnes.thomstad@turnaround.no 

Styreleder 

Veien Tilbake as 

Tjernsliveien 22 3538 SollihC8gda 

 

 

 



Mål og program for mestringsdagen den 14 juni 2016 på 

Hvalsmoen. 

 
1. Mål med arrangementene. 
- Øke deltakernes selvtillit og evne til selvrealisering. Gjøre dem gjennom det mer i 

stand til å lykkes i livet 

- Oppleve samarbeid og mestring hvor barn og ungdom fra asylmottaket samarbeider 

med norsk ungdom. I tillegg vil folk med soningsbakgrunn være veiledere og vakter. 

- Inkludere lærerne og andre voksne i prosessen slik at de kan dra nytte av erfaringene. 

 

2. Strategier/pedagogiske metoder. 
For å nå disse målene: 

- Vi vil gi dem noen enkle, men grunnleggende utviklingsverktøy som de kan jobbe videre 

med selv 

- Vil vi sette deltakerne i situasjoner som bringer dem utenfor komfortsonen. Vi vil hjelpe 

dem til å lykkes. Dette vil gi dem en følelse av mestring. 

- Lar dem løse noen praktiske oppgaver sammen slik at de forstår viktigheten og gleden av 

samarbeid. 

 

3. Program 
Kl. 0900 Foredrag om mestring og verktøy til egenutvikling. Ansvarlig Tønnes H. 

Thomstad. Målet med foredraget er å gi deltakerne innsikt i hvordan vi kan endre vår 

innstilling til den verden vi lever i. Stort sett deler vi populasjonen i to kategorier. Det er 

offer eller deltaker. Vi vil hjelpe den enkelte til å velge deltakerrollen i livet. Vi vil at de 

skal sette seg i føresete for sin egen utvikling og situasjon i livet. Det er det viktigste i den 

enkeltes utvikling. De viktigste verktøyene er mindset (NLP nevro lingvistisk 

programmering) og forståelse av hvordan hjernen vår fungerer. 

Kl. 1000 deler vi gruppen opp i lag av 8-10 deltakere. Inndelingen er gjort før de møtes til 

Mestringsdagen. De skal gjennom 10 øvelser med 3 stasjoner på hver øvelse. Da kan vi 

kjøre med opptil 300 deltakere.  

For å utfordre deltakeren har vi 3 kraner som tar deltakerne opp til rappell fra 2 – 25 

meter. 

Vi lager også en liten terrengbane for sykkel. Vi tar med oss luftvåpen og pil og bue for å 

sikre at alle kan få en opplevelse av den type mestring. 

De andre 6 øvelsene er utfordringer som krever samarbeid for å løse. 

 

Vi kjører programmet kontinuerlig hvor vi har en stand hvor det serveres mat og drikke 

mellom kl. 1100 – 1230. 

Avslutning ca 1330 ved 300 deltakere. 

Under avslutningen vil alle få en diplom som dokumenterer hva de har utført. 

 

 

Sollihøgda 06.04.2016 

Tønnes H. Thomstad 

 



Presentasjon av Veien Tilbake. 

 

1. Etablering. 

2. Utvikling 

3. Misjon, ambisjon og mål. 

4. Våre prosjekter og hva vi kan gjøre. 

5. Pedagogiske verktøy og arbeidsmetodikk. 

6. Organisasjon. 

7. Grunnverdier. 

 

 

 

 

1. Etablering 

Det ideelle aksjeselskapet ble etablert den 20.02.2014 i 2014. Det betyr at det overskuddet 

selskapet genererer ikke skal tilfalle eierne, men må brukes til å fremme selskapets formål. 

Vi er registrert i frivillighetsregisteret og skatteetaten har gitt oss skattefritak.  

Tiltaket Veien Tilbake ble etablert i 2010 av Petter Berggren og Torgeir Stensrud.  

Bakgrunn for konseptet var ideene fra   ”Hasselmodellen” og ekspedisjonen Oslo-Paris i 

2012 i samarbeid med TV2. 

. 

Formålet med Veien Tilbake: Bidra til å integrere tidligere rusmissbrukere/kriminelle 

tilbake til samfunnet ved mental mestring hvor hovedsakelig idrett/fysisk aktivitet og 

friluftsliv, blir brukt som mestingsaktiviteter. 

 

2. Utvikling. 

Etablering av Veien Tilbake bygger på 20 års erfaring med fra Hassel Fengsel hvor man 

har jobbet med å tilføre innsatte selvrespekt gjennom mestring. De som har begått 

kriminelle handlinger og blir dømt for det får normalt en brist i sin selvrespekt og får en 

dårlig egenopplevelse. 

For å hindre at de vender tilbake til sitt tidligere kriminelle nettverk er det avgjørende at 

de får troen på at de kan lykkes i å klare seg med lovlig jobbing. Da kreves det selvtillit, 

alternativt nettverk og oppfølging. 

Det Veien Tilbake har utviklet fra 2010 til i dag, er et aktivitets og mestringstilbud hvor 

det settes klare krav til den enkelte deltaker. 

Vedlagt finner dere en aktivitetsoversikt som viser hovedaktivitetene. Det meste av 

arbeidet ligger før og etter disse aktivitetene. 

 

3. Misjon, ambisjon og mål. 

Misjonen med Veien Tilbake ligger i formålet med Selskapet. Utover formålet er det å 

bevisstgjøre den enkelte deltaker på det potensialet de har gjennom tankestyring til å endre 

adferd. Vi jobber også med å endre synet på kriminelle gjennom å vise at de kan lykkes i å 

klare seg i vanlige jobber og vise samfundsansvar. 

Vår Ambisjon er å utvikle et nettverk av tiltak som kan gi tilbud om deltakelse til de som 

har behov for det i hele Norge.. Dette skal gjøres ved inspirer andre miljøer til å bruke 

samme verktøy. Dette kan organiseres som en matriseorganisasjon med noen felles 

ressurser. 

Mål med det vi gjør er å gi flest mulig av de med stoff /kriminell bakgrunn et bedre liv 

gjennom mestring. De kvantitative mål vil gå frem av mål og strategier i budsjetter og 

operative planer. 



 

4. Våre prosjekter og hva vi kan gjøre. 

Vedlegg 1 er en oversikt over hovedaktiviteter fra 2010 til 2015. 

Vedlegg 2 er aktivitetskalender/terminliste for 2015. 

Detter bare hovedoverskriftene. For å få dette til må det kontinuerlig jobbes med å følge 

opp den enkelte deltaker for å holde treningsaktiviteten oppe, holde dem stoff frie og få 

dem inn i meningsfylt arbeide, 

Sykkelrittene, løpene og skiløpene organiseres med minimum bruk av ressurser. 

Deltakeren bor i telt og lager maten selv. Transporten gjøres også rimeligst mulig. Her er 

det selskaper som låner oss minibusser (Askeladden). 

I tillegg har vi i 2014 startet med det vi kaller mestringsdag. Her tar vi ungdom fra 

ungdomsskolen, ungdom fra asylmottak og lager en arena for mestring. Som funksjonærer 

bruker vi innsatte fra åpne fengsler, tidligere innsatte, lærere og ansatte i Veien Tilbake. 

Det vi kan tilby våre samarbeidspartnere i det sentrale østlandsområdet og deltakere i 

Veien Tilbake er: 

- Deltakelse på spennende konkurranser innen sykkel, ski og triatlon/løp. 

- Mesrtingsdager tilpasset lokale forhold, ungdom fra vanlig skole og ungdom fra andre 

institusjoner. 

- Opplegg for bedrifter og institusjoner hvor målet er å øke samhandling og selvtillit. 

- Lage spesialopplegg for grupper og enkeltindivider som trenger ekstra oppfølging. 

- Lavterskel opplevelser som: 

- Natursti 

- Overnatting i telt sommer og vinter.  

- Overnatting i nødbivuakk sommer og vinter. 

- Toppturer hvor det ikke kreves klatreutstyr. 

- Gjennomføre rappell og enklere klatring 

- Lære om overlevelse i norsk natur. 

- Samarbeidstrening med oppgaver som krever god kommunikasjon og samhandling. 

Den enkelt må ta en beslutning for hva de ønsker å utfordre seg i og på hvilket nivå. 

 

5. Pedagogiske verktøy og arbeidsmetodikk. 

Vi baserer alt vi gjør på det grunnleggende prinsippet at det er gjennom å lykkes at vi 

vokser. Det vil si at vi må sette deltakerne i situasjoner som er krevende, men de skal ha 

en stor sjanse til å lykkes. Den enkelte må ta beslutning om hva som passer dem best Hvis 

de ikke lykkes ved første forsøk må de gjennom positiv tenkning, trene og øve til de klarer 

det.  

Vi legger mye vekt på å utvikle positivt mindset for å gi dem et verktøy til å lykkes. 

Bakgrunn for det er hvordan hjernen vår fungerer ut fra hvilke tanker vi puttet inn. Hvis vi 

er sikre på at vi skal få til noe, jobber hjernen også når vi sover for å finne løsninger. 

Mange av våre deltakere har så dårlig selvtillit at de putter inn negative tanker om hva de 

kan klare.  

Gjennom nevro ligvistisk programmering(NLP) jobber vi systematisk med å endre den 

livsposisjonen. 

For å lykkes i en slik endringsprosess kreves det tett og klar oppfølging. Tett betyr at vi 

må være tilstede så ofte at vi har kontroll på den enkeltes situasjon, men ikke så ofte at vi 

tar fra dem ansvaret for egenutvikling. Klar oppfølging betyr at tilbakemelding på 

adferden er glassklar og uten omskrivning. De vi jobber med kommer fra en tøff verden 

hvor kodeksen er klar deg selv og uten medlidenhet. 

Slagordet i Veien Tilbake er ”Ærlighet, lojalitet og baller!” 

 



6. Organisasjon. 

 
7. Grunnverdier. 

Veien Tilbake er organisert som et vanlig selskap med et styre og en daglig leder og to 

medarbeidere som jobber med forskjellige prosjekter. I tillegg har vi en mentor som 

jobber med sponsorer og iversetting av nye prosjekter. 

Den operative modellen er mer komplisert da vi har en rekke ressurspersoner som vi 

trekker veksler på. 

Det er personer med følende kompetanse: 

- Psykolog 

- Sosialatropolog 

- Ernæringsfysioøog 

- Lege 

- Treningsekspert 

- Advokat 

I tillegg har vi en rekke personer med bakgrunn fra Forsvarets Spesialkommando (FSK) 

 

7. Grunnverdier. 

Vi legger følgende verdier til grunn for det vi gjør: 

- Alle individer har et stort potensial til utvikling. 

- Selvtillit er en avgjørende faktor for utvikling. 

- Ærlighet overfor seg selv og andre er den viktigste starten på en utviklingsreise. 

- Klar og åpen tilbakemelding på adferd, basert på gjensidig tillit er viktig i prosessen. 

- Ved avvik tas adferden og ikke personen. 

 

Styre og daglig leder 

Prosjekter Prosjektleder og 

prosjektmedarbeider 

Samarbeidspartnere 

Advisary board 

Resurspersoner vi 

trekker inn. 

Informasjon og 

samfundskontakt  



 

 

Søknad til støtte av gjennomføring av mestringsdag i 2017. 

Viser til tidligere søknader og tildeling av støtte for gjennomføring av 
mestringsdagene på Hvalsmoen i 2015 og 2016. Vi setter stor pris på den støtte vi 
har fått til gjennomføring. 

Ved gjennomføring av mestringsdagen har vi fått integrert ungdomsskole elever, 
asylsøkere og tidligere kriminelle. 

Vi planlegger å gjennomføre en mestringsdag i 2017. Budsjettet for en slik dag 
med 200 – 300 deltakere er ca,97.000,-.  Med dugnad og pølser fra Leiv Vidar, 
kraner fra Høydeteknikk Ringerike og pølsebrød fra Goman kommer vi ned i ca. 
50.000,- for arrangementet.  

Vi søker derfor om kr.50.000.- i støtte til arrangementet. 

Vedlagt kort om mestringsdagen og presentasjon av Veien Tilbake. 

 

Med vennlig hilsen 

Tønnes H, Thomstad 

Styreleder 

Veien Tilbake 
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Vedlegg:

Årsmelding for Austjord musikkorps 2015.docx

Regnskap2015_Austjord.pdf

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

883488962
Foretak/lag/forening

AUSTJORD MUSIKKORPS
Adresse

c/o Roar Hammerstad, Jørgen Jahrens veg 4
Postnummer

3520
Poststed

JEVNAKER
Telefon

41661061
Telefaks

Bankkonto

22806743384
Leders navn

Roar Hammerstad
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Korpsnett
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Roar
Etternavn

Hammerstad
Adresse

Jørgen Jahrens veg 4
Postnummer

3520
Poststed

JEVNAKER
Telefon

41661061
E-post

rha@hebb.no

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Annet
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Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Det søkes om kulturmidler for fortsatt å kunne utvikle et aktivitetstilbud for utviklingshemmede i regionen vår. 16 av
17  medlemmer er hjemmehørende i Ringerike kommune, og vi mener kommunen har et spesielt ansvar for å bidra
til å støtte tilbudet.

   
Søknadssum

40000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag/forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Flere kommuner
Navn på kommunen(e)

Ringerike, Hole og Jevnaker 

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

17
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

  17 
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

30175
Kommunale tilskudd

30000
Andre tilskudd

348000
Egne arrangement

0
Andre inntekter

50515
Sum inntekter

458690
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Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

1200
Faste driftsutgifter

75000
Kurs/instruktør

160000
Diverse utgifter

88900
Sum utgifter

325100



Årsmelding for Austjord musikkorps 2015 
 

Korpset: 
  

Korpset hadde ved utgangen av året 16 medlemmer i hovedkorpset og en aspirant. 

Svein Arnelien Hansen startet i korpset i oktober. Han har tidligere spilt trommer  i 

Torshov musikkorps og ble plassert rett i hovedkorpset. 

Dirigent og instruktør har også dette året vært henholdsvis Yngve Rubach og Jahn 

Nørve. 

 

Aktiviteter i korpset 

* Året startet med øvelse den 7. januar, etter en lang juleferie. 

Den 28. januar hadde vi vår første opptreden på Solborg, der vi også øvde en liten time i 

forkant. Trivelig også med kaffe  og kaker i kjellerstua som avslutning på kvelden. 

Spillingen på Solborg har blitt en hyggelig  tradisjon som vi håper vil videreføres. 

  

 

* Vi fortsetter samarbeidet med Haug musikkorps og 13. mars dro hele gjengen til 

Bærum for å ha fellesøvelse. Haug var på gjenvisitt hos oss 18. april og det ble fire 

timer på Austjord med ny fellesøving.  

 

*Før gjenvisitten fra Haug, hadde vi spilling for Ringerike kommunestyre. Det var 26. 

mars. 

  

  

* All fellesøvingen munnet ut i en konsert i Bysalen Amfi sammen med Ringerike 

Janitsjar og Hønefoss ungdomskorps den 22. april.  Det er fjerde året på rad vi 

gjennomfører en slik konsert. Det er veldig inspirerende for korpset, og også i 2016 er 

det planlagt for lignende opplegg.  

 

*Den 30. april spilte vi ved avslutningen av aktivitetsuka på Ringerike folkehøgskole. 

  

* Mai-måneden var i 2015 som i årene før. Vi spilte og marsjerte i barnetoget, spiste 

Pizza på Salt og Pepper, og hadde konsert på torget. 

  

  

* 5. til 7. juni var det korpsfestival i Trondheim. TrønderbraZZ var arrangør. Tom og 

bussen fraktet oss trygt nordover og hjem igjen. Det var en vellykket tur, selv om 

værgudene ikke var på vår side under oppmarsjen. Festivalen ble avsluttet med 

festmiddag lørdag kveld. 

  

 *Siste øvelse før sommerferien  var 17. juni. Vi skulle også ha spilt på 

Riddergårdsdagene, men arrangementet ble flyttet til en dato som ikke passet for oss.  

  



* Vi startet opp igjen øvelsene 19. august. 

  

*Allerede uka etter var det klart for årets Bjerkelyfestival. 

 

*Også i år spilte vi under åpningen av Ringeriksdagen. Dette har blitt en hyggelig 

tradisjon, der vi får vist oss fram for masse folk på torg og i gater. 

 

* 7. oktober var vi invitert av Jevnaker eldreråd til å spille i Jevnakerhallen i 

forbindelse med markeringen av Eldredagen 2015. 

  

* November står i Bandmønstringens tegn for oss. I fjor måtte vi si nei til deltakelse 

fordi Yngve var på kurs, men i år var vi sterkt tilbake. Korpset spilte så bra. Dirigent og 

medfølgende styremedlemmer var skikkelig stolte av gjengen. 

  

* Desember ble innledet med spilling på torsdagsklubben på Hov gård den 3. desember. 

Den 5. spilte vi på julemesse i Ullerål kirke. 14. desember spilte vi på julekonsert på 

Veien skole. Årets julebord ble lagt til Ringerike hotell 9. desember. Helt fornøyd med 

opplegget der var vi ikke, så mulig vi vurderer andre steder i 2016. 

  

  

Styret: 
Årsmøte ble holdt på Austjord 18. mars 2015. 

  

Styret har i 2015 bestått av: 

  

Roar Hammerstad, leder 

Bjørg Hamborg, kasserer 

Gro E. Hammerstad, sekretær 

Sissel S. Haumann, styremedlem 

Sverre Eriksen, styremedlem 

Brit Sortdal, styremedlem 

Morten Hagen Johannessen, musikantrepresentant 

  

Møtende varamedlemmer: 

Tom Tomassen 

Leif Arne Hunderi 

  

 

  

Styret har i årsmøteperioden hatt 8 møter.  

  

Styret vurderte på våren 2014 å kjøpe nye uniformer. Vi gikk bort fra dette, da det 

viste seg å bli svært dyrt. I 2015 ble vi imidlertid nærmest oppfordret av 

Sparebankstiftelsen Ringerike til å søke tilskudd til formålet. Vi søkte om - og fikk - 

90.000 kroner til formålet. Vi bestemte oss for å kontakte Stormark på Dokka (som har 



sydd de gamle uniformene) og Inger Tangen tok på seg "Oppdrag nye uniformer". 

Representanter for bedriften var på Austjord 9. september og tok mål til bukse og 

jakke til hver enkelt musikant. Uniformene skal være klare i god tid før 17. mai 2016. 

Prisen blir omtrent akkurat det vi har fått i tilskudd. 

  

Utfordringene vi hadde i 2014 med kollisjon mellom korpsøvelser og HBKs 

fotballtreninger for utviklingshemmede har ikke vært noe problem høsten 2015. 

  

En stortromme og to skarptrommer ble bestilt og betalt mot slutten av året. Det er 

Hjerteringen som har bidratt med mesteparten av pengene til dette. Trommene er klare 

for levering nå i februar/mars. 

 

 Korpset fikk også dette driftsåret god økonomisk drahjelp av en rekke organisasjoner, 

kommuner og bedrifter. Det vises ellers til regnskapet for nærmere detaljer.  

 

Styret takker dirigent, instruktør, korpsmedlemmer og venner av korpset for et flott 

driftsår for korpset, og ønsker det nye styret lykke til.  

  

Austjord 15. februar 2016. 

  

På vegne av styret 

Gro E. Hammerstad /sign./  

Sekretær 

  

  

  

 



INNTEKTER:

Kontingent:

Gaver/tilskudd:

Drift:

Sosiale aktiviteter: kr. 28.424.-

lnstrumenter/utstYr: kr. 0.-

TOTALT: kr. 458.690'83

Regnskap for Austjord MusikkorPs

20L5

kr. 30.175.-

kr.378.665,84

kr. 21.425,99

Kontingent:

Gaver / tilskudd:

kr. 1.200.-

kr. 10.460.-

kr.204.993.-

Sosiale aktiviteter: kr. 82.825,35

lnstrumenter/utstyr: kr. 25.624.-

TOTALT: kr.325.098.35

Resultat 2015:

lnntekter: kr.458.690,83

Utgifter: kr.325.098,35

Resultat 2015: + kr. 133.592.48



… til felles innsats
for barn og ungdom

- En allsidig virksomhet med hovedvekt på forebyggende tiltak for barn og ungdom

Freezone – en viktig møteplass for byens ungdom
Ungdomsklubben Freezone holder åpent hver onsdag og fredag gjennom hele skoleåret , og har rundt 150 - 200 ung dommer
s om faste brukere i aldersgruppen fra 8.klasse t.o.m. 18 år . Klubben har diskotek, øvingslokaler for band og dansegrupper.
kiosk, kaf é , biljard og en rekke spill/aktiviteter. Det arrangeres konkurranser, konserter, temakvelder og ulike «events» med
et forebyggende og holdningsskapende formål.

Freezone drives av ungdommene selv, ledet av en klubbleder og en klubbmedarbeider i lønnede deltidsstillinger. I tillegg
stiller frivillige voksenperson er opp som vakter og miljøarbeidere.

#etterskolen
Hver onsdag i skoleåret serveres det på Freezone et sunt og billig middagsmåltid, samtidig som d et legges til rett e for at de
som ønsker det kan få bli med i arbeidet med matlagingen . Stikkordet er miljøbygging rundt mat.

Øvingslokaler
Freezone tilbyr gratis øvingslokaler for ungdomsband og dansegrupper. Rett etter skoletid på onsdager og fredager er mu-
sikkverkstedet åpent, og ellers etter avtale, hvor lokale band eller dansegru pper ka n booke inn øvingstider.

Klubbsamarbeid

I 2016 samlet ni fritidsklubber seg til en storsatsning på Freezone og Kultursenteret om Event16. Et halvt døgn med aktivite-
ter, diskotek, sosialt, konsert og mye mer. Positiv Oppvekst var en av pådriverne sammen me d klubber fra Jevnaker, Gran,
Branbu, Harestua, Tyristrand, Hallingby, Sokna og Hole. Event17 arrangeres 21. januar 2017.

Ringeriksdagen og AquaParty på Ringeriksbadet
Sammen med Ringeriksbadet arrangerte Positiv Oppvekst AquaParty for ungdom vår og høst. Positiv Oppvekst er også re-
presentert med egen stand under Ringeriksdagen på Søndre Torv .

J uleforestilling og Bry - seg - om aksjon
« Et juleøn ske» settes hvert år opp på Byscenen i midten av desember i samarbeid med Sentrumkirken . Forestillingen invol-
verer ca . 100 barn og unge som aktører på scenen, like mange i støtteapparatet, i tillegg 20 voksne sangere og profesjonelle
musikere.

« Bry seg om » aksjon deles ut en gang pr år og setter spesielt fokus på aktører som bidrar ti l positive oppvekstvilkår . Som en
del av aksjonen utgir stiftelsen e n egen aksjonsavis som distribueres som innstikk til Ringerikes Blad.

Samarbeid med Ringerike kommune
Et samarbeid gjennom flere år ligger til grunn for økonomisk støtte fra Ringerike kommune. Det er løpende og g od kontakt
med ungdomskontaktene i kommunen, og ikke minst er en nyttig og gjensidig idé - og informasjonsutveksling ivaretatt ved
at kommunen er represent ert med en fast obse rvatør i styret for stiftelsen.

Stiftelsen er også representert i SLT arbeids utva lg som møtes annenhver måned med et tverrfaglig fokus på det å samordne
lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

Sponsorsamarbeid
Finansieringen av de forebyggende tilbudene ut i fra Positiv Oppvekst muliggjøres gjennom offentlig støtte, gaver fra med-
arbeidere og andre støttespillere, samt sponsorbidrag fra mange forskjellige samarbeidspartnere i det lokal næringslivet på
Ringerike.

TrueMedia
Produksjon og salg av o pplærings - dvd for helsepersonell med Marie Aakre: ”Omsorg ved livets slutt” .

Moderne lokaler
Positiv Oppvek s t har sin administrasjon med kontor - og klubblokaler i lokaler i tilknyt ning til Ringerike Kultursenter. Her
disponerer stiftelsen ca 800 kvm i tilknytning til Kultursenteret som utgjør ”Free zone” – ungdomsklubb samt kontor lokaler .
Stiftelsen Positiv Oppvekst (51%) er sammen med Sentrumkirken (49%) medeier i Kultursentrum AS som står som eier av
lokalene, og som også har en mindre aksjepost som medeier i Regionalt Kulturhus Ringerike AS.

Aktiv på w eb og sosiale medier
www.positiv - oppvekst.no , www.freezone.no , www.event17.no , www.truemedia.no

www.facebook.com/StiftelsenPositivOppvekst , www.facebook.com/CafeFreezone , www.facebook.com/ev entkonsept



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/243-1   Arkiv: 085  

 

Studietur - Luleå  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar programmet for studietur til Luleå til orientering.  

Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto. 

 

Innledning 

Ringerike står overfor store oppgaver med å legge til rette for utvikling, vekst og nyetableringer i 

det lokale næringslivet. Dette krever at kommunen tar aktive grep og ansvar i en slik utvikling. 

Ringerike kommune ønsker å legge til rette for regulering og utvikling av et industriområde for et 

stort internasjonalt datalagringssenter. I den forbindelse er det ønskelig å trekke erfaringer fra 

andre som har lykkes i å få til slike nyetableringer. 

 

Luleå kommune i Sverige er derfor et naturlig sted å avlegge et studiebesøk. Gjennom ett 

målrettet og langsiktig arbeid ble kommunen vertskap for en stor etablering ved at Facebook 

lokaliserte ett av sine datasentre dit. 

 

Bakgrunn 

Det er stor politisk vilje for å legge til rette for en slik etablering i Ringerike kommune.  

Formannskapet vedtok enstemmig oppstart av planarbeidet for Follummoen og Invest in Norway 

har holdt en bred orientering for kommunestyret om muligheter for etablering av 

datasenterindustri på Ringerike. 

  

Hvorfor Norge? 

Invest in Norway har i de senere årene hatt flere henvendelser fra store internasjonale selskaper 

som vurderer Norge som vertsland for store datasentre. Erfaringen fra arbeidet med disse har gitt 

innsikt i hva selskapene etterspør, hvordan denne bransjen utvikler seg og hvorfor Norge anses 

som attraktivt. 

  

Den internasjonale veksten i kraftkrevende IKT-industri er eksponentiell og har hittil overgått de 

fleste kvalifiserte prognoser. Det er ingen tegn til at denne veksten vil avta. I deler av Europa er 

kraftforbruket til IKT-anlegg nå i ferd med å nå en kapasitetsgrense. Dette er en av årsakene til at 



store IKT-selskaper ser mot Norden. En annen årsak er at de nordiske landene er kjent for politisk 

stabilitet, høy konkurranseevne og billig fornybar kraft. 

  

Våre naboland har tiltrukket seg store IKT-etableringer de siste årene. Selv om bransjen vokser 

raskt også i Norge har vi foreløpig ikke lykkes i å tiltrekke oss slike store etableringer. En 

vesentlig årsak til dette henger sammen med at det i Norge ikke er egnede klargjorte 

industritomter å tilby denne industrien.  

 

Som andre industrielle investorer er de store IKT-selskapene også opptatt av risiko. De etterspør 

derfor lokasjoner som er planlagt, regulert og klargjort for en etablering. Dermed må dato for 

byggestart, byggetid og kostnader kunne fastsettes mest mulig presist på forhånd. 

  

Hvorfor Ringerike? 

Invest in Norway sine vurderinger, som også bygger på konsultasjoner med internasjonal 

fagekspertise, er at Ringerike med Follum-området er en velegnet lokasjon.  

 

Kombinasjonen av en stor flat tomt, mye fornybar kraft, gode fiberforbindelser, tilgang til mye 

kjølevann, samt nærheten til Oslo er noe ikke mange andre steder i Norge kan tilby foreløpig. 

  

Invest in Norway har gjentatte ganger hevdet at det arbeidet som nå gjøres på Ringerike er 

avgjørende for å komme i betraktning for en etablering og vil være vel investerte ressurser i den 

utviklingen vi nå ser i denne industrien. Arbeidet vil også ha stor overføringsverdi til annen industri 

som i høy grad vil etterspørre de samme fasilitetene for sine etableringer. 

  

Det viktige er å være forberedt når kunden kommer, og disse forberedelsene tar tid. Selv om det 

proaktive arbeidet som Ringerike nå gjør ikke gir noen garanti for en fremtidig større 

datasenteretablering, øker den sannsynligheten for å komme i betraktning. 



Program 

Programmet for studieturen er lagt opp i samarbeid med Luleå kommune v/Håkan Wiklund, 

seniorrådgiver for Statkraft Anders Granberg, Invest in Norway v/Dag Ivar Brekke og vår 

rådgiver Rolf Jarle Aaberg fra Treklyngen. 

 

Reiseleder for studieturen er varaordfører Dag Erik Henhaug. 

 

I løpet av turen vil vi blant annet møte planavdelingen i Luleå kommune, Luleå Næringsliv AB, 

Nodepole AB, SICS ICE og Luleå tekniske universitet som vil fortelle om hvordan man har 

tiltrukket seg og planlagt for etablering av datasenter. I tillegg blir det foredrag og diskusjoner 

knyttet til metoder og modeller for investeringsfremende arbeid. 

 

Tur 

Felles transport fra Ringerike Rådhus 25/1-2017 kl. 07:00 

Avreise med SAS fra Gardermoen 25/1-2017 kl. 09:20  

 

Retur  

Avreise fra Luleå 26/1-2017 kl. 17:15 

Ankomst Gardermoen kl. 20:35 

Felles transport til Ringerike Rådhus med ankomst omlag kl. 22:30 

 

Deltagere 

Ringerike kommune har valgt å invitere 35 sentrale aktører med på denne studieturen. Det er 

nyttig med felles forståelse og innsikt på bred front i en slik næringsaktivitet som det her legges 

opp til. I tillegg til formannskapet og representanter fra administrasjonen er vår rådgiver, 

representanter fra de to øvrige regionkommunene og fylkeskommunen invitert. Videre er Invest in 

Norway, Ringerike næringsforening, Ringerike utvikling, Høyskolen i Sørøst Norge, Ringerikes 

Blad og Ringeriksregionen invitert. 

 

Økonomi 

Totalt vil det være 25 personer som reiser. Fire av disse ønsker å betale sine egne kostnader for 

turen. Budsjetterte kostnader fordeler seg slik: 

 

Fly 55 000,- (SAS t/r) 

Overnatting 28 000,- (Clarion Sense) 

Møterom 6 000,- (Clarion Sense 1. dag) 

Transport 11 500,- (7 500,- t/r Gardermoen, 4 000,- t/r Luleå flyplass) 

Bespisning 25 500,- (Middag 1. dag og lunch 1. og 2. dag) 

Honorarer 10 000,- (Innledere) 

Totalt 136 000,-  
 

Totalsummen inneholder ikke møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste eller diett. 



Rådmannens vurdering 

Hensikten med studieturen er å lære av myndigheter og aktører i Luleå, som gjennom sitt 

målrettede arbeid har lykkes i å få til nyetableringer. Blant annet har Facebook etablert seg med et 

stort datasenter i kommunen. 

Denne næringsetableringen er svært vellykket og gir store positive verdiskapende ringvirkninger i 

hele regionen. 

  

Ringerike kommune står nå overfor mange av de samme utfordringene som Luleå i sin tid stod 

overfor da arbeidet med etableringen begynte. Rådmannen mener derfor det er svært nyttig å 

kunne hente praktisk lærdom fra noen som har lykkes i et slikt arbeid. 

 

Kostnadene til studieturen belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Mats Øieren 
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Arkivsaksnr.: 16/5356-1   Arkiv:   

 

Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift om forbudssoner forblir som vedtatt i 2015 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sak 15/7784 ble vedtatt i kommunestyret i 2015 med følgende kommentar:  

 

«F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri.  Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot 

fyrverkeri kan utvides for å verne trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Ringerike kommune v/brannvesenet har gode erfaringer med eksisterende forbudssone.  

Brannvesenet har ikke registrert alvorlige hendelser i aktuelt område og er heller ikke kjent 

med hendelser andre steder i Hønefoss. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Juridiske forhold  

Lokal forskrift er hjemlet i Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A: Etter en 

risikovurdering knyttet til lokale forhold, kan kommunestyret selv fastsette forskrifter om 

begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil 

oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan herunder opprettes lokale 

forbudssoner i kommunen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nevnt sak i innledning er behandlet vedtatt og innarbeidet lokalbefolkningen. 

 



Alternative løsninger 

Som nevnt anbefaler Rådmannen at eksisterende sone beholdes. Hvis det likevel ønskes en 

utvidelse foreligger følgende to alternativer: 

 

Alternativ løsning 1 (hele forskriften) 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann og 

ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene av 

Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til 

fyrverkeri i distriktet. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har særskilt 

tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt):  

 



Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et 

område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant annet 

av eldre trehus. 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri i 

forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som delegert 

vedtak fra kommunestyret. 

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 

Alternativ løsning 2 (hele forskriften) 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann 

og ulykker med fyrverkeri i Ringerike kommune. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) gjelder alle boligfelt i Ringerike kommune.  

 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri 

i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som 

delegert vedtak fra kommunestyret. 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

Prinsipielle avklaringer 



Det må avgjøre i hvilke grad man ønsker å legge føringer for innbyggernes eiendom og deres 

frihet. Det foreligger etter Rådmannens vurdering ingen endring i risiko som tilsier at 

eksisterende sone må utvides.  

 

Rådmannens vurdering 

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A angir adgang til kommunestyret for å gjøre 

vedtak om forbud etter en risikovurdering. Forbudssonene skal opprettes der det vurderes at 

det er en fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.  

 

Kommunen har, etter samarbeid med andre etater, utarbeidet en forbudssone som har 

ivaretatt de mest kritiske områdene i kommunen. Dette er de sentrumsnære områdene som 

større folkemasser naturlig samles samt der hvor tett trehusbebyggelse står i fare for å få 

nedfall av fyrverkeri. 

 

Det er alltid en fare forbundet med fyrverkeri og nyttårsaften, det er derfor den sentrale 

forskriften kun gir anledning til å benytte fyrverkeri i et kort tidsrom for privatpersoner 

sammen med et totalforbud mot pinneraketter.    

 

Området Løkka og Helgesbråten har, slik brannvesenet ser det, ikke en større risiko enn øvrig 

trehusbebyggelse i kommunen. En alternativ løsning er derfor å forby oppskyting av 

fyrverkeri i all tett bebyggelse i kommunen. 

 

På grunn av allmennhetens respekt for eksisterende forbudssonene, ønske om kontinuitet og 

forutsigbarhet, anbefaler Rådmannen at lokal forskrift blir stående i sin nåværende form. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

2. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

3. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Fremlegg 

4. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Dokument 

5. Kommentar fra politiet            - Dokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7784-3  Arkiv: M77  

 

Sak: 152/15 

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas. 

 

Runar Johansens forslag som oversendes rådmannen: 

 

F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri. 

Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne 

trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.12.2015: 

 

Forslag fra Runar Johansen (H): 

 

«F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri. 

Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne 

trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

Johansens forslag oversendes rådmannen. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7784-2  Arkiv: M77  

 

Sak: 130/15 

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Til: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Kopi: 

Kommuneadvokaten 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/7784-1   Arkiv: M77  

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av 

fyrverkeri  

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 
 

Grunnet sentrale forskrifter er det kommet et behov for en lokal forskrift som regulerer 

oppskyting av fyrverkeri. Lokal forskrift må vedtas i kommunestyret for å være gjeldende.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Den lokale forskriften er sendt til politiet på høring hvor kommentarer er lagt inn i 

forskriften.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Det har tidligere vært hjemlet i lokale politivedtekter, dette er ikke lenger tilfredsstillende og 

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff gir nå anledning for å etablere 

forbudssoner. 

 

 



Behov for informasjon og høringer 
 

Ettersom dette er en videreføring av gjeldende forbudssoner, er det vurdert som en 

videreføring av gjeldene praksis 

 

Alternative løsninger 
 

Oppheve forbudssoner i kommunen.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser et behov for å gi politiet en mulighet til å ivareta innbyggernes sikkerhet ved 

å ha en lokal forskrift som gir de mulighet til å gripe inn ved oppskyting av fyrverkeri i 

Hønefoss sentrum. 

 

Rådmannen viser til omtalt saksdokumentet og henstiller Kommunestyret til å vedta 

forskriften. 

 

Vedlegg 
 

Forslag. Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker 

E-post kommentar fra Nordre Buskerud politidistrikt. 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  





Kommunal forskrift om regionale begrensninger i bruk av 

fyrverkeri 

 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret, dato med hjemmel i forskrift -2002-06-26-922- om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A. 

 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann 

og ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene 

av Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til 

fyrverkeri i distriktet. 

 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift -2002-06-26-922- om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jfr lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt): 



 

Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et 

område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant 

annet av eldre trehus.  

 



 

§ 3. Unntak 

 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri 

i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som 

delegert vedtak fra kommunestyret.    

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jfr. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5345-13   Arkiv: U63 &18  

 

Wallstreet Nightclub AS - skjenking av mindreårig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av åtte prikker gis ikke medhold.  

 

Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak. I medhold av Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv. § 10-3 første strekpunkt tildeles Wallstreet Nightclub AS org.nr 

913 715 888 åtte – 8 – prikker for skjenking av mindreårig. Prikktildelingen gis fra 

overtredelsestidspunktet 9. oktober 2016.  

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Politiet har observert en jente på 17 år drikke alkoholholdig drikk i gruppe 1 inne på 

Wallstreet Nightclub. Jenta ble ID-sjekket og konfrontert med hendelsen. Jenta har 

innrømmet ovenfor politiet at deres observasjoner er korrekte. 

 

Bevillingshaver har gitt sin uttalelse i saken. Bevillingshaver viser da til at de har 

videoovervåkning i lokalet, og videoen fra den aktuelle kvelden viser at politiets 

observasjoner ikke stemmer. Bevillingshaver skriver også at fordi det var så mange kunder i 

lokalet, var det vanskelig for vakten å finne igjen jentene som hadde sneket seg inn da 

dørvakten var opptatt med en konflikt han var nødt til å gripe inn i. 

 

Politiet har uttalt seg til bevillingshavers påstander. Politiet presiserer at jenta ble observert å 

drikke øl, og at hun selv bekrefter dette. Videre sier politiet at de observerte jenta 

umiddelbart idet de kom inn i lokalet. Politiet opplevde lokalet som halvfullt. 

Rådmannen fant det bevist utover alminnelig sannsynlighetsovervekt at en 17 år gammel jente 

drakk øl inne på utestedet, og Wallstreet Nightclub AS ble tildelte åtte prikker i medhold av 

alkoholforskriftens § 10-3. 

 



Bevillingshaver har benyttet sin klageadgang. Bevillingshaver skriver i sin klage at en jente på 

17 år kom seg forbi vaktene klokken 01:00 og drikker av et glass øl som står foran henne, 

samtidig opprettholder bevillingshaver sin påstand om at politiet ikke har sett at 17-åringen 

drikke øl inne på utestedet. 

 

Klagen er oversendt politiet for uttalelse. Politiet viser til at de har redegjort for sine 

observasjoner og henviser til politiinstruksen som regulerer tjenesteutøvelsen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Vedtak om ileggelse av prikker er delegert rådmannen, jf. alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune punkt 10. 

 

Klage på vedtak om ileggelse av prikker skal behandles av formannskapet jf. planens punkt 

10. 

 

Juridiske forhold  

 

Ordningen med prikkbelastning trådte i kraft 1.1.2016. Kommunen er forpliktet til å følge de 

anvisninger som følger av alkoholforskriften. Bestemmelsene om prikktildeling og 

inndragning i §§ 10-2 til 10-6 gjelder der innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling 

ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, 

bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, 

eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket. Prikker kan kun tildeles på bakgrunn av 

kontroll gjennomført i henhold til alkoholforskriften kapittel 9 eller rapport fra andre 

myndigheter. 

 

Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall 

prikker. Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad. I § 10-3 er 

det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse i utgangspunktet skal medføre. 

Innenfor normalområdet til den enkelte overtredelse, har det ingen betydning om det 

foreligger formildende eller skjerpende omstendigheter. Kommunen vil i disse tilfellene være 

forpliktet til å tildele det fastsatte antallet prikker. 

 

Helsedirektoratet sier følgende om normalområdet: 

 

10.3.1 Vurdering av overtredelsenes alvorlighet. Normaltilfeller  
De ulike overtredelsene er kategorisert etter graden av vurdert alvorlighet.  

Ved vurderingen er det tatt utgangspunkt i et «normaltilfelle» av den enkelte overtredelsen. 

Åtte prikker vil være det høyeste antallet prikker som kan tildeles i et normaltilfelle. Dersom 

det foreligger «helt spesielle og svært formildende omstendigheter» eller «svært skjerpende 

omstendigheter», kan det etter en vurdering skje en tildeling av prikker som avviker fra 

utgangspunktet, se § 10-4.  

 
Normalområdet til hver enkelt overtredelse er vidt og omfatter i utgangspunktet både 
overtredelser hvor det er skjerpende omstendigheter og overtredelser hvor det er 
formildende omstendigheter. Dette følger blant annet av at antallet prikker ikke kan 
justeres opp eller ned med mindre det foreligger «svært» skjerpende eller «helt spesielle 
og svært formildende» omstendigheter. 



 

Jf. § 10-3 skal salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år føre til åtte 

prikker. 

 

Helsedirektoratet sier følgende om salg og skjenking til mindreårige: 

 
10.3.2.1 Salg og skjenking til mindreårige  
Dette er å anse som en av de groveste overtredelsene av alkoholloven.  

 

Normaltilfellene vil omfatte de tilfellene hvor serveringspersonalet direkte serverer den 

mindreårige, men også i de tilfellene hvor den mindreårige får overlevert alkoholholdig 

drikk fra en annen gjest. Begrunnelsen for dette er at bevillingshavers ansvar ikke bare 

omfatter selve serveringen, men også det som skjer på skjenkestedet. Dette innebærer at 

stedet må ha gode internkontrollrutiner for å forebygge at dette skjer. Skjenking eller salg 

som følge av at det har blitt brukt falsk legitimasjon eller lånt legitimasjon vil også falle inn 

under normalområdet til overtredelsen. 

 
Når det gjelder videoovervåkningen som bevillingshaver nevner i sin uttalelse og klage er det 

et forhold som blir fulgt opp av politiet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen finner det bevist utover alminnelig sannsynlighetsovervekt at en 17 år gammel 

jente konsumerte alkoholholdig drikk i gruppe 1(øl) inne på Wallstreet Nightclub den 9. 

oktober 2016. Rådmannen kan ikke se at det avdekkede forholdet viser helt spesielle og 

svært formildende eller svært skjerpende omstendigheter. Rådmannen mener tilfellet hører inn 

under «normaltilfellene», og bevillingshaver skal derfor tildeles åtte prikker for skjenking av 

mindreårig. 

  

Rådmannen vil presisere at det alltid er bevillingshaver som har ansvaret for utøvelsen av 

bevillingen. Bevillingen for Wallstreet Nightclub er gitt under forutsetning av at 

skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser 

fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Rådmannen anbefaler at klager ikke gis medhold, og at saken oversendes Fylkesmannen i 

Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Vedlegg 

 

Rapport fra politiet, mottatt 10.10.16 

Forhåndsvarsel til bevillingshaver, datert 10.10.16 

Uttalelse fra bevillingshaver, mottatt 24.10.16 

Brev til bevillingshaver, datert 24.10.16 

Uttalelse fra politiet, mottatt 31.10.16 

Delegert vedtak om prikkbelastning, datert 1.11.16 

Klage på delegert vedtak, mottatt 22.11.16 



Brev til bevillingshaver, datert 22.11.16 

Brev til politiet, datert 22.11.16 

Uttalelse fra politiet, mottatt 29.11.16 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

Arkivsaksnr.: 16/5602-6   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Strømsnes og Torp AS/ - REMA 1000 Hønengaten  

 

Forslag til vedtak: 
 Strømsnes og Torp AS/REMA 1000 Hønengaten gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Hønengaten, Hønengata 18, Hønefoss og de arealer 

søknaden beskriver.  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.  

 Ole Morten Nitschke Torp f. 19.1.1974 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette 

Gomnes f. 21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Strømsnes og Torp AS har overtatt driften av REMA 1000 Hønengata fra 3. oktober. Jf. 

Alkohollovens § 1-10 søker de nå om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 

volumprosent alkohol. 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden fra høringsinstansene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

Juridiske forhold  

 
Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør og rusenheten for uttalelse. Uttalelse fra 

skatteoppkrever fulgte søknaden.  

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

Bevillingssøker og personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har 

plettfri vandel. 

 

Rådmannens vurdering 

 
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 
Søknad om salgsbevilling, mottatt 31.10.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 1.11.2016 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 7.11.16 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 7.11.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 8.11.2016 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 09.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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