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1. Tertialrapport - april 2017
Saksnr.: Utvalg
58/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Forslag til vedtak:
1. 1. tertialrapport – april 2017 tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i DRIFTSbudsjettet 2017:
a. Kulturtjenesten øker sin ramme med 2.400.000 kr grunnet tilskudd til
idrettsanlegg på Tyristrand.
b. Kulturtjenesten øker sin ramme med 162.000 kr til «Korps i skole» i regi av
kulturskolen.
c. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 583.000 kr
som følge av tilskudd til Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.
d. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 60.000 kr
som følge av tilskudd til Samarbeidsalliansen Osloregionen.
e. Samfunn øker sin ramme med 567.500 kr til kartlegging av kvikkleiresone
Støaveien.
f. Rammeområde helse og omsorg øker sin ramme med 1.523.000 kr til drift i
prosjekt Velferdsteknologi
g. Punkene a-f dekkes inn ved at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med
5.295.500 kr fra 40.000.000 kr til 34.704.500 kr.
h. Grunnet administrative organisasjonsendringer økes rammen til Helse og
omsorg med 1.225.000. Samfunn reduserer sin ramme med 638.000 kr og
Grunnskole reduserer sin ramme med 587.000 kr
3. Følgende budsjettendringer foretas i INVESTERINGSbudsjettet 2017:
a. Prosjekt 0710 Helse- Pilotprosjekt velferdsteknologi tilføres 3.115.000 kr.
Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler innenfor årets låneopptak.
Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 115 000
023000.654000.253.0710 debet kr 3 115 000
b. Prosjekt 10003 Sokna skole justeres ned med 2.000.000 kr. Bruk av lån
nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 2 000 000
023000.657000.222.10003 kredit kr 2 000 000
c. Prosjekt 19401 VPI – Utskifting 2100 gatelyspunkter har et merforbruk fra
2016. Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler. Korrigeres slik:

Side 3 av 18

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 58/17
023000.654000.332.19401 debet kr 1 838 426
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 838 426
d. Prosjekt 19101 Utskifting avløpsledninger 2017 tilføres 1.200.000 kr som
dekkes av ubrukte lånemidler fra prosjekt 19100 Utskifting avløpsledninger
2016. Korrigeres slik:
023000.651100.353.19101 debet kr 1 200 000
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 200 000
e. Det foretas en omdisponering på 10.000.000 kr fra overordnet prosjekt 19300
Kommunale veier, gatelys, park og idrett til eget prosjekt 14013 Forsterking
Hen – Skårflogan. Korrigeres slik:
023000.657000.332.14013 debet kr 10 000 000
023000.654000.332.19300 kredit kr 10 000 000
f. Budsjettert bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet 2017 nedjusteres med
121.800.000 kr som følge av endret betalingsplan. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 121 800 000 (redusert bruk av lån)
023000.657000.222.10004 kredit 25 000 000 (Ny Hønefoss barneskole syd)
023000.657000.265.10006 kredit 16 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter nye
omsorgsboliger)
023000.657000.265.10007 kredit 5 400 000 (Omsorgsboliger foreldrekonsept)
023000.657000.265.10008 kredit 2 300 000 (Hov allé omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 kredit kr 5 300 000 (Ny legevakt)
023000.651000.340.15006 kredit kr 35 000 000 (Ringerike vannverk)
023000.651000.345.15008 kredit kr 10 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15008 kredit kr 12 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15014 kredit kr 1 800 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
023000.651000.350.15037 kredit kr 5 000 000 (Styresystem Nes RA og
Monserud RA)
023000.651000.353.15038 kredit kr 4 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
4. Det overføres 949.783 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke
investeringskostnader i forbindelse med flyktningkontor og migrasjons-/
smittevernkontor i Storgt 11-13. Beløpet dekkes ved å redusere årets budsjetterte
avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet.
Regnskapsføres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr
097000.690000.880.0001 kredit 949 783 kr
Budsjettkorrigeres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr (driftsbudsjettet)
154000.951000.880 kredit 949.783 kr (driftsbudsjettet)
097000.690000.880.0001 kredit kr 949 783 (investeringsbudsjettet)
023000.656000.242.0112 debet kr 239 301 (investeringsbudsjettet)
020000.656000.233.0126 debet kr 710 482 (investeringsbudsjettet)
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Innledning / bakgrunn
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den
inneholder økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, statusrapport på
alle kommunens mål beskrevet i Handlingsprogram 2017- 2020 og status på vedtak fra
kommunestyret som må følges opp av rådmannen.
Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 9,3 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområdene
SAMLET RESULTAT
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2016 (pr april)
-18 882
2 517
42 414
59 376
90 062
44 636
4 197
217 875
57 788
-35 554
-522 897
20 705

Regnskap Årsprognose
hittil 2017
-3 340
2 357
42 952
61 082
96 557
52 776
11 198
205 663
43 303
-27 978
-529 395
38 147

9 321
9 917
96 316
185 393
285 765
161 244
27 146
596 662
109 162
-7 338
-1 575 845
120 899

Årsbudsjett
0
9 917
96 316
185 393
285 765
161 499
24 746
589 798
107 280
-7 338
-1 574 945
121 569

Avvik

Avvik Avvik forrige
% rapportering

-9 321
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
255 0 %
-2 400 -10 %
-6 864 -1 %
-1 882 -2 %
0 0%
900 0 %
670 1 %

Årsprognosen endres lite fra forrige månedsrapport. De fleste driftsområdene drifter innenfor
vedtatte rammer med unntak av Kulturtjenesten, Helse og omsorg og Samfunn.
Det er budsjettert med et «overskudd» i år på 40 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond).
Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca
30 mill. kroner. Resultatet vil kunne bli ytterligere svekket med ca 6,7 mill. kroner når sak om
Hønen Gård er helt avklart (se kommentar i tertialrapporten s. 4 under helse og omsorg).
Sykefraværet 1. kvartal 2017 er 9,6 %, og dermed redusert noe sammenlignet med 2016 som
viste 9,8 % i samme periode.
Økonomiske forhold
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv, men det foreslås
budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet.
Følgende saker er satt opp i forslag til vedtak for justeringer i driftsbudsjettet:
punkt 2 a: Kommunestyret vedtok i sak 162/16 å innvilge IF Tyristubben et tilskudd på 2,4
mill. kroner i forbindelse med bygging av kunstgressbaner på Tyristrand.
Punkt 2 b: Kommunestyret vedtok i sak 57/17 å øke budsjettet til Ringerike kulturskole med
162.000 kr for å utvide prosjektet «Korps i skolen».
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Punkt 2 c: Kommunestyret vedtok i sak 156/14 å inngå avtale med Gjøvikregionen Hadeland
Ringerike Reiseliv. Dette medførte en overføring på kr 582.860 kr som skal betales i 2017.
Dette ble uteglemt i budsjettprosessen for budsjett 2017, og justeres nå i 1. tertial.
Punkt 2 d: Gjennom Rådet for Ringeriksregionen er det i slutten av 2015 besluttet å bli med
Samarbeidsalliansen Osloregionen sitt nye samarbeid «Oslo Brand Alliance». Dette nettverket
skal jobbe sammen i strategiske prosjekter for å fremme Osloregionens omdømme. Tilskudd
blir 2 kr pr innbygger og Ringerike bidrar dermed med ca 60.000 kr. Dette ble uteglemt i
budsjettprosessen for budsjett 2017, og justeres nå i 1. tertial.
Punkt 2 e: Kommunestyret ble i sak 52/17 orientert om kartlegging av kvikkleiresone
Støaveien. Kommunestyret vedtok at kommunens egenandel på kr 567.500 kr skal innarbeides
i budsjett 2017.
Punkt 2 g: For å finansiere de kostnadene som er beskrevet i vedtakspunktene 2 a til 2 f som
utgjør samlet 5.295.500 kr foreslås det å redusere årets avsetning til disposisjonsfond (årets
planlagte «overskudd») fra opprinnelig 40 mill. kr til litt over 34,7 mill. kroner.
Punkt 2 h: På grunn av organisatoriske grep i forbindelse med opprettelse av boligkontor er
det flyttet årsverk fra rammeområdene grunnskole og samfunn over til helse- og omsorg.
Budsjettmidlene til disse årsverkene flyttes dermed mellom rammeområdene.
Punkt 2 f og 3 a: Prosjekt velferdsteknologi står foran driftskostnader og investeringskostnader
i 2017 som ikke er innarbeidet i budsjettene. Se «Vedlegg 2» på side 36 i Tertialrapporten for
nærmere informasjon om beregninger og prioriteringer i prosjektet.
I investeringsbudsjettet er den største korrigeringen i vedtakspunkt 3 f hvor en rekke
prosjekter har fått en endret betalingsplan ved at budsjettert utgift i 2017 er for høy, og
utgiftene vil først påløpe i 2018. Dermed blir det en nedjustering av årets budsjetterte bruk av
lån i investeringsbudsjettet. Ellers foreslås disse endringene:
Punkt 3 b: Leie av moduler på Sokna skole ble først ført som investeringsutgift, men ble
korrigert som driftsutgifter i årsavslutningen. Disse midlene sammen med et lite mindreforbruk
ved renoveringen av skolen, ble feilaktig overført fra 2016 til 2017 på investeringsprosjektet.
Det var ikke intensjonen at disse midlene skulle brukes til uteområdet, og de må derfor
reverseres. Opprinnelig budsjett 2017 på 3 millioner kroner ligger fast.
Punkt 3 c: Det ble et merforbruk i 2016 i prosjekt for utskifting av gatelyspunkter. Det foreslås
at dette dekkes av ubrukte lånemidler.
Punkt 3 d: Det ble i 2016 brukt mindre penger ved utskifting av avløpsledinger enn beregnet.
Låneopptaket ble gjort, og det foreslås nå å bruke disse ubrukte lånemidlene til å dekke årets
investering i utskifting av avløpsledninger.
Punkt 3 e: I budsjett 2017 er det bevilget 10 millioner kroner til Forsterking Hen-Skårflogan
under budsjettposten Kommunale veier, gatelys, park og idrett. Det er ønskelig at bevilgningen
synliggjøres på eget prosjekt, og prosjektmidlene flyttes fra teknisk forvaltning til utbygging.
Det foreslås derfor en omdisponering fra overordnet prosjekt 19300 til eget prosjekt 14013
Forsterking Hen – Skårflogan.
Punkt 4: i forbindelse med ombygging i 2015 og 2016 for å få på plass flyktningkontoret og
migrasjons-/ smittevernkontoret i Storgt 11-13 ble det et merforbruk i forhold til den
overføringen som ble gjort fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2016 på 1,5 mill.
kroner. Det foreslås derfor å overføre ytterligere 949.783 kr fra drift til investering for å unngå
låneopptak til dette.
Side 6 av 18

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 58/17
Rådmannens vurdering
«Vi bygger» og holder «stø kurs». Begrepene fra Handlingsprogrammet stemmer godt når vi
ser på fremdriften i 1. tertial. Mange av de store investeringsprosjektene er kommet i gang og
driften går godt. Vi ser at vi har noen økonomiske utfordringer spesielt innenfor helse og
omsorg og samfunn. Dette følges tett opp for å avklare situasjonen og mulighetene til å komme
nærmere budsjettbalanse. Vi registrerer at det var stor enighet i årets sentrale
lønnsforhandlinger og går nå inn i de lokale forhandlingene med klare rammer.
Saken om Hønen Gård gjør at vi vil få noen ekstraordinære utgifter i år, men dette vil være
innenfor normale avvik i kommunens totaløkonomi i løpet av et år. Inntektssiden vil også ha
sine avvik, selv om det er litt tidlig på året å anslå noe der.
Vi fortsetter å holde stø kurs og levere gode tjenester til beste for Ringerikes befolkning.
Vedlegg
1. tertialrapport – april 2017

Ringerike kommune, 11.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Arkivsaksnr.: 17/2035-1

Arkiv:

Oppfølging Verbalforslag 2016 og 2017
Saksnr.: Utvalg
59/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2017

Forslag til vedtak:
Status og informasjon om verbalforslag 2016 og 2017 tas til orientering

Innledning / bakgrunn
I forbindelse med årsbudsjett 2017 ble det også vedtatt 24 verbalforslag. Et av disse
verbalforslagene sier at rådmannen innen et halvt år skal redegjøre for hvordan
verbalforslagene som er vedtatt skal følges opp. Dette gjelder også verbalforslag vedtatt ved
forrige budsjettbehandling.
Beskrivelse av saken
Se vedlagte dokumenter som gir status på verbalforslag vedtatt i forbindelse med budsjett 2016
og plan og prosess for verbalforslag vedtatt i forbindelse med budsjett 2017.
Tidligere behandlinger og vedtak
KS sak 3/17 den 2. februar 2017 vedtak i 24 punkter som er verbalforslagene for 2017.
Vedtakspunkt 1 sier «Rådmannen skal i redegjøre for hvordan verbalforslag som vedtas under
budsjettbehandlingen blir fulgt opp. Dette skal gjøres innen et halvt år etter vedtak.
Dette gjelder også verbalforslag vedtatt ved forrige budsjettbehandling.»
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Vedlegg
- Verbalforslag 2016
- Verbalforslag 2017
Ringerike kommune, 11.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Arkivsaksnr.: 17/1634-1

Arkiv: H00

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester
Saksnr.:
12/17
60/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2017
23.05.2017

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til lovendringen om
rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister».
Innledning / bakgrunn
Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) og Helse- og omsorgstjenesteloven
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) som innebærer «å tydeliggjøre retten til
sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
omsorg», ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen.
Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre)
viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik:


Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, som
skal avgjøre.



Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den enkelte.



Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende og
gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller heldøgns
tjenester i Norge.



Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se hvor
behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker innsatsen der
behovene tydeliggjøres.

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av høringsinstansene har
uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe mer «rett» til plass eller
opphold. Når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik rett også i dag.
For kommunene betyr dette at de må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak om en
lokal forskrift. Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende bolig, ble satt
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i kraft 1. juli 2016. Kommunene måtte allikevel gis tid til å vedta kommunale forskrifter med
kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, og på andre måter innrette seg etter lovkravene
før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.
Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 1. juli
2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på venteliste.
Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli
2017.

Beskrivelse av saken
For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd.
Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en
helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og
brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens korresponderende
plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse
tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.
Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte
kommunene til å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter
og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at
vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av
langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII,
jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2.
I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som
oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av
langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for
langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven
pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er i anledning lovendringen pålagt å utarbeide forslag til kommunal forskrift, som skal
politisk vedtas.

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i ny §
2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. Det samme
er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første ledd i helse- og
omsorgstjenesteloven.
Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister fikk kommunene tid til å
utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av
langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før pasientenes og
brukernes rettigheter ikraftsettes. Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og Helse- og
omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til
kommunale kriterier og ventelister fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers
rett til vedtak dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette
innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.
Saken er sendt til høring i Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. Eldrerådet fattet i sitt møte
20.3.2017 sak 7/17 enstemmig slikt vedtak:
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«Rådet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forskrift for Ringerike kommune til
lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister».
Rådet for funksjonshemmede fattet i sitt møte 21.3.2017 i sak 4/17 samme enstemmige vedtak.
Forslaget til forskriften er lett forståelig og godt anvendbart, og det «speiler» framtidig praksis i
Ringerike kommune. Den er i tråd med hva lovgiver har hatt til hensikt med at den skal regulere.
Videre vil det være mulig å justere praksis (gjennom politiske vedtak) uten at det innebærer at
forskriften må til ny behandling for hver endring.
Rådmannen registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og langtidsplasser,
og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide praksis for ventelistevedtak,
og ha system for oppfølgning av disse. Ellers er dagens praksis så godt som i tråd med forslag til
forskrift.
Rådmannen anbefaler at forslag til forskrift vedtas, og dermed tydeliggjøre retten til sykehjemsplass
eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i Ringerike
kommune, og retten til vedtak om ventelisteplassering.
Det vil ved behandlingen være jurist tilstede for orientering og å besvare spørsmål.

Vedlegg


Forslag til kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister.

Ringerike kommune, 18.04.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/1830-1

Arkiv: C00 &30

Kulturplan
Saksnr.:
17/17
61/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.05.2017
23.05.2017

Forslag til vedtak:
Kulturplan for Ringerike kommune 2017 - 2025 vedtas. Planen rulleres etter fire år.

Sammendrag
Kulturplanen sier noe om det offentliges, spesielt kommunens, ansvar i kulturspørsmål,
kulturutvikling og kulturforvaltning. Den forsøker å vise hvordan feltet er sammensatt av ulike
aktører, og kommunens rolle i forhold til disse.
Til slutt definerer den noen konkrete tiltak og mål for de kommende 8 år.
Det har vært gjennomført møter og presentasjoner med plangruppe, referansegruppe,
ungdomsråd, i tillegg til åpne muligheter for innspill fra publikum.
Utkast til Kulturplan for Ringerike kommune har vært på høring. Høringssvar og kommentar
til disse ligger som vedlegg til saken.
På bakgrunn av innspillene har det blitt tatt inn en utdypning av den kommunale kulturens
økonomiske situasjon, historikk og en bredere beskrivelse av lokalt kulturliv.
Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har de siste år brukt lite kommunale ressurser på kulturområdet. Dette gir
seg utslag i blant annet volumet av støtteordninger, åpningstider for bibliotek og antall
elevplasser i kulturskolen.
Samtidig har kommunen et rikt frivillig, semi-profesjonelt og profesjonelt kulturliv. Det er
nettopp kultur som ofte trekkes fram som ting vi er stolte av i kommunen vår. Engasjement,
stå-på-vilje og aktivitet gir verdifulle, stolte og meningsfulle aktiviteter for både utøvere og
arrangører, deltakere og publikum, gammel og ung. Kultur er verdifullt. Ikke bare for
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enkeltpersoner og organisasjoner, men for samfunnet, stedsutviklingen og den generelle
folkehelsa.
Et kommunalt mål må være å sikre et bredt, mangfoldig og levende kulturtilbud. Et
kulturtilbud som både ivaretar enkeltpersonens behov for opplevelser og glede, som ivaretar
kulturpolitiske mål, og som sørger for gode forutsigbare vilkår for kulturaktørene.
Beskrivelse av saken
Kulturplanen er tilpasset Ringerike kommune. Samtidig er det sett til andre kommuners planer,
forskningsrapporter, statistikk og analyser. Nasjonale og regionale mål og føringer er tatt inn i
planen.
Det har vært avholdt møter med representanter for kulturlivet lokalt. Dette gjelder bibliotek,
kulturskole, idrett, miljø- og arealavdeling, leder for Hovedutvalget for oppvekst og kultur,
Ringerike kultursenter, Røde kors/Mangfold, Ringerike musikkråd, Ungdomsrådet, og
Frivillige. Det har også vært oppfordret til innspill fra publikum gjennom informasjon på
hjemmeside og sosiale medier.
Planen begrenser seg til det som faller innunder begrepene «Ytingskultur» og
«Kulturvirksomhet». Begrepene og avgrensningen av planens virkeområde, er nærmere
forklart i kulturplanen.
Kulturplanen ligger her i word-format. En endelig og vedtatt versjon bør redigeres inn i
kommunens grafiske mal for kommunalt planverk.
Forholdet til overordnede planer og juridiske forhold
I Kulturplanen er det ført en oversikt over de viktigste lovene, forskriftene og strategiene som
legger føringer for kommunalt kulturarbeid. Listen er ikke uttømmende.
Økonomiske forhold
Gjennomføring av tiltakene som beskrives i kulturplanens Del 4, vil innebære behov for
investeringer, økt bemanning og annet som har innvirkning på økonomien.
Samtidig er det kommunen i dag bruker på kultur, sammenlignet med andre kommuner, på et
svært lavt nivå. Dersom kommunen skal ha ambisjoner innenfor kultur, ambisjoner om å klatre
på kommunebarometer og kulturindekser, eller ambisjoner om å være «det mest spennende
vekstområdet på Østlandet» - må man i planperioden også fokusere på, og vekte,
kulturområdet.
Behov for informasjon og høringer
Kulturplanen har vært på høring. Høringsinnspill og kommentarer til disse er vedlagt saken.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer det som viktig at Ringerike kommune får vedtatt en kulturplan som
legger føringer for årene framover.
Som det blir påpekt i kulturplanen, er det behov for både strukturelle og økonomiske tiltak i
planperioden. Tiltakene må være i tråd med kommunens overordnede planverk samt regionale
og nasjonale føringer. Videre må ressursinnsatsen til en hver tid vektes opp mot kommunens
økonomiske situasjon.
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Vedlegg
Kulturplan Ringerike kommune
Høringsinnspill med kommentarer
Høringsinnspill Ringerike Kultursenter
Høringsinnspill Ringerike musikkråd
Høringsinnspill Ringerike Venstre

Ringerike kommune, 27.04.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
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Arkivsaksnr.: 17/1005-14

Arkiv: U62 &18

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent
alkohol - Kolonial.no Kolonial.no AS
Saksnr.: Utvalg
62/17
Formannskapet

Møtedato
23.05.2017

Forslag til vedtak:


Kolonial.no AS org.nr 912262510 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst
4,7 volumprosent alkohol.



Bevillingen gjelder netthandel av alkoholholdig drikke med utlevering til kundens adresse.



Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.



Jon Kåre Stene f. 3.3.1981 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen og Mats
Barlo f. 29.8.1984 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.
Kolonial.no AS skal legge til rette for at salgskontroller skal kunne gjennomføres i henhold
til alkoholloven. Kommunen kan utføre salgskontroller ved utlevering av alkoholholdige
varer til kunder i Ringerike kommune, og kan kreve nødvendige opplysninger slik at dette er
mulig å gjennomføre.



Sammendrag
Kolonial.no søker om salgsbevilling for alkohol i gruppe 1 (2,5 – 4,7 volumprosent alkohol).
Salget er nettbasert og hjemlevering av bestilte varer bringes direkte til hjemmeadressen til
bestillere i Ringerike kommune. Kolonial.no tilbyr alminnelige dagligvarer gjennom
netthandelen.
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Innledning / bakgrunn
Kolonial.no søkte Ringerike kommune om salgsbevilling 2. mars for netthandel av alkohol med
hjemmelevering. Konseptbeskrivelsen følger som vedlegg til saken.
Beskrivelse av saken
Firmaet leier lagerlokaler av Coop i Solheimsveien i Lørenskog. Varer pakkes og leveres ut
derfra før utkjøring til kundene. Fra før selger firmaet dagligvarer på nett.
Salgsbevilling kreves for hver av kommunene der hjemmelevering av alkohol skal foretas. I dag
har firmaet salgsbevilling i Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Nittedal, Oppegård, Ullensaker, Ås
Rælingen og Ski.
Høringsinstansene har ikke merknader til søknaden.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Juridiske forhold
Helsedirektoratet har 25. februar 2015 uttalt at det i prinsippet ikke er noe i veien for å gi
salgsbevilling for netthandel av alkohol En salgsbevilling kan gis til alle typer steder unntatt
kiosker og bensinstasjoner, jf. alkoholforskriftens § 3-4.
Kolonial.no er første nettselskapet som søker om salgsbevilling for alkohol i Ringerike
kommune. Vedtak i denne saken vil derfor danne mønster for hvordan lignende saker
behandles.
Vurdering av kontrollmuligheter
Kontroll av nettsalgssteder for alkohol vil nødvendigvis bli forskjellig fra et alminnelig
salgssted, ikke minst grunnet at utlevering av alkoholholdige varer foregår direkte hjem til
kundene. For nettsalg av alkohol bør det derfor settes bevillingsvilkår som krever at
salgskontroller kan gjennomføres så likt som mulig som for en alminnelig salgsbevilling.
Dokumentasjon på utlevering må kunne fremvises, likeså må alderskontroller og eventuelle
avvisninger bli systematisk lagret slik at de kan være tilgjengelig for kommunens kontrollører.
Kommunens kontrollører må dessuten kunne delta på nettselskapets utleveringsrunder av
alkohol. Dett vil bli åpne kontroller. Det vil si at kontroller avtales med nettselskapet på
forhånd for i praksis å kunne gjennomføres.
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Økonomiske konsekvenser
Dersom særskilte kontroller for nettsalg skal gjennomføres, kan dette medføre ekstra kostnader
for kommunen.
Rådmannens vurdering
Nettsalg av alkohol kan til dels sammenlignes med ordningen AS Vinmonopolet har i dag for
nettsalg med hjemmelevering eller henting på post/lokalbutikk.
Kolonial.no beskriver sin kundegruppe som følgende: «Vi er en fullsortiments dagligvarebutikk
som skal erstatte turen i dagligvarebutikken og la kundene få ferdig pakket i poser til samme
pris som de største kjedene».
Denne handlemåten av dagligvarer har blitt forholdsvis alminnelig bare i løpet av de siste to
årene og særlig i større byer. Det kan være en tidsmessig besparende måte å handle på og
hensiktsmessig for de som ikke kan komme seg til butikken på egenhånd. Nettsalg av alkohol
gjennom dagligvarenetthandel er fortsatt nokså nytt, så det er få erfaringer fra andre kommuner
å vise til. Rådmannen er av den oppfatning at dersom det settes spesifikke vilkår for
nettsalgsstedet, jf. forslag til vedtak, vil netthandel av alkohol være forsvarlig også
alkoholpolitisk.
Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes. Firmaet samt styrer og stedfortreder for
styrer tilfredsstiller kravene i lov og forskrift, og søker vurderes som egnet til å ivareta en
bevilling. Med de vilkår som fremsettes i forslag til vedtak, anser rådmannen at bevillingen vil
være i tråd med Ringerike kommunes bevillingskrav og ansvarlig alkoholpolitikk.
Vedlegg
Konseptbeskrivelse og notat vedrørende begrunnelse av vedtak.
Utrykte vedlegg:
Uttalelse fra Kemneren i Bærum, mottatt 9.3.2017
Uttalelse fra Kemneren i Oslo, mottatt 15.3.2017
Uttalelse fra politiet, mottatt 16.3.2017
Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 24.3.2017
Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler
Ringerike kommune, 8.5.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2039-1

Arkiv:

1. Tertialrapport - april 2017
Forslag til vedtak:
1. 1. tertialrapport – april 2017 tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i DRIFTSbudsjettet 2017:
a. Kulturtjenesten øker sin ramme med 2.400.000 kr grunnet tilskudd til
idrettsanlegg på Tyristrand.
b. Kulturtjenesten øker sin ramme med 162.000 kr til «Korps i skole» i regi av
kulturskolen.
c. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 583.000 kr
som følge av tilskudd til Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.
d. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 60.000 kr
som følge av tilskudd til Samarbeidsalliansen Osloregionen.
e. Samfunn øker sin ramme med 567.500 kr til kartlegging av kvikkleiresone
Støaveien.
f. Rammeområde helse og omsorg øker sin ramme med 1.523.000 kr til drift i
prosjekt Velferdsteknologi
g. Punkene a-f dekkes inn ved at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres
med 5.295.500 kr fra 40.000.000 kr til 34.704.500 kr.
h. Grunnet administrative organisasjonsendringer økes rammen til Helse og
omsorg med 1.225.000. Samfunn reduserer sin ramme med 638.000 kr og
Grunnskole reduserer sin ramme med 587.000 kr
3. Følgende budsjettendringer foretas i INVESTERINGSbudsjettet 2017:
a. Prosjekt 0710 Helse- Pilotprosjekt velferdsteknologi tilføres 3.115.000 kr.
Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler innenfor årets låneopptak.
Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 115 000
023000.654000.253.0710 debet kr 3 115 000
b. Prosjekt 10003 Sokna skole justeres ned med 2.000.000 kr. Bruk av lån
nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 2 000 000
023000.657000.222.10003 kredit kr 2 000 000
c. Prosjekt 19401 VPI – Utskifting 2100 gatelyspunkter har et merforbruk fra
2016. Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler. Korrigeres slik:
023000.654000.332.19401 debet kr 1 838 426
-

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 838 426
d. Prosjekt 19101 Utskifting avløpsledninger 2017 tilføres 1.200.000 kr som
dekkes av ubrukte lånemidler fra prosjekt 19100 Utskifting avløpsledninger
2016. Korrigeres slik:
023000.651100.353.19101 debet kr 1 200 000
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 200 000
e. Det foretas en omdisponering på 10.000.000 kr fra overordnet prosjekt 19300
Kommunale veier, gatelys, park og idrett til eget prosjekt 14013 Forsterking
Hen – Skårflogan. Korrigeres slik:
023000.657000.332.14013 debet kr 10 000 000
023000.654000.332.19300 kredit kr 10 000 000
f. Budsjettert bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet 2017 nedjusteres med
121.800.000 kr som følge av endret betalingsplan. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 121 800 000 (redusert bruk av lån)
023000.657000.222.10004 kredit 25 000 000 (Ny Hønefoss barneskole syd)
023000.657000.265.10006 kredit 16 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter nye
omsorgsboliger)
023000.657000.265.10007 kredit 5 400 000 (Omsorgsboliger foreldrekonsept)
023000.657000.265.10008 kredit 2 300 000 (Hov allé omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 kredit kr 5 300 000 (Ny legevakt)
023000.651000.340.15006 kredit kr 35 000 000 (Ringerike vannverk)
023000.651000.345.15008 kredit kr 10 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15008 kredit kr 12 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15014 kredit kr 1 800 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
023000.651000.350.15037 kredit kr 5 000 000 (Styresystem Nes RA og
Monserud RA)
023000.651000.353.15038 kredit kr 4 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
4. Det overføres 949.783 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke
investeringskostnader i forbindelse med flyktningkontor og migrasjons-/
smittevernkontor i Storgt 11-13. Beløpet dekkes ved å redusere årets budsjetterte
avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet.
Regnskapsføres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr
097000.690000.880.0001 kredit 949 783 kr
Budsjettkorrigeres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr (driftsbudsjettet)
154000.951000.880 kredit 949.783 kr (driftsbudsjettet)
097000.690000.880.0001 kredit kr 949 783 (investeringsbudsjettet)
023000.656000.242.0112 debet kr 239 301 (investeringsbudsjettet)
020000.656000.233.0126 debet kr 710 482 (investeringsbudsjettet)

Innledning / bakgrunn
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den
inneholder økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, statusrapport på

-

alle kommunens mål beskrevet i Handlingsprogram 2017- 2020 og status på vedtak fra
kommunestyret som må følges opp av rådmannen.
Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 9,3 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområdene
SAMLET RESULTAT
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2016 (pr april)
-18 882
2 517
42 414
59 376
90 062
44 636
4 197
217 875
57 788
-35 554
-522 897
20 705

Regnskap Årsprognose
hittil 2017
-3 340
2 357
42 952
61 082
96 557
52 776
11 198
205 663
43 303
-27 978
-529 395
38 147

9 321
9 917
96 316
185 393
285 765
161 244
27 146
596 662
109 162
-7 338
-1 575 845
120 899

Årsbudsjett
0
9 917
96 316
185 393
285 765
161 499
24 746
589 798
107 280
-7 338
-1 574 945
121 569

Avvik

Avvik Avvik forrige
% rapportering

-9 321
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
255 0 %
-2 400 -10 %
-6 864 -1 %
-1 882 -2 %
0 0%
900 0 %
670 1 %

Årsprognosen endres lite fra forrige månedsrapport. De fleste driftsområdene drifter innenfor
vedtatte rammer med unntak av Kulturtjenesten, Helse og omsorg og Samfunn.
Det er budsjettert med et «overskudd» i år på 40 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond).
Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca
30 mill. kroner. Resultatet vil kunne bli ytterligere svekket med ca 6,7 mill. kroner når sak om
Hønen Gård er helt avklart (se kommentar i tertialrapporten s. 4 under helse og omsorg).
Sykefraværet 1. kvartal 2017 er 9,6 %, og dermed redusert noe sammenlignet med 2016 som
viste 9,8 % i samme periode.
Økonomiske forhold
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv, men det foreslås
budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet.
Følgende saker er satt opp i forslag til vedtak for justeringer i driftsbudsjettet:
punkt 2 a: Kommunestyret vedtok i sak 162/16 å innvilge IF Tyristubben et tilskudd på 2,4
mill. kroner i forbindelse med bygging av kunstgressbaner på Tyristrand.
Punkt 2 b: Kommunestyret vedtok i sak 57/17 å øke budsjettet til Ringerike kulturskole med
162.000 kr for å utvide prosjektet «Korps i skolen».
Punkt 2 c: Kommunestyret vedtok i sak 156/14 å inngå avtale med Gjøvikregionen Hadeland
Ringerike Reiseliv. Dette medførte en overføring på kr 582.860 kr som skal betales i 2017.
Dette ble uteglemt i budsjettprosessen for budsjett 2017, og justeres nå i 1. tertial.
Punkt 2 d: Gjennom Rådet for Ringeriksregionen er det i slutten av 2015 besluttet å bli med
Samarbeidsalliansen Osloregionen sitt nye samarbeid «Oslo Brand Alliance». Dette nettverket
skal jobbe sammen i strategiske prosjekter for å fremme Osloregionens omdømme. Tilskudd
blir 2 kr pr innbygger og Ringerike bidrar dermed med ca 60.000 kr. Dette ble uteglemt i
budsjettprosessen for budsjett 2017, og justeres nå i 1. tertial.

-

-9 906
0
0
0
0
0
-2 400
-5 200
-3 876
0
900
670

Punkt 2 e: Kommunestyret ble i sak 52/17 orientert om kartlegging av kvikkleiresone
Støaveien. Kommunestyret vedtok at kommunens egenandel på kr 567.500 kr skal innarbeides
i budsjett 2017.
Punkt 2 g: For å finansiere de kostnadene som er beskrevet i vedtakspunktene 2 a til 2 f som
utgjør samlet 5.295.500 kr foreslås det å redusere årets avsetning til disposisjonsfond (årets
planlagte «overskudd») fra opprinnelig 40 mill. kr til litt over 34,7 mill. kroner.
Punkt 2 h: På grunn av organisatoriske grep i forbindelse med opprettelse av boligkontor er
det flyttet årsverk fra rammeområdene grunnskole og samfunn over til helse- og omsorg.
Budsjettmidlene til disse årsverkene flyttes dermed mellom rammeområdene.
Punkt 2 f og 3 a: Prosjekt velferdsteknologi står foran driftskostnader og investeringskostnader
i 2017 som ikke er innarbeidet i budsjettene. Se «Vedlegg 2» på side 36 i Tertialrapporten for
nærmere informasjon om beregninger og prioriteringer i prosjektet.
I investeringsbudsjettet er den største korrigeringen i vedtakspunkt 3 f hvor en rekke
prosjekter har fått en endret betalingsplan ved at budsjettert utgift i 2017 er for høy, og
utgiftene vil først påløpe i 2018. Dermed blir det en nedjustering av årets budsjetterte bruk av
lån i investeringsbudsjettet. Ellers foreslås disse endringene:
Punkt 3 b: Leie av moduler på Sokna skole ble først ført som investeringsutgift, men ble
korrigert som driftsutgifter i årsavslutningen. Disse midlene sammen med et lite mindreforbruk
ved renoveringen av skolen, ble feilaktig overført fra 2016 til 2017 på investeringsprosjektet.
Det var ikke intensjonen at disse midlene skulle brukes til uteområdet, og de må derfor
reverseres. Opprinnelig budsjett 2017 på 3 millioner kroner ligger fast.
Punkt 3 c: Det ble et merforbruk i 2016 i prosjekt for utskifting av gatelyspunkter. Det foreslås
at dette dekkes av ubrukte lånemidler.
Punkt 3 d: Det ble i 2016 brukt mindre penger ved utskifting av avløpsledinger enn beregnet.
Låneopptaket ble gjort, og det foreslås nå å bruke disse ubrukte lånemidlene til å dekke årets
investering i utskifting av avløpsledninger.
Punkt 3 e: I budsjett 2017 er det bevilget 10 millioner kroner til Forsterking Hen-Skårflogan
under budsjettposten Kommunale veier, gatelys, park og idrett. Det er ønskelig at bevilgningen
synliggjøres på eget prosjekt, og prosjektmidlene flyttes fra teknisk forvaltning til utbygging.
Det foreslås derfor en omdisponering fra overordnet prosjekt 19300 til eget prosjekt 14013
Forsterking Hen – Skårflogan.
Punkt 4: i forbindelse med ombygging i 2015 og 2016 for å få på plass flyktningkontoret og
migrasjons-/ smittevernkontoret i Storgt 11-13 ble det et merforbruk i forhold til den
overføringen som ble gjort fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2016 på 1,5 mill.
kroner. Det foreslås derfor å overføre ytterligere 949.783 kr fra drift til investering for å unngå
låneopptak til dette.
Rådmannens vurdering
«Vi bygger» og holder «stø kurs». Begrepene fra Handlingsprogrammet stemmer godt når vi
ser på fremdriften i 1. tertial. Mange av de store investeringsprosjektene er kommet i gang og
driften går godt. Vi ser at vi har noen økonomiske utfordringer spesielt innenfor helse og
omsorg og samfunn. Dette følges tett opp for å avklare situasjonen og mulighetene til å komme
nærmere budsjettbalanse. Vi registrerer at det var stor enighet i årets sentrale
lønnsforhandlinger og går nå inn i de lokale forhandlingene med klare rammer.

-

Saken om Hønen Gård gjør at vi vil få noen ekstraordinære utgifter i år, men dette vil være
innenfor normale avvik i kommunens totaløkonomi i løpet av et år. Inntektssiden vil også ha
sine avvik, selv om det er litt tidlig på året å anslå noe der.
Vi fortsetter å holde stø kurs og levere gode tjenester til beste for Ringerikes befolkning.
Vedlegg
1. tertialrapport – april 2017

Ringerike kommune, 11.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

-
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1. Innlednin g
Tertialrapportenskalgi en statusover driften i Ringerikekommuneså langt i år, og gjennom
årsprognosersi noe om forventet økonomiskresultat for dette driftsåret. Rapportenskalogsågi noe
mer utfyllende kommentarerfra de ulike driftsområdene,investeringsprosjekterog målenesom er
definert i kommunensHandlingsprogram.
Det må tas høydefor at uforutsette hendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadog
regnskapstekniske
disposisjonerved årets slutt kan få uforutsett resultateffekt bådepositivt og
negativt i forhold til de økonomiskeprognosene.

2. Årsprognose
Årsprognosenindikerer at kommunenvil oppnå et regnskapsresultati 2017 som viseret merforbruk i
forhold til budsjett på 9,3 mill. kroner.

Årsprognosenendreslite fra forrige månedsrapport.De fleste driftsområdenedrifter innenfor
vedtatte rammer med unntak av Kulturtjenesten,Helseog omsorgog Samfunn.
Det er budsjettert med et «overskudd»i år på 40 mill. kroner (avsetningtil disposisjonsfond).Blir
regnskapsresultatetslik årsprognosenindikerer vil årets «overskudd»væreredusert til ca 30 mill.
kroner. Resultatetvil kunne bli ytterligere svekketmed ca 6,7 mill. kroner når sakom HønenGårder
helt avklart (sekommentarhelseog omsorg).
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3. Rammeområdene- Kommentarer til årsprognosen
Folkevalgteog revisjon
Årets budsjetterte rammer ser ut til å holde. Utgifter i forbindelsemed politiske møter vil være noe
uforutsigbartfrem til de endeligeregnskapstalleneforeliggerved nyttår.

Administrasjon og fellestjenester
Det har vært mye fokus på IT dette året. IT sikkerhetenhar vært satt på prøvegjennomvirus- angrep
som har blitt taklet godt av IT- avdelingen.Det utarbeidesnå en strategiplansom skalsørgefor at
kommunenfår best mulig utnyttelse av sinesystemeri årenefremover. Det har ogsåvært
gjennomførtlisensrevisjonfra Microsoft.
Satsningpå kompetanseer et prioritert område.Lederprogrammeter gjennomførti henholdtil plan
og de fleste lederteamhar fått individuell veiledningrettet mot sinedefinerte behov.Det er videre
gjennomførtmangekompetansetiltakfor ansattemed spesiellprioritering innen sektor helseog
omsorg,skoleog barn/unge. Tilbakemeldingerpå lederprogrammetog kompetansetiltakeneer
svært positive.
Områdetdrifter innenfor budsjetterte rammer,men noe usikkerheti forhold til lisensutgifterpå IT og
høstensvalgvil det være.

Barnehage
Områdethar siden2016hatt mye fokus på å få barn fra minoritetsspråkligefamilier inn i
barnehagen.Dette arbeidet har vært en suksess,og ved nyttår var 75 % av alle barn 1-5 år med
minoritetsspråkligbakgrunni barnehage.Dette målrettede arbeidet fortsetter i 2017, og ansessom
en viktig del av integreringsarbeidet
. Det er ogsåkommet ny nasjonalrammeplanfor barnehagene
som gjelder fra 1. augustog arbeidet med implementeringskjer gjennomkompetansetiltaki
sektoren.
Områdetdrifter innenfor budsjetterte rammer.

Grunnskole
Byggingav ny skolepå Benterudstartet offisielt 9. mai og vil følgeplanlagtfremdriftsplan. Det jobbes
med Handlingsplanog IT-plan for grunnskolenog disseleggesfrem til politisk behandlingetter
sommeren.
Områdetdrifter innenfor budsjetterte rammer.

Spesielletiltak barn og unge
Områdetdrifter innenfor budsjetterte rammer,men dette er et sammensattområdetjenestemessig.
Barnevernethar store utfordringer med utgifter til fosterhjemsgodtgjørelse
spesielt,og viseret
merforbruk på rundt 2 mill. kroner. I forbindelsemed avlastningstjenestene
for barn i barneboliger
det et merforbruk på ca. 2,2 mill. kroner. Rammeområdetkommer allikevelut i balansegrunnet et
mindreforbruki bofellesskapenefor ensligemindreårigeflyktninger på ca 4,5 mill. kroner. Det var i år
planlagt3 bofellesskapi full drift, men det er kun behovfor 2. Det anbefalesikke å benytte dette
mindreforbrukettil å dekkemerforbruk i barnevernog avlastningstjenestersidentjenester til
flyktninger dekketav tilskudd fra staten som blir lavereved redusert drift. Vi følger utviklingenog
kommer med eventuelleforslagtil justeringeri 2. tertial.
3

R inger ike kommune

– 1 . Ter t ia lrapport

, apr i l 201 7

Barnevernsvaktener nå i full drift fra 3. mai, og i løpet av mai skaldet ogsåvære et t emamøtei
hovedutvalgfor oppvekstog kultur om drift og tiltak i barnevernstjenesten.

Kulturtjenesten
Kulturtjenestenviseret merforbruk på 2,4 mill. kroner som skyldeset tilskudd til idrettsanleggpå
Tyristrandsom ikke er budsjettert. Det er laget en kulturplan som skaltil politisk behandlingi mai, og
vil være førendefor kommunensvidere arbeid innenfor kultursektoren.

Helseog omsorg
Områdetmelder om merforbruk på 6,9 mill. kroner. Dette er fordelt på noen få tjenester innenfor
rammeområdet.I ambulerendehjemmetjenestehar det vært en jevn økningi tjenestebehovetfra
høsten2016.Det ser ut som vekstenhar stoppet sistemåned,men liggerpå et høyt nivå, og det gir
økonomiskeutfordringer. Boligtjenestener forvalter av kommunensutleieboliger.Det er et
misforholdmellom kommunenshusleieutgifterog husleieinntektersom fører til merforbruket. Alle
husleieinntekterskaljusterestil gjengsleie, men kommunener ikke helt i mål med arbeidet. Noe
tomgangsleiemå påregnes,slik som ved oppussing,påventeav riktig bruker eller ingen etterspørsel.
Merforbruk er beregnettil ca 1,5 mill. kroner. Foreløpig er det ingenvesentligendringi beregnet
refusjon for ressurskrevendebrukere,og det meldesen mindreinntekt på 3 mill. kroner.
Årets sosialhjelpsutbetalingser ut til å bli 2 mill. kroner høyere enn budsjettert, og dermed på
sammenivå som de to f oregåendeår. Virkemidlerfor å reduseresosialhjelpsutbetalingen
er satt i
gang,men dette er et langsiktigarbeid som tar tid. Samtidigser vi at årets supplerendesosialhjelptil
flyktninger blir ca 2 mill. kroner lavereenn budsjettert og NAVdrifter dermed totalt sett i tråd med
budsjetterte rammer.
Ensaksom har opptatt sektorenover en tid er den såkalteHønengård saken.Siden2014 har det
vært tvist mellom Bergenkommuneog Ringerikekommuneom tjeneste- og betalingsansvaretfor
brukere bosatt på Hønengård. Hønengård er en institusjon som er eid av NorgesBlindeforbund.
Ringerikekommunehar hevdet at kommunenhar krav på å få utgifter forbundet med plasseringen
av brukernerefundert av Bergenkommune.Bergenkommunehar avvistdette. Ringerikekommune
stansetav dennegrunn betalingav tjenestenefra januar 2015.For å holde Blindeforbundet
skadesløshar Bergenkommunebetalt Blindeforbundetfor plasseringen,men har hevdet at Ringerike
kommuneer ansvarligekommune,og sakenble av Bergenkommune brakt inn for Ringeriketingrett.
Det var lengeet uklart spørsmålhvorvidt helse- og omsorgstjenestelovenhjemlet en refusjonsrettfor
ny oppholdskommune,fra plasseringskommunen,
etter utflytting fra institusjon.Høyesterett
konkludertei dom fra 23. mars 2017med at det ikke foreliggeren slik refusjonsrett.Ringerike
kommunehar etter dommeni Høyesteretterkjent å ha tjeneste- og betalingsansvaretfor de to
brukerneved Hønengård og har inngått forlik med Bergenkommune.Forliket innebærerat
Ringerike kommunerefunderer Bergenkommunetil sammen2,9 mill. kroner for perioden januar
2015til april 2017. Framai 2017 betaler Ringerikekommunedirekte til Blindeforbundetog frem til
plasseringenopphører.Ringerikekommuneplikter i sakenogsåå betale forsinkelsesrenter.Dette
beløpet er foreløpigikke beregnet,men kravet vil trolig beløpesegpå i overkantav 300 000 kroner.
Forliket innebærerat hver av partene bærer egnesaksomkostninger.
Dommeni Høyesterett
innebærerat Ringerikekommuneogsåmå erkjennetjeneste- og betalingsansvaretfor ytterligere
brukere ved Hønengård.Dissevar opprinnelighjemmehørendei Oslokommuneog i Hitra
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kommune.Skyldigbeløp summerersegtil 6,7 mill. kroner for beboernefra Bergen,Osloog Hitra i
årene2015 – 2017. Dette er det ikke tatt høydefor i prognosen.
Sektorener stolt over å kunneåpnenytt dagsenterpå 600 kvadrat på Austjord.Dagsentereter godt
tilrettelagt og godt dimensjonerttil 60 brukere.Per i dager det gjennomsnittlig40 brukere per dag,
og ti l sammen120 brukerei løpet av en uke. Dagsentereter et viktig tilbud i omsorgstrappenog
sammenmed en god hjemmetjenestevil dette væreet riktig tilbud for at innbyggerneskalkunnebo
i egnehjem så lengesom mulig. Trening,fellesmåltider, sangog sosialtsamværer viktige aktiviteter.
Norderhovhjemmet, som huset dagsenteretfram til nå, er nå tømt og klart for rivning.
Sektorenhar over tid jobbet med å ta tilbake brukere fra institusjonerutenfor kommunenog gi de
tilbud i egenkommune.Det har vært vellykkedeflyttinger. Det vurderesfortløpendeom det er flere
av plasseringeneutenfor kommunensom kan få tjenestetilbudetsitt i Ringerike.Kompetanseog
tilrettelagte boliger er faktorer som er viktig for å lykkes.
ProsjektVelferdsteknologier i gang.Prosjektet er nærmerebeskreveti «Vedlegg2» til denne
rapporten.
Et nytt kommunehelsesamarbeid
er under oppstart. Drammenkommuneer fra og med januar 2017
vertskapfor et nytt fylkeskommunaltutviklingssenterfor sykehjem- og hjemmetjenesteri Buskerud.
Senteretfinansieresav øremerkedemidler fra Helse- og omsorgsdepartementet,og får i oppdragå
sikre kvaliteten i hjemmetjenesteneog sykehjemgjennomfag- og tjenesteutvikling,
kunnskapsspredning
og implementeringav ny kunnskapog nye løsningeri henholdtil nasjonale
satsingsområderog lokalebehov. Fylkesmannenblir en viktig samarbeidspartner,og vil koordinere
prosjekt- og stimuleringsmidler.Helsesamarbeideti Ringeriksregionog midt Buskerudhar besluttet å
tilsette en 100 % stilling til dette arbeidet. Stillingenvil være delvisfinansiertav midler fra
departementet.Restenfordelesmellom de seksdeltakerkommunenei samarbeidet.
Arbeidsgiveransvaret
er lagt til Ringerikekommune.

Samfunn
Områdeviser et merforbruk på ca 1,9 mill. kroner. I forbindelsemed ny organiseringinnenfor
området er det lagt forventningerom lavereressursbrukspesieltinnenfor tekniskforvaltning.
Foreløpigser det ut som mye av effektene blir realisert,men det går mot et merforbruk rundt 2 mill.
kroner for året. I tillegg er det høy aktivitet på plankontoret som ogsågår mot et lite merforbruk i år.
Dette oppveiesnoe av et lite mindreforbrukhos utbygginghvor det er vakantestillinger og
rekrutteringsarbeidettar noe tid.

Avsetninger, overføringer
Årets sentrale lønnsforhandlingerble ferdig på rekordtid i år, og nå gjenstårde lokale
forhandlingene.Årets budsjetterte avsetningtil lønnsvekstser ut til å holde.
Det kom oppdaterte prognoserpå årets pensjonsutgifterfra KLPi april. De viser at årets budsjetterte
pensjonskostnadstemmernoksågodt, og at det ikke vil komme noen store overraskelserher i år.
Det har sidenslutten av 2015vært foretatt saneringav arkiv på Norderhovhjemmet. Arbeidet har
vært mer omfattende og tatt lengertid enn IKAKongsberg,som utførte arbeidet,ansloved befaring.
I år vil utgiften til dette bli rett i overkantav 1 mill. kroner. Totalt for hele jobben blir summenca 2,1
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mill. kroner som er dobbelt så mye som først antatt. Årets utgift er ikke budsjettert, men dekkesav
ubrukte avsattemidler innenfor rammeområdet .

Skatt og rammetilskudd
Det er for tidlig å si om det blir avvik i forhold til budsjett når det gjelder årets skatteinntekter.
Vekstanslageter lagt på 1,5 % i forhold til fjoråret. Januartil marsviservekst rundt 9 %,men vi
forventer at dette synkerraskt fra april og utover året. Skatteinngangeni april er liten, men ligger
klart under april i fjor. Årsprognosenleggesderfor lik budsjett til vi har fått tall fra mai, juli og
september. Konsesjonskraftinntektene
har vært relativt godeså langt i år og liggeran til å bli 0,9 mill.
kroner høyereenn budsjett.

Finans
Året har startet godt på mangeområderinnenfor finansområdet.Saldopå bankkontohar vært god
som sikrer noe renteinntekter. Fossefondethar alleredelagt på seg5,3 mill. kroner hittil i år, som
tilsvarer en avkastningpå over 4 %. Dette kan selvfølgeligendre seggjennomde neste 8 månedene
både positivt og negativt.I tillegg fortsetter det lave rentenivåetog kommunalbankenhar nå varslet
en rentenedsettelsepå 0,15 %-poeng. Dette, kombinert med at årets låneopptakikke er foretatt
ennå og blir mindre enn antatt, gir et mindreforbrukpå rammeområdet.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunenhar etter anmodningfra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017.15 av disseskal
være ensligemindreårige.I tillegg kommer eventuellefamiliegjenforeninger.Sålangt i år er det
bosatt 34 personer.1 av disseer ensligemindreårige.Det er i tillegg kommet 4 personergjennom
familiegjenforeningerhittil i år.
IMDi har varsletat antall ensligemindreårigemest sannsynligblir lavereenn 15, og kommunenhar
forberedt segpå å ta imot 10 i år.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunenhar bedret sin likviditetssituasjonde sisteårene.Ved inngangentil 2017har kommunen
ca 405 mill. kroner i likvide midler på bankkonto.Ved utgangenav april er beløpetca 339 mill.
kroner. I tillegg har kommunenen driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen,og ca 134
mill. kroner i verdipapirfondtilknyttet Fossefondet.Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i
2017.
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6. Investeringer
Investeringsregnskappr 1. tertial 2017 med årsprognoseog avvik ift budsjett
Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførteutgifter pr prosjekt:
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Prosjektregnskapinvesteringer pr 1. tertial 2017
Tabellenunder visertotal prosjektkostnadfor de prosjektenesom pågårover flere regnskapsår:
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Kommentarer til utvalgte prosjekter
10001Ullerål skolerehabilitering/ utbygging:
Undervisningspaviljonger
er bestilt og settesopp i sommer.Prosjektetfølger oppsatt fremdriftsplan.
10003Soknaskole:
Skolenstår ferdig, men uteområdeter ikke godkjentog må utbedresi år med asfaltering,
oppmerkingog ferdigstillelseav lekeområder.Det er bevilget3 mill. kroner til dette i år.
10004Ny barneskoleHønefosssyd:
Offisiell byggestart9. mai. Følgeroppsatt fremdriftsplan.
10015Ny legevakt:
Prosjektetstartesopp i år. Det er bevilgetpengertil prosjekteringsom i år blir ca 5 mill. kroner.
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15006Ringerikevannverk:
Entreprisekostnaden
e har blitt noe lavereenn antatt, så det totale kostnadsanslaget
vil bli lavere
men det er ennåuklart hvor mye. Budsjettinneværendeår kan reduseresfra kr 100 mill. til kr 65 mill.
Noen kostnaderskalikke betalesfør i 2018(sluttoppgjøretc.).
15012NymoenHen:
Skali forhandlingersluttoppgjør.Prognoselik budsjett.
15017Brutorget VA-anlegg:
Prosjektet har ikke bevilgninginneværendeår, men det gjenstårnoe arbeid (asfalteringetc.).
15023Hønengata18-20:
Det er pr. nå ca. kr 700 000 i overforbrukpå prosjektet.Dette skyldeshøyeregravekostnaderenn
antatt. Det gjenstårnoen mindre arbeider(asfalteringetc.).
14012G/Sbruer over Storelva:
Prosjekteter i oppstartsfasen.Arkitektkonkurranseskalgjennomføresog prosessmå planlegges.
15014SaneringNesi Ådaletappe2:
Prosjektethar utsatt oppstart pga.av andre prioriterte prosjekt.Planer å starte opp prosjektering
høst 2017.
15038OvervannskulvertStorjordet– St-haugen:
Skalstartesopp med prosjekteringi høsten2017.
15039HønengataNord:
Oppstartavhengerav privat utbygger.Signalerom det skalstartesopp i inneværendeår.
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7. Sykefravær
Hele kommunen
Sykefraværeti % 1. kvartal 2016 - 2017
Ringerikekommune

9,6
9,8

Totalt
Langtidsfravær
17-365dager

6,4
6,1

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

1,7
2,4

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,4
1,2
0

2

4

6

8

10

12

Kommunenstotale sykefravær1. kvartal 2017er 9,6 % - det er en nedgangpå 0,2 prosentpoengi fht.
1. kvartal i 2016.Det er korttidsfraværet(sykemelding1-16 dager)som har gått ned. Det egenmeldte
fraværet har økt med 0,2 prosentpoengog langtidsfraværet(sykemelding17-365 dager)har økt med
0,7 prosentpoeng.

Administrasjonog fellestjenester
Sykefraværeti % 1. kvartal 2016 - 2017
Administrasjonog fellestjenester

8,0

Totalt

8,4

Langtidsfravær
17-365dager

5,3
5,0

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

1,2
1,8

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,5
1,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Administrasjonog fellestjenesterhar et sykefravær1. kvartal 2017 på 8,0 % - det er en nedgangpå
0,4 prosentpoengi fht. 1. kvartal 2016.
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Barnehagesektoren
Sykefraværeti % 1. kvartal 2016 - 2017
Barnehage

10,3
10,8

Totalt

Langtidsfravær
17-365dager

7,3
5,9

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

1,3
3,1

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,6
1,8
0

2

4

6

8

10

12

Barnehagesektorenstotale sykefravær1. kvartal 2017er 10,3 % - det er en nedgangpå 0,5
prosentpoengi fht. 1. kvartal 2016.Det er korttidsfraværetsom har gått mest ned. Det egenmeldte
fraværet har ogsågått noe ned. Langtidsfraværethar imidlertid økt med 1,4 prosentpoeng.

Spesialtiltakfor barn og unge
Sykefraværeti % 1. kvartal 2016 - 2017
Spesialtiltakbarn og unge

8,9

Totalt

6,5

Langtidsfravær
17-365dager

5,8
4,0

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

1,4
1,3

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,7
1,3
0

2

4

6

8

10

Det totale sykefraværeti Spesialtiltakfor barn og unge1. kvartal 2017 er 8,9 % - det er en økning på
hele 2,4 prosentpoengi f ht. 1. kvartal 2016.Langtidsfraværethar økt med 1,8 prosentpoeng.
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Skolesektoren
Sykefraværeti % 1. kvartal 2016 - 2017
Skole

8,1
8,0

Totalt

Langtidsfravær
17-365dager

6,0
5,0

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

1,1
1,8

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

0,9
1,1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sykefraværeti Skolesektoren1. kvartal er 8,1 % - det er en økningpå 0,1 prosentpoengi fht. 1.
kvartal 2016. Langtidsfraværethar økt med 1,0 prosentpoeng.Korttidsfraværetog det egenmeldte
fraværet har gått ned.

Kultur sektoren
Sykefraværeti % 1. kvartal 2016 - 2017
Kultur

7,7

Totalt

11,2

Langtidsfravær
17-365dager

6,0
6,6

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

0,9
3,2

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

0,9
1,4
0

2

4

6

8

10

12

Sykefraværeti Kultursektoren1. kvartal 2017er 7,7 % - det er en nedgangpå 3,5 prosentpoengi
forhold til 1. kvartal 2016. Det er korttidsfraværetsom har gått mest ned.
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Helsesektoren
Sykefraværeti % 1. kvartal 2016 - 2017
Helse

12,3
12,0

Totalt

Langtidsfravær
17-365dager

8,1
7,8

2017
2016

2,6

Korttidsfravær
1-16 dager

3,2

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,6
1,1
0

2

4

6

8

10

12

14

Sykefraværeti Helsesektoren1. kvartal 2017er 12,3 % - det er en økningpå 0,3 prosentpoengi fht.
1. kvartal 2016.Langtidsfraværetog det egenmeldtesykefraværethar gått opp. Korttidsfraværeter
redusert.

Samfunnssektoren
Utvikling sykefravær1. kvartal 2016 - 2017
Samfunn

5,2

Totalt

7,2

Langtidsfravær
17-365dager

2,4
4,5

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

1,2
1,4

Egenmeldtfravær
1-8 dager

1,6
1,3
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sykefraværetpå Samfunnsektoren1. kvartal 2017er 5,2 % - det er en nedgangpå 2 prosentpoengi
fht. 1. kvartal 2016.Det er langtidsfraværetsom har gått mest ned, fra 4,5 til 2,4 %. Korttidsfraværet
har ogsågått noe ned. Det egenmeldtefraværet har økt.
14
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8. Bemanning
Tabellenviserantall årsverk01.04.2017sammenlignetmed sammeperiode i fjor. Antall årsverkhar
økt fra 1755til 1795.Økningenkommer hovedsakeligsom følgeav etableringav tjenester for mottak
av flyktninger. Det er blant annet opprettet 2 bofellesskapog oppfølgingsteamtil ensligemindreårige
flyktninger som ligger i rammeområdeSpesielletiltak barn og unge.Migrasjons- og smittevernkontor
ligger ogsåi sammerammeområde.
Antall ansattehar økt med 79 personerog dermed mer enn antall årsverk.Det betyr at det større
andel ansatteenn sammeperiode i fjor som har deltidsstillinger.

antall
årsverk
01.04.2016
Folkevalgtog revisjon
1,2
Administrasjonog fellesutgifter
90
Barnehage
162
Grunnskole
437
Spesielletiltak barn og unge
102
Kulturtjenesten
16
Helseog omsorg
729
Samfunn
218
1755,2
Rammeområder

Årsverk med variabellønn

194

antall
årsverk
01.04.2017
2
95
162
434
140
21
712
229
1795

antall
ansatte
01.04.2016
2
95
192
497
138
24
1006
233
2187

antall
ansatte
01.04.2017
2
103
195
498
192
30
1001
245
2266

219

9. Konsulentkontrakter
I forbindelsemed politisk behandlingav Handlingsprogram2017- 2020 og budsjett 2017ble det
vedtatt et verbalforslagsom innebærerat alle konsulenttjenestermed verdi over 500.000kroner skal
rapporteresi tertialrapportene.De fleste av dissekontraktene inngåsi forbindelsemed
investeringer,men kan ogsåforekommeved behov for bistandi forhold til driften. I 1. tertial 2017 er
følgendeavtaler inngått:
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Mål i Handlingsprogram 2017–2020 – Status1. tertial

Viktige satsingsområder
Status 1. tertial 2017
Det skal videreføres god kapasitet i
barnehagene med en drift som legger til
rette for å kunne tilby barnehageplass på
dagen.

Alle som søkte innen 1. mars har fått plass.
Ledige plasser til løpende opptak.

Kvaliteten i Ringeriksskolen skal økes ved
å rette fokuset på de faglige resultatene.

Styrket innsats i 1.-4. trinn med økt lærertetthet,
og handlingsplanen for grunnskolen som legges
frem etter sommeren 2017 beskriver
fokusområdene fremover for å oppnå gode faglige
resultater.

Ringerike skal være en inkluderende
kommune med god integrering.

Deltar i KS nettverk med 20 andre kommuner for
å jobbe med integrering og inkludering. Mål om
integreringsmelding høst 2017.

Ringerike kommune skal videreutvikle en
faglig robust PP-tjeneste og gode
helsestasjoner.

PP-tjenesten er nå oppbemannet og det er på
plass 100 % stilling helsesøster på alle
barneskoler.

Ringerike skal preges av et rikt kulturliv

Fremmer kulturplan våren 2017 som danner
grunnlaget for den videre kultursatsningen.

Det jobbes videre med omsorgstrappen for
å gi tilbud på riktig nivå. En videre satsing
på digitalisering og velferdsteknologi blir
viktig i utformingene av morgendagens
omsorgstjenester.

Videreutvikling av intern samhandling mellom
nivåene i omsorgstrappen er prioritert for å sikre
en god pasientflyt og tjenester på riktig nivå.
Prosjekt «Velferdsteknologi» fortsetter sitt arbeid
med digitalisering og utprøving av nyttige
hjelpemidler. I tillegg er det etablert samarbeid
med Hole og Jevnaker for å prosjektere digitale
tilsyn og konsultasjoner med tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen.

Ringerike kommune ønsker økt
befolkningsvekst og næringsetableringer.
For å få dette til kreves det nok kapasitet
innen byutvikling og arealplanlegging. Det
jobbes videre med etableringen av et felles
plankontor, bypakke Hønefoss,
områderegulering for Hønefoss, regional
arealplan og oppfølging av prosjekt
Ringeriksbanen og ny E16.
Ringerike kommune velger å ta en aktiv
rolle som aktør i samfunns- og
næringsutviklingen. Dette gjøres ved å øke
kapasiteten i Ringerike Utvikling.
Ringerike kommune legger til rette for
etablering av større datasenter på
Follummoen gjennom kommunal regulering
av området.
Ringerike kommune følger opp forslagene
fra vurderingskomitéen i parallelloppdraget
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ved å avsette investeringsmidler til nye
gang- og sykkelbruer i Hønefoss .
Grønt skifte: Ringerike kommune vil
gjennom ulike tiltak i driften fokusere på
grønt skifte

HR og kompetanse
Område

Resultat

Mål

Status 1. tertial

2016

2017

2017

8%

8%

9,6 % (1. kvartal)

Oppgavemotivasjon

Ikke aktuell

4,3

Mestringstro

Ikke aktuell

4,3

Selvstendighet

Ikke aktuell

4,2

Bruk av kompetanse

Ikke aktuell

4,3

Mestringsorientert ledelse

Ikke aktuell

4,2

Rolleklarhet

Ikke aktuell

4,3

Relevant kompetanseutvikling

Ikke aktuell

4,0

Fleksibilitetsvilje

Ikke aktuell

4,4

Mestringsklima

Ikke aktuell

4,2

Nytteorientert motivasjon

Ikke aktuell

4,7

Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent
Resultater 10-faktor -undersøkelse
(skala 1 – 5)

Undersøkelse utføres
i løpet av høsten
2017.

Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år
Strategiske
utfordringer

Område

Arbeidsmål

Delmål

Tidlig
innsats

Implementere TIBIR

Øke antall
rådgivningssaker
TIBIR

Resultat
2016

Resultat mål 2017

Status 1.
tertial 2017

26

25

8

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Sørge for at den som
først er i kontakt med
familien følger opp at
behovet blir kartlagt
og riktig tjeneste blir
koblet inn
God brukermedvirkning

Sikre god
brukermedvirkning

Økt medvirkning
iht.
Barnekonvensjone
n

Nytt mål

Rutiner for
mottak og
fordeling,
men ikke tall
som
synliggjør.

Nytt mål

Gjennomført
30
kartleggings samtaler

Kartlegging
utføres
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Resultat
2016

Resultat mål 2017

Status 1.
tertial
2017

Arbeidsmål

Delmål

Barnevern

Ha 3 md
behandlingstid i
undersøkelsessaker

Effektiv arbeidsflyt

96 %

100%

100 %

Forebyggende
helsetjenester

Tilby helsetjenester til
alle barn og unge i et
tidlig
innsatsperspektiv

Andel barn i 1.
klasse gjennomført
skolestartundersøkelse

Alle

318

Påbegynt,
og målet er
at alle har
vært inne til
undersøkelse.

25

25

25

Tjenesteproduksjon
God ressursutnyttelse

Implementere
fagteam i
barnehagene

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

PPT

Bistå barnehager og
skoler med
systematisk
kompetanse

Forsterket
veiledning/oppfølgi
ng av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål

Alle

Bistå arbeidet for å
begrense
psykososiale vansker
og hindre
skjevutvikling hos
barn og unge

Forsterket
veiledning/oppfølgi
ng av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål

Igangsatt
prosjekt på
tvers av 3
sektorer.

Barnehager
Strategiske
utfordringer

Område

Arbeidsmål

Delmål

Formell
kompetanse

Oppnå
tilfredsstillende
andel
barnehagelærere
og fagarbeidere

Andel
barnehagelærere
og fagarbeidere

Minoritetsspråk
lige barn

Øke andel
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel minoritets
språklige barn i
barnehage i
forhold til alle
innvandrerbarn

Brukermedvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Brukerundersøkels
en kan ikke
sammenlignes
med fjorårets
undersøkelse da
Ringerike
kommune i 2016
har tatt i bruks KS
sin undersøkelse.

Status 1.
tertial
2017

Resultat
2016

Resultat mål 2017

30,9 %

25%

(fra
KOSTRA)

(tidligere egen
beregning,
bruker nå
KOSTRA)

75,3 %

75%

Offentliggjøres i
KOSTRA
15. mars
2018

5,1

Undersøkelsen
gjennom-føres
hvert andre år

Ny undersøkelse i
2018

Samme nivå
som gj.nittet i
gruppe 13

Offentliggjøres i
KOSTRA
15. mars
2018

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

God brukermedvirkning

(av 6
mulige)

Offentliggjøres i
KOSTRA
15. mars
2018

Tjenesteproduksjon
God ressursutnyttelse

Korrigerte
oppholdstimer
per årsverk i
kommunale
barnehager

Opprettholde nivå
på korrigerte
oppholdstimer per
årsverk

12 264
(gj.sn
gruppe 13 er
11 658)
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Følge opp
behovsanalyse

Etablert 60
nye plasser

Full
barnehagedek
ning med
løpende
opptak

Alle som har
søkt innen 1.
mars har fått
plass.

Skoler
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Resultat
2016

Resultat mål 2017

Status 1.
tertial 2017

Trivsel
(7.tr. /10.trinn)

4,6/ 4,1

4,5 / 4,5

Data foreligger
ikke ennå

Mestring
(7.trinn /10.trinn)

4,0 / 4,0

4,2 / 4,1

Data foreligger
ikke ennå

Mobbing
(7.trinn /10.trinn)

5,2 / 5,4

<3%

Data foreligger
ikke ennå

Elevdemokrati og
medvirkning
(7.trinn /10.trinn)

4,0 / 3,3

4,1 / 3,4

Data foreligger
ikke ennå

Støtte hjemmefra
(7.trinn /10.trinn)

4,4 / 4,1

4,5 / 4,1

Data foreligger
ikke ennå

Nasjonale prøver
lesing 5.tr / 8.tr

49 / 50

50 / 50

Data foreligger
ikke ennå

Nasjonale prøver
regning 5.tr / 8.tr

48 / 51

50 / 50

Data foreligger
ikke ennå

Grunnskolepoeng

40,3

41

Data foreligger
ikke ennå

Andel elever med
spesialundervisnin
g

7,6

7,0

Data foreligger
ikke ennå

Andel godkjente
skolebygg

64 %

71 %

Data foreligger
ikke ennå

Delmål

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

God
brukermedvirknin
g

Godt læringsmiljø for
elevene
(Data fra elevundersøkelsen)

God medvirkning fra
elever og foreldre
(Data fra elevundersøkelsen)

Tjenesteproduksjon

God ressursutnyttelse

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Elevresultater på linje
med eller over
landsgjennom-snittet

Kommunen har
godkjente skolebygg

Alle delmål for elevresultater er satt likt med eller noe høyere enn landsgjennomsnittet i 2015.

Kultur
Strategiske
utfordringer

Område

Arbeidsmål

Kulturskole og
biblio-tek

Økt andel barn i
kulturskolen

Resultat
2016

Resultat mål 2017

Status 1.
tertial
2017

Øke fagtilbud

2

3

2

Andel barn i
kulturskolen

5,73 %

8%

6,00 %

Utlån

75 607

82 000

30 746

Besøk

68 307*

92 000

28 115**

Delmål

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Økt bruk av biblioteket
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Andel
gjennomførte
elevsamtaler

Delmål

83 %

85 %

84 %

Resultat
2016

Resultatmål
2017

Status 1.
tertial
2017

Område

Arbeidsmål

God ressursutnyttelse

Kulturskole

Alle ansatte lærere må
fylle opp sine stillinger
med elever.

Aktiv rekruttering
av elever

91,5 %

90 %

89 %

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Biblio-tek

Økt tilgjengelighet, og
bredde på biblioteket

Selvbetjenings grad

48 %

60 %

49 %***

Antall
arrangementer

48

32

21

Antall skole- og
bhg.besøk

17

44

13

Resultat
2016

Resultatmål
2017

Status 1.
tertial
2017

-

106

50

-

85

19

4

6

5

32

74

11

0

10

0

(Iverksatt
fra
010117)

90 %

82%

80 %

100 %

80 %

50 %

50 %

50 %

15

60

23

75 %

100 %
(566 pers)

Ja

0

3

3

0

Resultat
2016

Resultatmål
2017

Status 1.
tertial
2017

1,6 døgn

0-3 døgn

1,2 døgn

Tjenesteproduksjon

*Besøk:Tall for 2016 kun for hovedbiblioteket
**Besøk:Tall for 1. tertial 2017 for hovedbiblioteketog avd. Sokna
***Selvbetjeningsgrad:Prosentener et anslag

Helse og omsorg
Strategiske
utfordringer
Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Arbeidsmål

Delmål

Styrke
demensomsorgen

Antall ansatte som har startet og
gjennomført Demensomsorgens
ABC.
Antall personer som har mottatt
pårørendeopplæring.
Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende demente.

Økt selvhjulpenhet

Pasientsikkerhet

Antall personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering.
Antall gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed pr. år.
Andel ungdom som har falt
ut/holder på å falle ut av
arbeidslivet, herunder
aktivitetsplikt for de som er lenge
på sosialhjelp, på etablert
arbeidsfremmende tiltak for
ungdom
Elektronisk kvalitetssystem er
implementert og i bruk i alle
enheter.
Andel digitale trygghetsalarmer.
Antall Evondos (elektronisk
medisindosett).
Andel avdelinger med
gjennomført ALERT.

Brukermedvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Etablerte brukerutvalg.
Gjennomførte regelmessige
brukerundersøkelser.

Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Delmål

Tjenesteproduksjon
God ressursEffektiv
benyttelse
tjenesteproduksjon

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at pasienten er
definert som utskrivningsklar

100 %
(395
pers)
0
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Andel korttidsplasser belagt med
korttidsplasser
Antall søknader på tjenester pr
år.
Gjennomsnittlig antall på
venteliste i omsorgsbolig pr.
mnd.
Gjennomsnittlig antall på
venteliste i institusjon pr. mnd.
Antall produserte timer innen
ambulerende og stasjonære
hjemmetjeneste pr. mnd.
Antall brukere med sosialhjelp
som hovedinntekt.
Gjennomsnitt antall måneder på
sosialhjelp.
Antall mellom 18-24 år på
økonomisk sosialhjelp.
Antall husstander som har gått
fra leie til eie.
Antall inngåtte avtaler om
oppfølging i bolig.

85,2 %

90 %

93,6 %

2 415

2 400

805

20

18

19

9

8

8

32 063

36 000

31 573

292

260

296

6,16

5,8

6,19

55

60

57

5

20

1

0

20

0

Samfunn
Strategiske
utfordringer

Område

Arbeidsmål

Brann og
redningstjenesten

Brannvesenet skal ha et høyt
servicenivå ut i fra antall klager
på saksbehandling, hendelser,
feiing og tilsyn. Målt i antall
klager.
Antall dager fra byggesøknad
(komplett) er mottatt til vedtak er
fattet
Antall dager i
saksbehandlingstid for saker
etter jordlov og konsesjonslov
Andel kontroller innenfor
jord/skog som ikke er
gjennomført etter lovkrav (5 %
jord og 10% skog)
Andel oppmålingssaker som går
over fristen (16 uker)
Andel salg av
eiendomsinformasjon som går
over fristen (7 dager)
Andel fullført, digitalisering av
byggesaksarkiv
Andel gjennomførte
oppstartsmøter som går over
fristen (21 dager). Forutsetter at
der foreligger tilstrekkelig med
innleverte dokumenter
80% av investeringsprosjekter
skal følge oppsatt fremdriftsplan

Resultat
2016

Resultatmål
2017

Status 1.
tertial
2017

35

20

10

9

11

12

21

12

21

12,5 %

0%

0%

4%

>5%

0%

0%

>5 %

0%

8,8 %

60 %

12 %

50 %

>10 %

50 %

80 %

> 85 %

80 %

92-95 %

92 %

95 %

Resultat
2016

Resultatmål
2017

Status 1.
tertial
2017

49 %

45 %

45 %

+ 9,5 %

-5%

-2,25 %

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Miljø- og areal

Utbygging
Teknisk
forvaltning

Strategiske
utfordringer

Forbedre fosforrensing Hallingby
RA

Område

Arbeidsmål

Teknisk
Forvaltning

Redusere vanntap på nettet årlig
med 5%

Teknisk
forvaltning

Energieffektivisering – årlig
reduksjon 5%

Tjenesteproduksjon
God ressursutnyttelse
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Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

11.

Brann og
redningstjenesten

– 1 . Ter t ia lrapport

Brannvesenet skal bistå
personell eller dyr i nød i løpet
av de frister som er gitt i forskrift

, apr i l 201 7

Tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Vedtak i Kommunestyret 2014-2017 som krever oppfølging

År 2014
Dato

Sak

27.03

29/14

24.04

53/14

30.10

133/14

SAKSTITTEL
og vedtak
KONTROLLUTVALGET
- PROTOKOLL
NR.
1/14
Vedtak:
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgetsmøte
07.02.2014tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyretber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:
«Kontrollutvalgettar rapporten fra
selskapskontrolleni VeienKulturminnepark
AStil orientering og oversenderdenne til
kommunestyretmed følgende
kommentarer:
1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring
for den økonomiskesituasjoneni
selskapet.
2. Det bør iverksettestiltak for å oppfylle
de forutsetningersom lå til grunn for
etableringenav selskapet.
3. Styreinstruksbør utarbeides,og det
bør foreliggeen årlig egenevaluering
.»
ÅRSRAPPORT
2013 - OPPFØLGING
AV
ENERGI
- OGKLIMAPLANEN
PROSJEKT
OPPFØLGING
Vedtak:
1. Årsrapport2013 for oppfølgingav
energi- og klimaplanentas til orientering.
2. Kommunestyretber om at energi- og
klimaplanenblir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.
BOLIGSOSIAL
HENDLINGSPLAN
2015 2022
Vedtak:
1. Ringerikekommunevedtar framlagte
forslagtil plan som Ringerikekommunes
«Boligsosialehandlingsplan2015-2022»,
men med den presiseringat det skalsøkes
å ha tilstrekkeligmed boliger ut fra
behovet

Status/ kommentar

Videre
oppfølging

Rådmannentar
kontakt med
øvrigeeiere for å
gjennomføre
vedtaket.

Ny revidert energiog klimaplanferdig
ila 2. halvår2017

Boligkontoreter nå i
en etableringsfase
hvor de ansatteskal
etablere nye måter å

22
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2. De fem hovedstrategiersom er
beskreveti planen
- Økegjennomstrømningeni kommunale
utleieboliger
- Husleie(prinsippetom kostnadsdekkende
husleie)
- Fra«Leietil Eie»
- Oppfølgingi bolig, med spesiellvekt på
boevne
- Samarbeidmed frivillig
skalværeførendefor utarbeidelseog
gjennomføringav tiltak innenfor
boligsosialtarbeid i Ringerikekommune.
3. Ringerikekommunedeltar i Husbankens
boligsosialeutviklingsprogram.
4. Det besfremmet en sak om byggingog
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglenefor fritak av merverdiavgift ved
nybygger blitt slik at det bare er
kommunensom kan få det.
5. Evalueringav prosjektet og
måloppnåelseskal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.
6. Utrede kompetanseog kapasitet i
miljøarbeidertjenesteni forhold til
ambisjonenei boligsosial handlingsplan.
Utredningenleggesfram til politisk
behandling.
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arbeidei tillegg til å
etablere rutiner.
Lederav
Boligkontoret
arbeidertett med
kontaktpersoni
Husbankenfor å
sette seginn i
avtalenHusbankens
kommuneprogram
«Boligfor velferd».
Administrasjonenvil
i løpet av første
halvårkomme
tilbake med status
og rapporteringav
det boligsosiale
oppfølgingsarbeidet
på bakgrunnav
Boligsosial
handlingsplan.

Ad. pkt. 5:
Evalueringvil skje
iht. vedtak.
Ad. pkt. 6:
Oppgaven
gjennomføresi
regi av nytt
boligkontor

År 2015
Dato

26.03

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

44/15

LOKALISERING
AV LEGEVAKT
Vedtak:
1. Rapporten«Utviklingav ny legevaktog
fremtidig bruk av kommunaleøyeblikkelig
hjelp døgnplasser(KØH)»tas til
orientering.
2. Rådmannenbeså utarbeideen
mulighetsskissesom viserhvordan
Ringerikeinterkommunalelegevaktskal
organiseresi forhold til arealbehov,
kapasitetog innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissenskalpresenteresunder
følgendeforutsetninger:
Legevaktensarealbehovfra 2020søkes
dekt ved nybygg.
Plasseringav legevaktenskalliggei
tilknytning/umiddelbarnærhet til Ringerike
sykehus.

Status/ kommentar
Mulighetstudiefor
lokaliseringav ny
legevakter
ferdigstilt.
Det er lagt opp til at
det er Ringerike
kommunesom skal
byggeog eie bygget.
Pr.31.01.17er det
uavklart om tomt og
leie / festeavgifter
bestemt.Dette
styresav Helseog
omsorgog Teknisk
forvaltning.

Videre
oppfølging

Utbygging
avventervidere
bestillingpå
prosjekteringog
gjennomføring.
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28.05

75/15

– 1 . Ter t ia lrapport

Mulighetsskissenskali samrådmed
sykehusetsledelseavklaretomtevalgog
eierskaptil bygningsmassen.
To
alternativerdrøftes:
a) Sykehusetbygger,og Ringerike
interkommunalelegevaktleier
b) Ringerikekommunebyggerog Ringerike
interkommunalelegevaktleier
4. Mulighetsskissenkoordineresmed det
arealplanarbeidetsom pågårved Ringerike
sykehus.Legevaktenslokaler søkesom
mulig samlokalisertmed prehospitale
tjenester, kommunaleøyeblikkelig-hjelp
plasserog andre aktuellelokaliteter
betinget av samhandlingsrefomen.Dette
for å optimaliserefinansieringenog
utnyttelsenav de statlige
investeringstilskudd.
MANDATFORUTVALGFOR
RUSPROBLEMATIKK.
Vedtak:
Ruspolitiskutvalg er et rådgivendeorgan
beståendeav politiske representanter,
representanterfra næringslivetog
kommunalefaginstanser.
Utvalgetskalgjennomsamarbeid,
samhandlingog utvekslingav informasjon
utarbeidedelrapport til hovedkomiteenfor
omsorgog velferd, formannskapetog
kommunestyreti forbindelsemed
evalueringav alkoholpolitiskhandlingsplan
2012– 2016.
Følgendepersonertiltrer utvalget:
Politiskerepresentanter:
Vidar Nordby(Arbeiderpartiet/lederav
kontrollutvalgetfor salgs- og
skjenkebevillinger),ChristineGranlund
(Fremskrittspartiet)og Per Askilsrud
(KristeligFolkeparti).
Representanterfra næringslivet:
Berit Nyhagen(CoopØstafjells),AnneRua
(Bryggerikjelleren)og TageHybertsen
(Ringerikekultursenter)
Faginstanser:
SLT-koordinator,kommuneoverlege,en
representantfra politiet, og leder av
enhetenhelseog rus.
Rådmannen(eller dennesrepresentant)er
leder og sekretærfor utvalget.
Det står utvalget fritt å innkallepersoner
med nødvendigkompetansei forhold til
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Følgesopp i 2017
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nåsituasjonen,samt å avgjørebehovetfor
møter.
Komiteenskalha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

27.08

26.11

104/15

OPPSTART
AV OMRÅDEPROGRAM
FOR
PLANARBEID
I HØNEFOSS
Vedtak:
1-Ringerikekommunestarter arbeid med
områdeprogramfor planarbeidi Hønefoss
2-Det skalgjennomføresen
mulighetsstudiei form av parallelle
arkitektoppdrag
3-Det avsettesmidler til arbeidet i
Handlingsprogrammet2016-2019.

136/15

Skole- og barnehagetilbudfor barn og
unge med sammensattbehov
Vedtak:
1. For barn og ungemed sammensatte
behovopprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehageog et samlettilbud i hele
grunnskolendersom tilbud i ordinær
barnehageog på nærskoleikke er
tilstrekkelig.
2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehagefor barn med tegnspråksom
førstespråk.Forsterketenhet ved Veien
skoleopprettholdes.
3. Ringerikekommuneoppretter ikke egne
alternativer arenaerfor elevermed sosioemosjonellevansker.Det forutsettes at
kommunenbenytter eksisterendetilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdigealternativearenaer.
4. Opplæringstilbudetved Austjord
opprettholdes.

Planprogrammetfor
områderegulering
Hønefosssentrum
ble lagt frem til
politisk behandlingi
april 2017.Sakenble
utsatt og
kommunestyretskal
ha en workshopom
temaet 1. juni og så
er målet å få sendt
planforslagetut på
høringfør
sommerferien.

Jobbesmed
videre gjennonm
2018 og forventes
ferdigbehandleti
2019

Det er i august2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.
Det byggesen
avdelingfor elever
med store og
sammensattebehov
som en del av ny
skoleHønefossSør.
Åpnesi januar 2019.

25

R inger ike kommune

– 1 . Ter t ia lrapport

, apr i l 201 7

År 2016
Dato

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

Status/ kommentar

Kommunensarbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyretber rådmannenårlig
rapportere til kommunestyretom
kommunensantikorrupsjonsarbeid.

28.01

2/16

Videre
oppfølging
Statuspå
arbeidet for å
bekjempe
korrupsjon
inkluderesi
kommunens
årsrapport.

1. Kontrollutvalgetgis i oppdragå vurdere
Ringerikekommunesarbeid med og
systemerfor å forhindre og avdekke
korrupsjon.
2. Utvalgetbesom, basertpå evaluering,å
fremme eventuelleanbefalinger/forslagtil
kommunestyret,i løpet av 2016.
Alkoholpolitisk handlingsplan2016-2020
Vedtak:

31.03

42/16

1. Alkoholpolitiskhandlingsplan2016 –
2020for Ringerikekommunegodkjennes.
2. Administrasjonenbessørgefor at det
blir gjennomførteffektiv kontroll av salgsog skjenkesteder
3. Sakom tiltaksplan for å reduserebruk
av rusmidler og rusrelaterte skader
fremmes i løpet av 2016.

28.04

54/16

Alkoholpolitisk
handlingsplanble
godkjent mars2016.
Tiltaksplansesi
sammenhengmed
sak75/15 – mandat
for utvalg for
rusproblematikk.

RingerikeUtvikling AS- oppfinansiering
Vedtak:
1. Eierstrategiendatert 21.08.15,tas til
etterretning.
2. Kommunestyretvedtar en tredobling av
tilskuddet til RUmed halvtårsvirkningfra
2016.Dette innarbeidesi forbindelsemed
den politiske behandlingenav 1. tertial.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivåer
innarbeideti
26
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3. Fra01.01.17vil tilskuddet fra Ringerike
kommunetil RingerikeUtviklingASvære
på 3,6 mill årlig. Ringerikekommunevil at
RingerikeUtviklingASskalha dette
driftsgrunnlagetde kommende3 år.
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rådmannensforslag
til budsjett 2017.

Årlig oppfølgingi
kommunens
eiermelding.

4. Kommunestyretforutsetter at det
gjøresen grundig evalueringav
måloppnåelsenvåren 2019,før en
vurderer videre tilskudd.
5. Eier forv enter at det gjennomføresto
eiermøter i året hvor selskapetlegger
frem status og fremtidsutsikter.

28.04

59/16

Barnevernsvaktfor kommuneneJevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad,Sigdalog
Ringerike
Vedtak:
1. Fellesbarnevernsvaktfor Midt Buskerud,Ringeriksregionen
og Jevnaker
kommuneetableresfra sommeren2016 i
tråd med saksframstillingen.
2. Barnevernsvaktenorganiseressom et
interkommunaltsamarbeidhjemlet i
kommunelovens§ 5A. Samarbeideter et
administrativtvertskommunesamarbeid
etter kommuneloven§ 28-1 b.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017.
Samarbeidmellom 6
kommuner.

3. Barnevernsvaktenetableressom et
prosjekt.Prosjektetevalueresfram til
årsskifte2018-2019,med sikte på
implementeringav et eventuelt korrigert
driftskonseptfra 1. januar 2019.
4. Forslagtil samarbeidsavtalegodkjennes.
26.05

71/16

Tilvisningsavtale- et samarbeidmellom
husbanken,privateutbyggereog
kommunen
Vedtak:
Ringerikekommunesøkersamarbeidmed
private utbyggerefor å benytte
tilvisningsavtaler.Dette for bådeå

Mulighetene
presenteresfor
aktuelle
samarbeidspartnere
fortløpende,men vi
27
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stimuleretil økt boligbyggingog for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtalervil væremed på å sikre
vanskeligstiltepå boligmarkedet i
kommunentryggeog kvalitativt gode
boforhold i hensiktsmessige
bomiljø i tråd
med sakframstillingen.
26.05

77/16
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har ikke inngått noen
avtaler ennå.

Invitasjon til samarbeidmed Haugsbygd
Idrettsforening Flerbrukshall- Haugsbygd
Arena
Vedtak:

Dialogmed
Haugsbygdif
fortsetter.
(Seogsåsak129/16)

1. Prosjektetom Haugsbygdarenatas til
orientering.
2. Ringerikekommunevil gå i dialogmed
HaugsbygdIdrettsforeningetter at
barnehage- og skolebehovsana
lysener
politisk behandlet.
26.05

85/16

Haugsbygdif
lager/utvikler
forprosjekt til
mulig idrettshall
på skoleområdet
i Haugsbygd

390 - Detaljreguleringsplanfor
Klekkenhagenboligområde- Planforslag
til 2. gangsbehandling
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i sakenunder denne
linjen
1. 0605_390Detaljreguleringfor
KlekkenhagenBoligområdemed tilhørende
Forespørseltil SVVer
bestemmelservedtas.
sendt,og sakener
2. Rådmannenretter en forespørseltil
under utredning der.
SVVfor vurdering av endring av
fartsgrensepå Fv.163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingenog Klekken.

30.06

107/16

Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud,- behovanalyse
Vedtak:
1. Ringerikekommunesplanlagte
byggeprosjekterpå Hov og i Heradsbygda
videreføres.

Ny utvidet
behovsanalysevil
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2. Videreplanleggingav nytt sykehjem,
herundererstatningfor Hønefosssykehjem
avventes,inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger2020.Rådmannenbes i tillegg se
på muligheterfor en mer optimal
utnyttelse av eksisterendeog planlagt
bygningsmasse
fram til 2020.
30.06

109/16

bli gjennomførti
2020

Plansamarbeidi Ringeriksregionen

Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,
Vedtak:
Hole, Jevnakerog
-Kommunestyretgodkjennerden fremlagte Fylkeskommunen
foreligger.
skissenfor plansamarbeidi
Ringeriksregionen.
-Kommunestyretber rådmannenetablere
dette samarbeidetså snart som mulig,
rådmannengis fullmakt til å inngå
forpliktende samarbeidsavtalemed
partene.

Plankontoretble
åpnet desember
2016 .

-Økte kostnader innarbeidesi fremtidige
budsjetter.
01.09

29.09

118/16

129/16

Månedsrapportjuli 2016
Vedtak:
1. Månedsrapportjuli 2016tas til
orientering.
2. Det gis kr 25 000,- i støtte til
mestringsdagenpå Hvalsmoen14. juni
2016.
3. Rådmannengis i oppgaveå
systematiserekommunensmottak av
søknader,via løsningerpå nett, slik at all
informasjon kommer inn og sikrer
likeverdig behandlingmed tanke på krav
til budsjett og regnskapfor oppleggetdet
søkesfor.
Barnehage- og skolebehovsanalyse20162030
Vedtak:
Barnehage
- og skolebehovsanalyse
2016–
2030leggestil grunn for kommunens
planleggingsarbeid.
Rådmannenbesom å prioritere arbeidet
med å følgeopp vedtaki sak57/16 (red.
anm. 77/16) om å gå i dialogmed
HaugsbygdIdretts forening om et

Informasjonpå
kommunens
nettsider om
søknadsfristog krav
til dokumentasjon.
Søknaderble
behandleti
Formannskapets
januarmøte.
Dialogmed
Haugsbygdif
fortsetter.

Gjennomføresi tråd
med vedtak.

Haugsbygdif
lager/utvikler
forprosjekt til
mulig idrettshall
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samarbeidfor å få byggetflerbrukshallen
HaugbygdArena
27.10

134/16

24.11

153/16

15.12

164/16

10017Ny brannstasjonNesog 10018Ny
brannstasjonSokna
Vedtak:
1. Det byggesny bibrannstasjonpå Nesi
Ådal.Brannstasjonenbyggespå tomt
gnr/bnr 305/145.Kostnadsrammekr 8,1
mill. inkl. mva
2. Det byggesny bibrannstasjonpå Sokna.
Eksisterendebyggrives.Gnr/bnr 148/157.
Kostnadsrammekr 8,6 mill. inkl.mva
Aktivitetstilbud for beboerepå sykehjemi
Ringerikekommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboerepå
sykehjem i Ringerikekommunetas til
orientering.
2. Det utarbeideset felles oppsett for en
rullerendeaktivitetsplanved
sykehjemmene,samt en halvårsplanover
varierendeaktiviteter. Slikeoppsett skal
væretilgjengeligfor alle beboereog
pårørende,bådeved oppslagog på
kommunensnettsider.
3. Formannskapetber rådmannen
redegjørefor statusi arbeidet med å
implementere«minimum 1 times aktivitet
for beboerneved sykehjemi Ringerike
kommune»innen juni 2017.
Valgav forliksrådsmedlemmermøtefullmektiger 2017-2020
Vedtak:
Påbakgrunnav fremkomneforhold i møte,
velgervalgnemndaå gi rådmanneni
oppdragå utrede nærmerebegrunnelser
for forliksrådetsfunksjonalitet.
Valgetblir utsatt til i januar 2017i forhold
til medlemog varamedlemi forliksrådet.
Alf Meier (Ap) medlemog BeateHeieren
(Sp)vara er Ringerikekommunes
representanterfrem til annet er bestemt.

på skoleområdet
i Haugsbygd

Nesbyggesi 2017og
Soknai 2018.
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År 2017
Dato

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

02.02

6/17

StåstedsanalyseIT
Vedtak:
1: Kommunestyrettar «Tilstandsvurdering
for RingerikekommunevirksomhetsområdeIT»til orientering.
2: Tilstandsvurderingen
avdekkerat
RingerikeKommuneikke har et modent
nok forhold til sikkerhetog risiko knyttet til
informasjonssikring.Dette kan i stor grad
seesi sammenhengmed at ansvarfor
sikkerheti kommunenper i dag ikke er
plassertpå et beslutningsmyndignivå i
organisasjonen.Énav konsekvenseneer
usikkerhetknyttet til overholdelseav
regelverk.
Rapportenpekerpå at kommunenbør
utnevneen sikkerhetsansvarlig
for
kommunen,og at det bør gjennomføresen
utvidet kartleggingav dagenssikkerhet- og
risikosituasjonfor å avdekkekritiske trusler
og avvikfra regelverk.
Kommunestyretmener at IT-sikkerhet og
beredskapskal inngå som en sentral
forutsetning i kommunensIKTarbeid og
ber på bakgrunnav denne rapporten
rådmannenkomme tilbake med en
konkret tiltaksplan for utbedring av de
svakheteri informasjonssikkerhetensom
er avdekket.
Ny sentral parkeringsforskrift
Vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrifttas til
orientering.
2. Det innføres2 timers gratisparkeringfor
el- og hydrogendrevnemotorvogner.
3. Ved etableringav nye ladepunkterpå
kommunalep-plasserforberedesdissefor
mulig framtidig innføring av betalingfor
ladestrøm.
Innbyggerinitiativ Nikkelverket
Vedtak:
Kommunestyretviser til innbyggerforslag
fra initiativtaker KaareFletenangående
Nikkelverket,gnr/bnr 270/9.
1. Innbyggerforslagett as til orientering.

02.02

02.02

7/17

12/17

Status/ kommentar

Videre
oppfølging

Rådmannenser nå på
mulighetenefor å
skaffenødvendig
kompetansefor å
utbedre svakheteri
informasjonssikkerhe
ten i Ringerike
kommune.
2) Skilterog
parkeringsskiver/ur
er bestilt og mottatt.
Avventer skiltvedtak.
3) Dialogmed RIK
om etableringav
ladepunkter
Sakener under
arbeid. Avventer
tilbakemeldingfra
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2. Forslagetspkt. 1 avvisesmed
begrunnelseat det ikke finnes hjemmel i
konsesjonslovenfor å nekte behandlingav
konsesjonssøknader
på eiendommen.
3. Forslagetspkt. 2 avvisesmed
begrunnelseat det ikke finnes hjemmel for
at kommunenkan nekte mutingsrett på
eiendommen.Undersøkelsesrettog
utvinningsrettmå ivaretasav rett
myndighet.
Ringerikekommunestyreer opptatt av at
området der Nikkelverketpå Tyristrandlå,
blir ivaretatt som kulturminner, samt at det
blir gjort tilt ak for å fjerne forurensingen
som Nikkelverkethar ført til. Rådmannen
besi løpet av 2017fremme en sakmed
forslagtil strategi for å få til dette.
Helsefremmendeforebyggendetilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerikekommuneetablerer
helsefremmendeog forebyggendetilbud til
eldre som et gruppetilbud,supplert med
hjemmebesøkfor å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppener 75 år, som
regjeringenanbefaling.
2. Ansvaretfor utvikling og organiseringav
tilbudet leggestil Austjord
Behandlingssenter
i tråd med
saksframstillingen.
2. gangsbehandlingreguleringsplan399 Ny skole og boligområdeBenterud
Vedtak:
1. 0605_399Detaljreguleringfor Ny skole
og boligområdeBenterudvedtas.
2. De deler av reguleringsplannr.
0605_311Benterudboligområdevedtatt
04.05.2006,som blir berørt av ny plan,
oppheves.
Et samletkommunestyreba rådmannen
om å bringe i orden de uavklarte
forholdenerundt Sogneselskap/naboog
kommetilbake med konklusjoni neste
kommunestyremøte.
Etiskeretningslinjer for ansatte og
folkevalgte i Ringerikekommune
Vedtak:
1. Nye etiskeretningslinjerfor folkevalgte
og ansattei Ringerikekommunevedtas.
2. Rådmannenbeså fremme en plan for
formannskapetpå hvordanretningslinjene

, apr i l 201 7

Nærings- og fiskeridepartementet.

Avklaringmed
Sogneskapetble
fullført, og notat med
konklusjonble lagt
fram i
kommunestyremøtet 06.04.17.

Nye etiske
retningslinjerfor
ansatteog
folkevalgteer
vedtatt.

Workshopmed
relevantecase
om etiske
problemstillinger
vil bli avholdt
med kommune-
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skalimplementeresblant ansatteog
folkevalgteinnen mai 2017.

06.04

42/17

06.04

44/17

, apr i l 201 7

Det er valgt å ikke
styret 4. mai
fremme en plan for
2017.
implementering,men
gå rett på
implementeringenog
gjennomføreen
workshopfor de
folkevalgte.

RingmoenVel - Flaskerudskole
Vedtak:
1. Ringerikekommunebenytter segav
tilbakefallsretteni h.h.t. skjøtepå
eiendommen,gnr. 300, bnr. 4,
Mastehaugen(tidl. Flaskerudskole).
Eiendommenleggesut til salgpå det åpne
markedvia eiendomsmegler.
2. Dersomlokaleideelle organisasjoner
melder sin interessefor å overta
eiendommenbesrådmannenom å
fremme egensakom dette
RefusjonNerbytunet Foreløpig
godkjenningav plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
Vedtak:
Etter plan- og bygningsloven§18-8
godkjennesplanenefor utførelse,
kostnadsoverslag
og forslagtil fordeling
med endringav beregnettotalbeløp for
refusjon.Totalbeløpetsom godkjennesfor
refusjonssakener kr 3 880 366. Andeli
refusjonssakensamt refusjonspliktigbeløp
fremkommerav vedlegg1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandelerog
kostnader»datert 24.03.2017.
Rådmannenutfører varslingom vedtakav
godkjenningav forslagtil refusjontil
refusjonspliktige.Sakenfremmesfor
endeligvedtak om fastsettelseav refusjoni
kommunestyretnår refusjonsberettigede
tiltak er gjennomførtog regnskapfor disse
er innsendtog gjennomgåttav kommunen.
Rådmannenigangsetterevalueringav
arbeidet med refusjonssakenmed hensikt
å fremme politisk sakmed anbefalingom
håndteringav refusjonssaker.Sakentar
sikte på å avklarefølgendeforhold:
Anbefalingav organiseringog plasseringav
ansvarpå avdelingfor saksfremstillingog
vurderingav refusjonssaker.
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Anbefalingom delegeringav myndighettil
vedtaki refusjonssaker.
Anbefalingom beregningav gebyrved
saksbehandlingav refusjonssaker.
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VEDLEGG1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 av disseområdenei tabell 1B,og budsjettenefor skatt og rammetilskudd
samt finansvedtasi tabell 1A.
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VEDLEGG2: Velferdsteknologi – status og prioriteringer for 2017
Konklusjon:
Det besom inndekkingav følgendei 1. tertial:
- Implementerings- og driftskostnadertilknyttet investeringeri prosjekt Velferdsteknologi
o Kr. 1 523 000,- Utvidelseav investeringsrammenfor 2017 på bakgrunnav prioriterte områder
o Kr. 1 015 000,- Utskifting av tynne klienter i helseog omsorg
o Kr. 2 100 000,Totalt kr. 4 594 000,Budsjett prosjekt Velferdsteknologi
Områder
TynnklienterHelseog omsorg
Informasjonsskjermerpå helseinstitusjoner
DemonstrasjonsromVelferdsteknologi
Nettverk/infrastruktur Austjord,Tyribo,Nes,Soknaog Hov Gård.
Trådløsthelsenett
Lokaliseringsteknologi
Evondosdrift av 50 stk 1 år
E-lås prosjekt
MedisinkabinettAustjord
Nattilsynmed roomate
Esensemodul Til Gerica
Implementeringskoordinator(Evondos,Lokaliseringteknologi,
Elås og elektronisknattilsyn)
TOTALEKOSTNADER

Investering Årlige
driftskostnader
2 100 000
250 000
18 000
1 500 000
800 000
60 000
100 000
870 000
100 000
1 000 000
165 000
100 000

6 115 000

48000
27 000
500 000
1 523 000

Estimertkostnadfor investeringerpå området velferdsteknologier på ca. 4 millioner kroner. I
Handlingsprogrammetfor 2017 er det avsatt3 millioner i investering. I tillegg til velferdsteknologi
rapporteresdet et behovfor utskifting av tynnklienter i hele Helseog omsorg. Denneinvesteringen
er estimert til kr. 2,1 millioner. Total kostnadfor investeringerkommer derfor på ca. 6 millioner.
Kostnadsfordelinger oppsatt i tabell. Den er sammenfallendemed innmeldt behovfor IT
investeringeri 1. tertial 2017.
Det er ikke satt av midler til drift og innføringav velferdsteknologiinneværendeår. Gjennom
innføringkommer det frem at alle investeringenehar en årlig kostnad.Årsakentil dette er
utviklingenpå området som skjer så fort, og de produktenesom er tilgjengeligei dag ikke
nødvendigviser produktenesom skalbenytte i morgen.Det skjermye på produktfronten slik at leie
av produkter med tilhørendeservice-/vedlikeholdsavtalerer å anbefale.Dette vil ha en årlig
driftskostnadog estimert kostnadfor 2017er satt t il ca. 1,5 millioner kroner.
Innledning:
Handlingsprogrammet2017-2020 beskriverProsjektVelferdsteknologipå følgendemåte:
«Velferdsteknologiskalstyrke pasientensmestringi hverdagenog gi bedre utnyttelse av helse- og
omsorgstjenestensressurser.Teknologienskalbidra til at pasientenhar mulighet til å bidra aktivt i
eget liv, bli mer selvhjulpenog kunnebo lengstmulig, trygt i egenbolig.
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For å kunne hente ut de gevinstersom liggeri aktiv bruk av velferdsteknologi,er det en forutsetning
at Ringerikekommunehar en fulldigital kommunikasjonsplattform.Tett samarbeidmed IT-enheten
og døgnbemanning,som ivaretar infrastruktur er viktige faktorer. Vi har per i dag ingen døgnvaktpå
dette området, fordelen med å leie produkter er at vi kan få på plassavtaler med servicenivå24/7.
I Handlingsprogram2017-2020er det avsatt3 millioner kroner årlig til dette tiltaket i 2017 og 4
millioner 2018.»
I november2016behandletKommunestyretsak155/16 hvor planlagteaktiviteter og utfordringer i
forhold til velferdsteknologier beskrevet.Gjengivelsenunder er en forkortet versjonav aktiviteter
beskreveti saken.Punktenesom er uthevet i fet skrift er områdersom foreslåsprioritet.
Aktiviteter:
1. Informasjon til innbyggerne
2. Etableredemonstrasjonsleiligheti tilknytning til hjelpemiddellagerpå Austjord
3. Tilstrekkeligopplæringfor å trygge brukere og medarbeideri bruk av ny t eknologi
4. Gjøreutprøvdeog godeløsningertilgjengeligfor pasienteri Ringerikekommune
5. Ferdigstillenettverk/infrastruktur med trådløst internettilgang til alle driftsenheter
6. Skifte fra analogetil digitale trygghetsalarmer
7. Prøveut lokaliseringsteknologi (GPS)
8. Fortsette med implementering av elektroniske medisindispenseretil hjemmeboende
9. Prøveut elektroniske dørlåseri hjemmetjenesten
10. Etablerepilot med medisinkabinett på Austjord
11. Prøveut elektronisk natt -tilsyn
12. Utrede nytt alarmmottaksom sentralt kommunikasjonspunkti fm ny legevakt.Dette vil
utredesi kommunehelsesamarbeidet
Buskerudog midtfylke.
Beskrivelseav prioriterte aktiviteter :
Førstvil punktenebeskrivesog deretter vil budsjettet tydeliggjøressom en oppsummering.
1. Informasjon til innbyggerne
Det foreslåsinnkjøpav informasjonsskjermertil alle helseinstitusjonene.Dissekan benyttessom
informasjonskanaltil brukere,pårørendeog andre som er innom våre helseinstitusjoner.Estimert
investeringskostnadkr. 250 000,-. Estimertårlig driftskostnadkr. 18 000,-. I tillegg arbeidesdet nå
med en informasjonsstrategirettet mot egneansatteog innbyggere.Det vil ogsåarbeidesmed
informasjontil innbyggeresom alleredehar tjenester.
2. Etableredemonstrasjonsleiligheti tilknytning til hjelpemiddellageretpå Austjord
Det nye Hjelpemiddellageretvil lokaliserespå Austjordog er nå under prosjektering.Ut fra
plantegningeneser vi at det er mulig å etablere en demonstrasjonsleiligheti tilknytning til
Hjelmemiddellageret.Dette er gunstig da hjelpemidlene,demonstrasjonog opplæringi bruk av
hjelpemidlenekan foregåpå sammelokasjon,og at opplæringkan foretas av de medarbeideresom
vil kjenneproduktenebest. Demonstrasjonsleiligheten
må byggesopp for å tilpassesegde kravene
som er påkrevdfor å kunnevisefrem aktuellehjelpemidler.Det foreslåså avsette1,5 millioner
kroner til arbeidet med å istandsetteleilighetensamt anskaffelseav aktuelle hjelpemidler.
5. Ferdigstillenettverk/infrastruktur med trådløst internettilgang til alle driftsenheter
For å kunne nyttiggjøresegvelferdsteknologived alle driftsenheter,er det nødvendigat
infrastruktur/nettverket ved de ulike enheteneer tilstrekkeligoppgradert.Det gjenståroppgradering
av dette til Austjord,Tyribo,Nes,Soknaog Hov Gård.Det foreslåså avsettekr. 800 000,- til det
arbeidet. Drift av ny infrastruktur er estimert til ca. kr. 142 000,- pr år. I tillegg foreslåsdet å avsette
kr. 100 000,- til trådløst helsenett.
For å kunne nyttiggjøresegvelferdsteknologieffektivt er det hensiktsmessigå integrere ITløsningeneopp mot dokumentasjonsverktøyet
vårt Gerica.Det er en egenmodul til Gericasom
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muliggjørdette (eSense),og den kan bl.a. lageregelsettknyttet til sensorer,ha oversiktover alle
hendelserhjemmehos brukere som har utplassertsensorereller annenvelferdsteknologi,de ansatte
kan fra eSenseutøve digitalt tilsyn, opprette besøkog kontakte bruker eller pårørendedirekte, det er
ogsåfunksjonalitetfor å motta medisinskinformasjon,sendt fra medisinskesensoreri brukersbolig.
Estimertinvesteringskostnad
er ca. kr. 100 000,- og årlig driftskostnadestimerestil ca. kr. 27 000,-.
6. Skifte fra analogetil digitale trygghetsalarmer
Avtalenfor trygghetsalarmerskalnå ut på anbud.Ringerikekommune kjøper denne
responstjenesteni dag,og vil fortsatt gjøre dette i ny avtale.Dennye avtalengir mulighetentil å
overvåkealle velferdsteknologiskeløsningersom er koblet opp til de digitale trygghetsalarmene.
Samte- lås og lokaliseringstjeneste.Det er ogsået krav at brann og røykvarslereskalkoblestil
trygghetsalarmen.Det er ennåusikkerthvor mye dissevarslingenevil kreve av tjenestene,og kan
såledesikke kostnadsberegnes.
7. Lokaliseringsteknologi(GPS)
Lokaliseringstjenesten
–heretter kalt LT–skalskapetrygghet og frihet for bruker og pårørende,
hjelpe brukerenå opprettholde fysiskaktivitet, og kan hindre bruk av tvang.dette vil forbedre
livskvalitetentil bruker og pårørende.I praksisgjøresdette ved at brukerenhar med segen GPSenhet når han/hun er ute. GPS-enhetener koblet til en tjenesteinfrastruktursom sikrer at man kan
søke,finne og hente personenhvis nødvendig.Dette gjøresofte, men ikke alltid, via en vaktsentral/
responssenteri tett samarbeidmed pårørendeog andre – for eksempelsammetjeneste som leverer
tjenester til betjeningav trygghetsalarmerfor hjemmetjenesten.Alle personermed kognitiv svikt kan
potensielt være brukereav tjenesten.
8. Implementeringav elektroniske medisindispenseretil hjemmeboende
Det er p.t. leaset50 stk. Evondos(elektroniskemedisindispensere).
Hverdispenserhar en månedlig
driftskostnad.Årlig driftskostnadfor disseestimerestil kr. 870 000,-.
I implementeringsfasenvil det være behovfor en koordinator som har et ekstraansvar i arbeidet
med å kvalitetssikreprosedyrer,opplæringog drift av dissedispenserne.Det foreslåså avsettekr.
100 000,- til dette.
9. Elektroniskedørlåser
Det er anbefalt å følgeet innovativt anbud som ledesav Oslokommunesammenmed flere
kommune for å få et leverandøruavhengig
grensesnittmot E-låsleverandørerog Fagsystem.Dette gir
besparelserog sikkerhetfor ansattei hjemmetjenestensom slipperå bære med segstore
nøkkelknipper.
Helsedirektoratetsanbefalingersier at utover generelltil bud om elektroniskedørlåsertil alle
tjenestemottakere,anbefalespå genereltgrunnlagat kommuneninstallererelektroniskedørlåser
ved byggingog renoveringav omsorgsboliger.Likeensgis tilsvarendeanbefalingtil private utbyggere
av boliger i kommunen. Flerekommunerhar tatt elektroniskedørlåseri bruk og ser god økonomisk
effekt knyttet til mer fleksibilitet i leveringav tjenestenog frigjøring av tid som kan benyttestil andre
brukerrettede oppgaver.
10. Medisinkabinett på Austjord
Et medisinkabinett kan beskrivessom et medisinrommed elektroniskregnskapover medisinerinn og
ut. Hensiktenmed et medisinkabinetter sikkerhet,kontroll og tidsbesparelse.Det brukesmye tid og
krefter på å registrereog dokumenterelagerbeholdningpå medisineri dag.Dette systemetholder
automatiskorden på beholdningen,hvem som tar ut hva til hvilkenpasientog når det er på tide å
fylle på. Det foreslåså avsette1 millioner kroner til et medisinkabinett.Tilsynsfarmasøyt
vil gi
nødvendigveiledningog støtte i denneetableringen.
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11. Elektronisknatt -tilsyn
Elektronisknatt-tilsyn gir mulighet for å ivareta sikkerhetog trygghetenfor pasienteni eget hjem.
Dette vil foregåved at tjenestenvarslesvia avtalte sensorernår en hendelseoppstårog bistandmå
vurderes. Definerteregelsettsatt sammenav type sensor,bruker og tidspunkt på døgnetvil
bestemmehva som skalskje når en sensorutløses.Krokenveiener først ut og det settesopp 3
kameraersom detekterer fall og senderbeskjedtil nattevakten.Det plasseresut 10 kameraeri løpet
av året, prisener kr. 16 500,- per enhet og kr. 400,- i serviceog support pr. måned.
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2035-1

Arkiv:

Oppfølging Verbalforslag 2016 og 2017
Forslag til vedtak:
Status og informasjon om verbalforslag 2016 og 2017 tas til orientering

Innledning / bakgrunn
I forbindelse med årsbudsjett 2017 ble det også vedtatt 24 verbalforslag. Et av disse
verbalforslagene sier at rådmannen innen et halvt år skal redegjøre for hvordan
verbalforslagene som er vedtatt skal følges opp. Dette gjelder også verbalforslag vedtatt ved
forrige budsjettbehandling.
Beskrivelse av saken
Se vedlagte dokumenter som gir status på verbalforslag vedtatt i forbindelse med budsjett 2016
og plan og prosess for verbalforslag vedtatt i forbindelse med budsjett 2017.
Tidligere behandlinger og vedtak
KS sak 3/17 den 2. februar 2017 vedtak i 24 punkter som er verbalforslagene for 2017.
Vedtakspunkt 1 sier «Rådmannen skal i redegjøre for hvordan verbalforslag som vedtas under
budsjettbehandlingen blir fulgt opp. Dette skal gjøres innen et halvt år etter vedtak.
Dette gjelder også verbalforslag vedtatt ved forrige budsjettbehandling.»

Vedlegg
- Verbalforslag 2016
- Verbalforslag 2017
Ringerike kommune, 11.05.2017
Tore Isaksen
rådmann
-

leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

-

Verbalforslag 2016
Verbalforslag
Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan
innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen.
Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016.

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak for
kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man ser på
alternativer for å kunne styrke opplæringen i
ringeriksskolen for de laveste trinnene.

Rådmannen ferdigstiller forslag til kulturplan for høring
innen sommeren 2016.
Rådmannen ser på mulighetene for å benytte
lærlingeordninger, arbeidslag fra NAV og personer,
spesielt innvandrere, med behov for arbeidspraksis.
Ringerike Kommunes tilbud om sommerjobb til
skoleungdom/studenter gjeninnføres innenfor rammene
av det totale driftsbudsjettet for 2016.
Kommunestyret ber rådmannen gå i samtale med
fylkeskommunen for å utarbeide en samordnet plan for
kulturminner og kulturmiljøer.

Status 1. tertial 2017
Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K-sak 82/16:
«1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i
Ringeriksskolen tas til orientering.
2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret
2016/2017 med inntil 30 min fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme»
Dette legges frem i egen sak i 2017.
Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K-sak 81/16.
Ringerike mottok 3,6 mill kroner i øremerkede midler til styrking i barnetrinnene, 1.-4. trinn.
Pengene går til lærerstillinger og konkrete styrkingstiltak.
Styrking av 1.-4- trinn fortsetter med øremerkede midler. Tiltakene går til økt
personaltetthet for bedre oppfølging av den enkelte elev og til målrettede tiltak som
intensivkurs i bl.a. lesing for elevgrupper.
Høring gjennomført. Sluttbehandling utsatt til 2017 for at HOK skal få drøftet høringssvar og
komme med innspill før sluttbehandling.
Kulturplanen legges frem for politisk behandling i mai 2017.
Vi har nå lærlinger, arbeidslag fra NAV og personer i arbeidspraksis. Antallet varierer.
Anmodningen ansees oppfylt.
15 ungdommer i alderen 16 – 18 år har hatt ekstrajobb i kommunen sommeren 2016. De
har arbeidet innen helse og omsorg (12 stk) og samfunn, teknisk avdeling (3 stk).
Erfaringene er positive og ordningen videreføres i 2017.
Ringerike kommune er bevilget kr. 250 000,- i tilskudd for gjennomføring av
kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike.
Temautredningen som ble vedtatt formannskapet i oktober 2016 legges til grunn i forslag til
kommuneplanens arealdel som er under revisjon. Her foreslås det at følgende områder tas
inn som hensynssoner for bevaring av kulturmiljøer: Follumåsen, Helgesbråten, Løkka,
Storgata/Søndre torg/Stabells gate/Øya, Nordsida/Blyberghaugen, Steinssletta, Nikkelverket
og bygdetunet på Svenskerud (Nakkerud).

Verbalforslag
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en
arbeidsform for plankontroll for de regionale,
overordnede spørsmålene i samarbeid med
fylkeskommunen.
Kommunestyret ber rådmannen sikre at ressurser i 2016
prioriteres inn i plan- og byggesaker som fremmer en
helhetlig byutvikling og rigger Hønefoss for veksten som
utløses av Ringeriksbanen/ny E 16.
Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike, der i blant
Ringbo for utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte,
ungdom og flyktninger.

Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike Boligstiftelse
med tanke på å få redusert kommunens årlige leie og
hvordan eiendommene skal forvaltes når det gjelder
oppussing og tomgangsleie mv.
Hønefoss er nå vedtatt som sykkelby. Rådmannen må
sikre at trafikkløsninger som velges gjør byen mer
tilgjengelig for syklende og gående. Et første tiltak er at
sykkelfeltene og rundkjøringene må markeres langt
bedre (eksempelvis rød asfalt) og man ser på en
utvidelse av gågatearealet.

Status 1. tertial 2017
Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen er inngått.
Plankontoret er lokalisert midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Ansettelsesprosess av
koordinator pågår og forventes avklart ila februar 2017.
På plan så ble det ansatt to personer i stillingsutlysningen som var utlyst i januar/februar. Ny
rekrutteringsrunde på plansida vil igangsettes i løpet av sommeren 2017. På byggesak er det
planer om økning av bemanning med ytterligere en person, og stilling lyses ut i mai.
Kommunen har opprettet et eget boligkontor fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke etablert et
formelt samarbeid med eiendomsutviklere/ utbyggere for utbygging av utleieboliger til
vanskeligstilte. Flyktningkrisen og bosetting som følge av vedtak har blitt løst med tett
samarbeid med Boligstiftelsen og kjøp av nødvendige boliger, i tillegg til at de bosatte har
leid i det åpne marked. Boligstiftelsen har kjøpt boliger som fyller kriteriene for Husbankens
virkemidler.
Dialogen er innledet, og vi avventer resultatene. Ny leder for Boligkontoret startet 1. januar
2017. Boligkontoret fortsetter dialogen.

Det er en prosjektleder i 50 % stilling som er i gang med å få på plass øvrig
prosjektorganisering.
I 2017 så er det avsatt 1 million til tiltak for å fremme sykling. Ringerike er bevilget kr. 500
000 i tilskudd til etablering av sykkelparkering i sentrum. Det er igangsatt en «Sykle til
jobben»-kampanje i samarbeid med RIK og Kartverket, hvor alle som jobber eller bor i
Ringerike kan delta gratis. Det er over 400 påmeldte i Ringerike (per 8. mai), så responsen
har vært god.
Ringerike Kommune skal utarbeide en
Det er utarbeidet en ståstedsanalyse for IT i Ringerike kommune. Denne er framlagt politisk
digitaliseringsstrategi som skal være tverrsektoriell for
til orientering. Rådmannen har startet opp arbeidet med å utarbeide digitaliseringsstrategi
hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av med kick-off 2. mai og forventet leveranse av digitaliseringsstrategi i slutten av juni 2017.
IKT- i alle våre tjenester og forvaltning.
Digitaliseringsstrategien legges fram til politisk behandling i 2. tertial 2017.
Ringerike Kommune skal over tid planmessig skifte ut alle Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i august 2016. En av de prioriterte
diesel- og bensindrevne biler/rullende materiell med lav- oppgavene er å få oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder leasingavtaler på
/nullutslippsbiler (el-biler/hybridbiler/hydrogendrevne
biler og maskiner. Når tilstrekkelig oversikt er på plass, vil det bli utarbeidet rutiner for

Verbalforslag
biler) i alle sektorer der det er hensiktsmessig ut fra
arbeidets og tjenestens art.
Ringerike kommune sier nei til sosial dumping.
Kommunestyret ber rådmannen innen første halvår 2016
om å komme med saksutredning til hvordan Ringerike
kommune kan fatte vedtak mot sosial dumping.

Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på
sykehjem kan få minimum 1 times aktivitet per dag.
Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i
friluft eller andre tiltak som er med på øke livskvaliteten
for beboerne.

Rådmannen bes fremme sak for politisk drøfting om
hvordan trepartssamarbeidet i Ringerike kan revitaliseres
og intensiveres. Hensikten er å belyse hvordan bedre
samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og
politikere kan gi bedre resultater for kommunen.
Innsats mot sykefravær skal prioriteres.

Merking av kommunale gjenvinningsstasjoner og
oppgradering av dem.
Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes rådmannen for
utredning: Hurtigladere for el-biler på flere normale elbilladere i sentrum.

Status 1. tertial 2017
innkjøp av biler og maskiner, herunder leasingavtaler som beskriver hva slags teknologi som
skal velges ved nyanskaffelser. Dette arbeidet er løpende også inn i 2017.
Ringerike kommune har gjennom rekruttering av nye medarbeidere styrket oppfølging av
kontrakter med eksterne samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at det ikke foregår
sosial dumping.
Dialogen med skatteoppkreverkontorets kontrollavdeling i kommunen er styrket. Disse
besitter spesifikk kompetanse i forhold til tiltak som kan iverksettes for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet, og det et har vært nyttig å dele kompetanse mellom aktører med
ulike innfallsvinkler til problemet.
Vedtak i FS-sak 216/16 den 15.11.2016:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt
en halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle
beboere og pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere
«minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni
2017.
Det har gjennom 2016 vært arbeidet med å styrke treparts- samarbeidet i kommunen.
Gjennom aktiviteter i regi av AMU (blant annet felles opplæring), heldags workshop i
forbindelse med utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk og arbeid i arbeidsgruppe med
utarbeidelse av nye etiske regler, er tre-partsamarbeidet i Ringerike kommune betydelig
styrket. Det gis tilbakemelding fra både tillitsvalgte og politikere som har deltatt at dette er
svært positivt.
Sykefraværet i Ringerike kommune er redusert og sykefraværet er nå på det laveste nivå
siden målingene på sykefraværstall startet i 2001. 2016 endte med et sykefravær på ca 8 %,
som også var målsetningen for året.
Kommunen har ikke egne gjenvinningsstasjoner annet enn avfallssortering i kommunale
bygg.
Hurtigladere er kostbare å etablere, typisk opp mot 0,5 mill pr. etablering. Det er
næringslivet som så langt har etablert slike i kommunen.

Verbalforslag

Status 1. tertial 2017
Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift. Her stilles det krav til antall ladepunkter i % av
antall parkerings-plasser. For Ringerike kommunes del, innebærer dette etablering av vel 20
nye ladepunkter på kommunale plasser i løpet av 2017 (kravet gjelder fra 1.1.2018).

Verbalforslag 2017
Nr Verbalforslag

1

2

3

4

5

6

Rådmannen skal redegjøre for hvordan verbalforslag som vedtas
under budsjettbehandlingen blir fulgt opp. Dette skal gjøres innen
et halvt år etter vedtak.
Dette gjelder også verbalforslag vedtatt ved forrige
budsjettbehandling.
Kommunestyret ber rådmannen frem til strategikonferansen i 2017
gjøre en risiko/konsekvensutredning i forhold til de investeringer,
låneopptak som er foreslått i handlingsplan fra 2018 til 2020.
Kommunestyret ønsker med dette en bedre oversikt over hva disse
låneopptakene har av innvirkning på driftsbudsjett/driftsnivå i de
samme årene. Det samme er hva som er konsekvensen av å utsette
dette.
Rådmannen bes i løpet av første halvår 2017 legge frem en analyse
av samlet gebyr og avgiftsøkning for innbyggerne som følge av de
rentable investeringene i handlingsprogrammet for 2017-2020.

Ansvarlig
kommunalsjef
Økonomi

Prosess

Forventninger

Egen sak om status og tenkt
prosess i mai.

Ansvar og prosess pr
verbalforslag

Økonomi

Forberedelse til
strategikonferansen 2017.
Eget dokument med
tilhørende foiler.

Få frem konsekvenser for
tjenesteproduksjon og
tjenestene ved eventuelle
effektiviseringskrav/
innsparinger.

Samfunn/
Økonomi

Eget saksfremlegg til
maimøtene.
Ulike scenarioer av
befolkningsgrunnlag og
samarbeid.
Utarbeide oversikt over
søknader og tildelinger med
ansvarsfordeling i org.
Politisk sak i juni.
Innarbeides i
tertialrapporter.
Tas med i årsberetning

Investeringer i Monserud og
Kilemoen. I tillegg en
vurdering av fremtidig
investerings behov på vann
og avløp.
Få oversikt og også vise
eventuell egenandel i
prosjektene.

Rådmannen sørger for at sektoransvarlige har oversikt over - og
søker på – søkbare eksterne midler innenfor de respektive
sektorene.

Økonomi

Ekstern bruk av konsulenttjenester over kr 500 000 rapporteres i
tertialrapporter.
Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn
vektlegges. I kommunens årsmelding skal det spesifikt framgå
hvordan kvinner og menns lønnsutvikling utvikler seg.
Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke likelønnsprinsippet
fravikes.

Økonomi
HR/ Økonomi

Nr Verbalforslag
Det utredes hvorvidt det er behov for flere lærlingplasser i
kommunal virksomhet for å støtte opp om de aktuelle fagene.

Ansvarlig
kommunalsjef
HR

7

Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å satse
bredere i kulturskolen, ved å innføre flere kurs i flere kunstfag og
flere ulike instrumentaltimer.
Rådmannen utreder støtteordninger for barn i familier som ikke har
9 ressurser nok til at barna kan delta på kulturskole, kulturelle og
idrettslige aktiviteter.
Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av
Røsholmstranda gjennomføres ut fra gjeldende avtale med Røde
10
Kors.
8

Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode
11

Oppvekst og
kultur
Oppvekst og
kultur
Samfunn

Samfunn/
oppvekst og
kultur

Prosess

Forventninger

Oversikt over
tjenesteområdene. Hvor
mange har vi? Er det
mulighet for å ta imot flere?
Politisk sak i september.
Bredere tilbud og flere fag
ut fra nasjonale planer og
føringer utredes.
Kobles også til andre saker,
som kulturplan,
likemannskort.
Politisk sak
september/oktober. Få med
erfaringer fra sommerens
drift 2016 og 2017.
Bygge videre på
Fylkeskommunens
utredninger i vår kommune

Bør ligge innenfor statlig
forventning til kommunene
med 1 pr 1000 innbygger.

Det er viktig at kommunen støtter aktivt opp om Karrieresenteret
for å medvirke til at folk får dokumentasjon på sin kompetanse og
kan skaffe seg nødvendig tilleggskompetanse for det yrke de
12
kvalifiserer seg for. Det er viktig at kommunen også hjelper
flyktninger på denne måten.

Oppvekst og
kultur

Videreutvikle samarbeidet
med Karrieresenteret.
Arbeidet ved senteret følges
opp ved bl.a.
styrerepresentasjon.

Kommunestyret ber rådmannen kartlegge egnede arealer i
kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for
13
stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette kan være mindre
utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling,

Oppvekst og
kultur/
Samfunn

Få oversikt over arealer og
mulighet for tilrettelegging
på disse.

Politisk sak i juni 2017.

Politisk sak i august

Oppstart med kartlegging i
2018 med politisk
behandling 1. halvår 2019.
Ekstern kompetanse
vurderes.
Årsrapporter legges fram til
orientering

Politisk sak oktober.

Nr Verbalforslag
skateanlegg og aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag.
Arealene skal tilpasses å være lavterskeltilbud.
Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Korps i skolen» og
14 hvordan dette kan utvides og videreføres, samt hvordan
samarbeidet og støtten til skolekorpsene er
Ringerike kommune har innbyggere med røtter fra mange land og
etnisiteter. Rådmannen bes undersøke med de ulike foreninger som
finnes om planlagte festivaler / høytider og lage en aktivitets
15
kalender for kommunen. Mange foreninger ønsker at flest mulig
deltar på slike markeringer / festivaler og det vil bli lettere blant
annet for politikere å planlegge deltagelse på slike markeringer.
Rådmannen bes fremme en egen sak som presenterer
avlastningstjenestene for funksjonshemmede barn og hvor det
16 vurderes om dette bør styrkes og utvides. Det er svært viktig både
for barna og foreldrene at det er gode ordninger på dette området
Rådmannen bes legge frem en sak for å se på mulighetene for å
kunne realisere et nytt terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold
til tidligere planer. Ringeriksbadet er mye benyttet og er til tider
fullt, dette gjør at behov for en utvidelse med et terapibasseng er
17
aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende
helsearbeid og rehabilitering. Det varme vannet gjør terapibasseng
spesielt godt egnet for babysvømming, svømmeopplæring og
terapitrening for folk med leddsykdommer og for eldre
Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i
utvikling» og hvordan man vil jobbe framover for å gjøre
18
ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever som er mer praktisk enn
teoretisk anlagt, slik at mestring og trivsel i ungdomsskolen øker.
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt over
19 kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet.
Dette for å synliggjøre hvilke arealer som kan brukes til

Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess

Forventninger

Gjennomført på to skoler
dette skoleåret. Utvides til
to nye skoler neste skoleår
Kontakte alle registrerte
organisasjoner

Politisk sak i april. Tiltaket
er vedtatt videreført og
utvidet (K-sak 57-17
Oversikt legges frem for
hovedutvalget for oppvekst
høsten 2017.

Si noe om tjenestetilbudet,
salg til andre og overgang til
voksentjenester.
Sammenligne med andre
kommuner.
Ses i sammenheng med
kommunens behov for
svømmeanlegg i et litt
lengre perspektiv. Politisk
sak juni/ august.

Politisk sak i juni alle nivåer.

Oppvekst og
kultur

Politisk sak i april med
orientering om prosjektet.

K-styresak 56/17

Samfunn

Oppsummering gatenavn og
kart. Boligkontoret
involveres. Både

Formannskapssak i august
2017.

Oppvekst og
kultur
Oppvekst og
kultur

Barn og unge

Helse og
omsorg

Nr Verbalforslag
allmennyttige formål, eller som kan makeskiftes for gjennomføring
av det kommende planverket. Kommunestyret ber samtidig
rådmannen redegjøre for hvordan det aktivt arbeides med utvikling,
kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer i dag.
Rådmannen fremmer en sak om evaluering av nåværende
turistinformasjons samarbeid og mulig etablering av
turistinformasjon for Ringeriksregionen. Etableringen kan skape
20
flere grønne arbeidsplasser og vil kunne løfte frem
Ringeriksregionens unike natur- og kulturverdier.
Rådmannen bes undersøke med Buskerud Fylkeskommune og
Brakar om mulighet for å starte et prøveprosjekt med lavere priser
21 på lokalbuss i Ringerike. Eksempelvis kan man starte med rute 228,
tidligere kjent som bybussen, som kjører Nord – Sør aksen i
Hønefoss.
Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av 2017 å legge fram en
oversikt over status på bruer på kommunale veier og en plan for
22
vedlikehold/oppgradering av de bruene som ikke oppfyller
gjeldende krav.
Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av første halvår 2017 å
iverksette kartlegging av usikrede skoleveier ved alle barne- og
ungdomsskoler i Ringerike. Samarbeidsutvalget ved den enkelte
23
skole skal involveres i dette arbeidet.

Rådmannen legger frem en revidert Miljø og klimaplan («Det
grønne skiftet») i løpet av 2017.
Følgende underpunkter tas med som innspill og vurdering i det
24
videre arbeid med miljø og klimaplan.
1. Det vurderes en etablering av en geopark i Hensmoen
området - et av de mest populære friluftsområdene i

Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess

Forventninger

kommunens eiendommer
og boligstiftelsens.

Rådmann
v/informasjonsrådgiver i
samarbeid med
Ringerike
Utvikling
Samfunn

Evalueres i samarbeid med
Gjøvik samarbeidet. Politisk
sak i mai/juni.

Gjøres i samarbeid med
Jevnaker og Hole.

Oppretter dialog med
Fylkeskommunen.

Avklaring 2. halvår 2017.

Samfunn

Følge opp tidligere planer og
politiske vedtak.

Politisk sak 2. halvår 2017

Oppvekst og
kultur

Hente inn innspill fra alle SU
om trafikkfarlige og usikrede
skoleveier.
Sees i sammenheng med
utarbeidelse av
trafikksikkerhetsplan
Ekstern kompetanse må
hentes inn. Innspill og
vurderinger i verbalforslaget
vurderes i revideringen.

Politisk behandling i HMA og
hovedutvalget for oppvekst i
september.

Samfunn

Politisk behandling oktober

Nr Verbalforslag

2.

3.

4.

5.

Hønefoss. MDG har tidligere - i samråd med
Miljøvernforbundet - pekt på Hensmoens unike geologiske
kvaliteter. Sabima har også pekt på områdets unike
biologiske mangfold. MDG nevnte ideen om en geopark ved
høringsuttalelse (april 2016) til grensedragning for
masseuttak i området. Anleggshaver bør eventuelt kunne
tilrettelegge for dette tiltaket.
Det vurderes opprettelse av et geoinformasjonssenter i
Ringeriksregionen. Et geosenter kommer innbyggerne til
gode som en ressurs når det gjelder reiseliv, undervisning
og lokal identitetsbygging. Senteret skal fortrinnsvis ha
hovedvekt på kvartærgeologi da Ringerike har spesielle
nasjonale verneverdier på dette feltet. I tillegg har vi
Oslofeltets unike geologi i umiddelbar nærhet. Rådmannen
bes ta opp et arbeid for lokalisering av et slikt vitensenter.
Det vurderes å arbeide for en etablering av område for
parsellhager i forbindelse av utbyggingen i Krakstadmarka.
Slik kan befolkningen i Ringerike få muligheten til å komme
seg ut og erfare grønne omgivelser hvor de kan dyrke egne
grønnsaker og gi barna muligheten til å lære om planter.
Parsellhagene kan også drives i samråd med skolene.
HRA produserer i dag biogass. Postens biler og HRAs egne
biler bruker denne gassen, men mye av denne ressursen
kjøres ut av vårt distrikt. Det vurderes om kommunen kan ta
i bruk denne bioenergien i egne større kjøretøy.
Det vurderes å premiere innbyggere som velger miljøvennlig
byggemetode. Kommunestyret ber rådmannen vurdere
mulighet for å endre dagens betalingsreglement, slik at
dokumentert miljøvennlige byggeplaner kan få lavere
betalingssatser / prosentvis fratrekk i avgifter.

Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess

Samarbeid med Kartverket?

Samarbeide/ konferere med
bondelaget/
småbrukarlaget?

Vurderes i planen

Vurderes/ utredes i planen

Forventninger

Nr Verbalforslag
6. Det vurderes å undersøke omfanget av olje- og
parafinkaminer som eksisterer blant kommunens
innbyggere som mottar kommunale helsetjenester, gjerne
også de som er avhengig av vedfyring. Etter undersøkelsen
fremmes sak for kommunestyret med hensikt (hvis mulig)
om å fremskynde utskifting av eksisterende anlegg med
varmepumper.
7. Det vurderes om at alle tak på kommunale nybygg skal
utstyres med solcellepanel og mulighetene for å kle
eksisterende kommunale bygg med solcellepanel.
8. Kommunen har tidligere vedtatt at alle kommunale nybygg
skal vurderes oppført i tre. Det vurderes om kommunen vil
gi en generell oppfordring til alle utbyggere om også å
vurdere nybygg i tre.
9. Rådmannen utreder muligheten for å etablere et
kommunalt klimafond (ENØK- fond).

Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess

Vurderes i planen

Vurderes/utredes i saken.

Vurderes/ utredes i saken.

Vurderes/ utredes i saken.

Forventninger

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1634-2

Arkiv: H00

Sak: 12/17
Saksprotokoll - Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til lovendringen om
rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister».
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.05.2017:
Ole Johan Andersen (FrP) fremmet følgende forslag:
«Ektepar/samboere tildeles felles rom der det er hensiktsmessig og helsemessig forsvarlig».
Avstemming:
Rådmannens forslag ble stemt opp mot Andersens (FrP) forslag til vedtak.
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Ole Johan Andersen FrP, Brit W. Bøhler
SOL, Parviz Salimi SV) som hovedutvalgets (HOV) innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 17/1634-1

Arkiv:

Kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og
ventelister.
Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til lovendringen om
rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister».
Innledning / bakgrunn
Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) og Helse- og omsorgstjenesteloven
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) som innebærer «å tydeliggjøre retten til
sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
omsorg», ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen.
Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre)
viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik:

-



Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, som
skal avgjøre.



Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den enkelte.



Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende og
gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller heldøgns
tjenester i Norge.



Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se hvor
behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker innsatsen der
behovene tydeliggjøres.

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av høringsinstansene har
uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe mer «rett» til plass eller
opphold. Når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik rett også i dag.
For kommunene betyr dette at de må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak om en
lokal forskrift. Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende bolig, ble satt
i kraft 1. juli 2016. Kommunene måtte allikevel gis tid til å vedta kommunale forskrifter med
kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, og på andre måter innrette seg etter lovkravene
før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.
Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 1. juli
2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på venteliste.
Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli
2017.

Beskrivelse av saken
For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd.
Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en
helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og
brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens korresponderende
plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse
tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.
Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte
kommunene til å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter
og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at
vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av
langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII,
jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2.
I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som
oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av
langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for
langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven
pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er i anledning lovendringen pålagt å utarbeide forslag til kommunal forskrift, som skal
politisk vedtas.

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i ny §
2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. Det samme
er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første ledd i helse- og
omsorgstjenesteloven.
Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister fikk kommunene tid til å
utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av
langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før pasientenes og
brukernes rettigheter ikraftsettes. Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og Helse- og
omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til
-

kommunale kriterier og ventelister fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers
rett til vedtak dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette
innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.
Saken er sendt til høring i Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. Eldrerådet fattet i sitt møte
20.3.2017 sak 7/17 enstemmig slikt vedtak:

«Rådet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forskrift for Ringerike kommune til
lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister».
Rådet for funksjonshemmede fattet i sitt møte 21.3.2017 i sak 4/17 samme enstemmige vedtak.
Forslaget til forskriften er lett forståelig og godt anvendbart, og det «speiler» framtidig praksis i
Ringerike kommune. Den er i tråd med hva lovgiver har hatt til hensikt med at den skal regulere.
Videre vil det være mulig å justere praksis (gjennom politiske vedtak) uten at det innebærer at
forskriften må til ny behandling for hver endring.
Rådmannen registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og langtidsplasser,
og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide praksis for ventelistevedtak,
og ha system for oppfølgning av disse. Ellers er dagens praksis så godt som i tråd med forslag til
forskrift.
Rådmannen anbefaler at forslag til forskrift vedtas, og dermed tydeliggjøre retten til sykehjemsplass
eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i Ringerike
kommune, og retten til vedtak om ventelisteplassering.
Det vil ved behandlingen være jurist tilstede for orientering og å besvare spørsmål.

Vedlegg


Forslag til kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister.

Ringerike kommune, 18.04.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923

-

-

UTKAST TIL FORSKRIFT OM KRITERIER FOR TILDELING AV
LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT
TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE
Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 1.6.2017 med hjemmel i lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) § 3-2a andre ledd.
Kapittel 1
FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG
ORGANISERING
§1

Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre kommunens innbyggere lik tilgang på langtidsopphold
i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester ved å gi kriterier
for tildeling av slike tjenester.
Denne forskrift gir videre regler for hvordan pasienter eller brukere skal følges opp i ventetid
på slikt opphold eller slik bolig.
§2

Lovgrunnlag

Hjemmel for tildeling er lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63) §§ 2-1 a
andre ledd (rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen) og 2-1 e første ledd
(rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig), jfr. lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og 3-2 a.
Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt
for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste
tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og
omsorgstjenester. Kommunen er pålagt å fastsette forskrifter med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
§3

Definisjoner

Med sykehjem menes helseinstitusjon som faller inn under forskrift 16. desember 2011 nr.
1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d, jf § 2, hvor det ytes
heldøgns helse- og omsorgstjenester.
Med langtidsopphold menes opphold i sykehjem på ubestemt tid.
Med tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes boliger:
a) der beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det er sammenlignbart med
tjenestebehovet som beboere i sykehjem har,
b) der det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester,
c) der det er mulig å føre tilsyn med pasientene eller brukerne tilsvarende som i
sykehjem,

d) der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell med kompetanse
tilsvarende hva personell vanligvis har i sykehjem, og
e) der muligheten for å tilkalle hjelp, og responstida før personalet kan komme til
boligen, er tilsvarende som i sykehjem.
§4

Virkeområde

Denne forskrift gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Ringerike kommune, jf.
lov 24. juni 2011 nr. 30 § 3-1 første ledd, og som har behov for helse- og omsorgstjenester
tilsvarende som i sykehjem.
§5

Organisering, ansvar og myndighet

Hvor mange langtidsplasser i sykehjem eller boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
kommunen disponerer til enhver tid framgår av kommunens internkontrollsystem.
Enkeltvedtak i henhold til denne forskrift fattes av Ringerike kommune ved
Tildelingskontoret.
Kapittel 2
KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER
TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS
TJENESTER
§6
Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
tildeles pasient eller bruker som
1. har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, og
2. er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke lenger mestrer dagliglivets
gjøremål på grunn av kognitiv svikt eller fysisk funksjonstap, og
3. ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helse- og omsorgstjenester i
eget hjem.
Andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet
hjemmetjeneste, rehabiliteringstjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd
være utprøvd eller vurdert.
Kapittel 3
RETT TIL VEDTAK OM VENTELISTE PÅ LANGTIDSOPPHOLD ELLER
TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS
TJENESTER. OPPFØLGING VED VENTELISTEVEDTAK.

§7
Rett til vedtak om venteliste på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Dersom pasient eller bruker fyller kriteriene i § 6, første ledd nr. 1 og 2, men kan få dekket
sitt daglige behov for helse- og omsorgstjenester i eget hjem eller ved tidsbegrenset opphold i
institusjon, vil pasienten eller brukeren har rett til vedtak om venteliste på langtidsopphold
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns bemanning når
1. kommunen vurderer at utviklingen av helsetilstanden og / eller hjelpebehovet
tilsier at pasienten eller brukeren vil være best tjent med et slikt tilbud, og
2. pasient eller bruker ønsker slikt tilbud
Kommunen skal i tilfeller som nevnt i 1.ledd fatte vedtak om hvorledes pasient eller bruker
skal ivaretas fram til slikt opphold kan tildeles.
Pasient eller bruker som bor hjemme og som har fått vedtak om venteliste jf. 1. ledd, skal få
tildelt slikt opphold innen åtte uker.
§8
Oversikt over brukere som venter på langtidsopphold eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke pasienter eller brukere som har fått
vedtak om venteliste jf. § 7,1.ledd. Kommunen skal kontinuerlig vurdere om pasienter eller
brukere på venteliste mottar forsvarlig helse- og omsorgstjenester.
Kapittel 4
KLAGE OG IKRAFTTREDELSE
§9

Klage

Ved klage på enkeltvedtak etter denne forskrift, gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 1999 nr.
63 om pasient og brukerrettigheter kapittel 7.
§ 10

Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2017.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1830-2

Arkiv: C00 &30

Sak: 17/17
Saksprotokoll - Kulturplan
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:

Kulturplan for Ringerike kommune 2017 - 2025 vedtas. Planen rulleres etter fire år.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.05.2017:
Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til tillegg i kulturplanen kulturplan for
Ringerike kommune 2017 – 2025:
«Ber om at administrasjonen kan få utarbeidet et tillegg til planen hvor betydningen av
Ringerike VGS sin rolle for utvikling av lokale aktører innen musikk, dans og drama
vektlegges mer».
Avstemming:
Sjøbergs (SV) forslag oppnådde 3 stemmer (Ahmad Mahmoudi AP, Axel Sjøberg SV og Ole
R. Mælingen V) og falt.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til
formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1830-1

Arkiv:

Kulturplan 2017-2025
Forslag til vedtak:
Kulturplan for Ringerike kommune 2017 - 2025 vedtas. Planen rulleres etter fire år.

Sammendrag
Kulturplanen sier noe om det offentliges, spesielt kommunens, ansvar i kulturspørsmål,
kulturutvikling og kulturforvaltning. Den forsøker å vise hvordan feltet er sammensatt av ulike
aktører, og kommunens rolle i forhold til disse.
Til slutt definerer den noen konkrete tiltak og mål for de kommende 8 år.
Det har vært gjennomført møter og presentasjoner med plangruppe, referansegruppe,
ungdomsråd, i tillegg til åpne muligheter for innspill fra publikum.
Utkast til Kulturplan for Ringerike kommune har vært på høring. Høringssvar og kommentar
til disse ligger som vedlegg til saken.
På bakgrunn av innspillene har det blitt tatt inn en utdypning av den kommunale kulturens
økonomiske situasjon, historikk og en bredere beskrivelse av lokalt kulturliv.
Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har de siste år brukt lite kommunale ressurser på kulturområdet. Dette gir
seg utslag i blant annet volumet av støtteordninger, åpningstider for bibliotek og antall
elevplasser i kulturskolen.
Samtidig har kommunen et rikt frivillig, semi-profesjonelt og profesjonelt kulturliv. Det er
nettopp kultur som ofte trekkes fram som ting vi er stolte av i kommunen vår. Engasjement,
stå-på-vilje og aktivitet gir verdifulle, stolte og meningsfulle aktiviteter for både utøvere og

-

arrangører, deltakere og publikum, gammel og ung. Kultur er verdifullt. Ikke bare for
enkeltpersoner og organisasjoner, men for samfunnet, stedsutviklingen og den generelle
folkehelsa.
Et kommunalt mål må være å sikre et bredt, mangfoldig og levende kulturtilbud. Et
kulturtilbud som både ivaretar enkeltpersonens behov for opplevelser og glede, som ivaretar
kulturpolitiske mål, og som sørger for gode forutsigbare vilkår for kulturaktørene.
Beskrivelse av saken
Kulturplanen er tilpasset Ringerike kommune. Samtidig er det sett til andre kommuners planer,
forskningsrapporter, statistikk og analyser. Nasjonale og regionale mål og føringer er tatt inn i
planen.
Det har vært avholdt møter med representanter for kulturlivet lokalt. Dette gjelder bibliotek,
kulturskole, idrett, miljø- og arealavdeling, leder for Hovedutvalget for oppvekst og kultur,
Ringerike kultursenter, Røde kors/Mangfold, Ringerike musikkråd, Ungdomsrådet, og
Frivillige. Det har også vært oppfordret til innspill fra publikum gjennom informasjon på
hjemmeside og sosiale medier.
Planen begrenser seg til det som faller innunder begrepene «Ytingskultur» og
«Kulturvirksomhet». Begrepene og avgrensningen av planens virkeområde, er nærmere
forklart i kulturplanen.
Kulturplanen ligger her i word-format. En endelig og vedtatt versjon bør redigeres inn i
kommunens grafiske mal for kommunalt planverk.
Forholdet til overordnede planer og juridiske forhold
I Kulturplanen er det ført en oversikt over de viktigste lovene, forskriftene og strategiene som
legger føringer for kommunalt kulturarbeid. Listen er ikke uttømmende.
Økonomiske forhold
Gjennomføring av tiltakene som beskrives i kulturplanens Del 4, vil innebære behov for
investeringer, økt bemanning og annet som har innvirkning på økonomien.
Samtidig er det kommunen i dag bruker på kultur, sammenlignet med andre kommuner, på et
svært lavt nivå. Dersom kommunen skal ha ambisjoner innenfor kultur, ambisjoner om å klatre
på kommunebarometer og kulturindekser, eller ambisjoner om å være «det mest spennende
vekstområdet på Østlandet» - må man i planperioden også fokusere på, og vekte,
kulturområdet.
Behov for informasjon og høringer
Kulturplanen har vært på høring. Høringsinnspill og kommentarer til disse er vedlagt saken.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer det som viktig at Ringerike kommune får vedtatt en kulturplan som
legger føringer for årene framover.
Som det blir påpekt i kulturplanen, er det behov for både strukturelle og økonomiske tiltak i
planperioden. Tiltakene må være i tråd med kommunens overordnede planverk samt regionale
og nasjonale føringer. Videre må ressursinnsatsen til en hver tid vektes opp mot kommunens
økonomiske situasjon.

-

Vedlegg
Kulturplan Ringerike kommune
Høringsinnspill med kommentarer
Høringsinnspill Ringerike Kultursenter
Høringsinnspill Ringerike musikkråd
Høringsinnspill Ringerike Venstre

Ringerike kommune, 27.04.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-

KULTURPLAN RINGERIKE
KOMMUNE
2017-2025

Forord

Bakgrunn
Lenge har det vært et uttalt ønske om en kulturplan for Ringerike kommune. Hvis vi leter i arkivene
ser vi at det har vært aktivt oppe i politiske og administrative fora de siste årene, uten å ha blitt
realisert.
Det er en vanskelig oppgave å skrive visjonært om kultur i nedgangstider. –Og nedgangstider har det
vært i Ringerike kommune. Kulturplanen skal vise strategiske veivalg for kulturforvaltningen og
kultursatsningen i kommunen. Om tiltakene i planen kan realiseres, avhenger av en samtidig
økonomisk prioritering av kultur i kommunen. Det fordrer både kulturelt engasjement, og
budsjettmessige vedtak i årene som kommer.
Dette arbeidet startet for fullt høsten 2015. Da ble det satt ned en faggruppe bestående av
representanter fra de ulike delene av kommunen som mest direkte jobber opp mot kultur.
Kulturskole, Bibliotek, Kulturadministrasjon, Folkehelsekoordinator, Miljø-og areal og SLTkoordinator har hatt møter om både omfang, innhold og viktige satsningsområder for de aktørene de
representerer.
I forarbeidet med kulturplanen har det vært åpnet for innspill fra allmennheten. Dette har vært
annonsert på sosiale medier og kommunens nettside. En referansegruppe bestående av
representanter fra frivillig og profesjonelt kulturliv har fått mulighet til å komme med innspill før
første forslag til kulturplan forelå.
Deretter har det vært en åpen høring, hvor det har vært mulig for alle å komme med høringsinnspill.
Dette har vært annonsert på samme måte, i sosiale medier, på nett i tillegg til oppslag i Ringerikes
Blad.
På bakgrunn av høringsinnspillene har kulturplanen blitt revidert. Det er tatt inn et historisk
tilbakeblikk, en tydeligere beskrivelse av dagens kultur-Ringerike og vi har synliggjort Ringerike
kommunes visjon: Kultur for alle.
En stor takk til både interne og eksterne som har engasjert seg i arbeidet, tatt seg tid til å
kommentere, reflektere og komme med innspill! Være seg som kommunal, frivillig eller profesjonell
aktør. En takk også til Ole Kristian Odden og Victoria Irene Koch som har kommet med verdifulle
bidrag i ferdigstillelsen.
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Innledning
Kultur skapes i møtet mellom mennesker, situasjoner og steder. For at møtet skal finne sted må det
finnes arenaer, for utvikling og nyskaping må det finnes mangfold og rom for nye ideer, for læring må
det finnes kunnskapsformidlere og arenaer for deling.
Kultur er ytringer. Og språk. Gjennom kunst kan vi uttrykke det som vanskelig kan beskrives gjennom
ord. Beskriv et kyss uten bilder, og du ender med en fysiologisk beskrivelse av lepper, spytt og
pulsslag. Kanskje med en og annen hormonøkning. Men er det kunnskapen og uttrykket du vil
framheve i beskrivelsen av kysset? Vår kunnskap om kysset krever innsikt i mennesket, relasjoner og
følelsene. Et siste kyss før døden, ditt første nølende kyss, en far som kysser sitt nyfødte barn.
Kultur er underholdning, avveksling, natur, språk, vaner, innsikt og formidling. Kultur er det som
binder oss sammen, og samtidig det som holder oss adskilt. Som pol og motpol. Vi definerer oss inn i
en kultur, -eller ut av en annen. Kultur er identitet og samhold.
Kultur skapes, formidles og utøves av det offentlige, private, næringsliv og frivillige. Kommunens rolle
i kulturarbeidet er både som tilrettelegger (tilskudd og arenaer), som arrangør (Kunstformidling
gjennom f.eks. Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle Spaserstokken og UKM), som forvalter
(oppfyllelse av lovmessige krav og planer) og som kunnskapsformidler (Bibliotek, kulturskole og
informerende tiltak). I tillegg har kommunen en vesentlig rolle som utvikler av kultur. Hva kommunen
vedtar av kultursatsning, vil få betydning for kulturaktørene, for tilbudet til innbyggerne, for
stedsutviklingen –og identitetsbyggingen.

Marja Lyngra Høgås
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Kulturleder

DEL 1. Overordnede Føringer
Kulturpolitikken og den offentlige kulturforvaltningen

Formål
Kulturplanen har som formål å vise retning, satsningsområder og strategi for kommunens
kulturarbeid i årene framover.
Ringerike kommunes Kommuneplan for årene 2015-30 viser kommunens overordnede målsettinger.
Ringerike kommunes kulturplan skal synligjøre hvordan disse målsettingene blir ivaretatt innen
kulturfeltet.
I tillegg finnes det en rekke sentrale og regionale dokumenter. Så som fylkets kulturstrategier,
offentlige utredninger, stortingsmeldinger. Disse har et faglig fokus. De viser sentrale målsettinger og
tendenser i kulturlivet. Ringerike kommunes kulturplan skal også ta opp i seg disse føringene.
Felles for de kommunale, regionale og nasjonale føringene er et mål om å sikre et best mulig tilbud til
befolkningen. Det offentlige kan ikke alene gjennomføre målsettingene. Det trengs samhandling med
ildsjeler, lag, foreninger, profesjonelle, semiprofesjonelle og befolkningen forøvrig. Sammen kan vi
skape de beste forutsetningene for et rikt kulturliv i Ringerike kommune.
Vår visjon er at det i Ringerike kommune skal være kultur for alle.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030
Kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlaget for handlingsprogrammene, planarbeid og
budsjetter. I gjeldende kommuneplan er vekst i fokus, -og satsing på attraktive og helsefremmende
lokalsamfunn.
Ringerike kommune satser på en årlig befolkningsvekst på 2,5% fra 2020-2030. Pr i dag ligger
befolkningsveksten mellom 0,5% og 1% årlig.
Ringerike har i dag en eldre befolkning og, sammenlignet med andre kommuner, få yngre
innbyggere. For å få en vekst i befolkningen, samt det som i kommuneplanen beskrives som en
bærekraftig befolkningssammensetting, har man definert noen fokusområder. Noen av disse
fokusområdene kan ses i sammenheng med kommunens kulturtilbud:




Forbedre kommunens attraktivitet
Legge til rette for økt mestring i befolkninga
Være en tilrettelegger og sikre samarbeid med lag og organisasjoner
Visjonen for Ringerike kommune er «Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet
på Østlandet». Videre følger noen hovedmål:



Aktivitet for alle
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Attraktivt bosted
Best for barn
Godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten
God integrering av nye innbyggere
Skape flere arbeidsplasser i bæringer knytta til Hønefoss som regionhovedstad
Videreutvikle et bredt og mangfoldig kulturtilbud for alle aldersgrupper
Utvikle Hønefoss med et variert tilbud av opplevelser, utdannings- og kulturtilbud
Krav til estetisk utforming og estetiske retningslinjer

Ringerike kommunes kulturplan skal vise hvordan kommunen kan nå en del av disse målene med
kultur som virkemiddel.

Kulturloven og nasjonale føringer
Kulturloven ble vedtatt i Stortinget i 2007 og er en kortfattet og overordnet visjon som gir uttrykk for
det offentliges ansvar i kulturfeltet. Formålet med loven er å sikre et bredt spekter av
kulturaktiviteter over hele landet, og å sikre at alle kan få anledning til å delta i et mangfold av
kulturaktiviteter og kulturuttrykk.
Kulturloven forstås ut fra et snevert kulturbegrep, eller tilsvarende det som i Kulturutredningen 2014
ble kalt for «Ytringskultur». Dette er kulturvirksomhet som omfatter det å:
-

skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk.

-

Verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv

-

Delta i kulturaktiviteter.

-

Utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.

Kommunens oppgaver spenner om et bredere område innenfor kulturforvaltning, for eksempel idrett
og tros- og livssyn, lag og organisasjoner m.m. Ringerike Kommunes Kulturplan omfatter på lik linje
med Kulturloven, de delene av kulturbegrepet som hører innunder ytringskultur.

Kulturutredningen 2014
Kulturutredningen 2014 la til rette for at de nasjonale målene for kulturpolitikken bør være
demokrati, rettferdighet og mangfold. Utredningen evaluerte utviklingen i norsk kulturpolitikk og
kom med tilråding om hvordan møte de viktigste utfordringene i kulturpolitikken i årene fremover.
Kort fortalt:
-

Det må legges opp til et lokalt kulturløft.

-

Det må settes kunstproduksjon og publikum i sentrum.

-

Det må satses på kunnskap og kvalitet.

-

Det må fremmes kulturelt medlemskap

-

Det må legges til rette for en bærekraftig kunstnerpolitikk
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-

Det må stimuleres til en utvidelse av kulturlivets finansieringsgrunnlag.

Utredningen viser spesielt til at den kulturelle grunnmuren må styrkes, med særlig vekt på bl.a.
folkebibliotekene, kulturskolene, og øvings- og fremføringsarenaer for det lokale kulturmiljøet. I
St.meld. nr. 47 «Samhandlingsreformen – Rett handling – på rett sted – til rett tid» påpeker hvor
viktig kulturarbeidet er for folkehelsa, og hvordan innbyggernes medvirkning i samfunnet styrker
folks helse, jevner ut sosiale forskjeller, og bedrer helse og levekår.

Kulturplanen
En kommunal plan for kultur er et styringsdokument som viser retningen for kommunens
kulturarbeid i samsvar med lokale kommunale planer og overordnede føringer. Kulturplanen skal
være et hjelpemiddel i forvaltningen av kultur og lages for å brukes av politikere, kommunens
administrasjon, kulturlivet, næringslivet og det sivile samfunn for øvrig. Kultur er et dynamisk begrep,
og et område i stadig utvikling og endring. For at planen skal kunne oppleves relevant og nyttig er det
derfor også et poeng at den ikke er for statisk. Planen må være smidig nok til å kunne være aktuell
om både 5 og 10 år.
Planen forsøker si noe om status og satsningsområder for kommende år, for at planen skal være
forpliktende må den vedtas politisk, og legges inn i kommunens planstrategi med rullering hvert
fjerde år.

Måloppnåelse
For å nå visjonen Kultur for alle, kreves det både strukturelle, strategiske og økonomiske virkemidler.
Struktur: Ringerike kommune må samhandle med lag, foreninger og andre kulturaktører. I tillegg må
det sikres god samhandling internt, da oppgavene i kulturfeltet er sektorovergripende.
Strategi: Samhandling, kartlegging og realisering. I samarbeid med interne og eksterne aktører må de
viktigste tiltakene defineres. Det må opprettes foraer for dialog nettopp for å kunne treffe riktig i
beslutninger. Realisering av tiltak må skje med en samtidig prioritering i handlingsplan og årlige
budsjettforhandlinger.
Økonomi: Ringerike kommune bruker vesentlig mindre på kultur enn sammenlignbare kommuner.
Det må en økt prioritering av kultur til for å sikre kultur til alle, og for alle.

Kultur og Samfunn
Utvikling i kommunal kultursektor -nasjonalt
Hvis vi ser på utvikling av kommunal kultursektor på landsbasis, finner vi at den kommunale
kultursektoren er en budsjettvinner. Kommunenes samlede driftsutgifter gjennom 2000-tallet har
hatt en betydelig vekst. Særlig har det vært investert i kultur- og idrettsbygg, samt
«begivenhetskultur» som f.eks. festivaler og større enkeltarrangementer.
I samme periode har det skjedd en endring i organisering av kulturpolitikk og kulturadministrasjon.
Det er færre kulturpolitikere og kulturutvalg, og flere kommuner har gått vekk fra å organisere
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kulturarbeidet i kulturetater – og i stedet fordelt oppgavene på flere ulike etater. Unntaket er større
kommuner (mellom 20 og 30.000 innbyggere) – her har det gått motsatt. Det er en definert oppgang
i andelen større kommuner som har en egen kulturetat/kultursektor.
Ringerike kommune har ikke tatt del i denne veksten.

Utvikling i kommunal kultursektor –Ringerike
Et tilbakeblikk
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner
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Ringerike

Buskerud

Kostragruppe 13

2005 VAR ÅRET DA VI VAR NÆRMEST "KOSTRA 13". OPPSVINGEN I 2015 SKYLDES I HOVEDSAK INVESTERING I
IDRETTSBYGG. HØNEFOSS ARENA. KOSTRA 13 ER «SAMMENLIGNBARE KOMMUNER» I STATISTISK
SENTRALBYRÅS KOMMUNALE STATISTIKKER. RINGERIKES PRIORITERING AV KULTUR HAR «ALLTID» VÆRT LAV.

2005
Kor og korps har dirigenttjenester dekket over kulturbudsjettet, det er gjøglerparade gjennom byen,
Fargerikt Felleskap og mangfoldfestival forsøker få bukt med gryende stigmatisering og Riddergården
er aktivt i bruk. Kommunen står for flere kulturprosjekter og aktiviteter, men har ikke planer om
kulturhus. Kulturskolen underviser i teater, musikk ved livets begynnelse og kor i tillegg til
instrumenter og har opp mot 500 elever og 26 ansatte i 8 årsverk.

2010
Ringerike kommune må stramme inn. Kommunen havner i ROBEK, får ikke gjøre ny-investeringer og
kulturbudsjettet kuttes. Kulturlederstillingen blir stående vakant, -midlertidig, men midlertidigheten
skulle vare i 5 år. Kulturskolen kuttes med 1 million, alle subsidierte dirigentavtaler sies opp. Kor og
korps som tidligere hadde fått dekket 50% av utgiften til profesjonelle dirigenter må nå besørge
utgiften selv. Staben kuttes med 1 tredjedel, elevtallet halveres, og inntektsgrunnlaget
(dirigenttjenestene) forsvinner. Det investeres ikke i kulturbygg, men ildsjeler og frivillige tar tak, og
Ringerike Kultursenter har vært drevet i 3 år. Kommunens kulturelle innsatsnivå ligger på et
minimum.
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2015
5 år med innstramminger og innkjøpsstopp begynner å bære frukter. Ringerike kommune er på vei ut
av Robek. Konsekvensene av nedskjæringene merkes fortsatt i kultursektoren. Budsjettene til
flerkultur, Riddergård, og kulturpriser er borte. Det samme er samarbeidsforaene mellom frivillig
kulturliv og offentlig sektor. Samtidig blomstrer det frivillige og det profesjonelle kulturlivet. Det er
kulturen som trekkes fram når festtaler holdes og når regionen skal synliggjøres. Kor og korps må
fortsatt besørge dirigenttjenestene selv. De øver fortsatt i gymsaler uten gode akustiske forhold.
Private aktører driver opplæring innen musikal, show og dans med stor suksess. Korps og kulturskole
sliter med synkende deltagertall.
Kultursektoren har fått en økning i budsjett. Men det er investeringer i Hønefoss Arena som gir det
største utslaget.

2005

2001
0
9,3

0

6,9

7,8

15,9

29,3
22,6

22

16,8

20,1

1,3

16,2

1,9

6,8
0

-0,7
2,2

4,5

19,7

21

0

2015

2,5

0,5

Aktivitetstilbud barn og unge (F231)
Kino (f373)
Kunstformidling (F377)
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)
Andre kulturaktiviteter (F385)

27,6

0,8

-1,1

40,4

4,9

1
Folkebibliotek (F370)
Museer (f375)
Idrett (F380)
Musikk- og kulturskoler (F383)
Kommunale kulturbygg (F386 )

Diagrammene viser Ringerike kommunes vekting av de ulike områdene innen kultur og idrett i
driftsbudsjettene.

2017 og spørsmålene som reiser seg
Kommunen er ute av Robek, men beskjeden er klar –ingen budsjettøkninger i vente.
Det er forventet en massiv befolkningsvekst i Hønefoss, byplaner skrives og byrommet planlegges.
Hvordan skal man sikre at Hønefoss ikke blir en soveby? Nærhet til hovedstaden og jobbmulighetene
der, betyr også nærhet til hovedstadens tilbud.
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Hvordan skal kommunen gjenopprette tilliten hos de frivillige aktørene?
Hvordan skal kommunen sikre at barn og unge i hele kommunen, ikke bare Hønefoss, har tilgang på
opplæring i kunst- og kultur?
Selv om Ringerike kommune endelig har en sunn økonomi, er den interne vektingen av kultur svært
lav. «De andre», være seg vi snakker om «sammenlignbare kommuner», kommuner i Buskerud, eller
plukker enkeltkommuner «løst», bruker omtrent det dobbelte på kultur.
4% er nøkkeltallet anno 2016 –altså det sammenlignbare kommuner bruker på kultur. Ringerike
bruker 2%. Differansen i kroner er på 32 millioner. Per år.
Hvor mange kulturhus, dirigentavtaler, tilskuddsordninger og desentraliserte kulturtilbud kunne man
fått for den summen?

Økonomisk utvikling 2002-15.
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Kultursektoren

RINGERIKE KOMMUNES DRIFTSUTGIFTER HAR ØKT MED 80% FRA 2002-15. KULTURØKONOMIEN HAR IKKE HATT
SAMME UTVIKLING.

Oss og de andre
En sammenstilling av statistikk fra Kostragruppe 13 og Ringerike kommune viser at Ringerike
kommune prioriterer kultur lavest i kommunegruppen.
Kommunen rapporterer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett.

Investeringsbudsjettet
Ringerike kommune har i perioden 2012-16 brukt i overkant av 50% i investeringer til kommunal
eiendomsforvaltning sammenlignet med Kostragruppe 13. Dette har antagelig årsak i en anstrengt
kommuneøkonomi og behov for innstramminger. Med det i mente er det kanskje forståelig at det
ikke har vært investert i kulturbygg i perioden.
Brutto
investeringsutgifter til
kommunal

2012-16

Herav
Idrettsbygg,

Herav
Kulturbygg

%Andel av
total,
idrettsbygg

%Andel av
total,
kulturbygg
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eiendomsforvaltning
per innbygger
Kostra 13
Ringerike
% av Kostra 13

17854,0
9354,0
52,4

kroner per
innbygger
2477,0*
1302,0
52,6

kroner per
innbygger
1259,0*
6,0
0,5

13,9
13,9
100,3

7,1
0,1
0,9

Korrigert for lavere investeringsnivå enn sammenlignbare kommuner ser vi at idrettsbygg er vektet
likt som Kostra 13. Kulturbygg derimot har en vekting på under 1% av Kostra 13. I perioden 2012-16
er det investert 6 kroner pr. innbygger til kulturbygg.
* Statistikken for Kostra 13s investeringer til kommunale idretts- og kulturbygg er ikke innrapportert
for 2012. Et snitt for årene 2009-16 er brukt for å stipulere investeringer for dette året.

Driftsbudsjettet
Ringerike kommunes driftsbudsjett til kultur ligger svært lavt. Dette resulterer i et lavere drifts- og
aktivitetsnivå på alle kulturområdene.
Noen områder skiller seg vesentlig ut:





Driftsutgifter til kommunale kulturbygg
Driftsutgifter til idrett (utenom idrettsbygg)
Aktivitetstilbud til barn og unge
Kunstformidling (Profesjonell kunst og kultur)

Disse områdene har mellom 0-25% av sammenlignbare kommuners driftsbudsjett.

Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger i
kroner (Total)
Netto driftsutgifter til
kommunale idrettsbygg per
innbygger
Netto driftsutgifter til
kommunale kulturbygg per
innbygger
Netto driftsutgifter til
folkebibliotek per innbygger
Netto driftsutgifter til kino per
innbygger
Netto driftsutgifter til idrett per
innbygger

0605
Ringerik
e

Kostragrupp
e 13

% av
kostragrupp
e 13

Avvik
per
innbyge
r

Avvik
kommun
e

2016
1016

2016
2076

49

1060

31 800
000

431

537

80

106

3 180 000

1

291

0

290

8 700 000

236

255

93

19

570 000

7

-4

-175

-11

-330 000

19

194

10

175

5 250 000
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Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbud barn og unge per
innbygger
Netto driftsutgifter til
kommunale musikk- og
kulturskoler per innbygger
Netto driftsutgifter til muséer
per innbygger
Netto driftsutgifter til
kunstformidling per innbygger
Netto driftsutgifter til andre
kulturaktiviteter per innbygger

40

161

25

121

3 630 000

177

227

78

50

1 500 000

19

62

31

43

1 290 000

1

98

1

97

2 910 000

84

255

33

171

5 130 000

Norsk Kulturindeks 2016
Telemarksforskning lager hvert år en oversikt over kulturaktivitet og kulturtilbud i kommuner,
regioner og fylker. Indeksen er basert på informasjon fra offentlige registre, interesseorganisasjoner
og foreninger.
Indeksen gir dermed en sammenstilling, av både kommunale, frivillige og profesjonelle faktorer.
Totalen av disse gir en rangering. Ringerike kommune er i 2016 rangert på 244. plass av 428
kommuner.

Hva kjennetegner en god kulturkommune?
Ifølge Telemarksforskning kjennetegnes lokalt kulturarbeid av en rekke aktører i offentlige, frivillige
og profesjonelle virksomheter som aktivt gjør det de kan for å legge til rette for et rikt og bredt
kulturliv. Telemaksforskning poengterer at det også er en rekke strukturelle forhold som fremmer
eller begrenser kulturtilbudet. Disse strukturelle forholdene er dels utenfor vår kontroll.
Med det i mente forsøker rapporten Norsk Kulturindeks å avdekke strukturelle forhold, men også
avdekke hvilke faktorer kommunene selv kan påvirke. Dette er svært interessant for oss, når vi nå
legger satsninger for kommunens kulturarbeid i årene framover.

Hva skaper variasjoner i kulturindeksen?
-

-

-

Kommunens utgifter til kultur fører til mer kultur. Samtidig kan det se ut til at en høy
økonomisk vekting av kultur gir lavere frivillighet. Ringerike derimot scorer lavt både på
økonomisk vekting og frivillighet.
Utdanningsnivået i befolkningen betyr mye for plassering på kulturindeksen. Høyt
utdanningsnivå har tydelig korrelasjon til høyt konsum av kunst og kultur, i tillegg til høyere
grad av deltakelse i lokale kulturaktiviteter. Ringerike har et lavt utdanningsnivå.
Kommuner med høgskoler har mer kultur. Unge mennesker i tjueårene, og særlig studenter
er hyppige brukere og forbrukere av kultur. Dette gir størst utslag på konserter, kino og
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-

scenekunst, men også på antall kunstnere og kulturarbeidere. Ringerike har høgskole, og det
er viktig at den beholdes.
Kommuner med kulturhus er sterke på kino og konserter og har en mer blandet profil.
Ringerike har privat drevet kulturhus, og scorer høyt på kino og konserter.
Besøkskommuner har en høyere kulturaktivitet og et bredere tilbud innenfor kategorier som
museum, kino og bibliotek. Turister er viktige brukere av kultur.
Byer har flere besøkende i kino og bibliotek, men mindre av annen kultur.
Kommunestørrelsen har mye å si i forhold til aktiviteter innenfor kino og bibliotek. Et
bibliotek med et stort og oppdatert omfang av bøker, eller en kino med hyppig og variert sett
av filmtitler, vil potensielt tiltrekke seg folk fra hele regionen.

Ringerike kommunes plassering 2016
Ringerike Kommune havner totalt sett på 244. plass blant landets 428 kommuner i Norsk
Kulturindeks 2016, og det er populærkulturen innenfor konserter og kino som trekker oss opp. Basert
på de overnevnte faktorene for variasjoner i kulturindeksen, og kommunens størrelse, omgivelser og
innbyggere kan man etablere den forventede kulturindeksen i forhold til gjennomsnittet. Ringerike
Kommune har en forventet kulturindeks på 274, som er en lavere rangering enn den faktiske
indeksen.
RINGERIKE

HOLE

JEVNAKER

GJØVIK

KONGSBERG

NORSK KULTURINDEKS

244

303

223

56

74

NORSK KULTURINDEKS FORVENTET

274

192

358

185

38

NORSK KULTURINDEKS
ATTRAKTIVITET

148

379

49

92

369

KUNSTNERE

186

95

323

129

157

KULTURARBEIDERE

120

98

220

185

173

MUSEUM

246

341

55

66

113

KONSERTER

69

99

218

78

93

KINO

40

304

293

28

66

BIBLIOTEK

322

329

174

164

238

SCENEKUNST

264

256

258

135

203

KULTURSKOLE

412

180

215

242

301

DKS

176

300

347

269

80

TILDELINGER

347

352

48

61

91

FRIVILLIGHET

333

407

341

231

86

Kommentar til tabellen:
Ringerike kommune scorer over middels i kategoriene kunstnere, kulturarbeidere, konserter, kino og
Den Kulturelle Skolesekken (DKS).
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Vi scorer under middels på de resterende kategoriene. Med Kulturskolen, Tildelinger og Frivillighet
som lavest rangert.
Frivilligheten er vektet ut fra medlemstall i kategoriene kor, korps, husflid, historielag og kulturell
voksenopplæring. I tillegg er aktivitetstall hentet ut fra mva-kompensasjonsordningen tillagt vekt.
Tildelinger forteller om kommunens andel av sentrale tilskuddsordninger- både til kommunale,
frivillige og profesjonelle tiltak.
Kulturskolen blir vektet ut fra bredde i tilbudet, antall elever fra kommunen i kulturskolen og
årstimer i kulturskolen.

Ref.
Telemarksforskning - Norsk Kulturindeks 2016
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/3048.pdf
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=5&gID=KI&r_ID=3048

Kulturens betydning i samfunnet
Kultur er som tidligere nevnt et vidt og bredt begrep. Ofte snakkes det om kulturens betydning for
andre samfunnsområder. Kultur og samfunnsutvikling, kultur og folkehelse, kultur og toleranse.
Samtidig vektes kulturens betydning i seg selv, kulturens egenverdi.
Kulturvirksomheter som har et uttrykkende, formidlende eller ekspressivt formål kan bidra til
demokrati, sosial integrering, sosial utjevning, samfunnsdebatt og opplysning. På den måten kan man
si at kultur bidrar til folkehelse, toleranse og verdiskaping. Samtidig er det ikke disse «effektene» som
trekker publikum til konsertarenaene eller får ungdom til å ville lære å spille teater. Publikum går
antagelig ikke på konsert, bibliotek eller kino for å bidra til kommunens samfunnsutvikling og
integrering. Man går for å bli underholdt, opplyst eller få en kunstopplevelse.
Først når man oppfatter at kulturuttrykket har en kvalitet, vil den kunne bidra til
samfunnsutviklingen. Det vil si, dersom kvaliteten oppfattes som svak eller dårlig, vil heller ikke
budskapet bli tillagt vekt. Først når kultur og kulturopplæring er et tilgjengelig gode for alle
innbyggere, uavhengig av bosted, sosial status og etnisitet kan vi si at den har en sosial utjevnende
virkning.
Kultur skapes, utøves og oppleves lokalt. Kommune og fylkeskommune er de største økonomiske
bidragsyterne til kulturutøvelse. Kulturyrkene er i vekst, samfunnet er i mangfoldig endring, og
Ringerikssamfunnet rigger seg for befolkningsøkning. I dette må også kommunen se til at vi legger til
rette for muligheten til kulturell deltagelse, utøvelse og opplevelse. Kulturvirksomhetene
organiseres av private, frivillige, næringsliv og profesjonelle enkeltaktører. Best gjennomføringskraft
vil vi ha om vi har et godt samarbeid på tvers.
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Lover, strategier og planverk
Det offentliges, og kommunens, oppgaver og samfunnsoppdrag knyttet til kultur er definert i flere
ulike lover, strategier, stortingsmeldinger og NOU’er.
Disse finnes tilgjengelig på nett, og danner grunnlag for kommunens vurderinger. Listen er ikke
uttømmende.

Kulturloven,
Opplæringsloven §13-6
Folkebibliotekloven
Kulturminneloven
Plan og Bygningsloven
NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014
NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn
En helhetlig tros- og livssynspolitikk
Meld. St. 23 (2011–2012) Visuell kunst
Meld. St. 10(2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking
St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek
Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018
Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020
St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida
Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014

Del 2. Det kommunale, det frivillige, det profesjonelle
Det er en viss forskjell på de det kommunale, det frivillige og det profesjonelle kulturområdet og
deres oppgaver. Ulikheter i ressurser, organisering, arbeidstider og målsettinger kan gjøre
samhandling utfordrende, men de er allikevel gjensidig avhengig av hverandre. På tross av
strukturelle ulikheter og sammensetninger, er økt grad av samhandling nøkkelen til et kulturelt
oppsving.
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Det kommunale kulturfeltet
De viktigste kommunale driftsområdene pr. 2016 innen kultur er Kulturskolen, Biblioteket og
formidlingsprosjektene Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken. I tillegg forvalter
kulturenheten tilskuddsordninger for kunst- og kulturprosjekter, kulturinstitusjoner, tros- og
livssynssamfunn, lag og organisasjoner, samt formidling og utvikling av kulturfeltet generelt. Idrett og
idrettsarenaer hører også innunder kulturavdelingen. Idretten har sin egen kommunedelplan og
behandles ikke i denne planen.

Ringerike bibliotek
Biblioteket skal være et sted for informasjon, kunnskap, læring og deltakelse. Det skal også være et
sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon.
Ringerike bibliotek er en inkluderende og uavhengig møteplass. Personalet innehar høy kompetanse
innen informasjonsvitenskap, litteratur- og kunnskapsformidling. Biblioteket formidler litteratur og
kunnskap, og tilbyr varierte aktiviteter og arrangementer gjennom hele året.
Hovedbiblioteket ligger i Hønefoss, med avdelinger på Sokna, Nes i Ådal og i Ringerike fengsel.

Satsningsområder

Mål

Aktivitet og aktiv
formidling, med
spesielt fokus på
barn og unge

Være en sentral litterær formidlingsaktør, med spesielt fokus på
barn og unge, som fremmer aktivitet, opplevelse og leselyst
Fortsette å bidra til Den kulturelle skolesekken i Ringerike

Livslang læring

Være relevant som læringsarena for innbyggere i alle livsfaser og
være en støttefunksjon for formell og uformell læring

Møteplass/arena

Være en synlig, godt tilgjengelig og naturlig møteplass og arena for
arrangementer, aktiv formidling og debatter

Identitetsbygging

Være et inkluderende, raust og romslig sted som bygger opp under
identitetsskaping i Ringerike

Digitale tjenester

Videreutvikle og synliggjøre det digitale biblioteket

Samarbeid og
delingskultur

Utvikle og videreutvikle samarbeid med frivillige, foreninger,
kommunale aktører og andre biblioteker om aktiviteter og
arrangementer

Ringerike kulturskole
Ringerike kulturskole ble 25 år i 2016. Skolens hovedvirksomhet drives fra lokalene i Hønefoss
sentrum, men de har også noe desentralisert undervisning. Kulturskolens stab er profesjonelle
utøvere og pedagoger. En vesentlig styrke for skolen er stabens kunnskap, kvalitet og kompetanse.
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Kulturskolens fag er i hovedsak innen musikk og visuell kunst. Kulturskolen skal være et inkluderende
og lærende sted for barn og unge. Gjennom variert undervisning, implementering av nye fagområder
og undervisningsmetoder skal Ringerike kulturskole bidra til kunstopplæring til alle.
Ringerike Kulturskole er forholdsvis liten sammenlignet med tilsvarende kommuners kulturskoler.
Det er et uttalt mål å nå flere barn og unge. Forskning viser at kulturskolene i større grad burde satse
på bredde i fagområder og undervisningsformer for å kunne nå ut til alle deler av befolkningen.
Kommunal kulturskoledrift er hjemlet i Opplæringslovens § 13-6.

Satsningsområder
Kvalitet

Tiltak
Implementere Rammeplan for kulturskolen og fagplaner i tråd
med nasjonale standarder.

Mangfold og bredde

Øke kulturskolens faglige bredde, gjennom innføring av nye tilbud,
samarbeid med andre kommunale enheter som skole/SFO,
Læringssenter og bibliotek.

Kompetanse

Satse på kompetanseutvikling blant skolens personale for å møte
kulturskolens og samfunnets utvikling.

Ressurs

Nå elevtallsnivå tilsvarende for sammenlignbare kommuner
Gis tilgang på egnede lokaler for bredde i undervisningstilbudet.

Kulturadministrasjonen
Kulturadministrasjonens hovedoppgaver er hjemlet i kulturloven og forvalter resten av det
kommunale kulturområdet. Herunder Formidling, forvaltning, planer og utvikling.
Kulturadministrasjonen drifter formidlingsprosjekter i samarbeid med andre aktører. Eksempler er
Skolesekken, Spaserstokken, Ung Kultur Møtes (tidl. Ungdommens kulturmønstring), Kunst rett Vest
og Pilegrimsleden. Kulturadministrasjonen håndterer i tillegg tilskuddsordninger til kultur, lag og
organisasjoner. Samt gir driftsstøtte til kulturinstitusjoner som BuskerudMuseet (Veien
Kulturminnepark og Ringerikes museum), Ringerike Kultursenter, Kistefosmuseet med flere.
Kulturadministrasjonens kanskje viktigste oppgave framover er å sikre samarbeid, nettverk og
kompetanseheving blant kommunens kulturaktører. Være seg de er organisert frivillig, profesjonelt
eller privat. Man kan se en utvikling i det generelle kommunale kulturfeltet som går fra å være en
aktiv utøver og arrangør til å bli en aktiv tilrettelegger og fasilitør. Med det menes at kommunens
viktigste virkemidler i å oppnå samfunnsoppdraget i kulturloven er å støtte, synliggjøre og
tilrettelegge for andre aktørers virksomhet.

Satsningsområder Tiltak
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Synlighet og
aktivitet

Videreutvikle Spaserstokken, skolesekken, UKM og Kunst rett
Vest
Utvikle tilbudene i samarbeid med enhetene (skole og
omsorgsinstitusjoner).
Øke den lokale synligheten for Kunst rett Vest. Videreutvikle
UKM i samarbeid med kunstaktiv ungdom.

Kulturarv

Kartlegge muligheten for synliggjøring av kulturarv-feltet i det
offentlige rom. Herunder Jugendbyen Hønefoss, Riddergården og
andre historiske bygninger, Gravfelt fra jernalderen,
industrihistorie m.m.

Samhandling

Samhandling. Initiere samhandlingsprosjekt for kulturaktørene i
regionen. Herunder nettverk, synlighet, kompetanseutveksling.
Etablere fora for møter mellom lag og organisasjoner og
kommunen.

Forvaltning

Profesjonalisere kommunens kulturforvaltning. Herunder avtaler,
planer og rutiner. Sikre at forvaltningen er i tråd med gjeldende
lover, regler og statlige føringer.

Det frivillige feltet
Frivillighet, lag og organisasjoner er en mangfoldig og viktig aktør i lokalsamfunnene. De opererer
fritt og uavhengig, mellom det offentlige og næringslivet. På landsbasis er omkring 20% av den
frivillige virksomheten knyttet til kunst og kultur, 40% om man regner inn «fritid». Mange steder,
Ringerike kommune inkludert, ville man ikke hatt et aktivt lokalt kulturliv, hadde det ikke vært for
frivilligheten.
Trender på frivillighetsfeltet viser at deltagelsen i frivillige lag og organisasjoner er mer individualisert
og rettet mot personlige interesser enn tidligere. Der hvor man tidligere inngikk lojale livslange
medlemskap er det nå i større grad enkelt-engasjement. Den samme forskningen viser også at de
sosiale ulikhetene i samfunnet, også gjenspeiles i organisasjonslivet. De som står utenfor «storsamfunnet» (mht. f.eks. arbeid, økonomi, etnisitet m.m) også står utenfor det frivillige
organisasjonslivet.

Økende profesjonalisering og individualisering
Kravene til de frivillige kulturorganisasjonenes profesjonalitet og kvalitet har økt. Dette får
konsekvenser for organisasjonenes behov. Eksempelvis profesjonelle dirigenter i kor og korps og
profesjonelle instruktører i malerklubber. Også kravene til kulturarenaer for øving og visning øker i
takt med den økte profesjonaliseringen. Eller det endrede behovet i samfunnet, om du vil.
Dette får igjen konsekvenser for organisasjonenes behov for offentlig finansiering og fasilitering av
arenaer.
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Frivillighetens finansiering
Frivilligheten finansieres gjennom gaver, offentlige tilskudd, medlemskontingenter og frivillig
arbeidsinnsats. Etter årtusenskiftet har det skjedd en endring mht. finansiering av kunst- og
kulturorganisasjoner. Medlemskontingenter utgjør nå en mindre del, og arrangementsinntjening en
større. Offentlige tilskudd utgjør i snitt en tredjedel av finansieringen. Stat og fylkeskommune står
for det meste av denne, særlig gjennom støtte til «moderorganisasjoner» eller paraplyorganisasjoner
som igjen fordeler midler lokalt. Den direkte støtten fra kommunene er i utgangspunktet lav, men
det er viktig å kunne støtte indirekte gjennom å:
•

tilby egnede øvingsrom og visningsarenaer til reduserte priser

•

tilby enkle støtteordninger med lave rapporteringskrav

•

opprette fora for dialog mellom det frivillige og det offentlige

Det frivillige feltet erstatter ikke det offentlige tjenestetilbudet, men er en svært viktig
komplementær ressurs. For frivilligheten er det viktig med forutsigbare vilkår, tilgang på arenaer
(f.eks øvingsrom, møterom og lager), samt mulighet for aktiv deltagelse i kommunale saker som
berører det frivillige.
Det frivillige feltet er langt større enn kunst- og kulturorganisasjoner. Det bør utarbeides en felles
samarbeidsplattform for frivilligheten og kommunen. For kunst- og kulturorganisasjonene bør man ta
sikte på at det opprettes et råd eller forum som kan ha dialog med det offentlige på vegne av sine
organisasjoner og medlemmer.

Det profesjonelle feltet
Det profesjonelle feltet inkluderer enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Eksempler er
enkeltkunstnere, bedrifter som tilbyr tjenester innen kunst- og kultur, bedrifter som tilbyr opplæring
i kunst- og kulturfag og også organisasjoner som tilbyr kulturarenaer.
Noen av disse organisasjonene er ideelle, eller uten økonomisk vinning, og kunne på den måten ha
blitt omtalt under det frivillige feltet. Allikevel har vi valgt å omtale dem som profesjonelle, fordi de
driftes etter profesjonelle standarder av personer med høy faglig kompetanse. Eksempler er
Museene og Ringerike Kultursenter. Et annet eksempel er den profesjonelle dirigenten som er ansatt
i et korps.
Behovene til de ulike aktørene vil variere ut fra type aktivitet, organisering og profesjon.
Enkeltkunstnere kan trenge tilgang til visningsarenaer, kompetansehevende tiltak og nettverk.
Institusjonene trenger forutsigbare økonomiske vilkår, f.eks. driftsstøtten til Ringerike Kultursenter
og Buskerudmuseet.
I tillegg er det behov for en økt synlighet av de ulike aktørene. Både for de som har behov for
profesjonelle kulturtjenester (eksempelvis en konferansier eller et musikalsk innslag), tilbyderen av
tjenestene (den profesjonelle eller frivillige), for organisasjonene som trenger profesjonelle
instruktører, for den kunstaktive ungdommen eller tilflytteren som ønsker å satse på en kulturell
karriere.
Fellesbehovet for alle disse aktørene, i hele rekken av «Den kulturelle verdikjeden», og fra offentlig
til frivillig til profesjonell; er et fora for informasjon, synlighet og kobling av aktører. En kulturell
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koblingsboks som indirekte kan øke den kulturelle aktiviteten lokalt. Her kan kommunen være en
nøytral drivkraft og tilrettelegger.

Del 3. En beskrivelse av kulturlivet i Ringerike kommune
Kulturarv
Ringerike ble tidlig bosatt, og flere funn er gjort fra steinalderen. Sagalitteraturen er rik på personer
og hendelser med tilknytning til området.
Veien Kulturminnepark, som også går under betegnelsen Hringariki, ligger et par kilometer nordvest
for Hønefoss. Her er et stort felt med gravhauger fra eldre jernalder og et restaurert langhus som kan
ha vært høvdingsete og gildehall. Huset er datert til hundreåret rundt Kristi fødsel.
Ved Norderhov kirke, som ligger sørøst for Hønefoss, ligger Ringerikes Museum; Buskerud
fylkesfotoarkiv er knyttet til museet. Norderhov kirke er fra middelalderen, og i gravkrypten står
kistene til presten Jonas Ramus og hans kone Anna Colbjørnsdatter. Norderhov prestegård,
distriktsmuseum, grunnlagt 1923. Foruten tradisjonelt innbo og løsøre har museet interessante
minner om Jørgen Moe og P. Chr. Asbjørnsen, dessuten en samling minner fra motstandsbevegelsen
1940–45 og et tjuetalls russiske ikoner. Det var her prestekona Anna Colbjørnsdatter lurte en større
avdeling svenske soldater i forbindelse med Karl 12's angrep på Norge i 1716. Kulehull i veggene
vitner fremdeles om den dramatiske hendelsen.
Det går en kjerrat fra Steinsfjorden til Damtjern på Kroksskogen (Kjerraten i Åsa), 3080 meter lang og
med en høydeforskjell på 390 meter. Kjerraten, som er fra 1809, er et viktig teknisk kulturminne.
Lokale ildsjeler åpnet her Kjerratmuseet i 2006.
Pilegrimsleden går igjennom Ringerike kommune, og passerer middelalderkirken Norderhov og
Ringerikes museum, Stavhella med gravminner fra vikingtiden, samt Gjermundbu med det første (og
etter det vi kjenner til eneste) arkeologiske vikinghjelm-funnet i skandinavia.
Av nyere tids kulturminner bør vi nevne Ringerikes tradisjon for tømmerindustri og kraftverk.
Hønefoss blir regnet som Østlandets Jugendby, og har tidligere huset en trekkspillfabrikk.
Nikkelverket på Tyristrand er et annet industrielt kulturminne.

Kulturarenaer
I Hønefoss sentrum tilbyr Ringerike kultursenter et variert program med lokale utøvere og mer kjente
nasjonale og internasjonale kunstnere. I tillegg er de den viktigste øvings- og visningsarenaen for
lokale aktører, både private, frivillige og offentlige.
Kulturstiftelsen Fengselet i det gamle Hønefoss fengsel, har intime konserter og utstillinger.
Veien kulturminnepark er et opplevelsessenter med utstillinger som presenterer funn helt tilbake til
jernalderen.
Idrettens storstuer er samlet i Sjongslunden. Her finnes både Hønefoss Arena og AKA Arena.
Det er kultursaler i tilknytning til skolene på Tyristrand og Hallingby.
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På Glatved ved Hønefoss Bru planlegges et nytt kulturbygg for profesjonell og kommersiell
kulturaktivitet.
Kirken er også en viktig kulturarena i kommunen. Kirkene tilbyr en rekke aktiviteter, men også
kulturarrangementer. Norderhov og Ullerål kirker er flittig brukt til konserter. Når den nye Hønefoss
Kirke står ferdig bygget i 2017 vil den mest sannsynlig være en viktig kulturarena med sin sentrale
plassering og dristige utforming.
I tillegg blir biblioteket en stadig viktigere arena for debatt og kultur, her er det både aktivitetstilbud,
læringstilbud og foredrag. Skolene er også viktige som kulturarenaer for lag og organisasjoner.
Gymsaler blir brukt til aktiviteter innen både idrett og musikk.

Kultur for barn og ungdom
I Ringerike kommune er det omtrent 5700 barn i alderen 0-17.

Ung Kultur Møtes
Ung Kultur Møtes (UKM), er Norges største kulturarena for ungdom mellom 13 og 20 år. I Ringerike
har vi i flere år åpnet for at unge mellom 10 og 12 år også får delta, men da uten mulighet til å
representere kommunen ved den årlige fylkesmønstringen. UKM er mange små lokale festivaler
rundt i Norge hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Kulturenheten i Ringerike
kommune har ansvaret for arrangering og gjennomføring av UKM Ringerike.

Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal sikre profesjonelle kunst- og kulturtilbud
til alle elever i grunnskolen. Skolesekken inneholder både lokale og fylkeskommunale tilbud for alle
trinn. Lokalt samarbeider Ringerike kommune med profesjonelle utøvere, Ringerike Folkehøgskole og
Biblioteket. Tilbudet favner om et bredt spekter av kulturuttrykk i tillegg til lokal kulturarv.

Ringerike Kulturskole
Kulturskolen tilbyr opplæring i musikk og kunst, i hovedsak fra kulturskolens lokaler i Hønefoss
sentrum. Her får barn og unge ukentlig undervisning av profesjonelle lærere. Kulturskolen har
friplasser for inntektssvake grupper, og har en rekke prosjekter rettet mot mangfold og inkludering.
Bl.a. musikkundervisning for velkomstklasser, kulturelle samarbeidsprosjekter med transittmottak,
spebarnstreff og språkkafé på biblioteket.

Ringerike Bibliotek
Ringerike Bibliotek er en viktig arena for barn og unge. Både som et sted å være, men også som et
sted å oppleve og lære. Biblioteket arrangerer aktiviteter for barn og unge i form av
litteraturformidling, ferieaktiviteter, Bokreven, skrivekurs og skrivekonkurranse. I tillegg er de kanskje
den fremste formidleren av lokal kulturarv gjennom faste prosjekter for skolene og satsningen
«Historien her vi bor».

Skolekorps
Skolekorpsene er en viktig opplæringsarena for barn og ungdom lokalt. Det er skolekorps tilknyttet
Eikli, Veien, Helgerud, Ullerål, Sokna, Hønefoss og Hallingby skoler. –Noen samarbeider om
undervisning, andre har egne korps. For lokalsamfunnene spiller disse en viktig rolle knyttet til lokal
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identitet, videreføring av lokal kulturarv, skolearrangementer og markeringer. Men vel så viktig er
den gode opplæringen barna får, både i samspill og ensemble og også på instrumentopplæring.

Musikal, Show og dans
Det er de siste årene kommet en rekke private tilbud som supplerer det offentlige tilbudet på en god
måte. Ringerike Ballett og Dance Senter og Kulturakademiet har tilbudt undervisning for barn og
unge i mange år. I tillegg driver Showskolen opplæring i musikal, kor, dans og instrument. Siste store
aktør på feltet er Musikalkollektivet –disse tilbyr undervisning i musikal og dans og retter seg også
mot de som står på terskelen til en profesjonell karriere.

Andre lag og organisasjoner
Det finnes en flere mindre og større lag og organisasjoner i kommunen. En del tilbyr fritidsaktiviteter
lokalt i de ulike tettstedene, ivaretar lokale bygdedager og kulturarv, andre har smalere
interesseområder som for eksempel knivlaging, bokkafé eller film. Til sammen bidrar disse, store og
små, til et rikt og mangfoldig tilbud i Ringerike.

Internasjonal kultur
Ringerike kommune har en sammensatt befolkning, og mange ulike kulturuttrykk er representert.
Noen er organisert i egne foreninger knyttet til bestemte land eller landområder. Eksempler her er
Den Kurdiske Kulturforeningen, Den Palestinske kulturforeningen og Den Bosniske Kulturforeningen.
Disse ivaretar både sin spesifikke kulturarv, men spiller også en viktig rolle i formidlingen av ulike
kulturuttrykk og en felles forståelse av dette.
Ringerike Røde Kors er også en viktig lokal aktør på dette feltet, -i tillegg til det de også gjør av sosiale
tiltak. Frivilligsentralen er en annen markant aktør, som også tilbyr samlende aktiviteter.

Profesjonell kultur
Ringerike har et aktivt musikk- og revyliv. Hønefossrevyen har gjort seg nasjonalt bemerket, og ved
Ringerike kultursenter, Kulturstiftelsen Fengselet og ved de lokale serveringsstedene kan man
oppleve regelmessige konserter og forestillinger.
Svært mange profesjonelle aktører er også knyttet til utdanningsinstitusjonene Ringerike
Folkehøgskole, Ringerike Videregående skole og Ringerike Kulturskole. Disse bidrar betydelig til
lokalsamfunnet.
En del profesjonelle kunstnere er bosatt i kommunen og representerer ulike uttrykk og sjangre. Det
er ikke et fast galleri i Ringerike kommune, men Kulturstiftelsen Fengselet, og dels biblioteket, brukes
til temporære utstillinger.
Profesjonelle lokale aktører brukes i formidlingsprosjektene Den kulturelle skolesekken og Den
kulturelle spaserstokken. I tillegg er en del representert ved Kunst Rett Vest, Vestregionens årlige
juryerte utstilling.

Kunst i det offentlige rom
Under brukarene ved Hønefoss Bru kan man se Børge Brekkes grafittikunst – laget i forbindelse med
grunnlovsjubileet 2014, på oversiden av brua ser du Hønefoss’ landemerke «Oppgangssaga» (1978)
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av Knut Steen, Relieffet Hattemakerkrigen (2002) av Asle Raaen, samt Bjørnene på brua utført av
billedhuggeren Ståle Kyllingstad i 1952.
En rekke skulpturer preger bybildet i Hønefoss, mange utført av kunstnerne Skule Waksvik og Ståle
Kyllingstad. De fleste innkjøpt eller gitt i gave i perioden 1950-1980. Noen skoler har også
kunstneriske utsmykninger fra nyere tid, som Helgerud skole –skulptur av Marit Benthe Norheim,
Tyristrand skole som har Per Inge Bjørlo representert og ikke minst Hønefoss Videregående skole
som har en rekke nye verk, blant annet av den lokale metallkunstneren Kjetil Aschim.

Kulturaktivitet for voksne og eldre
Det er mulig med allsidig kulturell aktivitet og deltagelse også for kommunens voksne. Kommunen
har en rekke kor, voksenkorps og et gryende miljø for band og musikkutøvelse gjennom det frivillig
organiserte arrangementet Fritt Fram. Det tilbys også opplæring i dans, revy, musikal og showkor hos
de større private aktørene. Ringerikes Malerklubb ble stiftet allerede i 1939 og er fortsatt aktive.
I tillegg er det en rekke foreninger og lag som driver innen historie, kulturarv, husflid og internasjonal
kultur.
Den Kulturelle Spaserstokken arrangeres av kulturenheten i samarbeid med omsorgstjenesten og
med finansiering fra Buskerud Fylkeskommune. Gjennom Den Kulturelle Spaserstokken får eldre et
profesjonelt kulturtilbud. Arrangementene finner sted på kommunale institusjoner og dagsentre og
er åpne for alle.
Biblioteket har samarbeid med organisasjoner som tilbyr aktiviteter rettet mot voksne og/eller
seniorer. Eksempler her er språkkafé for innvandrere og kurs i databehandling gjennom Seniornett
samt debatt- og forelesninger.

DEL 4. Strategi for Ringerike kommunes kulturarbeid 20172025
Vi har i del 1-3 av denne planen forsøkt å belyse lokale utfordringer og styrker, sentrale føringer og
målsettinger, samt kommunens rolle i godt lokalt kulturarbeid.

Vår visjon er Kultur for alle!
Vi mener at kultur for alle krever noen særlige fokusområder for å kunne realiseres:
Samhandling, Mangfold, Kompetanse og Synlighet
Kommunen alene kan ikke drive hele kommunens kulturtilbud. Som gjennomgangen av det lokale
kulturlivet viser er befolkningens kulturelle tilbud bredt sammensatt av frivillige, profesjonelle og
offentlige aktiviteter og arrangementer. Vi må sammen løfte, synliggjøre og satse på et kulturelt
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oppsving. For å få til det kreves det aktiv samhandling. Ringerike kommune bør gå i bresjen for en
felles kultursatsning i kommunen.
I strategien for Ringerike kommunes kulturelle satsning i årene framover er kunnskap, samarbeid og
realisering metoden. Vi må gjenopprette foraene for samarbeid, få kunnskap om aktørenes
brennende behov, og på det grunnlaget realisere tiltak.
Kommunen er en nøytral aktør, og skal i dette arbeidet sikre aktiv deltagelse fra hele bredden av
Ringerikes kulturliv, og hele bredden av Ringerikes befolkning. Vi må synliggjøre tilbud og muligheter,
lytte til de ulike aktørene og fatte transparente og gode beslutninger.
Kommuneplanens samfunnsdel og kommunens handlingsprogram legger opp til et rikt kulturliv,
tilgang for alle og en sterk befolkningsvekst. For å nå disse målene kreves det en aktiv kulturpolitikk,
et tydelig fokus og en økonomisk vekting.
Budsjettforhandlingene hvert år er foraet hvor budsjettmessige endringer vedtas. Det må være et
mål at Ringerike kommune kommer opp på en anstendig vekting av kultur i sine økonomiske
prioriteringer, sine investeringer og sitt tilbud av fasiliteter. Med en anstendig vekting mener vi her
minimum en tilsvarende vekting som sammenlignbare kommuner.

Strategiske milepæler
Vi har i utarbeidelsen av mål og tiltak delt kulturfeltet inn i 5 delfelt:
Frivillig kulturliv, Barn og unge, Arenautvikling, Kulturarv samt Kulturnæringer og kulturutvikling
Innenfor hvert av disse delfeltene er det satt opp konkrete tiltak og viktige forutsetninger for godt
lokalt kulturarbeid. Realiseringen av tiltakene er våre strategiske milepæler i årene framover.

Frivillig Kulturliv

MÅL:
Frivilligheten i Ringerike Kommune skal ha gode forutsigbare vilkår.

Ringerike har omkring 150 registrerte lag og organisasjoner. I tillegg kommer den
frivilligaktiviteten som ikke synes i våre registre. Flere av disse arbeider for å formidle, utøve og
skape innen en rekke kulturuttrykk. Kommunens kanskje viktigste oppgave overfor disse er å
kunne støtte økonomisk, sikre at det finnes tilgjengelige kulturarenaer og kunne bidra til
kompetanse og informasjon.

Fokus

Samhandling

Tiltak


Det skapes fast møteplass for det frivillige kulturlivet. Nettverk,
informasjon og kulturell kompetanseheving skal være mål for
samhandlingen.
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Mangfold




Kompetanse



Synlighet




Nye innbyggere informeres om muligheter for aktivitet og tilhørighet
gjennom informasjon om tilbud.
Støtte og tilskudd til det frivillige kulturlivet gis særlig for å støtte opp
om bredde og mangfold i tiltakene
Gjennom nettverksmøter gis det kompetanseheving til de frivillige
aktørene

Informasjon om frivillige kulturlag- og organisasjoner gis på nett og
sosiale medier.
Ildsjeler belønnes gjennom innføring av ildsjel-pris.

Barn og unge

MÅL:
Alle i barn- og unge i Ringerike Kommune skal ha tilgang på kulturopplevelser,
kulturopplæring og kulturaktiviteter.

Ringerike kommune anser kultur som en viktig verdi i seg selv. Alle barn og unge skal ha
mulighet til kulturell deltagelse, mestring og læring.

Fokusområde

Samhandling

Tiltak





Mangfold




Kompetanse





Skoler og aktivitetsanlegg tilrettelegges for kulturaktiviteter i regi av
frivillige lag og organisasjoner.
Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, biblioteket og kulturskolen
økes i takt med befolkningsutviklingen.
Det utarbeides en kartlegging av ungdoms behov for kulturarenaer,
fellesskap og uorganiserte kulturaktiviteter.
Pilotprosjekt med kulturopplæring i skolen gjennomføres i et samarbeid
med skole, kulturskole og lag/org (korps).
Alle barn i grunnskolen får minst 4 profesjonelle kulturopplevelser
gjennom DKS lokal og regional hvert år.
Kulturskolen sikres lokaler egnet for gruppeundervisning og nye fag. Noe
som kan gi økt relevans blant flere deler av befolkningen, samt et
bredere tilbud.
Videreutvikle Biblioteket som kulturarena.
Likemannskort eller tilsvarende innføres
Rammeplan for kulturskolen utarbeides og implementeres.
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Synlighet



Informasjon om kulturaktiviteter, -opplæring og -opplevelser for barn og
unge bør samles på et felles nettsted. Det ses på muligheter for en
nettportal eller tilsvarende.

Arenautvikling

MÅL:
Ringerike Kommune skal ha tilgjengelige kulturarenaer for et mangfold av kulturuttrykk.

Kulturarenaene: scenene, øvingsrommet, visningsrommet er essensielt for muligheten til aktivt
delta, utøve og oppleve kultur.
Behovet til ulike aktører varierer, og det er derfor viktig at kommunens innbyggere har tilgang på
ulike arenaer tilpasset aktiviteten.
Tilgjengelighet og mulighet for deltagelse gjennom leiesatser, lagringsmuligheter og åpningstider
bør vektes.

Fokusområde

Samhandling
Mangfold
Kompetanse
Synlighet

Tiltak
 Ulike aktører, som Biblioteket, Ringerike kultursenter, Kulturstiftelsen
Fengselet, kirkene og skolene tilbyr kulturarenaer i dag. En satsning på
kulturarenaer bør skje i forståelse med disse så evt. udekkede behov
fanges opp og løses.
 Sikre et bredt spekter av kulturuttrykk, og lik tilgang på arenaer gjennom
tilgjengelighet, i samarbeid med private og frivillige.




Kartlegging av arenabehov og muligheter. I forbindelse med organisert
og uorganisert opplæring, profesjonelle og semi-profesjonelle aktører,
korps, kor og andre kulturaktiviteter.
Kontroll av arenaene jf. Norsk standard 81781.
Det bør være lett å finne fram til informasjon om de ulike arenaene i
kommunen. Informasjonen bør være lett tilgjengelig på nett.

1

https://www.standard.no/Global/PDF/Bygg,%20anlegg%20og%20eiendom/2%20Svein%20Folkvord%20SINUS.
pdf
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Kulturarv
MÅL:
Ringerike kommune skal være en aktiv kulturarvsformidler og forvalter, i samarbeid med
lokale lag, organisasjoner og institusjoner.

Ringerike har rike kulturminner.
Bronsealder, jernalder, middelalder, industri og jugendarkitektur. En større bevissthet og
synliggjøring av våre kulturmiljøer og kulturlandskap kan bidra til kommunens omdømme,
identitetsutvikling og stolthet over området vårt.
For kulturavdelingen i kommunen er det særlig formidlingen av vår kulturarv som er sentral.

Fokusområde

Samhandling
Mangfold
Kompetanse

Synlighet

Tiltak
 Historielag og ildsjeler knyttet til konkrete kulturminner sitter på mye
verdifull kompetanse. Disse bør inviteres med til en felles kartlegging.
Biblioteket og Buskerudmuseet er også naturlige samarbeidsparter.
 Skilting av kulturminner
 Kommunens rolle som eier av kulturminner (Riddergården) må tas
aktivt tak i.
 Kartlegging av kommunens kulturminner i et formidlings-perspektiv.
Hvilke fysiske kulturminner finnes, hvordan formidles kunnskapen om
disse til befolkningen generelt, barn og unge, og besøkende? Hva med
den immaterielle kulturarven?
 Utarbeidelse av Kulturminneplan for Ringerike kommune
 Ulike kulturminner krever ulike formidlingstiltak. I bysentrum kan det
være aktuelt med skilting. For kulturminner i friluftsområder kan det
være aktuelt med app-utvikling, turforslag m.m. Aktiv bruk av kulturarv
gjennom f.eks. Den kulturelle skolesekken, Spaserstokken og
kulturskolen.

Kulturnæring og kulturutvikling
MÅL:
Ringerike kommune skal være en attraktiv kommune for utøvelse av profesjonell kunst og
kultur.
Ringerike kommunes befolkning skal ha tilgang på et bredt uttrykk av kulturopplevelser,
aktivitet og læring.
Ringerike skal ha en større andel av sentrale tildelinger.
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Kulturnæringene er en av de raskest voksende næringene i Norge, og Ringerike er intet unntak.
Ringerike har et bredt spekter av kulturnæringer, både de som arbeider som tilbydere av kunstog kulturprodukter, men også innen formidling, opplæring og kulturelle sekundærnæringer.
Den gjensidige avhengigheten mellom frivillighet, profesjonalitet og offentlighet legger grunnlaget
for hovedtiltak innen næring og utvikling.

Fokusområde

Tiltak

Samhandling




Opprettelse av nettverk for kulturaktører.
Igangsette prosjekter som bidrar til økt profesjonell aktivitet og
kunstnerisk utvikling.

Mangfold



Sikre dialog på tvers av bransjer, kompetansedeling og økt synlighet.

Kompetanse



Opprettelse av Kulturråd for Ringerike kommune, som kan fungere som
en aktiv samarbeidspart i kulturforvaltningen.
Bidra til informasjon om sentrale tildelinger til aktuelle lokale søkere.



Synlighet




Bidra til synlighet av ressurspersoner/organisasjoner gjennom innføring
av Kulturpris og/eller innkjøpsordning
Satse på Kunst i det offentlige rom

Lenkesamling
Kulturloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89
Opplæringsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-1761?q=oppl%C3%A6ringsloven
Folkebibliotekloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108
Kulturminneloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89?q=Kulturloven
Plan og Bygningsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-11#KAPITTEL_2-1-1
NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4.html?id=715404
NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-1.html?id=711212
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En helhetlig tros- og livssynspolitikk
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-1.html?id=711212
Meld. St. 23 (2011–2012) Visuell kunst
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-2320112012.html?id=680602
Meld. St. 10(2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-1020112012.html?id=666017
St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-232008-2009-.html?id=555516
Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018
https://www.regjeringen.no/contentassets/e1dd0466444d4d5d9d02e8d6897d38fb/nasjona
l_bibliotekstrategi_2015-2018.pdf
Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 http://buskerud.fylkesbibl.no/wpcontent/uploads/2015/04/Bibliotekstrategi-for-Buskerud-2015-2020.pdf
St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/Stmeld-nr-8-20072008-.html?id=492761
Kunst- og kulturstrategi for Buskerud http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-ogidrett/Kunst--og-kulturstrategi-for-Buskerud/
Norsk Kulturindeks 2016, Telemarksforskning
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/3048.pdf
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Høringsinnspill med kommentarer.
Hvem
Ringerike
Musikkråd
og Ringerike
Kultursenter

Ringerike
Musikkråd
og Ringerike
Kultursenter

Uttalelser
Vi savner en beskrivelse av prosessen
med planarbeidet. Hvordan har arbeidet
vært organisert internt i kommunen, og i
hvilket omfang er eksterne bidrag gitt?
Dette ville blant annet sagt noe om
planens forankring, både internt i
kommunen og i kulturlivet ellers.
Representanter fra kulturlivet, deriblant
Ringerike musikkråd, ble i mai 2015
invitert til å delta i en referansegruppe
for arbeidet med kulturplan. Den 14. april
2016 var første og eneste gang gruppen
ble involvert før forslaget ble lagt frem.
Referansegruppen burde ha
blitt benyttet underveis i prosessen, og
derigjennom kunnet påvirke innholdet i
planen på et langt tidligere tidspunkt.
Planen bør derfor innledningsvis ha en
bred beskrivelse av status på kommunens
kulturliv, inkludert både det frivillige og
profesjonelle tilbudet. Hvilke tilbud
finnes og hvordan brukes de? Hvordan
har utviklingen vært over tid, og hva har
vært driverne for utviklingen? Hvilke
styrker og svakheter har kommunens
kulturliv? Hvordan kommer vi ut
sammenlignet med andre kommuner?

Kommentar
Planarbeidet er beskrevet i saksframlegget og ikke i selve planen.
Dette er en feil, og rettes.

Tiltak
Beskrivelse tas inn.

Administrasjonen skulle også sett at det hadde vært mer involvering,
og på tidligere tidspunkt. Ressurssituasjonen i kulturenheten har
dessverre ikke muliggjort det.
Dette er forsøkt ivaretatt gjennom definisjon av kulturplanen som et
dynamisk dokument som må kunne endres, og opprettelse av de
samhandlngsfora vi ikke har hatt til nå.

Status vises i planens Del 1 «Utvikling i kommunal kultursektor» (lav
økonomisk vekting av kultur) og «Kulturens betydning i samfunnet» (kommunens ansvar for å leggetil rette, parallelt med vekst)
Del 2 «Økende profesjonalisering» (Økte behov til offentlig
finansiering og fasilitering).
Generelt: Kartlegging av dagens situasjon vil komme gjennom
samhandling. Tiltak som et fora for dialog mellom kommunen og
lag/organisasjoner og profesjonelle kulturaktører skal sikre nettopp
det som her etterlyses. –Nettopp der tror vi at det største –og

Kan synliggjøres mer
med statistikk-graf.
Beskrivelse av både
Ringerike kommune
sammenlignet med
andre, og beskrivelse
av lokalt kulturliv er
tatt med i ny versjon.

viktigste, utviklingspotensiale ligger, og potensialet for å treffe riktige
beslutninger (og riktige tiltak).
Ringerike
Musikkråd
og Ringerike
Kultursenter

Kulturplanen har et definert ønske om å være ambisiøs. Derfor er det
Dessverre har forslaget til kulturplan
ingen visjon og viser ingen ambisjoner om svært beklagelig at den ikke oppfattes slik. Nå-situasjonen gjør at de
organisatoriske forutsetningene for å drifte utviklingsorientert er
utvikling.
svake. Nettopp derfor er kartlegginger, samhandlingsfora og faste
møteplasser fokus.

Ringerike
Musikkråd
og Ringerike
Kultursenter

Ringerike musikkråd/Ringerike
Kultursenter mener utvikling kulturskolen
er ett slikt tiltak. Her bør kulturplanen ha
en klar målsetting om utvikling, for
eksempel: "Ringerike kulturskole skal
innen 2020 ha doblet antallet
musikkelever, og tilby barnekor og
skolekorps relevante og kompetente
lærere/instruktører/dirigenter."
Vi mener også at kulturplanen tydelig bør
anerkjenne Ringerike kultursenter som
den viktigste arena for utøvende kultur i
kommunen, og støtte videre satsning og
engasjement i regionens kulturelle
storstue. Det bør settes krav til at den
kommunale driftsstøtten skal sikre
rimelige leiepriser til frivillige lag og
foreninger.

Ringerike
Musikkråd
og Ringerike
Kultursenter

Kulturskolen er etter vår oppfattelse av de kommunale
innsatsområdene som løftes fram.
Del 2 Satsningsområder: «Nå elevtallsnivå for sammenlignbare
kommuner» (innebærer en tilnærmet dobling av elevtall).
«Implementere Rammeplan for kulturskolen» (innebærer innføring
av nye fagtilbud, kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter,
derigjennom forpliktende samarbeid med både kommunale og lokale
kulturaktører) Se rammeplan her:
http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen
Ringerike kultursenter omtales i Del 2 «profesjonelle aktører» -hvor
også driftsstøtten er eksplisitt nevnt.
Behovet for frivilligheten står i Del 2 «Frivillighetens finansiering»
(Tilby egnede øvingsrom og visningsarenaer til reduserte priser)
Del 4 «Frivillig kulturliv» (Sikre at det finnes tilgjengelige
kulturarenaer) og «Arenautvikling» (Kartlegging av arenabehov,
Norsk Standard 8178) m.m.

Visjon «Kultur for alle»
er tatt inn.
Ambisjonene synes
forhåpentlig bedre nå,
gjennom både
økonomiske,
strukturelle og
konkrete tiltak.
Er ivaretatt

Kartleggingen av
Arenabehovet til
kommunens aktører
skal hjelpe oss til å gi
de beste
forutsetningene for
både frivilligfeltet,
Ringerike Kultursenter
og andre aktører på
feltet. Resultatet av
kartleggingen, vil
antagelig utløse krav
om nye behov.

Ringerike
Musikkråd

For det frivillige musikklivet i kommunen
er en satsning på musikk i den
kommunale kulturskolen det vi først og
fremst har behov for. Dette må
prioriteres i kulturplanen.

Rammeplanen som er definert i kulturplanen setter store
utviklingskrav til kulturskolen. Pr. i dag er 90% av kulturskolens tilbud
innen musikk. Ved en økning av tilbudet ved kulturskolen må
kulturskolen både ivareta/øke eksisterende behov (musikk) og utvikle
nye tilbud i tråd med den nasjonale satsningen på kulturskole og
samfunnets behov.

Kultursenteret
omtales tydeligere i
del 2.
Ny del, som beskriver
dagens kulturRingerike anerkjenner
både Kultursenteret
og lag, organisasjoner.
Er ivaretatt

I en satsning på økt bredde i kulturskolen, både i fagområder,
undervisningsform og undervisningssted vil kulturskolen kunne nå
flere barn og unge, og dermed treffe bedre i sitt tilbud.

Ringerike
Musikkråd
og Ringerike
Kultursenter

Ringerike musikkråd/Ringerike
kultursenter håper at kommunens første
kulturplan kan inneholde langt større
ambisjoner, klarere mål og relevante
tiltak enn det forslaget kan vise til.

Kulturplanen har mål innen en 8-årsperiode. De er utarbeidet på en
slik måte at man kan starte med de grunnleggende organisatoriske og
samhandlende forutsetningene som skal til for å dra utviklingen i
riktig retning. Våre kjente økonomiske forutsetninger er at vi skal
drive på «flatt» økonomisk nivå de neste 5 år. Allikevel foreslår vi
gjennom referanse til «sammenlignbare kommuner» og «økning i
takt med befolkningsvekst» til å komme med målsettinger som vil
kreve en betydelig økt økonomisk vekting av kultur.

Kulturplanen foreslår
en metodikk som skal
sikre relevans i
framtidige tiltak.
Involvering
(samhandling),
kartlegging og
gjennomføring.

Ringerike
Kultursenter

Kultursenterets rolle som kraftsentrum i
lokal kulturutvikling bør defineres mye
tydeligere.

Ringerike
Venstre

Ringerike Venstre mener at forslaget til
kulturplan gir en god oversikt over kommunens
ansvar og aktiviteter på denne sektoren.

Ringerike
Venstre

Ringerike
Venstre
Ringerike
Venstre

Tas til følge.

Kultursenterets rolle
er tydeliggjort i ny del
3.

Planen framstår som beskrivende, men kunne
med fordel vært noe mer spenstig med "hårete
mål" med hensyn til konkrete nyskapende
tiltak.

Er delvis tatt til følge.

Kulturplanens nye
utdypning av
økonomisk status
synliggjør
innsatsområder.
Vi ønsker å foreta
kartlegginger av
innsatsområdene, før
vi definerer konkrete
tiltak.

Når det gjelder kulturarv spesielt mener
Ringerike Venstre at det er helt nødvendig at
det utarbeides en egen kulturarvstrategi spesielt med tanke på arbeidet med
kommuneplanen og byplan Hønefoss

Kulturarv er et satsningsområde i kulturplanen, det er også et
område som spenner over flere sektorer. I kulturplanen er det et
definert behov for en Kulturminnekartlegging og tiltak for formidling
og synliggjøring.
Det er behov for en kulturminneplan som tar for seg hele kommunen.

Kulturminneplan
settes inn som tiltak
kulturarv.

Kulturplanen viser tiltak som skal gjennomføres i langsiktig
perspektiv. I ny økonomisk oversikt er det synliggjort hvområder som
haster mest.

Delvis tydeliggjort i
tekst og
økonomigjennomgang.

Ringerike
Venstre

Pilotprosjekt med kulturopplæring i skolen ser
vi som meget positivt. Det også er positivt at
det foreslås å innføre ildsjelpris, kulturpris,
kulturråd og kulturnettverk for å øke
synligheten og betydningen av kulturfeltet.

Ringerike
Venstre

Det bør også framkomme tidsrammer for
gjennomføring av tiltak og hvem som har
ansvaret for at tiltaket blir gjennomført.

I tillegg er det tydeliggjort på hvilken måte vi ønsker å arbeide fram
nyinvesteringer/nye behov. Det innebærer at samhandlingsforaene
kommer først, deretter kartlegging av tiltaksområdene og til slutt
gjennomføring. Vi ønsker benytte denne metoden for å sikre riktige
tiltak som er godt forankret.

Uttalelser Kulturplan

Ringerike Venstre ønsker å gi følgende uttalelse til forslag til kulturplan:
Ringerike Venstre mener at forslaget til kulturplan gir en god oversikt over kommunens ansvar og aktiviteter på
denne sektoren.
Planen framstår som beskrivende, men kunne med fordel vært noe mer spenstig med "hårete mål" med
hensyn til konkrete nyskapende tiltak.
Det er et faktum at Ringerike kommune bruker lite penger på kultur sammenlignet med andre kommuner av
samme størrelse. 24 mill. kroner - cirka 1% av det kommunen forvalter av midler. Dette er politisk prioritering,
men vi trenger innspill fra administrasjonen på hva som trengs av friske midler for å gjennomføre nye tiltak og
forsterke eksisterende.
Det vil være et klart behov for generell kompetanseutvikling innenfor sektoren slik Venstre ser det. Samtidig
etterlyser vi prioritering mellom de tiltakene som foreslås og tidfesting av når de skal gjennomføres. Et
eksempel: Det vises til i planen at det er et mål om å utvide bredden i tilbudet ved kulturskolen.
Her mangler prioritering og tidspunkt for gjennomføring og hvilke ressurser som må tilføres for å gjennomføre
det.
Når det gjelder kulturarv spesielt mener Ringerike Venstre at det er helt nødvendig at det utarbeides en egen
kulturarvstrategi - spesielt med tanke på arbeidet med kommuneplanen og byplan Hønefoss.
Pilotprosjekt med kulturopplæring i skolen ser vi som meget positivt. Det også er positivt at det foreslås å
innføre ildsjelpris, kulturpris, kulturråd og kulturnettverk for å øke synligheten og betydningen av kulturfeltet.
Det kan kanskje være en ide å ikke innfase alt på en gang. For å gjennomføre planen er det helt nødvendig dersom det er behov for friske penger - at dette blir kvantifisert og at det foreslås prioritert rekkefølge for
oppstart.
Det bør også framkomme tidsrammer for gjennomføring av tiltak og hvem som har ansvaret for at tiltaket blir
gjennomført!

Høringssvar fra Ringerike musikkråd på forslag til kulturplan for Ringerike kommune
Ringerike musikkråd takker for muligheten til å gi høringssvar på forslaget til kulturplan for Ringerike kommune.
Ringerike musikkråd er en interesseorganisasjon for det frivillige musikklivet på Ringerike. Det finnes i dag rundt 14 korps/blåseensembler og rundt
12 sangkor i kommunen. I tillegg har vi en rekke andre band og musikkgrupper, noen av disse er organisert gjennom private, ideelle og offentlige
musikkundervisningstilbud. Til sammen er flere hundre barn, ungdom og voksne engasjert i musikkaktiviteter hver uke i Ringerike. Musikk
representerer således den største enkeltgruppen i kommunens rikholdige kulturliv.
Vi er glade for at utkast til kommunens første kulturplan nå foreligger. Dette vitner om en økende interesse for kultur både fra kommunens politikere
og administrasjon. Vi håper at kulturplanen kan videreutvikles og bli et nyttig verktøy i den videre utviklingen av kulturtilbudet i kommunen.
Prosess og omfang
I planens innledning leser vi at "I utarbeidelsen av denne planen har offentlige, frivillige og profesjonelle aktører bidratt med verdifulle refleksjoner,
tanker og konkrete forslag". Vi savner en beskrivelse av prosessen med planarbeidet. Hvordan har arbeidet vært organisert internt i kommunen, og i
hvilket omfang er eksterne bidrag gitt? Dette ville blant annet sagt noe om planens forankring, både internt i kommunen og i kulturlivet ellers.
Representanter fra kulturlivet, deriblant Ringerike musikkråd, ble i mai 2015 invitert til å delta i en referansegruppe for arbeidet med kulturplan. Den
14. april 2016 var første og eneste gang gruppen ble involvert før forslaget ble lagt frem. Referansegruppen burde ha

blitt benyttet underveis i prosessen, og derigjennom kunnet påvirke innholdet i planen på et langt tidligere tidspunkt.

Vi mener det er riktig å avgrense kulturplanen til de delene av kulturbegrepet som hører inn under "ytringskultur". Kulturplanen avgrenses også til
kommunale oppgaver, noe som vanligvis er naturlig for en kommuneplan. Ringerike kommune bruker langt mindre midler på kultur enn andre
kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Allikevel kan kommunen tilby sine innbyggere et meget godt kulturtilbud. Mye takket være både
frivillige og profesjonelle aktører. Derfor mener vi at sistnevnte grupper burde fått langt større plass i planen.

Status og utfordringer
Så vidt vi kjenner til er det første gang en egen kulturplan fremlegges i Ringerike kommune. Planen bør derfor innledningsvis ha en bred beskrivelse
av status på kommunens kulturliv, inkludert både det frivillige og profesjonelle tilbudet. Hvilke tilbud finnes og hvordan brukes de? Hvordan har
utviklingen vært over tid, og hva har vært driverne for utviklingen? Hvilke styrker og svakheter har kommunens kulturliv? Hvordan kommer vi ut
sammenlignet med andre kommuner?
Eksempel 1: Vi tror ikke mange er klar over at tidligere politiske vedtak er årsak til en dramatisk reduksjon i tilbudet og elevtallet i den kommunale
kulturskolen de siste 10 årene. Vi mener at færre kulturskolelærere har vært en viktig årsak til den betydelige nedgangen i kommunens skolekorps.
Korpsene sliter med å erstatte disse lærerkreftene, og uten kompetente instruktører og dirigenter får de heller ikke nye medlemmer.
Magert tilbud fra den kommunale kulturskolen har gitt en stor økning i kommersielle undervisningstilbud, hovedsakelig innenfor dans, drama, sang
og musikal, noe som blant annet har skjedd på bekostning av skolekorpsene.
Eksempel 2: Musikklinja ved Ringerike videregående skole er nok en gang nedleggingstruet. Hva har denne linjen betydd for kulturlivet i kommunen?
Eksempel 3: De frivillige kulturlag og -foreninger i Ringerike kommune liten eller ingen kommunal støtte. Hvordan preger dette aktiviteten?
Eksempel 4: Hvilke arenaer benytter musikklivet? Sammenlignet med idretten har det frivillige musikklivet kummerlige øvingsforhold, øvingsforhold
som idretten neppe ville godtatt. Det er en utbredt bruk av uegnede lokaler, slik som gymsaler eller klasserom. Disse brukes tidvis også til konserter,
selv om det finnes egnede konsertlokaler, blant annet i Ringerike kultursenter
Slike beskrivelser av status og utfordringer kunne bidratt til bedre funderte og riktigere tiltak. Samtidig ville politikere og administrasjon fått kunnskap
og et bedre utgangspunkt for videre diskusjoner og prioriteringer.
Planen mangler visjon
Dessverre har forslaget til kulturplan ingen visjon og viser ingen ambisjoner om utvikling.

Den overordnede kommuneplanen har visjonen "Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet". Dette bør kulturplanen følge
opp med en tilsvarende visjon, for eksempel: "Ringerike skal ha det mest spennende kulturtilbudet på Østlandet".
Ringerike kommune står overfor en spennende fremtid med næringsetablering, vekst, modernisering og utbygging. Vi opplever at kulturplanen
kommer med få konkrete forslag til hvordan en slik vekst skal møtes. I stedet virker det som om at planen legger opp til at kommunen i all hovedsak
skal fortsette på dagens nivå. Dette er altfor lite ambisiøst.
Uklare mål og tiltak
Målene som presenteres i planforslaget er i liten grad målbare, ambisiøse eller tidsbestemte. Vi forstår at det er vanskelig å presentere slike mål med
de rammebetingelser som kommunens kultursektor har hatt, men etter flere tiår uten kultursatsning bør kommunen nå komme med ambisiøse mål
og løfte frem kultursektoren.
Tiltakene i planen er generelle og lite egnet til å bringe oss videre. De går i hovedsak ut på samhandling, mangfold, kompetanse og synlighet innenfor
eksisterende områder. I stedet for at kommunen skal satse på selv å opprette nye kulturnettverk eller kulturpriser, bør kommunen heller støtte opp
under de tiltak som allerede finnes, og bruke sine ressurser på målrettede tiltak for barn og unge.
Ringerike musikkråd mener utvikling kulturskolen er ett slikt tiltak. Her bør kulturplanen ha en klar målsetting om utvikling, for eksempel: "Ringerike
kulturskole skal innen 2020 ha doblet antallet musikkelever, og tilby barnekor og skolekorps relevante og kompetente
lærere/instruktører/dirigenter."
Vi mener også at kulturplanen tydelig bør anerkjenne Ringerike kultursenter som den viktigste arena for utøvende kultur i kommunen, og støtte
videre satsning og engasjement i regionens kulturelle storstue. Det bør settes krav til at den kommunale driftsstøtten skal sikre rimelige leiepriser til
frivillige lag og foreninger.

Konklusjon
Ringerike musikkråd håper at kommunens første kulturplan kan inneholde langt større ambisjoner, klarere mål og relevante tiltak enn det forslaget
kan vise til.
For det frivillige musikklivet i kommunen er en satsning på musikk i den kommunale kulturskolen det vi først og fremst har behov for. Dette må
prioriteres i kulturplanen.
På vegne av Ringerike musikkråd,
Tor Eid

Ringerike
Musikkråd

Planen bør derfor innledningsvis ha en bred beskrivelse av
status på kommunens kulturliv, inkludert både det frivillige og
profesjonelle tilbudet. Hvilke tilbud finnes og hvordan brukes
de? Hvordan har utviklingen vært over tid, og hva har vært
driverne for utviklingen? Hvilke styrker og svakheter har
kommunens kulturliv? Hvordan kommer vi ut sammenlignet
med andre kommuner?

Kommentar

Tiltak

Status vises i planens Del 1
«Utvikling i kommunal
kultursektor» (lav økonomisk
vekting av kultur) og «Kulturens
betydning i samfunnet» (kommunens ansvar for å
leggetil rette, parallelt med
vekst)

Kan synliggjøres mer med
statistikk-graf.
Settes inn.
Nåsituasjon/historikk:

Del 2 «Økende
profesjonalisering» (Økte behov
til offentlig finansiering og
fasilitering).

Dessverre har forslaget til kulturplan ingen visjon og viser ingen
ambisjoner om utvikling.

Generelt: Kartlegging av dagens
situasjon vil komme gjennom
samhandling. Tiltak om et fora
for dialog mellom kommunen og
lag/organisasjoner og
profesjonelle kulturaktører skal
sikre nettopp det som her
etterlyses. –Nettopp der tror vi
at det største –og viktigste,
utviklingspotensiale ligger, og
potensiale for å treffe riktige
beslutninger.
Kulturplanen har et definert
ønske om å være ambisiøs. Nåsituasjonen gjør at de

Kan synligjøres bedre gjennom
konkret tiltak i
visjonsarbeid/utviklings-avsnitt.

Ringerike musikkråd mener utvikling kulturskolen er ett slikt
tiltak. Her bør kulturplanen ha en klar målsetting om utvikling,
for eksempel: "Ringerike kulturskole skal innen 2020 ha doblet
antallet musikkelever, og tilby barnekor og skolekorps relevante
og kompetente lærere/instruktører/dirigenter."

Vi mener også at kulturplanen tydelig bør anerkjenne Ringerike
kultursenter som den viktigste arena for utøvende kultur i
kommunen, og støtte videre satsning og engasjement i
regionens kulturelle storstue. Det bør settes krav til at den
kommunale driftsstøtten skal sikre rimelige leiepriser til frivillige
lag og foreninger.

organisatoriske forutsetningene
for å drifte utviklingsorientert er
svake. Nettopp derfor er
kartlegginger, samhandlingsfora
og faste møteplasser fokus. Vi
tenker at utviklingsmål og
visjonsarbeid bør gjøres sammen
med kulturaktørene i feltet.
Kulturskolen er etter vår
oppfattelse av de kommunale
innsatsområdene som løftes
fram.
Del 2 Satsningsområder: «Nå
elevtallsnivå for sammenlignbare
kommuner» (innebærer en
tilnærmet dobling av elevtall).
«Implementere Rammeplan for
kulturskolen» (innebærer
innføring av nye fagtilbud,
kulturskolens rolle som lokalt
ressurssenter, derigjennom
forpliktende samarbeid med
både kommunale og lokale
kulturaktører)
Ringerike kultursenter omtales i
Del 2 «profesjonelle aktører» hvor også driftsstøtten er
eksplisitt nevnt.
Behovet for frivilligheten står i
Del 2 «Frivillighetens
finansiering» (Tilby egnede
øvingsrom og visningsarenaer til
reduserte priser)

Er ivaretatt

Kartleggingen av Arenabehovet til
kommunens aktører skal hjelpe
oss til å gi de beste
forutsetningene for både
frivilligfeltet, Ringerike
Kultursenter og andre aktører på
feltet. Resultatet av kartleggingen,
vil antagelig utløse krav om nye
behov.

For det frivillige musikklivet i kommunen er en satsning på
musikk i den kommunale kulturskolen det vi først og fremst har
behov for. Dette må prioriteres i kulturplanen.

Ringerike musikkråd håper at kommunens første kulturplan kan
inneholde langt større ambisjoner, klarere mål og relevante
tiltak enn det forslaget kan vise til.

Del 3 «Frivillig kulturliv» (Sikre at
det finnes tilgjengelige
kulturarenaer) og
«Arenautvikling» (Kartlegging av
arenabehov, Norsk Standard
8178) m.m.
Rammeplanen som er definert i
kulturplanen setter store
utviklingskrav til kulturskolen. Pr.
i dag er 90% av kulturskolens
tilbud innen musikk. Ved en
økning av tilbudet ved
kulturskolen må kulturskolen
både ivareta/øke eksisterende
behov (musikk) og utvikle nye
tilbud i tråd med den nasjonale
satsningen på kulturskole.

Kulturplanen har mål innen en 8årsperiode. De er utarbeidet på
en slik måte at man kan starte
med de grunnleggende
organisatoriske og
samhandlende forutsetningene
som skal til for å dra utviklingen i
riktig retning. Våre kjente
økonomiske forutsetninger er at
vi skal drive på «flatt»

Kan tydeliggjøres gjennom frist for
kartlegging og utarbeidelse av
konkrete tiltak på grunnlag av
denne.

økonomisk nivå de neste 5 år.
Allikevel foreslår vi gjennom
referanse til «sammenlignbare
kommuner» og «økning i takt
med befolkningsvekst» til å
komme med målsettinger som
vil kreve en økt vekting av kultur.
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Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol Kolonial.no AS
Forslag til vedtak:


Kolonial.no AS org.nr 912262510 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst
4,7 volumprosent alkohol.



Bevillingen gjelder netthandel av alkoholholdig drikke med utlevering til kundens adresse.



Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.



Jon Kåre Stene f. 3.3.1981 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen og Mats
Barlo f. 29.8.1984 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.
Kolonial.no AS skal legge til rette for at salgskontroller skal kunne gjennomføres i henhold
til alkoholloven. Kommunen kan utføre salgskontroller ved utlevering av alkoholholdige
varer til kunder i Ringerike kommune, og kan kreve nødvendige opplysninger slik at dette
er mulig å gjennomføre.



Sammendrag
Kolonial.no søker om salgsbevilling for alkohol i gruppe 1 (2,5 – 4,7 volumprosent alkohol).
Salget er nettbasert og hjemlevering av bestilte varer bringes direkte til hjemmeadressen til
bestillere i Ringerike kommune. Kolonial.no tilbyr alminnelige dagligvarer gjennom
netthandelen.

Innledning / bakgrunn
Kolonial.no søkte Ringerike kommune om salgsbevilling 2. mars for netthandel av alkohol
med hjemmelevering. Konseptbeskrivelsen følger som vedlegg til saken.
Beskrivelse av saken
Firmaet leier lagerlokaler av Coop i Solheimsveien i Lørenskog. Varer pakkes og leveres ut
derfra før utkjøring til kundene. Fra før selger firmaet dagligvarer på nett.
Salgsbevilling kreves for hver av kommunene der hjemmelevering av alkohol skal foretas. I
dag har firmaet salgsbevilling i Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Nittedal, Oppegård,
Ullensaker, Ås Rælingen og Ski.
Høringsinstansene har ikke merknader til søknaden.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Juridiske forhold
Helsedirektoratet har 25. februar 2015 uttalt at det i prinsippet ikke er noe i veien for å gi
salgsbevilling for netthandel av alkohol En salgsbevilling kan gis til alle typer steder unntatt
kiosker og bensinstasjoner, jf. alkoholforskriftens § 3-4.
Kolonial.no er første nettselskapet som søker om salgsbevilling for alkohol i Ringerike
kommune. Vedtak i denne saken vil derfor danne mønster for hvordan lignende saker
behandles.
Vurdering av kontrollmuligheter
Kontroll av nettsalgssteder for alkohol vil nødvendigvis bli forskjellig fra et alminnelig
salgssted, ikke minst grunnet at utlevering av alkoholholdige varer foregår direkte hjem til
kundene. For nettsalg av alkohol bør det derfor settes bevillingsvilkår som krever at
salgskontroller kan gjennomføres så likt som mulig som for en alminnelig salgsbevilling.
Dokumentasjon på utlevering må kunne fremvises, likeså må alderskontroller og eventuelle
avvisninger bli systematisk lagret slik at de kan være tilgjengelig for kommunens kontrollører.
Kommunens kontrollører må dessuten kunne delta på nettselskapets utleveringsrunder av
alkohol. Dett vil bli åpne kontroller. Det vil si at kontroller avtales med nettselskapet på
forhånd for i praksis å kunne gjennomføres.

Økonomiske konsekvenser
Dersom særskilte kontroller for nettsalg skal gjennomføres, kan dette medføre ekstra
kostnader for kommunen.
Rådmannens vurdering
Nettsalg av alkohol kan til dels sammenlignes med ordningen AS Vinmonopolet har i dag for
nettsalg med hjemmelevering eller henting på post/lokalbutikk.
Kolonial.no beskriver sin kundegruppe som følgende: «Vi er en fullsortiments
dagligvarebutikk som skal erstatte turen i dagligvarebutikken og la kundene få ferdig pakket i
poser til samme pris som de største kjedene».
Denne handlemåten av dagligvarer har blitt forholdsvis alminnelig bare i løpet av de siste to
årene og særlig i større byer. Det kan være en tidsmessig besparende måte å handle på og
hensiktsmessig for de som ikke kan komme seg til butikken på egenhånd. Nettsalg av alkohol
gjennom dagligvarenetthandel er fortsatt nokså nytt, så det er få erfaringer fra andre
kommuner å vise til. Rådmannen er av den oppfatning at dersom det settes spesifikke vilkår
for nettsalgsstedet, jf. forslag til vedtak, vil netthandel av alkohol være forsvarlig også
alkoholpolitisk.
Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes. Firmaet samt styrer og stedfortreder for
styrer tilfredsstiller kravene i lov og forskrift, og søker vurderes som egnet til å ivareta en
bevilling. Med de vilkår som fremsettes i forslag til vedtak, anser rådmannen at bevillingen vil
være i tråd med Ringerike kommunes bevillingskrav og ansvarlig alkoholpolitikk.
Vedlegg
Konseptbeskrivelse og notat vedrørende begrunnelse av vedtak.
Utrykte vedlegg:
Uttalelse fra Kemneren i Bærum, mottatt 9.3.2017
Uttalelse fra Kemneren i Oslo, mottatt 15.3.2017
Uttalelse fra politiet, mottatt 16.3.2017
Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 24.3.2017
Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler
Ringerike kommune, 8.5.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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08.05.2017

Begrunnelse av vedtak jf. forvaltningslovens § 24.
Formannskapet behandlet i møte den 25. april søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk
fra Kolonial.no.
Rådmannens forslag falt mot 5 stemmer.
Forvaltningslovens § 24 krever at et enkeltvedtak skal grunngis samtidig med at vedtak fattes.
Jf. forvaltningslovens § 35 bokstav c kan forvaltningsorganet omgjøre sitt eget vedtak uten at
det er påklaget.
Da det ikke ble gitt begrunnelse for avslaget fremmes saken på nytt for formannskapets
behandling.
Alkohollovens § 1-7a sier:
Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller
skjenking.
Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold,
næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om
bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd* er egnet til å ha bevilling.

*§ 1-7b første ledd omhandler vandel.
Denne er sjekket og funnet ok.

Kolonial.no AS
Markveien 35 C
0554 Oslo

Utredning om konseptet til Kolonial.no.
Kolonial.no er en online dagligvarebutikk som selger dagligvarere på nett og
levere disse ut til kundene på hentepunkter eller kjører de hjem til kundene. Vi
er en fullsortiments dagligvarebutikk som skal erstatte turen i
dagligvarebutikken og la kundene få ferdig pakket i poser til samme pris som de
største kjedene.
Kort om hvordan konseptet vårt fungerer:
- Vi har en nettside som tilbyr et fullsortiments dagligvareutvalg.
- Kunden legger inn en bestilling på nettet og betaler for denne innen en tidsfrist
(dagen før levering).
- Kunden velger et tidsvindu for levering av varene.
- Vi pakker kundens bestillinger i poser på vårt lager.
- Posene transporteres i kjølebiler til kunden.
- Vi har også en rekke hentepunkter man kan hente dagligvarer på, men det
leveres ikke ut alkohol på disse.
Vårt lager :
- Vi leier lagerlokaler av Coop i Solheimveien 3, 1473 Lørenskog.
- Alle ordre pakkes og leveres ut fra dette lageret.
Alderskontroll og salgstider:
- Vi innhenter fødselsdato fra alle våre kunder før de kan handle aldersbestemte
varer i nettbutikken og vi krever VISA-kort/MasterCard for å betale (som det er
18 års grense på).
- Alle ordre som inneholder varer med 18 års aldersgrense merkes på posene
for å kunne foreta legitimasjonskontroll ved utlevering.
- I systemet sjåførene bruker for utlevering vil ordre som inneholder alkohol
merkes tydelig, og kunden må signere at de har mottatt varene på den mobile
enheten til sjåføren. Dersom denne ikke fungerer må signatur innhentes
manuelt.
- Alderskontroll gjennomføres av sjåføren og logges i systemet.
- Kundene blir stoppet allerede før de har betalt dersom de har alkohol i
handlekurven og ønsker et utleveringstidspunkt som er utenfor lovlige
salgstider for alkohol.

Salgsbevilling
- Vi har innvilget salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 i Oslo, Asker,
Bærum, Skedsmo, Nittedal, Oppegård, Ullensaker, Ås, Rælingen og Ski.

