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Arkivsaksnr.: 17/4458-1

Arkiv: 210

Månedsrapportering september 2017
Saksnr.: Utvalg
138/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Månedsrapport september 2017 tas til orientering

Innledning / bakgrunn
Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av
disse er tertialrapporter som skal innehold noe mer utfyllende informasjon om situasjonen
innenfor drift og investering.
Sammendrag
Årsprognosen indikerer at Ringerike kommune vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser
et merforbruk på 9,3 mill kroner, i forhold til budsjett.
Prognosene har forbedret seg med 2,1 mill kroner fra forrige månedes øknomirapportering.
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 Regnskap Budsjett
Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige
pr sept 2016 hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017
(inkl endr 1. T)
% rapportering
-241 744 -203 306
-56 508
5 594
6 825
7 453
78 787
78 383
76 516
129 011
134 280
136 926
194 637
213 048
206 575
95 455
111 281
117 874
14 081
18 524
20 748
459 557
462 577
431 489
68 481
54 329
54 860
-73 464
-80 304
-5 910
-1 239 870 -1 251 768 -1 176 694
25 988
49 519
73 655

146 798
628
-1 867
2 646
-6 473
6 593
2 224
-31 088
531
74 394
75 074
24 136

9 284
9 792
99 923
183 921
287 478
160 024
27 318
615 620
111 694
-5 395
-1 594 445
113 354

0
9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
-1 574 945
116 274

-9 284
125
-3 607
1 472
-2 300
1 475
-10
-23 074
-4 485
-1 300
19 500
2 920

1%
-4 %
1%
-1 %
1%
0%
-4 %
-4 %
19 %
-1 %
3%

-11 389
125
-3 591
118
-2 565
2 200
-10
-22 584
-8 452
-1 300
19 500
5 170

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det budsjettert med et «overskudd» i år
på 33,8 mill kroner (avsetning til disposisjonsfond).
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Dersom regnskapsresultatet blir slik årsprognosen nå indikerer, vil årets «overskudd» bli
redusert til ca. 24,5 mill kroner.
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 4,2% i august 2017. Det er 1,2 prosentpoeng
lavere enn august 2016.
Pr september 2017 har vi 2260 ansatte fordelt på 1782 årsverk. Det er hhv. 23,8 og 50 flere
enn september i fjor. Andelen deltidsansatte og personer på variabel lønn, er økt noe.
Rådmannens vurdering
Vi styrer fortsatt mot et positivt regnskapsresultat ved årets slutt, og månedens prognose er
forbedret med 2,1 mill kroner. Det beregnes en økning i finansutgiftene, men samtidig har flere
tjenesteområder kommet nærmere en budsjettbalanse.
Sykefraværet synker fortsatt og fraværet i august er lavere enn samme tid i fjor.

Vedlegg
Månedsrapport september 2017

Ringerike kommune, 02.11.2017
Tore Isaksen
rådmann

leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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Arkivsaksnr.: 17/3306-38

Arkiv: 145

Høringssvar - Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021
Saksnr.: Utvalg
139/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Høringssvarene til budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 tas til orientering.

Sammendrag
Innledning / bakgrunn
Formannskapet behandlet Budsjett for 2018 og Handlingsprogram for 2018-2021 i møte 24.
oktober 2017.
I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2018 og Handlingsprogram 20182021 samt Betalingsreglement for 2018 lagt ut til offentlig høring i perioden 26. oktober til 8.
november 2017.
Beskrivelse av saken
Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 23 høringssvar. I tillegg har saken vært til politisk
behandling i 5 ulike utvalg.
9 av høringssvarene er knyttet spesielt til barnehagesektoren.
En av uttalelsene er knyttet spesielt til grunnskole.
Seks av høringssvarene omhandler Ringerike Utvikling AS, og ett av høringssvarene berører
planprosessene i Ringerike kommune.
Ett av høringssvarene er fra Ringerike Kirkelig fellesråd.
Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund bekymret for bemanningen i de kommunale
tjenestene.
Fagforbundet og Tekna/Naturviterne er bekymret for medbestemmelse i forbindelse med
forslag fra flertallspartiene om opprettelse av utviklings- og strategiavdeling hos rådmannen.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen tar til orientering de høringssvar som er kommet inn, og legger de fram
som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021.
Vedlegg:
 5 saksprotokoller fra utvalg
 23 høringssvar

Ringerike kommune, 08.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Arkivsaksnr.: 17/3306-35

Arkiv: 145

Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021
Saksnr.: Utvalg
139/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
1. Målene i rådmannens handlingsprogramdokument skal prege arbeidet i 2018.
2. Driftsbudsjettet for 2018 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.487,2 mill. kroner, netto avsetninger 37,55 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2018 budsjetteres med 33 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

Økonomiplan
2019

2020

2021

8 874
103 939
181 426
284 330
139 170
24 322
643 831
140 769
-68 283
-52 558
52 289

9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
0
0

10 307
103 639
178 249
293 853
155 622
28 405
610 469
105 061
1 614
0
0

10 307
104 188
178 249
293 423
155 622
27 879
609 969
112 608
1 614
0
0

10 307
102 824
178 249
292 980
155 622
27 700
603 319
71 101
1 614
0
0

10 307
103 774
178 249
292 537
155 622
27 215
603 419
71 192
1 614
0
0

1 458 109

1 458 672

1 487 219

1 493 860

1 443 717

1 443 930

3. Det avsettes 37,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2018.
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-741 382
-724 237
-54 234
-23 446

-739 000
-756 365
-54 200
-25 380

-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

Sum frie disponible inntekter

-1 543 298

-1 574 945

-26 026
-5 689
30 442
8
53 152
-723

Økonomiplan
2019

2020

2021

-800 000
-775 400
-65 200
-22 678

-800 000
-777 100
-65 200
-22 544

-800 000
-777 600
-65 200
-22 405

-1 633 012

-1 663 278

-1 664 844

-1 665 205

-24 757
-5 000
40 500
0
70 449
-123

-25 757
-6 000
44 200
0
95 800
0

-25 957
-6 000
55 100
0
117 100
0

-26 157
-6 000
61 900
0
126 700
0

-26 157
-6 000
66 200
0
132 300
0

51 163

81 069

108 243

140 243

156 443

166 343

68 561

85 934

37 550

29 175

64 684

54 932

-36 361

-52 179

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

32 200

33 755

37 550

29 175

64 684

54 932

1 827
1 450
-1 458 109 -1 458 671
1 458 109 1 458 672

0
-1 487 220
1 487 219

0
-1 493 861
1 493 860

0
-1 443 717
1 443 717

0
-1 443 930
1 443 930

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

0

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2018 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 745 mill. kroner,
fordelt med 523,9 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 221,9 mill. kroner på
rentable investeringer for 2018. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i
Handlingsprogram 2018-2021) og finansiering (side11 i Handlingsprogram 20182021).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2018 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 680,7 mill. kroner, herav kr. 221,9 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
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 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2018.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %
12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2017

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste
årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år
av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene
basert på kommuneplanens langsiktige del.
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler
og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og
bygge opp egenkapital til investeringer.
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til
alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.
Beskrivelse av saken
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer
gjennom statsbudsjettet og andre statlige vedtak.
Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018- 2021
for formannskapet i møte 26. september 2017 og 17. oktober 2017.
Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 24. oktober. Budsjett- og
handlingsprogram er lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden
26. oktober 2017 – 8. november 2017. Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser, og
i høringsprosessen er rådmannens forslag til betalingsreglement for 2018 lagt ut sammen med
høringsdokumentet.
Endelig behandling i formannskapet 21. november 2017 med innstilling til
kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 30. november 2017.
Økonomiske forhold
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter
skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.
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I forslag til vedtak er ikke formannskapets forslag til endringer tatt inn.
Formannskapet vedtok i sitt møte 24.10.2017, sak 135/17, å gjøre noen endringer i
rådmannens forslag:
- 2 millioner kroner flyttes fra sektor Avsetninger, overføringer til sektor Administrasjon og
fellestjenester som en konsekvens av forslag om redusert tilskudd til Ringerike Utvikling og
opprettelsen av avdeling for strategi og utvikling
- 3 millioner kroner flyttes fra sektor Samfunn til sektor Administrasjon og fellestjenester som
konsekvens av forslag om å organisere regionalt areal- og byplan i avdeling for strategi og
utvikling
- Sektor Administrasjon og fellestjenester reduseres med kr 270.000 som konsekvens av
forslag om ikke å øke kostnadene til Regionkoordinator, avsetning til disposisjonsfond økes
tilsvarende til 37,8 mill. kroner.
Behov for informasjon og høringer
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges
ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder
likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.
Rådmannens vurdering
Mer enn 2,2 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2018. Rådmannens forslag
til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er
gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og
kompetanse.
Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby
barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Det er økt fokus på å bedre kvaliteten i
Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag videre i livet.
Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling.
Rådmannen foreslår å opprette en utviklings-og strategiavdeling i rådmannens stab, øker
kapasiteten innenfor plan og ferdigstiller prosjekter i planperioden for å klargjøre kommunen
for den veksten som er ønsket. Prosjekter som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er
spesielt interessante å være en del av.
Rådmannens forslag gjennomfører en ekspansiv, men forsvarlig, investeringsprofil.
Investeringene er nødvendig for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene, og for å
unngå å måtte gjøre store og uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter
kommunen rentebinding på store deler av lånene på et lavt rentenivå som vi nå kan utnytte.
I budsjett 2018 legges det til rette for avsetning til disposisjonsfond for å styrke kommunens
arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere er gitt.
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Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Handlingsprogram for 2018-2021 – Budsjett 2018 – Formannskapets forslag til høring
Betalingsreglement 2018 – Rådmannens forslag
Saksprotokoll sak 135/17
Søknad om økt driftstilskudd fra Fontenehuset 17/4465

Ringerike kommune, 08.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 141/17

Arkivsaksnr.: 17/4486-1

Arkiv: 232

Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019
Saksnr.: Utvalg
141/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye
takstgrunnlag fra 2019.
2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag
3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det
leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at
takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018.
4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen.

Innledning / bakgrunn
I følge Eigedomsskattelova §8A-3 punkt 2 skal det gjennomføres allmenn taksering av
eiendommene hvert 10 år. Sist eiendommene ble taksert i Ringerike kommune var i 2009.
Ringerike kommune har eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen inklusive verk
og bruk og annen næringseiendom.
Ved siste allmenne taksering var det ca 11.600 eiendommer som det ble skrevet ut
eiendomsskatt på, i 2017 er det skrevet ut eiendomsskatt på 14.000 eiendommer.
Ringerike kommune har i sitt takstreglement særskilte fritak for nyoppførte boliger som fritas
for eiendomsskatt i 6 år, fritak for de som mottar bostøtte og for trygdede som har inntekt
under 2G.
Reduksjonsfaktoren er på 45%, slik at alle takster reduseres med 45% før eiendomsskatten
beregnes. Reduksjonsfaktoren vedtas av kommunestyret og endres ikke før det igjen
gjennomføres allmenn taksering.
Inntektene fra eiendomsskatt var på 43,6 mill. kroner i 2009, og på 54,1 mill. kroner i 2017.
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Ringerike kommune har i 2017 skattesats på 3 promille for boliger og fritidseiendommer, og 5
promille for verk og bruk og annen næringseiendom.
I forbindelse med allmen taksering i 2009, ble det utviklet ett eget eiendomsskatteverktøy –
eSkatt – som er spesialtilpasset kommunens takstreglement. I forbindelse med ny allmenn
taksering er det ønskelig å anskaffe nytt verktøy til bruk i arbeidet.
Beskrivelse av saken
Det er i 2019 10 år siden det ble foretatt allmenn taksering av eiendommene i Ringerike
kommune. Det skal da etter Eigedomsskattelova §8a-3 punkt 2 gjennomføres allmenn
taksering på nytt.
Dette arbeidet må gjennomføres i løpet av 2018, slik at Kommunestyret høsten 2018 kan vedta
de endelige takstene som eiendomsskattene utskrives på.
Det er 3 ulike valg man kan gjøre ved 10-års fristen.
 Allmenn taksering
 Kontorjustering
 Utsettelse av allmenn taksering i 1, 2 eller 3 år
Rådmannen anbefaler at Allmenn taksering velges, og at det benyttes Skatteetatens boligverdi
som takstgrunnlag for boliger.
For resterende eiendommer benyttes takstmenn og taksten fastsettes av takstnemda.

Eiendommer i eSkatt
Boligeiendom
Fritidseiendom

2008/2009
7301
2854
Gårdsbruk/skogbruk med bolig
1048
Gårdsbruk/skogbruk med fritidsb.
130
Gårdsbruk eller skogbruk
55
Kombinert bebygd tomt
38
Næringseiendom
246
SUM

11672

2017
8279
3225
1235
101
464
112
597

Endring
978
371
187
-29
409
74
351

14013

2341

De neste årene vil ytterligere 350 boliger komme inn i takstgrunnlaget.
Skatteetatens boligverdier er basert på formuesverdien av boligen. Den beregnes av SSB etter
en formel (http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_201039/notat_201039.pdf). Formelen
tar hensyn til boligens beliggenhet, alder, areal (P-ROM/BOA) og boligtype. Basert på
opplysninger om omsatte boliger fra SSB, beregner Skatteetaten en årlig beregnet
markedsverdi for boligen (boligverdi), som benyttes for fastsetting av ny formuesverdi.
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Formuesverdien er 25% av boligverdien. Deretter reduseres boligverdien (justert boligverdi)
med 20% for å sikre at den ligger under omsetningsverdien.
Klagebehandlingen gjøres av Skatteetaten.
I 2017 var det 34 eiendommer som hadde fritak på grunn av at eier var trygdet og tjente under
2G, samt at det var 58 som hadde fritak med bakgrunn i bostøtte.
Eksempler:

Hønefoss nord
Hønefoss syd
Heradsbygda
Haugsbygd
Nes
Hallingby
Sokna

Enebolig
enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
småhus

Grunnlag i
eSKatt før red.faktor
2 270 000
1 817 046
1 040 094
1 387 617
527 489
888 030
816 154

Skatteetatens
boligverdi 2015
2 751 426
2 854 202
2 472 193
2 783 267
1 885 391
1 960 590
2 207 474

Eksemplene viser boliger ulike steder i Ringerike kommune. Kolonnen for Grunnlag i eSkatt er
grunnlaget før faktorer anvendes.
Økonomiske forhold
Eiendomsskatten er en av Ringerike kommunes inntekter som er med på å finansiere de
tjenestene som kommunen leverer til sine innbyggere og næringsliv. Inntekten har de siste
årene hatt tilnærmet samme verdi nominellt. Reelt betyr det at mengden tjenester kommunen
kan levere for dagens eiendomskatt er lavere enn ved sist allmenn taksering.
Rådmannen mener at eiendomsskatten bør økes i 2019 med 10 til 20 mill. kroner for å ha
samme verdi i forhold til tjenesteleveransene som i 2009.
I forslaget til Statsbudsjett for 2018, foreslår regjeringen å fjerne skatt på produsjonsutstyr og
– installasjoner med overgangsregler over fem år fra 2019.
For Ringerike kommune betyr det reduserte inntekter i perioden på 4,85 mill. kroner med 20%
årlig med i underkant 1 mill. kroner.
Grunnlaget for produksjonsutstyr – og installasjoner skal skilles ut som eget grunnlag fra og
med 2018, og det er etter 2018 ikke mulig å endre promillesatsen med mer enn 1 promille.
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Alternative løsninger
Ringerike kommune kan velge å benytte seg at følgende alternative løsninger:
 Allmenn taksering med bruk av takstmenn til alle eiendommer
 Kontortaksering
 Utsettelse i 1, 2 eller 3 år
Allmenn taksering ved bruk av takstmenn til alle eiendommer er en variant av løsningen som
rådmannen foreslår, ved at alle eiendommer takseres ved bruk av takstmenn. Siden nesten 8
300 av eiendommene er boliger, og med 350 boliger som kommer inn i grunnlaget de neste
årene, vil dette være en løsning som er betydelig dyrere og mer omfattende enn å benytte seg
av boligverdier fra Skatteetaten.
Den største ulempen med taksering med takstmann er at det kun foretas en utvendig besiktelse,
og det kan derfor være vanskelig å bedømme standard innvendig ut fra det utvendige. I tillegg
er det en grad av skjønn tilstede ved takseringen.
I tillegg må kommunens selv stå for klagebehandlingen, Skatteetaten er klageinstans ved bruk
av Boligverdier.
Fordelene ved taksering av takstmann er at standard på boligen vurderes i det enkelte tilfelle.
Som ett biprodukt av stedlig taksering, vil takstmenn oppdage forhold som ikke er registrert i
matrikkelen, og som heller ikke plukkes opp av boligverdiene.
Kontortaksering gjøres ved at takstgrunnlaget økes med inntil 10% årlig.
Utsettelse i 1, 2 eller 3 år av allmenn taksering. Takstgrunnlaget må være ferdig taksert til det
fjerde året.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at allmenn taksering må gjennomføres nå, og så effektivt og oversiktlig
som mulig.
Rådmannen foreslår derfor at Skatteetatens boligverdier benyttes for boliger, samt at det
takseres med takstmenn for øvrige eiendommer. Grunnlaget for produksjonsutstyr og –
innstallasjoner skilles ut som eget grunnlag.
Allmenn taksering gjennomføres som et prosjekt, og det leies inn nødvendig kompetanse og
kapasitet til å ha nye grunnlag klare til 1. september 2018. Kostnadene til allmenn taksering
samt anskaffelse av nytt verktøy innarbeides i 1. tertial 2018.

Ringerike kommune, 08.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 142/17

Arkivsaksnr.: 17/2403-11

Arkiv: 130

Status planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt
plankontor
Saksnr.: Utvalg
142/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret tok den 29.06.2017 i sak 72/17 rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak
til orientering, i sak om status planarbeid og prioriteringer fremover. Kommunestyret ba
samtidig om ny statusrapport oktober 2017. Denne statusrapporten ble utsatt til november
2017.
Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet, og
hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og
byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.
Oversikt over planlagte tiltak:







Ferdigstille rekrutteringsprosesser
Jobbe videre med å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter
ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse de arbeidsoppgavene vi har.
Utvikle en enkel rapporteringsform som viser en oversikt over planarbeidene, status og
framdrift/saksbehandlingstid.
Ta i bruk plandialog og jobbe med informasjonen på kommunens nettsider.
Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.
Prioritere kommuneplanens arealdel, områderegulering Hønefoss og FRE.

En nærmere redegjørelse for det enkelte tiltak følger under.
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Rekrutteringsprosesser og kjøp av tjenester
Ringerike kommune har i dag totalt 11,7 årsverk fordelt på 13 personer ved areal- og
byplankontoret og regionalt plankontor. Dette er en økning på 3 årsverk siden mai 2015. I
denne perioden har det vært flere som har sluttet og noen har vært i permisjon. Av disse
årsverkene er 4,5 årsverk tilknyttet regionalt plankontor. Det vil ved årsskiftet være 6 av 13
personer som jobber deltid (60% - 90%).
Vi er i ferd med å avslutte rekrutteringsprosesser til tre type stillinger: teknisk tegner,
arealplanlegger og arealplanlegger med geologisk kompetanse. Rekrutteringsprosess for
avdelingsleder er også inne i sluttfasen. I skrivende stund har fem takket ja til stilling (ny
avdelingsleder, tre arealplanleggere og en teknisk tegner) og vi avventer tilbakemelding fra
ytterligere tre. Nye medarbeidere trenger opplæring og vil ikke være 100% produktive fra dag
en, selv om søkertilfanget på stillingene har vært veldig bra både når det gjelder kompetanse og
erfaring. Det vil bli lagt en plan for hvordan vi på en best mulig måte kan ta i mot de nye,.
Etter rekrutteringsprosessen vil areal- og byplankontoret og Ringerike kommune sin del av
regionalt plankontor totalt bestå av 20 personer. Dette er en nødvendig styrking av areal- og
byplankontoret og regionalt plankontor, som sikrer bredere kompetanse og kapasitet.
Vi kjøper det vi trenger av tjenester. Det gjøres en vurdering av behovet hver gang det er
aktuelt, og det vurderes om vi har kompetansen og ressursene selv. Vi søker også innspill på
hvordan dette løses i andre kommuner for å utvikle vår praksis rundt dette. Kjøp av tjenester er
tidkrevende, det må styres og følges opp, og dette krever også ressurser. Det er viktig for
Ringerike kommune som arbeidsgiver å legge til rette for at ansatte får oppgaver som er
interessante, som er utviklende og som gir motivasjon. Det vil bidra til at Ringerike kommune
som en attraktiv arbeidsgiver får beholde dyktige og erfarne medarbeidere. Det bidrar til at vi
får et godt omdømme og at det da blir lettere å rekruttere nye. Planprosesser er langvarige, og
det er derfor særlig viktig å beholde medarbeiderne over tid. I tillegg til medarbeidernes
formelle kompetanse er kjennskap til kommunen og historikk viktig i planarbeidet.
Organisering
Ved første kvartal 2018 vil kommunens årsverk innen planlegging ha vokst med 9 årsverk
siden 2015. Vi må ut i fra disse endrede forutsetningene strukturere og organisere
planoppgavene slik at vi utnytter ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse disse
oppgavene. Det har vært gjennomført innledende arbeid rundt dette, og det jobbes mot at ny
struktur skal være på plass rundt årsskiftet.
Klare føringer for areal- og samfunnsutviklingen i overordnede planer bidrar til at detaljplaner
kan behandles raskere og mer forutsigbart. Dette er i tråd med regjeringens nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) hvor gode og effektive
planprosesser er et satsningsområde. Dette vil vi ha fokus på i prosessen med å strukturere og
organisere planarbeidet.
Vi organiserer store planer som prosjekter. Vi gjennomførte anbudsprosess i sommer for å leie
inn ekstern prosjektleder til områderegulering for Hønefoss. Denne prosessen resulterte i kun
et tilbud, og konkurransen ble på dette grunnlag avlyst. Vi valgte da å bruke egne ressurser,
intern prosjektleder er nå på plass og arbeidet er godt i gang. Vi er også inne med intern
prosjektleder i sykkelbyprosjektet.
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Rådmannen vil også fortsette å arbeide med kommunikasjonslinjene i organisasjonen og sørge
for at disse følges både oppover og nedover.
Felles plankontor
Areal- og byplankontoret er i dag ikke lokalisert sammen med regionalt plankontor. Det
oppleveskrevende for de ansatte, og og er noe vi har fokus på. Avdelingene blir samlokalisert i
Fossveien i starten av 2018..
Ringerike kommune har meldt inn følgende saker til det regionale plankontoret:
områderegulering for Hønefoss, samarbeidet i forbindelse med statlig regulering av FRE,
samarbeid i forbindelse med regionale og statlige planer og kommunedelplan for E16 NymoenEggemoen.
De ansatte på regionalt plankontor fra Ringerike kommune, opplever at det formelle og
uformelle samarbeidet er kommet godt i gang og begynner å finne formen.
Rapportering og dialog
Vi vil fortsette arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på i hvilken grad fristene i
plan- og bygningsloven overholdes. Dette vil da bli et egnet måleverktøy på samme måte som
det er for saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall
dispensasjoner sier også noe om kommunens planverk, samt andel arealplaner som blir møtt
med innsigelser.
I tilbakemeldingene vi mottar er det få som går på at fristene ikke overholdes, selv om
forslagsstillere generelt ønsker en raskere fremdrift. Vi vil som et ledd i dette arbeidet jobbe
med å gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status, og hva som kreves i
den enkelte saken for å sikre fremdrift. Det vises til vedlegg 3 som illustrerer planprosessen
med frister.
Vedlagt (vedlegg 2) følger en illustrasjon som viser saksbehandlingstid for private
detaljreguleringer i 2016 på landsbasis. Figuren illustrerer de ulike etappene i planprosessen, og
viser tydelig at det vesentlige arbeidet i planprosessen ligger fra oppstart til innlevering av
planforslag til 1. gangsbehandling. Innsatsen som nedlegges i denne fasen er også avgjørende
for den videre tidsbruken fram til endelig vedtak.
Digital plandialog vil være et godt hjelpemiddel for å bedre dialog og medvirkning i
planprosessene. Plandialogen gir oversikt over pågående planarbeid, status i den enkelte sak og
innsyn i saksdokumenter. Det er også mulig å gi innspill til planarbeidet direkte i plandialogen.
Dette verktøyet er på plass i kommunens systemer, men foreløpig ikke tatt i bruk fullt ut. Vi vil
jobbe videre med å ta dette i bruk. Ved overgang til kommunens nye nettsider vil vi jobbe med
hvordan plansaker presenteres, koblingen til plandialog og kommunens kartsystem. Dette vil på
sikt gi bedre service for publikum og forslagsstillere, og en mer effektiv tidsbruk for
kommunen til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.
Saker
Vedlagt følger en oversikt over status i de sakene som ble omtalt i sak 72/17 av 29.6.2017. Det
presiseres at det i tillegg til sakene i denne oversikten, som ble beskrevet at ikke var
uttømmende, har blitt produsert mye fra areal- og byplankontoret og regionalt plankontor.
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Dette vises blant annet ved at det siden august har vært produsert 21 saker til politisk
behandling fra areal-og byplankontoret og regionalt plankontor. Totalt fra enheten miljø og
areal har det i dette tidsrommet blitt produsert 42 saker.
Det har i løpet av de siste par årene blitt startet opp en rekke nye planer, og fortsatt mottar
kommunen relativt mange forespørsler som gjelder nye planinitiativ. I tillegg til ordinære
plansaker har vi en rekke oppgaver knytta til bistand til andre avdelinger i kommunen,
uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, kartlegginger m.m. Det vises til oversikten i
vedlegg 1 hvor det til slutt i vedlegget er tatt med en oversikt over planinitiativ/mulige
planinitiativ mottatt etter juni 2017, totalt 20 saker. Denne oversikten er heller ikke
uttømmende.
Planstrategien er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver.
Kommunestyret skal i planstrategien avklare hvilke planer som skal utarbeides, eller si noe om
innen hvilke områder det ønskes å prioritere planer. Planstrategien revideres hvert fjerde år og
skal vedtas innen et år etter at nytt kommunestyre er trådt i kraft.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet og
hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og
byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.
Rådmannen oppfatter fortsatt at kommuneplanens arealdel, områderegulering for Hønefoss, og
FRE (E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet etter juni 2017
Vedlegg 2: Figur saksbehandlingstid for private detaljreguleringer, hele landet
Vedlegg 3: Planprosessen med frister

Ringerike kommune, 07.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Guro Li og Line Synøve Østvold
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Sak 143/17

Arkivsaksnr.: 14/3020-9

Arkiv: U64 &01

Fornyelse av avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike
Reiseliv og kommunene
Saksnr.: Utvalg
143/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og
Ringerike Reiseliv.
Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 20182021.

Bakgrunn
I forbindelse med nedlegging av Ringerike Reiseliv så ble reiselivsarbeidet vedtatt etter grundige
vurderinger og en ekstern analyse å slå seg sammen med destinasjonsselskapet i Gjøvikregionen. Det
nye destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv ble opprettet og avtalen
vedtatt i desember 2014 –for en 3 års periode.
Det vedlegges en evaluering av arbeidet som er gjennomført av destinasjonsselskapet på vegne av
Ringeriksregionen og Hadeland.
Se vedlagte evalueringsrapport.
Kontraktsperioden går ut i 2017 og ny kontrakt må undertegnes. Kommunene utfordres til å ta stilling
til i hvilken grad reiseliv skal utvikles og styres i et tett samarbeid mellom det offentlige og
reiselivsnæringen på̊ regionalt nivå̊. For å styrke kommunenes interesser og sikre bedre styring i forhold
til gitt mandat/bestilling til destinasjonsselskapet så har Rådet for Ringeriksregionen satt inn
regionskoordinator for Ringeriksregionen i styret sammen med varaordfører i Jevnaker.
Det skal utvikles en tydeligere bestilling til destinasjonsselskapet, tettere oppfølging og dialog gjennom
våre to nye styremedlemmer. Det skal også gjøres et grundig stykke arbeid ila høsten der det skal legges
en ny strategi for selskapet og dets arbeid fremover samt en navne endrings prosess.
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Det er viktig at alle kommunene i regionen står samlet i resielivssamarbeidet da vi oppfattes som en
samlet destinasjon i markedet og har diverse kvaliteter som vi fremover bør forene og markedsføre
under en felles regional merkevare. På bakgrunn av dette så foreslåes det at alle kommunene i regionen
viderefører avtalen og jobber systematisk med reiselivsutviklingen i regionen fremover med det
eksisterende verktøyet vi har da vi pr dags dato ikke har noe tilsvarende godt alternativ.
Det skal også påpekes at dersom vi trekker oss ut av destinasjonsselskapet så får det konsekvenser for
en del reiselivsrelaterte bedrifter i regionen som er avhengig av synlighet i alle kanaler under Visit og
Innovasjon Norge. En annen konsekvens er at vi som region vil miste retten til å søke på
reiselivsrelaterte midler dersom vi velger en annen organisasjonsform for reiselivsarbeidet enn hva de
statlige myndighetene har lagt til grunn i nasjonal reiselivsstrategi.

Beskrivelse av saken og forholdet til overordnede planer
Nasjonal reiselivsstrategi – grunnlag for framtidig organisering
Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet
(NHD) i 2012 og presentert for fylkeskommunene i 2013. Målet er å øke verdiskapingen og
produktiviteten. Det er beregnet at det er mulig å frigjøre inntil 165 mill. ved restrukturering av
reiselivsarbeidet. Disse midlene ønskes frigjort ved å bruke mindre på administrasjon og få overført
disse midlene til operativt arbeid. Modellen innebærer at man organiserer reiselivet i 6 regionale
selskaper med tilhørende destinasjonsselskap.
I forbindelse med nasjonal reiselivsstrategi er det uttalt et ønske om en strukturendring i norsk reiseliv.
Målet er å å redusere antall destinasjonsselskaper og få etablert et landsdelsselskap i de deler av landet
hvor dette ikke eksisterer. Denne prosessen startet man tidlig å forberede seg på regionalt og man har nå
gjennomført en vellykket fusjonsprosess mellom selskapene Gjøvikregionen Turistkontor og Hadeland
Ringerike Reiseliv. Destinasjonsselskapet er i dag lokalisert til Gjøvik. I denne prosessen har det nye
selskapet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv også vært med på å stifte det nye
landsdelsselskapet VisitOsloregionen SA og er i dag 1 av 7 eiere.
Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv - formål
Det nye destinasjonsselskapet ble dannet i 2014 og registrert formelt under navnet Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike Reiseliv (GHRR). Kommunene har i flere år hatt et godt samarbeid med
destinasjonsselskapet.
Av praktiske grunner vil man arbeide for et kortere navn til daglig bruk, men som også underbygger
regionens merkevare.
Selskapet skal gjøre Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike enda mer synlig gjennom markedsføring og
branding. Initiere og inspirere til produktutvikling innenfor felles strategi og iverksette utviklingsprosjekt
som skaper økt trafikk gjennom produktutvikling og innovasjon. Gjøvikregionen Hadeland Ringerike
Reiseliv SA skal være ansvarlig for å involvere og engasjere medlemmene gjennom de strukturer som
organisasjonen omfatter, herunder markedsråd og ulike arbeidsgrupper.
Selskapet skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne gjennom
målrettet informasjon og markedsføring av destinasjonen i inn- og utland.
Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoordinator og
spydspiss i markedsføringen av destinasjonen. Selskapet skal gjennom målrettet og samlet innsats styrke
regionens konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke hele destinasjonens attraktivitet.
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Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens kontaktpunkt opp mot kommuner, fylkeskommune,
Innovasjon Norge og fylkesmannen i reiseliv. sspørsmål
Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, virksomhetene og
kommunen økes. GHRR skal utføre sin virksomhet slik at det blir attraktivt for reiselivs, kultur, handel
og opplevelses virksomheter i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike samt nærliggende områder å
melde seg inn.
Destinasjonsselskapet har større prosjekter knyttet både til nasjonal og internasjonal markedsføring av
regionen med mål for øye å trekke flere besøkende til regionen.
Destinasjonsselskapets arbeidsoppgaver

1) Markedsføring og branding – Gjøre regionen enda mer synlig.
- Forbrukerrettet profilering, nasjonalt og internasjonalt (Destinasjonsmarkedsføring)
- Produksjon og distribusjon av ulike salgsutløsende brosjyrer og annet
profileringsmateriell (Profilbrosjyre, kart, plakater, infotavler mm).
- Utvikling og drift av internettportalen www.visithr.no samt innholdsleverandør til
www.visitnorway.com og andre nasjonale og internasjonale internettportaler
- Produksjon og koordinering av felles annonser for reiselivsnæringen
- Mediepåvirkning og PR tiltak.
- Være talerøret utad i reiselivsspørsmål.
- Koordinere og delta på evt. messer i profilering og markedsføring av kommunen og
regionen
- Tilrettelegge visningsturer, og besøk av høy kvalitet for journalister og TV team,
turoperatører, transportselskaper etc.
2) Prosjekter, produktutvikling og innovasjon.
- Destinasjonsselskapet skal initiere og inspirere til produktutvikling innenfor temaene;
aktiviteter, arrangement, kultur, opplevelser og lokal mat som i en felles strategi og
iverksette utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk. Regionale og kommunale
prosjekter knytter til utvikling innenfor disse områdene bør skje i så tett samarbeide
som mulig med destinasjonsselskapet for å utnytte felles ressurser best mulig samt for å
sikre at ulike prosjekter kan bli videreført.
Destinasjonsselskapet har vært bidragsyter til prosjekter på Hadeland som blant annet
NRK Sommertog, bestillingsbuss til Granavollen, sommeråpen Turistinformasjon på
Granavollen inkludert forprosjektet” Hvem besøker Granavollen” og sommeråpen
Turistinformasjon på Hadeland Glassverk.
Organisasjonsform
Selskapet er organisert som et Samvirkeforetak (anbefalt modell av Nærings- og
Fiskeridepartementet). For å sikre god kommunikasjon og innsikt i organisasjonen ble det etter
ønske fra Reiselivsnæringen valgt inn kommunale representanter i styret i selskapet på årsmøtet
i mai 2017.
Økonomiske forhold
Finansiering
Det har vært en noe ulik finansiering i de tre regionene som er med i reiselivssamarbeidet:

 I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene.
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 I Hadelandsregionen var det lagt opp til en blanding av midler fra kommunene og
partnerskapsmidler.
Kommunens bidrag 2017
Gjøvikregionen:
Gjøvik
1 055 480 Inkl. drift av Turistkontor
Østre Toten
319 250
Vestre Toten 319 250
Nordre Land 258 835
Søndre Land 258 835
Del sum
2 211 650
Hadelandsregionen:
Gran
200 000
Jevnaker
160 000
Lunner
160 000
Partnerskapsmidler Hadeland/OFK 258 840
Del sum
778 840
Ringeriksregionen:
Hole
240 870
Ringerike
582 860
Del sum
823 730
Sum 3 814 220
Økonomien til selskapet er i dag god. Man hadde i 2016 en omsetning på 14 millioner og er
omsetningsmessig det største destinasjonsselskapet i Buskerud og Oppland (2016 tall).
Fra Regionrådets for Hadelands sin side har det vært lagt opp til en gradvis endring i vektingen av
finansieringen mellom partnerskapsmidlene og kommunale bidrag utover i avtale perioden. Bruken av
partnerskapsmidler avsluttes i 2017.

I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) var det lagt opp til bruk av partnerskapsmidler fra
Buskerud fylkeskommune og Rådet for Ringeriksregionen de to første årene (2015 og 2016),
og betaling direkte fra kommunene i 2017.
Reiselivsnærings betydning i regionen
Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til bygg- og
anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfeller kan det være vanskelig å isolere hvor store inntekter
tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper og hvilke aktører som tjener penger på disse.
Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange tilreisende som både bor på hoteller, campingplasser
og hytter i området og som bruker penger på dagligvarer, kultur, byggevarer og mye annet. Formålet
med ringvirkningsanalysen som ble gjennomført basert på 2013 tall var å belyse hvem de tilreisende er,
hvor stort forbruk de står for og hva store ringvirkninger deres forbruk skaper for ulike næringer i de tre
regionene.
Tilreisende skapte en omsetning på 354 millioner kroner på Ringerike
Næringslivet i Ringerike opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 354
millioner kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen bidrar til en verdiskaping på 134
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millioner kroner samt til å sysselsette 319 arbeidstakere. Figuren under viser hvordan omsetningen,
verdiskapingen og sysselsettingen fordeler seg mellom ulike næringer.
Vi ser at bygg og anlegg er den bransjen som får størst inntekt fra reiselivsrelatert forbruk med en
omsetning på 85 millioner kroner hvorav 29 millioner kroner utgjør verdiskaping. Vi beregner at cirka
36 personer sysselsettes som følge av denne aktiviteten. Det er stort sett eksisterende hytteiere som
bidrar til omsetningen, omfanget av hyttebygging er betraktelig lavere på Ringerike enn for eksempel i
Gjøvikregionen. Nest størst aktivitet får overnattingsaktører med en omsetning på 78 millioner kroner
og en verdiskaping på 34 millioner. Som vi har sett er det yrkesreisende som i størst grad bidrar til
denne omsetningen også på Ringerike. Overnatting er bransjen som bidrar til å skape flest
arbeidsplasser, der anslagsvis 95 personer sysselsettes av reiselivsrelatert forbruk. Videre får varehandel
en omsetning på 55 millioner kroner og en verdiskaping på 9 millioner. Det er spesielt hytteeiernes kjøp
av utstyr og innredning som bidrar til høy aktivitet for handelsstanden. Varehandel bidrar kun til å
sysselsette 20 personer, noe som er færre enn i samtlige bransjer med unntak av kraftnæringen. Videre
får serveringsaktører en samlet omsetning på 43 millioner kroner hvorav 18 millioner er verdiskaping.
Som følge av denne omsetningen sysselsettes 78 personer. Videre får transportselskaper en omsetning
på 33 millioner, hvor to tredjedeler utgjør verdiskaping, og 34 personer sysselsettes.
Opplevelsesbransjen får en omsetning på anslagsvis 27 millioner kroner, hvor 11 millioner utgjør
verdiskaping. Offentlig sektor får anslagsvis 19 millioner kroner i omsetning som følge av hytteeiernes
bruk av kommunale tjenester og liknende. 9 millioner kroner er estimert til verdiskaping og 22 personer
sysselsettes. Kraftnæringen får en omsetning på 16 millioner kroner, hvor 5 millioner er verdiskaping og
3 personer sysselsettes.
Se vedlagt Ringvirkningsanalyse
Vurdering:
Det viktigste offentlige virkemiddelet for bedre organisering er å bidra til at reiselivsnæringen selv klarer
å finne fram til en markedsorientert organisering, med forutsigbar finansiering, som gjør det mulig å
bygge kompetanse og utvikle langsiktige strategier for økt verdiskaping. Dagens modell er forankret i ca
170 reiselivsbedrifter, 3 regionråd, 10 kommuner og 2 fylkeskommuner og er en ønsket modell videre.
Fusjonen har ført til effektivisering og bedre kvalitet på tjenestene. Man har i dag en betydelig større
aktivitet enn tidligere og man nyter stor glede av felles infrastuktur knyttet til web og sosiale medier.
Næringen selv peker også på økt kompetanse i destinasjonsselskapet knyttet til reiselivsspørsmål. Økt
synlighet og større innflytelse på utvikling av nasjonal reiselivspolitikk er et annet et resultat av
fusjonen, gjennom destinasjonsselskapet sitt eierskap i VisitOsloregionen. Rådmannen viser for øvrig til
vedlagte rapport fra Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv med en status over oppnådde
resultater siden selskapet ble startet.
Det synes å være nødvendig med en offentlig grunnfinansiering for å sikre at organisasjonen blir robust
nok og kan rette oppmerksomheten mot operative aktiviteter i stedet for å «løpe etter penger».
Kommunenes bidrag kan ses på å være betaling for å ivareta vår vertskapsrolle på denne destinasjonen
og sørge for at stedet blir markedsført, ikke bare reiselivsbedriftene.
Dagens finansieringsmodell utløser matching av midler både fra reiselivsnæringen og andre offentlige
aktører. Uten en slik modell vil man ifølge destinasjonsselskapet ikke alene klare å utløse disse midlene,
eller delta i disse aktivitetene. Bidrag fra kommunene er med på å sikre at andre midler utløses fra
private og andre offentlige aktører.
Fusjonen medførte at reiselivsnæringen selv måtte øke sitt eget bidrag med 3-4 gang.
Det synes som om det nye selskapet vil videreføre sin aktivitet på minst samme nivå som i dag og at
destinasjonsselskapet har også invitert kommunene regionvis til å bli representert i selskapets styre fra
2017. Dette synes fornuftig i og med at selskapet har ambisjoner og å utvikle reiselivsnæringen i tett
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samarbeid med kommunene. Styret er i disse dager i gang med prosess knyttet til nye strategi for
selskapet, samt jobbe med en felles kommunikasjonsplattform.
Destinasjonsselskapet ønsker en ny avtale med bidrag fra Ringerike kommune som viderefører det
offentlige økonomiske bidraget på dagens nivå på totalt på 582 860kr.
Det er utarbeidet er utkast til samarbeidsavtale som forplikter kommunen til 31.12.2019, og at avtalen
deretter viderereføres med ett års oppsigelsesfrist. Forslaget til avtale følger vedlagt.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å inngå samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og
Ringerike Reiseliv, gjeldende fra 2018. Det årlige bidraget på kr 582 860 innarbeides i budsjett og
økonomiplan 2018-2021.
Se vedlagt Avtaleutkast

Rådmannens vurdering
Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og
Ringerike Reiseliv.
Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 20182021.

Vedlegg
Destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv – egenevaluering 2017
Ringvirkningsanalyse
Utkast til samarbeidsavtale mellom destinasjonsselskapet og kommune

Ringerike kommune, 24.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Hege Cecilie Bjørnerud
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Arkivsaksnr.: 17/4023-1

Arkiv: 611 &55

Salg av areal til Ringerike Boligstiftelse - småhus i Slettåkerveien
Saksnr.: Utvalg
144/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune selger 1 683 m², området BFS3, til Ringerike Boligstiftelse for på kr
639 540,-.
Ringerike boligstiftelse skal benytte området til småhusbebyggelse. Det resterende området
beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må
opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Drift og
vedlikeholdsansvaret for lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en
offentlig lekeplass.

Sammendrag
Helse og omsorg bestilte etablering av småhus i Slettåkerveien av Ringerike Boligstiftelse. På
bakgrunn av dette gjennomførte Ringerike Boligstiftelse regulering Lundveien 0605_413 og
kommunens eiendom utgjør 8722,9 m² av reguleringsplan som er ubebygd. Ringerike
Boligstiftelsen skal bebygge reguleringsformålet BFS3 (frittliggende småhusbebyggelse) med
to småhus. BFS3 er på 1683 m², mens reguleringsformålet BKB2 (Bolig/tjensteyting) ikke skal
bebygges og BLK (lekeplass) må opparbeides før ferdigstillelse. Det er gjennomført to takster
for det kommunale området og gjennomsnittet på takstene ligger på kr 380,- pr. m², dvs. en
salgspris på kr 3 315 000,- ved salg av hele den kommunele eiendommen til Ringerike
boligstiftelse.
Innledning / bakgrunn
I h.h.t. detaljregulering for Lundveien, reg.plan 413, har Ringerike boligstiftelse søkt
byggetillatelse for oppføring av tre småhus på planens BFS3. Området som er regulert til dette
formålet ligger på kommunal grunn, gnr. 86, bnr. 47, 69, 555 og 718.
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Beskrivelse av saken
Ringerike boligstiftelse har etter bestilling fra Helse og omsorg gjennomført regulering for å
kunne etablere småhus i Slettåkerveien. For å kunne bygge småhusene på eiendommen må
Ringerike boligstiftelse kjøpe eiendommen av Ringerike kommune. I reguleringsbestemmelsene
til reg.plan 413 er det pålagt utbygger en rekke krav for å kunne gjennomføre utbygging. Det
må opprettelse utbyggingsavtale med kommunen og før boligene får ferdigattest skal
utenomshus mm være opparbeidet.
Området som er regulert er sentrumsnært og vil kunne være en viktig tomtereserve for
kommunen i framtiden. Det vil derfor være hensiktsmessig at utbygger kun får kjøpe området
som skal bebygges og at de tar driftsansvaret for lekeplass, da dette må ses i sammenheng med
etablering av småhusene.
Reulgeringsplan består av 13 forskjellige tomter hvor kommunen eier 8 av disse. Salg av
eiendommen vil medføre endring av grenser som blir berørt av salget. Denne kostnaden dekkes
av utbygger.
Økonomiske forhold
Det er utarbeidet to takster på eiendommen og gir en gjennomsnittelig tomteverdi på kr 380,pr m² som gir en salgspris for hele området på kr 3 315 000,-. Salg av BFS3, 1 683 m², vil gi
en salgspis på kr 639 540,-.
Alternative løsninger
Alterntiv 1. Selger kun området BFS3 og BKB2. Lekeplass (BLK) beholdes i kommunal regi
som fremtidig tomtereserver. Ringerike boligstifelse må opparbeide lekeplass, gang- og
sykkelvei. Dette vil kunne gi en salgspris ca. kr 846 716,-. Driftansvaret for lekeplassen blir
lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en offentlig lekeplass.
Alternativ 2. Selger 8 722,9 m² i reguleringsplan Lundveien 413 til Ringerike boligstiftelse iht.
gjennomsnittelig takst.
Prinsipielle avklaringer
Kommunen har relativt få sentrale tomter igjen i sentrum av Hønefoss og det er et veldig stort
område som nå blir vurdert solgt til Ringerike boligstiftelse. På lengere sikt kan det være
stategisk vikig å ha en del tomtereserver for å kunne tilrettelegge for fremtidig behov. Det bør
derfor vektlegges nøye om hele området selges da dette er et meget stort område som
kommunen seinere kan benytte til andre formål. Det kan derfor være prinsippielt viktig å vudre
om kun området som skal bebygges skal selges eller om kommunen skal selge hele området
som kommunen eier som er blitt regulert av Ringerike boligstifelse skal selges eller ikke.
Rådmannens vurdering
Selger 1 683 m², området BFS3, som Ringerike boligstiftelse skal benytte til
småhusbebyggelse. Dette vil kunne gi en salgspris på kr 639 540,-. Det resterende området
beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må
opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Driftansvaret for
lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en offentlig lekeplass.
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Vedlegg:
Reguleringsplan
Bestemmelser til reguleringsplan

Ringerike kommune, 03.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef: Gunn Edvardsen
enhetsleder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Per Christian Frøislie
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Arkivsaksnr.: 17/3178-1

Arkiv: F07

Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling
Saksnr.:
19/17
28/17
92/17
145/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
15.08.2017
16.08.2017
29.08.2017
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Saken utsettes.
Utredningen behandles videre i egen sak før budsjettsamhandlingen. Aktuelle aktører inviteres
til høring. Økonomiske konsekvenser følges opp i handlingsplanen.

Innledning / bakgrunn
Det ble i kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg
med følgende mandat:
«Kommunestyret nedsetter et ad-hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere
som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle
arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe
sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.
Utvalget skal også redegjøre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale
etater i dag og hva som bør kunne overføres arbeidsmarkedsbedriftene.
Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen».
Følgende politikere ble oppnevnt:






Arnfinn Holten (KrF - leder av utvalget
Runar Johansen (H)
Iren Rannekleiv (Ap)
Axel Sjøberg (SV)
Nanna Kristoffersen (Sol)
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Beskrivelse av saken
Utvalget har behandlet problemstillinger i samfunnet som er store og sammensatte.
Årsaksforholdene er mange, og tilnærmingene kan være vanskelige dersom målsettingen er å få
gjort noe positivt for de som defineres som vanskeligstilte og blant annet er avhengige av
supplerende økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Fokus på denne gruppen kan oppleves som
negativt stigmatiserende, og gjøre livet enda vanskeligere for enkelte.
Det må allikevel være et mål at alle skal være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet slik at
man ikke har behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Utvalget er klare på at arbeidet
rettet mot grupper av sosialhjelpsmottakere må prioriteres og intensiveres. Dette gjelder i
første rekke ungdom, flyktninger/innvandrere og barnefamilier med vedvarende lav inntekt.
Utvalget foreslår følgende tiltak i 14 punkter:
1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på
Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere
sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom
det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV
om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges
det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det
beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra
tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten
2017.
2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger
motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv.
Denne gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som
gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte
opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at
oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift.
3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående
skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange
ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må
yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens
nåværende lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i
Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få
veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre
lokaler.
4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på
Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet.
5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de
trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for
disse. Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir
raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette.
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6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks
til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og
arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid
eller som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom
integreringstilskuddet.
7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier» bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over.
Kunnskap fra prosjektet bør brukes i lignende arbeid i kommunen.
8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen
bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr
100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år.
9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært
arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes
til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det
bør samarbeides med næringslivet om det.
10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe
sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS,
videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester.
11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at
videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten.
12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i
tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det.
13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med
budsjettet 2018.
14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for
sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres
hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gjennomføres og utvikles.
Rådmannens vurdering
Rådmannen legger med dette fram innstillingen fra nedsatt «ad-hoc utvalg» i forhold til
problemstillingene som oppleves når det gjelder arbeid og utdanning, og de relasjoner dette her
i forhold til de kommunale tjenestene. Rådmannen merker seg de konstruktive refleksjoner
innstillingen målbærer og de positive forslag til tiltak som foreslås. Rådmannen ønsker allikevel
å utrede nærmere hvorvidt det er ønskelig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører og
arbeidsmarkedsbedrifter som et alternativ til å selv gi disse tjenestene i egen regi.
Rådmannen er, og har vært spesielt opptatt av det faktum at mange barn opplever å vokse opp
i vanskelige forhold med store begrensninger på grunn av svak økonomi hos forsørgere.
Likeens det faktum at mange unge er avhengig av økonomiske ytelser fra NAV, og at mange
flyktninger fortsatt ikke er selvhjulpne i samfunnet etter at introduksjonsperiodene er over.
Kommunen har etablert gode tiltak, men de løser ikke hele problemet.
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Dagens samfunn krever kompetanse på alle plan innen arbeidslivet. Dersom man kommer til
Norge som analfabet, vil nok introduksjonsprogrammene lære flyktningene å kunne
kommunisere og fungere i samfunnet, - men kvalifisering til dagens arbeidsmarked vil være en
stor utfordring.
Utvalget peker videre på problemstillinger der kommunen har et klart ansvar, og som i stor
grad påvirker forholdene i negativ retning. Dette gjelder spesielt de problemstillinger flere har
med å fullføre videregående utdanning, takle de psykiske belastninger og utfordringer man i
dag blir tilt ovenfor, rusproblematikk og avhengighet samt familieutfordringer.
Problemstillingene debuterer tidlig, og tiltakene må rettes inn både forebyggende og som
direkte hjelp både ovenfor grupper og enkeltindivid. Staten har et stort ansvar, men den
kommunale utfordringen vil ofte være mangler i den kommunale tiltakskjede som gjøre det
vanskelig å optimalisere og nyttiggjøre seg statlige tiltak.
Vedlegg


Utvalgets innstilling

Ringerike kommune, 07.08.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/4178-1

Arkiv: F17

Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"
Saksnr.:
21/17
13/17
8/17
31/17
146/17
/

Utvalg
Eldrerådet
Integreringsrådet
Råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
30.10.2017
30.10.2017
31.10.2017
07.11.2017
21.11.2017

Forslag til vedtak:
1. Evalueringen tas til orientering
2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og
tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing.
3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem
til politisk behandling våren 2018.

Innledning / bakgrunn
I det følgende vil boligsosial handlingsplan 2015-2022 evalueres. I denne planperioden har
Husbanken endret sin strategi på området. Strategiendringen førte til at Husbanken ventet på
nytt program før de intensiverte innsats i det nye programmet. Ringerike kommune kom inn i
siste fase av avsluttet program, og ble derfor automatisk overført til det nye
satsingsprogrammet. Denne mellomfasen muliggjorde etableringen av kommunens nye
Boligtjeneste. Samlokaliseringen og nye lokaler var på plass høsten 2017. Evaluering av den
nye Boligtjenesten vil derfor ikke være en del av denne saken.
Beskrivelse av saken
Oktober 2014 vedtok kommunestyret Ringerike kommunes boligsosiale handlingsplan 20152022. Handlingsplan hadde fem hovedstrategier:
1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger
2. Husleie (kostnadsdekkende).
3. Fra leie til eie.
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4. Oppfølging i bolig – med spesiell vekt på boevne.
5. Samarbeid med frivillige.
Ringerike kommune inngikk avtale om å delta i Husbankens program BASIS (Boligsosialt
Arbeid – Satsing I Sør). Programmet hadde til hensikt å:




øke forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
øke boligsosial aktivitet i kommunene
øke boligsosial kompetanse i kommunene.

Innsatsen skulle rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og som
er avhengig av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. En prioritert målgruppe
var ungdom.
I forbindelse med samarbeidet med Husbanken ble det i 2015 gjennomført en foranalyse hvor
det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde en fragmentert, lite koordinert og til
dels manglende ledelse av det boligsosiale arbeidet. Foranalysen kom med en rekke
anbefalinger som bl.a. økt strategisk og effektiv bruk av Husbankens virkemidler, en mer
effektiv forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen, en mer målrettet og planmessig
oppfølging av leietakere med behov for oppfølging i bolig, et tettere samarbeid med frivillig
sektor og opprettelse av en stilling med ansvar og myndighet for kommunens boligsosiale
arbeid.
Implementeringsarbeidet for den boligsosiale handlingsplanen og Husbankens program ble
prosjektorganisert med midler til prosjektleder fra Husbanken og med føringer som beskrevet
ovenfor. Prosjektgruppen var sektorovergripende sammensatt og underlagt kommunalsjef for
Helse og omsorg. Prosjektet hadde fire hovedområder hvorav tre av områdene ble til tre
delprosjekter.
Delprosjekt «Fra leie til eie» ble ledet av avdelingsleder ved NAV, delprosjekt «Mestre å bo
trygt og godt» ble ledet av avdelingsleder for psykisk helse og rus og delprosjektet
«Subsidiering av leietaker og ikke bolig» ble ledet av avdelingsleder for Eiendomsforvaltning.
Hovedprosjektet «Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeidet» ble ledet av
prosjektleder i kommunalsjefens stab. Hovedprosjektet la til rette for det tverrsektorielle
samarbeidet og drøftingene mellom alle delprosjektene.
Fra leie til eie
Delprosjektet ble lagt til NAV og pågikk fra oktober 2015 til mars 2016. Det ble rettet
henvendelse til 23 leietakere i den kommunalt disponerte boligmassen med råd og veiledning
om kjøp av bolig. Det var satt av 0,5 stilling til arbeidet i perioden. I dag har 6 av de 7 som ble
innvilget startlån kjøpt sin egen bolig. Én person valgte å kjøpe den boligen som vedkommende
på det tidspunktet leide.
Erfaringene fra delprosjektet viste at det krevde mye tid og modning i prosessen med å vurdere
og evt. kjøpe bolig. Mange hadde behov for oppfølging både før, under og etter
kjøpsprosessen I etterkant ser vi at ved å selge ut de billigste og små boenhetene, ble nye
boliganskaffelser forholdsvis dyre for kommunen å leie ut pga. innføring av gjengs husleie.
Derfor ble salg av de minste boenhetene stoppet. Arbeidet med leie til eie videreføres i den nye
Boligtjenesten og retter seg mot nyanskaffede borettslagsleiligheter.
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Mestre å bo trygt og godt
Delprosjektet ble lagt til avdelingen for psykisk helse og rus. Mandatet til delprosjektet var
bl.a. å etablere felles forståelse for praksis og prosedyrer, for deretter å gjennomføre i praksis.
Arbeidet viste et tydelig behov for en tjeneste som ikke var etter bestiller-utfører-modellen. Det
var behov for å kunne jobbe mer fleksibelt med utgangspunkt i tjenestemottakers vekslende
behov, og raskt kunne mobilisere og motvirke uheldig utvikling til beste for både beboer og
bolig. Delprosjektet så for seg en forsterket innsats, lik integrering av flyktninger i selve
etableringsfasen ved nye boforhold, for deretter å knytte brukere med behov for ytterligere
bistand opp mot øvrige helse- og omsorgstjenester. Konklusjonen ble en overføring av
ressurser fra psykisk helse og rus til en ny boligtjeneste.
Subsidiering av leietaker og ikke bolig
Delprosjektet ble lagt til Teknisk forvaltning. Det ble lagt ned mye arbeid på bl.a. kartlegging
og vurderinger i forhold til nivå og prinsipper for husleie. Konklusjonen ble at kommunen
skulle legge seg på gjengs husleie. Dette er behandlet i egen politisk sak og omtales ikke
ytterligere her.
Status på innføring av gjengs husleie og videre strategi vil politisk behandles første halvår
2018.
Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeidet
Hovedprosjektet hadde som mandat å sørge for et helhetlig og godt koordinert boligsosialt
arbeid. Med føringer fra den boligsosiale handlingsplanen og foranalysen fra 2015 ble
hovedfokus å etablere felles tverrsektoriell forståelse for muligheter og utfordringer knyttet til
det boligsosiale arbeidet. I tillegg arbeidet prosjektleder mye med strukturering,
systematisering og operativ drift.
Hovedprosjektet valgte etter hvert å anbefale etablering av en egen enhet for å ivareta helheten
for dette arbeidet. Det ble videre anbefalt at den burde være tverrsektoriellt sammensatt og
jobbe med det totale boligsosiale arbeidet.
Boligtjenesten ble etablert som egen enhet 1/1-17 med egen enhetsleder. Boligtjenesten er
ansvarlig for realisering av ambisjonene i Boligsosial handlingsplan og Husbankens
kommuneprogram. Enheten har fått ressurser og oppgaver fra NAV, Psykisk helse og rus,
Flyktningetjenesten, Teknisk Forvaltning og Teknisk Drift. Det er kun tilført midler til
enhetslederstillingen. Ellers er det ikke opprettet nye årsverk, kun flyttet årsverk mellom egne
enheter og overført fra andre sektorer.
Hovedaktivitetene til enheten er å være kommunens «nav» for boligsosiale aktiviteter, både på
strategisk og operativt nivå. Dette innebærer å bistå personer, som av ulike årsaker ikke har et
trygt og stabilt boforhold med fremskaffelse av og etablering i bolig. Videre skal det sørges for
en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale utfordringer i
kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom kunnskap om innbyggernes behov og
ressurser, tett samarbeid med øvrige enheter, god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt
disponerte boligmassen, formidling mot det private utleiemarkedet, riktig bistand ved
etablering i bolig samt økt kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler.
Enheten ble besluttet organisert i sektoren Helse og omsorg med rapporteringsansvar til
kommunalsjef.
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Rådmannens vurdering
Ringerike kommune inngikk i juni 2016 en ny programavtale om deltakelse i Husbankens by og
tettstedsprogram. Programmet er en operasjonalisering av strategien «Bolig for velferd» nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020. Dette programmet erstatter BASIS. Det
nye programmet har fastsatt følgende nasjonale mål:
1. Alle skal ha et godt sted å bo
2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv
Husbankens by- og tettstedsprogram gir føringer på at bl.a. barnefamilier med lav inntekt er en
prioritert gruppe. Boligtjenesten velger å se dette i sammenheng med pilotprosjektet i NAV,
med fokus på helhetlig oppfølging av lavinntekts barnefamilier. Boligtjenesten ønsker, som del
av en tverrfaglig gruppe, og benytte handlingsrommet for startlån og tilskudd til etablering.
Dette vil styrke barnefamilier med lav inntekt sin mulighet for å kjøpe bolig i godt egnede
bomiljøer.
Med utgangspunkt i programavtalen med Husbanken og de nasjonale målsettingene, ble det
inngått en samarbeidsavtale med husbanken.. Arbeidet med å etablere en mer tydelig
boligsosial struktur på tvers av sektorer og enheter, vil videreføres. Det vil tydeliggjøres ansvar
og forventninger i kommunen som helhet og i den enkelte enhet, for den nye planperioden
2018-2020. Denne vil komme som ny politisk sak første halvdel av 2018. Rådmannen vil også
legge frem mer konkrete måltall for å følge opp videre utvikling og strategi.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 16.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Stine Lien/Kristin Akre-Hansen
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Arkivsaksnr.: 17/4198-1

Arkiv: X12

Avvikling av kommunale heimevernsnemnd
Saksnr.: Utvalg
147/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Kommunal heimevernsnemnd i Ringerike kommune nedlegges.
Beskrivelse av saken
Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop.
102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven.
Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og
forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale heimevernsnemder
legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på distriktsnivå. Kommunene vil
gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. forskrift om råd, utvalg og nemnder i
Heimevernet § 2.
Forsvarsdepartementet ber kommunene formelt å avvikle de kommunale heimevernsnemdene
fra 1. juli 2017. Slik melding ble mottatt i kommunen 3/9-2017.
Rådmannens vurdering
Heimevernsnemnda i Ringerike kommune består av:



Viera Rozmara-Frydenlund (H) leder vierafry@start.no
Viggo Elstad (FrP) velstad@yahoo.no

Varamedlemmer:
 Rolf Vegger Aarflot (V) Rolf.wegger.aarflot@ringerike.kommune.no
 Tor Bøhn (FrP) torbohn@aolnorge.no
I tråd med skriv fra forsvarsdepartementet (se beskrivelse av saken) anbefaler rådmannen at
den kommunale heimevernsnemnd nedlegges.
De kommunalt oppnevnte medlemmer og varamedlemmer har fått kopi av dette saksframlegg.
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Vedlegg
 Ingen

Ringerike kommune, 17.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Side 39 av 59

RINGERIKE KOMMUNE

Sak 148/17

Arkivsaksnr.: 17/4200-1

Arkiv: H06 &13

Sør-Øst 110-nødalarmsentral. Valg av organisasjonsform, - høring
Saksnr.: Utvalg
148/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune er av den oppfatning at «Sør-Øst 110» bør organiseres som et
interkommunalt selskap (IKS).
Beskrivelse av saken
Tønsberg kommune er pålagt å etablere en nye 110 nødalarmsentral for region Sør-Øst. Alle
kommunene i regionen er pliktige til å knytte seg til sentralen og gjennom avtale delta i
finansering av drift og etablering. (jf Brannloven § 16). Dagens Vestviken 110 i Drammen og
110 Telemark i Skien vil opphøre. Vestviken 110 har besluttet å overføre alle oppgaver og
tjenester til den nye sentralen i Tønsberg. 110 Telemark vil kun overføre de lovpålagte
oppgavene.
Etter dette vil «110 Sør-Øst» forestå mottak av brann- og nødmeldinger samt lovpålagte
automatiske brannalarmer som etter loven skal utføres ved 110 – nødalarmsentralen, herunder
alle de oppgaver som følger av dette, som utkalling av brannvesen, oppfølging, loggføring osv.
Sør-Øst 110 skal utføre dette for kommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold pluss
Jevnaker kommune i Oppland.
Videre vil Sør-Øst 110 kunne tilby tilleggstjenester for de kommuner ev. andre som ønsker
dette. Styringsgruppa har besluttet at følgende tjenester kan utføres av Sør-Øst 110:










Automatiske brannalarmer (ABA)
Heisalarmer
Teknisk alarmer/Sikkerhetsalarmer
Røykvarsler fra trygghetsalarmer
Automatiske brannalarmer (ABA) fra vaktselskap med og uten avtale
Mottak av brannmeldinger fra flyklubber, koordinering hendelse skogbrann
Mottak sikringsradio
Varsling av kriseledelse
Utvarsling av skogbranntropper og lederstøtte
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Ved etablering av Sør-Øst 110 vil kommunene i de tre fylkene (pluss Jevnaker kommune)
fortsatt kunne få utført sine tilleggstjenester som før, enten ved Sør-Øst 110 eller ved alarm/responssentralen i Skien (tidligere 110 Telemark).
Rådmannens vurdering
Etablering av en ny sentral vil medføre kostnader til utstyr og infrastruktur i ny
operasjonssentral. DSB vil dekke det aller meste av kostnadene til dette, men noe faller også
på Sør-Øst 110 ettersom DSB kun dekker kostnader relatert til de lovpålagte oppgavene. Det
er så langt anslått at den kommunale andelen av etableringskostnader til utstyr,
overgangsordninger og prosjektomkostninger kan bli ca. 2,5 mill kr. og forskutteres av
Tønsberg kommune inntil ny eier er klar.
Det er for tidlig å kunne si noe nærmere om driftskostnadene. Prosjektgruppa og
arbeidsgruppene arbeider nå med kartlegging av bemanningsbehov og andre kostander.
Styringsgruppa har også bestilt en risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder
bemanningsbehovet og turnusordning. Inntekter fra tilleggstjenester vil kunne redusere det
beløpet hver kommune må bidra med til driften av 110-sentralen.
Det er 52 kommuner som deltar i dette samarbeidet. Styringsgruppa har anbefalt at
kommunenes bidrag kun fordeles etter innbyggertall. Rådmannen regner med å ha en bedre
oversikt over de økonomiske konsekvensene i februar 2018, og vil komme tilbake til
kommunestyre med egen sak i mars 2018.
Sentralt ifm etableringen av en nye 110-sentral i Tønsberg, står spørsmålet om hvilken
organisasjonsform/eierform den nye sentralen skal ha. På oppdrag fra Tønsberg kommune har
KS Konsulent AS utredet flere alternativ og kommet med en anbefaling. Utredningen ble
presentert på kommunemøtet om dette temaet i Tønsberg 15.6.2016. Utredningen fra KS
Konsulent AS følger som vedlegg til denne sak.
Styringsgruppa for Sør-Øst 110 har behandlet utredningen og konkludert med at de tre mest
aktuelle organisasjonsformene er:
1. Nytt interkommunalt selskap (IKS)
2. Videreføring og endring av dagens Vestviken 110 IKS (flere deltakere, nytt navn osv)
3. Nytt aksjeselskap (AS)
Ringerike kommune er invitert til å uttale seg om organisasjonsform innen 20. desember 2017.
Dagens to alarmesentraler er organisert som IKS (InterKommunalt Selskap) og som
«Interkommunalt samarbeid» etter § 27. KS Konsulent anbefaler at den nye «Sør-Øst 110»
organiseres som et IKS, noe som godt ivaretar behovet for kommunal eierstyring, er godt
egnet for foretningsmessig drift og framstår som eget rettssubjekt. Rådmannen anbefaler at
Ringerike kommune slutter seg til denne vurdering.

Side 41 av 59

Sak 148/17

Vedlegg
 Utredning av organisasjonsform for ny 110 nødalarmsentral Sør-Øst

Ringerike kommune, 17.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Sak 149/17

Arkivsaksnr.: 17/4413-1

Arkiv: Q34

Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn
Saksnr.: Utvalg
149/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med
minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser.
2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris.
3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av
ladepunktene.

Sammendrag
I henhold til ny sentral parkeringsforskrift er kommunen forpliktet til å tilby minimum 6 %
ladeplasser av totale antall kommunale parkeringsplasser. Minimumskravet på 6 % utgjør en
kostnad i størrelsesorden kr 4,0 – 4,5 millioner.
Alternativ kostnadsberegning ved å etablere 10 % ladepunkter istedenfor minimumet på 6 %
blir i størrelsesorden ca. 5,0 millioner kroner. Se skjema lenger ned i dokumentet.
Ladepunktene skal ha betalingsløsning. I dag er det gratis å lade og rådmannen mener det er
nødvendig at ladepunktene forberedes for betalingsløsninger da kommunen i fremtiden ikke
kan eller bør gi gratis strøm til lading.
Rådmannen vuderer at kommunen har behov for bistand med prosjektering, bygging, samt
videre drift og vedlikehold av ladepunkter på kommunale p-plasser. Etablering av evt. ladepkt.
kan komme på plass i løpet av 2018.

Innledning / bakgrunn
Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på
minimum 6 % av totale antall plasser.
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På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig
antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med
lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks
prosent av det totale antallet plasser.
Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller
driftskostnadene blir urimelig høye.
Trer i kraft 1 jan 2018.
Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse
ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft. Ringeriks-Kraft oppgir at disse nå krever
mye vedlikehold og er modne for utskifting.
Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 480 stk., hvorav 6 % utgjør 30 stk.
Dette resulterer i et behov for å etablere 30 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de
ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.
Alternativ til et minimum er å etablere ladepunkter til f.eks. 10 %, noe som utgjør 48 stk.
Det anes som fordelaktig å etablere de nye ladepunktene på kommunens «større» p-plasser.
Dette for å få «stordriftsfordeler» pr. målerskap. Ladepunkter ved gateparkering anses som lite
aktuelt.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet behandlet 24.01.2017 sak ang. ny parkeringsforskrift, saks nr. 16/4210.
Vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering.
2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner.
3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig
framtidig innføring av betaling for ladestrøm.
Side 44 av 59

Sak 149/17

Økonomiske forhold
Erfaringstall på etablering av vanlige ladepunkter er ca. kr 35.000,- for ladepunkter med lav
effekt (inntil 7,2 kW), forutsatt mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for
hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere da det normalt må utbedringer på infrastrukturen (ny
trafo, nytt ledningsnett etc.). På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det
også settes opp et målerskap for registrering av strømforbruk. Kostand pr. skap er ca. kr
60.000,-. I tillegg kan det komme uforutsette kostander anslått til kr 500.000,-, samt kostander
til strømtilførsel (graving og kabel) anslått til kr 1.500.000,-. Erfaringstall for etablering av
hurtigladere er i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,- for selve ladepunktet. Kostnader til
nødvendig ny infrastruktur kommer i tillegg. Utbygging med hurtigladestasjoner er derfor ikke
aktuelt i denne omgang.
Forvaltningsavdelingen har ikke spesialkompetanse på fagfeltet ladestasjoner, og det er derfor
behov for å engasjere konsulent/prosjektleder for å få dette gjennomført. Anslått kostand til
dette er ca. kr 700.000,-. Totalkostnad for prosjektet ved å bygge ladepunkter til 10 %
ladepunkter blir ca. kr 5 millioner kroner.
Alternativ kostnadsberegning er ved å etablere 6 % ladepunkter, minimumskravet, istedenfor
10 %. Totalkostnad for prosjektet blir da i størrelsesorden ca. kr. 4,0 – 4,5 millioner kroner.
Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for betaling, da kommunen i fremtiden ikke kan gi
gratis strøm til lading.
Investeringsmidler ligger ikke inne i rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 – 2021.
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Alternativt forslag til vedtak:
1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med
minimum 6% andel av totalt antall p-plasser.
2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris.
3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av
ladepunktene.
Rådmannens vurdering
Kommunen er forpliktet til minimum å etablere 6 % ladepunkter i henhold til gjeldende
Parkeringsforskrift (§ 35). Rådmannen anbefaler derfor å beslutte utbygging av ladepunkter for
ladbar motorvogn i henhold til Parkeringsforskriften (§ 35) og samtidig bygge ut for 10 %
dekning for å vise at Hønefoss er en by som satser på miljøet.
Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris.
Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av ladepunktene.
Finasiering kommer rådmannen tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial 2018.
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Vedlegg

Ringerike kommune, 30.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Morten Fagerås
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Sak 150/17

Arkivsaksnr.: 17/4482-1

Arkiv: M00 &32

Gebyr analyse - orienteringssak vann og avløp
Saksnr.: Utvalg
150/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Innledning / bakgrunn
Formannskapet i Ringerike kommune ønsker svar på konsekvensene for forbruksgebyret
(årsgebyr) for vann og avløp i årene 2017 til 2020 dersom tilknytningsgebyret økes.
Formannskapet ønsker å få belyst tre ulike scenarier; dobling, tredobling og firedobling av
tilknytningsgebyret.
I tillegg ønskes det en gebyranalyse som viser gebyrutviklingen for gebyrområdene vann og
avløp med og uten Hole kommune. En analyse som redegjør for befolkningsvekstens
innvirkning på utviklingen av gebyrsatsene i kommunen i årene 2017-2036.
Vedlagt saken ligger to rapporter utarbeidet av EnviDan Momentum som svar på denne
bestillingen.
Investeringer
Det er vedtatt betydelige investeringer innenfor vann og avløp de nærmeste årene. Bakgrunnen
er at dagens kapasitet er nådd. Etter 2020 er det ikke lagt inn store investeringer innenfor VAR
område.
Med de investeringene som nå blir gjennomført er rådmannens vurdering at vi har nok
kapasitet innenfor avløp i mange år fremover. Renseanlegget vil ha en kapasitet på 48 000pe
når det er ferdig. Med Hole har vi nok kapasitet til 42 000pe. Dette er med det antall
innbyggere Hole har i dag.
De største investeringene er nytt vannverk og utvidelsen av Monserud renseanlegg.
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Ringerike vannverk
Budsjett på 120 mill kr. Byggestart i juni 2016. Ferdigstilles i desember 2017. Da vil det være
en periode med prøvedrift frem til mars 2018.
Dagens kapasitet er på ca 23000pe. Nytt anlegg vil være på 60 000pe.
Dagens produksjon er på 100 l/s. Nytt anlegg ved full drift vil ha en produksjon på 225 l/s
Nytt høydebasseng på 3000m3 er en del av prosjektet.
Monserud renseanlegg
Budsjett på 350 mill.
Byggestart november 2016. Planlagt ferdigstillelse januar 2019. Det vil være prøvedrift fra
februar 2019- august 2019.
Dagens kapasitet er nådd på 24 000pe. Maks kapasitet på nytt anlegg er 36 000pe. Total
kapasitet fullt utbygd er 60 000pe
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har engasjert EnviDan Momentum til analysearbeidet. Det er i saken
vurdert økning av tilknytningsgebyret. I tillegg er det gjort en analyse av gebyrutviklingen på
vann og avløp, med og uten Hole på avløp.
Tilknytningsgebyret
Analysen viser at en økning av tilknytningsgebyret vil til en viss grad dempe den forestående
økningen av vann og avløpsgebyrene. Med dagens tilknytningsgebyr er det antatt at samlet
forbruksgebyr for vann og avløp må øke med 37,5 % fra 2015 til 2020 for å fullt ut dekke
kostnadene. Dersom tilknytningsgebyret firedobles så vil samlet forbruksgebyr for vann og
avløp måtte øke med 30,8 % for å dekke kostnadene, sammenlignet med 2015.
Relativt sett utgjør inntekter fra tilknytningsgebyr en liten andel av de totale gebyrinntektene.
Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 2,2 % av de totale gebyrinntektene i perioden
2015 til 2020 med dagens tilknytningsgebyr. Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 5,9
% av de totale gebyrinntektene i perioden 2015 til 2020 med en firebobling av dagens
tilknytningsgebyr.
Totalt sett øker kostnadene som må dekkes inn over gebyrene med 38,3 % fra 2015 til 2020
uavhengig av hvor stor andel som finansieres gjennom nye tilknytninger.
Dersom antall tilknytninger blir større enn hva som er forutsatt i denne analysen så vil effekten
på forbruksgebyret også bli større.
Det er normalt å anbefale at tilknytningsgebyret settes relativt lavt. Dette kan begrunnes i at
kommunen ikke har særskilte kostnader som oppstår som følge av en ny tilknytning og at et
høyt gebyr vanskeliggjør budsjetteringen av årsgebyret, og herunder bruk av/avsetning til
selvkostfond, siden det er vanskelig å forutse hvor mange tilknytninger det blir de neste årene.
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Utviklingen av avløpsgebyrene i Ringerike kommune med og uten Hole kommunes
tilkobling mot Monserud renseanlegg

Hole kommunes selvkostpris er høyere enn økningen i driftskostnader ved Monserud for
samtlige år i analysen. Dette medfører at gebyrene vil være lavere i Ringerike kommune med
Hole tilkoblet Monserud renseanlegg. Differansen mellom scenario 1 og scenario 2 er størst i
år 2022. I årene 2023-2036 vil Holes belastning på renseanlegget som andel av total belastning
reduseres som følge av
befolkningsveksten i Ringerike. Dette vil gjøre at differansen mellom scenario 1 og scenario 2
avtar med årene.
Det er her verdt å legge merke til at gebyrene stiger frem mot 2020 og avtar deretter frem mot
2036. Denne utviklingen kommer av økt befolkningsvekst og ingen planlagte investeringer
etter 2020
Utviklingen for en gjennomsnittshusholdning med et årsforbruk på 160m3 i årene 20172036

Årsgebyret for vann i Ringerike kommune vil øke frem mot 2020 og avta i årene frem mot
2036. Økningen skyldes økning i kapitalkostnader ved investeringer i årene 2017-2019.
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Årsgebyret avtar i påfølgende år grunnet høy befolkningsvekst samt at analysen ikke tar hensyn
til eventuelle investeringene som gjøres på gebyrområde vann i årene etter 2019.
Rådmannens vurdering
Siden gebyrene påvirkes i liten grad av tilknytningsavgiften størrelse anbefaler rådmannen at
tilknytningsavgiften holdes relativt lavt.
Ringerike kommunes årsgebyrer for vann og avløp består utelukkende av forbruksgebyr etter
målt eller stipulert mengde vann. Kommunens årsgebyr har ikke et fastledd, gjerne kalt
abonnementsgebyr. Dette er noe som kan vurderes innført.
Vurdering av fremtidige investeringsbehov.
Det er ikke beregnet store investeringer etter 2019. Eventuelle nye investeringer er ikke med i
denne gebyranalysen.
Med de vedtatte investeringene som nå foreligger, vil dette gi økte gebyrer på både vann og
avløp fremover. Dette dempes en del hvis Hole kommer inn på avløpsiden.
Vedlegg

Ringerike kommune, 06.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunn Edvardsen
saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal
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Sak 151/17

Arkivsaksnr.: 17/4535-1

Arkiv: F30

Bosetting av flyktninger i 2018
Saksnr.: Utvalg
151/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.11.2017

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar å bosette 35 flyktninger i 2018.
2. 2 av bosettingene forbeholdes enslige mindreårige over 15 år, men kommunen vil være
fleksibel i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over og under 15 år dersom
alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg.
3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.
4. Tjenestene bygd opp for mottak og bosetting i 2016 og 2017, bygges gradvis ned de
neste årene og tilpasses bosettingsantallene.
5. IMDI anmodes om ikke å tildele enslige mindreårige flyktninger til Ringerike kommune
i 2019.

Beskrivelse av saken
Prognoser fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at det er behov for å
bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018. Dette tallet inkluderer 150 enslig mindreårige
flyktninger, og er et langt lavere tall enn de siste årene. Grunnen er at det kommer færre
flyktninger til landet.
Ringerike kommune anmodes om å bosette 35 flyktninger i 2018 hvorav 2 plasser forbeholdes
enslig mindreårige.
Ringerike kommune har bosatt omlag 130 flyktninger i 2016 og 100 i 2017 inkludert
familiegjenforening. Ringerike kommune har dimensjonert tjenestene sine for å ivareta et
vesentlig høyere antall flyktninger enn det IMDI anmoder kommunen om å bosette i 2018.
Dette vil bety at kapasiteten i tjenestene, som bofellesskap for unge enslige mindreårige,
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Læringssenteret for voksne og flyktningkontoret, etter hvert må bygges ned i takt med
synkende antall flyktninger, gjennomført introduksjonsprogram og redusert flyktningetilskudd.
Ringerike kommune har de siste to årene mottatt 25 enslige mindreårige under 18 år. Det
kommer nå få enslige mindreårige til landet. En anmodning på bosetting av kun 2 betyr at
tjenestene som er bygd opp for dette formålet gradvis fases ut.
Dersom det i løpet av 2018 kommer endret anmodning fra IMDI, vil rådmannen legge fram ny
sak om dette.
Rådmannens vurdering
Det kommer som nevnt tidligere, færre flyktninger til Norge og færre får innvilget bosetting.
Ringerike kommune har gjort en innsats ved å vedta og gjennomføre bosetting av det antall
flyktninger det har vært anmodet om. Rådmannen anbefaler at IMDI’s anmodning om
bosetting av 35 flyktninger i 2018 vedtas.
Med bakgrunn i de ekstra utfordringer det er å bygge opp og bygge ned bosettingstiltak for
unge enslige mindreårige vil Ringerike kommune be om at det ikke tildeles flyktninger i denne
gruppen fra 2019.
Vedlegg:
 Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2018.

Ringerike kommune, 09.11.2017
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Geir Svingheim
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Arkivsaksnr.: 17/2124-1

Arkiv: 144 C20

Fysisk aktivitet ved grunnskolene i Ringerike
Saksnr.:
39/17
152/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.11.2017
21.11.2017

Forslag til vedtak:
Informasjonen om fysisk aktivitet i Ringeriksskolen tas til orientering.

Saksutredning
Rådmannen la i april 2016 fram sak om mulighetene for daglig fysisk aktivitet for alle elevene i
Ringeriksskolen. Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1.
2.

Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i
Ringeriksskolen tas til orientering.
Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret
2016/2017 med inntil 30 minutter fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme.

Denne saken er en tilbakemelding på situasjonen når det gjelder fysisk aktivitet, og
kommunestyrets vedtak fra 2016.
Alle grunnskolene har rapportert om arbeidet med, og sitasjonen for, fysisk aktivitet for alle
elever i skolene.
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Under følger en oppsummering av fysisk aktivitet og kroppsøving ved grunnskolene i
Ringerike etter tilbakemelding fra skolene.
Skole

Krøppsøving

Veien

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Kirkeskolen

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.
Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.
Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Nes skole

Eikli

Uteskole, valgfag og
Generell aktivitet ved skolen,
andre faste aktiviteter begrensninger i mulighetene for daglig
fysisk aktivitet
Fysak 5.-7. trinn,
Uteområdene er flott og brukes av elevene i
uteskole 1. og 2. trinn. pauser. Ballbinge, fotballbane, håndballbane
lekeapparater, skiløyper når det snø, skøyter
og aking.
Trivselslederne
Skolen skal oppfylle antall timer med
arrangerer daglig
ordinær undervisning.
trivselsaktiviteter.
Daglig gåtur 25 – 30
Opptur v/DNT, ute- og tur-dager til ulike
minutter for alle.
turmål.
Fysak 5.-7. trinn.
Trivselslederne
organiserer aktiviteter i
storefri 3 d/u.
1.-4. trinn har fast
uteskole 1d/u.
Fysak 5.-7. trinn.
Planlegger å starte
med trivselsledere og
daglige aktiviteter i
2018.
1.-4. trinn har uteskole
1 d/u.
5.-7. trinn har
timeplanlagt Fysak
1d/u.

Ullerål

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Vang skole

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Helgerud

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Fysak 5. og 6. trinn,

Sokna

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Hønefoss

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Fysak for 5.-6.trinn,
valgfag fysisk aktivitet
og helse, uteskole for
1. trinn 1 d/u.
Turdag 1d/u for 1.
trinn,
fysak 1 d/u for 2.
trinn,
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Stor aktivitet i friminutt.

Ullerål skole har mange faste aktivitetsdager
gjennom skoleåret som;
Innebandyturnering, håndballturnering,
sykkelturer, basketcup, skøytedag,
friidrettsdag, skistafett m.m.

Godt tilrettelagt uteområde for aktiviteter;
fotball, håndball, ballbinge, basketbane,
skaterampe, oppkjørte skiløyper når det er
snø.
Deltakelse i cuper, balldag, skidag,
idrettsdag, orienteringsdag, naturdag m.m.
Idrettsdag, sykkeldag, svømming,
orrhaneleik, deltar i forskjellige cuper,
vintertur mellomtrinnet. Skiløyper i
nærområdet når det er snø. Skolens
uteområde er bra og brukes mye.
Turer og aktivitetsdager i løpet av skoleåret

Idrettsdag, sykkeldag, skidag

Sak 152/17

Skole

Krøppsøving

Tyristrand

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Haugsbygd
u.skole

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.
Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.
Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Hov u.skole

Veienmarka
u.skole

Hallingby

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Uteskole, valgfag og
Generell aktivitet ved skolen,
andre faste aktiviteter begrensninger i mulighetene for daglig
fysisk aktivitet
Fysak 6. og 7 trinn 1
Regelmessige turer for alle trinn. Idrettsdag,
d/u.
skidag, turer til Hovinsetra, turneringer,
Valgfag på
orienteringsdag, trivselsdag m/aktiviteter
ungdomstrinnet.
Valgfag – fysisk
Idrettsdag, skogdag, vinteraktivitetsdag,
aktivitet og helse.
balldag og mestringsdag, ulike turneringer.
Valgfag – fysisk
aktivitet og helse.

Idrettsdag, bli-kjent dag, opptur m/DNT,
deltakelse i ulike cuper.

Valgfag – fysisk
aktivitet og helse.

Trinnvis idrettsdag, ekskursjoner, frivillig
fysisk aktivitet i gymsalen i storefri.
Rammetimetallet og lærerdekning er
begrensende faktorer.
Sykkelturer, ballaktivitetsdag, cuper og
turneringer, vinteraktivitetsdager.

Valgfag på
ungdomstrinnet.
Fysiogøy for 1. trinn,
Fysak for 5. trinn og
motorisk gruppe for 6.
trinn 1t/u.

Har ikke tid til mer innenfor dagens start og
sluttidspunkter. Må forholde oss til
skoletransporten.

Valgfag på ungdomstrinnet med aktivitetsmål: Fysisk aktivitet og helse og natur, miljø og
friluftsliv
Skole

Tyristrand
Veienmarka
Haugsbygd
Hallingby
Sokna
Nes
Hov
Sum hele
kommunen

Sum elever på
Valgfaget; Valgfaget;
Andel elever med
ungdomstrinnet natur, miljø fysisk aktivitet de to valgfagene
og
og helse
friluftsliv
123
50
40,6 %
288
92
31,9 %
216
85
39,4 %
105
37
15
234
1018

24
17
50
74

71
315

22,9 %
45,9 %
0
51,7 %
38,2 %

(hentet fra GSI høsten 2017)
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Fra gjeldende fag- og timefordeling for grunnskolen.
Fag/trinn

1.–4.
trinn

5.–7.
trinn

478

Kroppsøving

Sum
1.-7.

8.–10.
trinn

Sum
grunnskole

478

223

701

Valgfag

0

0

0

171

171

Fysisk aktivitet

0

76

76

0

76

Tabellen viser sum klokketimer i faget
Oppsummering av tiltak og aktiviteter skolene gjennomfører knyttet til fysisk aktivitet:
Kroppsøving: I grunnskolen skal elevene ha et minstetimetall i kroppsøving slik tabellen over
viser: Barnetrinnet 478 årstimer (60 minutters timer). Fordelt på 38 skoleuker gir dette i
underkant av 2 timer kroppsøving i uken per trinn.
Videre har mellomtrinnet, 4. – 7. trinn 76 årstimer (2 uketimer) med fysisk aktivitet, Fysak, i
tillegg til kroppsøvingstimene. Skolene på Ringerike har fordelt disse timene til 5., 6. eller 7.
trinn med 1 time, - ei økt i uka.
Valgfag: På ungdomstrinnet har elevene valgfag – 57 årstimer, eller 1,5 timer i uka.
Valgfagene; natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse er særlig populære. 38 % av
elevene har valgt et av disse tilbudene. Det betyr at de elevene som har gjort at slikt valg, er
fysisk aktiv også i disse timene.
Uteskole: Mange av skolene har en fast uteskoledag for alle, særlig på de lavere trinnene.
Disse dagene arbeider elevene med fagene ut fra en praktisk vinkling i tillegg til at de er fysisk
aktive.
Aktivitets- og temadager: Alle skolene har hvert år dager med forskjellige aktiviteter som
turneringer, sykkeldag, turdag (-er), orienteringsdag, friidrettsdag, eller ulike temadager der
også fysisk aktivitet er sentralt, eksempelvis knyttet til TV-aksjonen.
Uteområdene og aktivitet i pauser: Uteområdene ved grunnskolene i kommunen inviterer til
aktivitet. Skolene i kommunen har store godt tilrettelagte uteområder og nærmiljøer som
inspirerer elevene til aktivitet til alle årstider. Fra skolene meldes det at elevene er veldig aktive
med fritt valgte aktiviteter når det er pauser i undervisningen (friminutt). Noen skoler har og
trivselsledere som organiserer aktiviteter. Dette planlegges innført ved flere skoler.
Oppsummert så melder skolene om stor bredde og hyppighet i fysisk aktivitet, men i mindre
grad om nye forsøk siste skoleår. De aller fleste elever er fysisk aktive i gjennomsnitt minst en
halv time om dagen. Dette skjer gjennom timeplanlagt kroppsøving, valgfag, timer til fysisk
aktivitet, svømmeopplæring, uteskole, organiserte og frie aktiviteter og lek.
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Begrensninger og muligheter for mer fysisk aktivitet
Dersom en skal utvidet til for eksempel en time fysisk aktivitet, så kan det nevnes to faktorer
som kan påvirke dette:
 Skoleskyss; - skolenes start og sluttidspunkter
 Bemanning
Ved alle kommunens grunnskoler er det elever som er avhengige av skoleskyss. Vel
25 % av elevmassen bor så langt fra skolen at de har rett til, - og får fri skoleskyss.
Skolebussenes ankomst- og avgangstider setter rammer for skoledagene. Skal en legge inn mer
tid utenom fagene øremerket fysisk aktivitet og således utvide skoledagen, påvirker dette
Brakars (Buskerud kollektivtrafikk) totale transportopplegg, og vil medføre større kommunale
kostnader for skoleskyss.
Fysisk aktivitet dreier seg ikke bare om kvantitet, men og om kvalitet. Skal 30 minutter daglig
fysisk aktivitet driftes og ledes av kompetente ansatte vil dette føre til økte lønnsutgifter. I
kommunestyresak 82/16, ble dette estimert til 1,5 millioner kroner.
Må skoledagen utvides for å får dette til, blir kostnaden langt høyere grunnet økte
skyssutgifter.
Andre veier å gå er å se på arbeidsmåtene i fagene og om en kan arbeidet med målene samtidig
som en er fysisk aktiv, slik en gjør i uteskolen på småskoletrinnet.
I noen kommuner har skoler redusert timetallet i fagene for i stedet å ha fysisk aktivitet. Dette
gir en utfordring i forhold til den nasjonale forskrift for fag og time-fordeling (Udir 1-2017)
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak om muligheten for daglig fysisk aktivitet for alle elevene i Ringeriksskolen ble behandlet av
kommunestyret i sak 82/16.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen er glad for at det er mange fysisk aktive elever i Ringeriksskolen, og at det foregår
et bredt spekter av aktiviteter. Skolenes uteområder er godt tilrettelagte for aktivitet noe som
også er bra for fysisk aktivitet, men også for elevenes læringsevne.
Fysisk aktivitet dreier seg ikke bare om kvantitet men og om kvalitet. Det er viktig å legge
godt til rette for fysisk aktivitet. Dette har en klar folkehelseeffekt.
Rådmannen oppfordre skolene til å ha fokus på arbeidsmåter som stimulerer og krever fysisk
aktivitet i fagene. Når det gjelder midttime eller det lengste friminuttet, så viser erfaringer fra
skoler med elever som trivselsledere at disse bidrar til større og mer strukturert aktivitet.
Rådmannen mener derfor at ordningen med trivselsledere kan vurderes innført ved flere skoler.
Ringerike kommune, 26.10.17
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4458-1

Arkiv:

Månedsrapportering september 2017
Forslag til vedtak:
Månedsrapport september 2017 tas til orientering

Innledning / bakgrunn
Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av
disse er tertialrapporter som skal innehold noe mer utfyllende informasjon om situasjonen
innenfor drift og investering.
Sammendrag
Årsprognosen indikerer at Ringerike kommune vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser
et merforbruk på 9,3 mill kroner, i forhold til budsjett.
Prognosene har forbedret seg med 2,1 mill kroner fra forrige månedes øknomirapportering.
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 Regnskap Budsjett
Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige
pr sept 2016 hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017
(inkl endr 1. T)
% rapportering
-241 744 -203 306
-56 508
5 594
6 825
7 453
78 787
78 383
76 516
129 011
134 280
136 926
194 637
213 048
206 575
95 455
111 281
117 874
14 081
18 524
20 748
459 557
462 577
431 489
68 481
54 329
54 860
-73 464
-80 304
-5 910
-1 239 870 -1 251 768 -1 176 694
25 988
49 519
73 655

146 798
628
-1 867
2 646
-6 473
6 593
2 224
-31 088
531
74 394
75 074
24 136

9 284
9 792
99 923
183 921
287 478
160 024
27 318
615 620
111 694
-5 395
-1 594 445
113 354

0
9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
-1 574 945
116 274

-9 284
125
-3 607
1 472
-2 300
1 475
-10
-23 074
-4 485
-1 300
19 500
2 920

1%
-4 %
1%
-1 %
1%
0%
-4 %
-4 %
19 %
-1 %
3%

-11 389
125
-3 591
118
-2 565
2 200
-10
-22 584
-8 452
-1 300
19 500
5 170

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det budsjettert med et «overskudd» i år
på 33,8 mill kroner (avsetning til disposisjonsfond).

-

Dersom regnskapsresultatet blir slik årsprognosen nå indikerer, vil årets «overskudd» bli
redusert til ca. 24,5 mill kroner.
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 4,2% i august 2017. Det er 1,2 prosentpoeng
lavere enn august 2016.
Pr september 2017 har vi 2260 ansatte fordelt på 1782 årsverk. Det er hhv. 23,8 og 50 flere
enn september i fjor. Andelen deltidsansatte og personer på variabel lønn, er økt noe.
Rådmannens vurdering
Vi styrer fortsatt mot et positivt regnskapsresultat ved årets slutt, og månedens prognose er
forbedret med 2,1 mill kroner. Det beregnes en økning i finansutgiftene, men samtidig har flere
tjenesteområder kommet nærmere en budsjettbalanse.
Sykefraværet synker fortsatt og fraværet i august er lavere enn samme tid i fjor.

Vedlegg
Månedsrapport september 2017

Ringerike kommune, 02.11.2017
Tore Isaksen
rådmann

leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

-

Månedsrapport

September 2017
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1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 2017. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av
regnskapstall pr 30.09.2017.
Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinntekter, pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få resultateffekt både positivt og negativt i
forhold til årsprognosen som vises i denne rapporten.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 9,3 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige økonomirapport på 2,1 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 Regnskap Budsjett
Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige
pr sept 2016 hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017
(inkl endr 1. T)
% rapportering
-241 744 -203 306
-56 508
5 594
6 825
7 453
78 787
78 383
76 516
129 011
134 280
136 926
194 637
213 048
206 575
95 455
111 281
117 874
14 081
18 524
20 748
459 557
462 577
431 489
68 481
54 329
54 860
-73 464
-80 304
-5 910
-1 239 870 -1 251 768 -1 176 694
25 988
49 519
73 655

146 798
628
-1 867
2 646
-6 473
6 593
2 224
-31 088
531
74 394
75 074
24 136

9 284
9 792
99 923
183 921
287 478
160 024
27 318
615 620
111 694
-5 395
-1 594 445
113 354

0
9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
-1 574 945
116 274

-9 284
125
-3 607
1 472
-2 300
1 475
-10
-23 074
-4 485
-1 300
19 500
2 920

1%
-4 %
1%
-1 %
1%
0%
-4 %
-4 %
19 %
-1 %
3%

-11 389
125
-3 591
118
-2 565
2 200
-10
-22 584
-8 452
-1 300
19 500
5 170

Etter justeringer i forbindelse med 1. tertialrapport er det budsjettert med et «overskudd» i år på
33,8 mill kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen nå
indikerer, vil årets «overskudd» være redusert til ca. 24,5 mill kroner.

3. Kommentarer til årsprognosen
Barnehage
Barnehageområdet har et positivt avvik på 1,5 mill kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes i
hovedsak en nedgang i antall barn i private barnehager fra høsten og prognosen på utbetaling av
kommunalt drifts- og kapitaltilskudd er justert ned fra september måned. De kommunale
barnehagene drifter samlet sett innenfor de økonomiske rammene som er gitt.

Grunnskole
Rammeområdet forventer et overforbruk på 2,3 mill kroner, det er 0,3 mill kroner lavere enn ved
forrige rapportering. Det er fortsatt høy aktivitet og et merforbruk på Læringssenteret for voksne
samt merutgifter til Introduksjonsstønad.
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Spesielle tiltak barn og unge
Samlet melder rammeområdet et positivt avvik på 1,5 mill. kroner i fht. budsjett. Det er en reduksjon
på 0,7 mill kroner i fht. sist måned. Dette skyldes økte utgifter til kjøp av institusjonsplasser i
barnevernet samt økt tjenestebehov til barn i barnebolig og avlastning.

Helse og omsorg
Området melder om et merforbruk på 23,1 mill kroner, det er 0,5 mill høyere enn ved siste
rapportering. Det økte merforbruket skyldes utgifter til reparasjoner ved innbytte av leasing-biler til
hjemmetjenesten. I alt ni biler skal byttes inn før nyttår.

Samfunn
Området melder et merforbruk på 4,5 mil kroner. Det er en forbedring på 4 mill kroner i forhold til
forrige måneds rapport. Det meldes nå om forbedret prognose på flere enheter, og i hovedsak dreier
besparelsen seg om ubesatte vakante stillinger og sparte lønnsutgifter samt økte inntekter på
prosjektledertimer.
Rekruttering pågår og de vakante stillinger forventes å bli besatt rundt årsskiftet.
Utbyggingsavdelingen ligger an til å kunne nå salgsinntektene som er satt i budsjett, og etter en ny
gjennomgang er prognosen justert med 2,5 mill kroner som en følge av dette, i fht sist måned. Til
tross for at man gjennom året hatt en ubesatt prosjektlederstilling og de siste tre månedene også har
spart lønnsmidler til jurist, klarer man å fakturer timer som forventet og samtidig spare lønn. Dette
på grunn av at det nå er store prosjekter som pågår og det gir en større utnyttelsesgrad av
prosjektledernes tid.
Holder man utgiften til Borglund hengebru 0,9 mill kroner og venstresving Ringmoen 5 mill kroner
utenfor regnestykket, kan Samfunn levere et mindreforbruk ved årets slutt på 1,4 mill kroner.

Finans
Prognosen viser netto høyere utgifter enn forrige måned, men anslaget ligger fortsatt under budsjett
med et mindreforbruk på 2,9 mill kroner.
Prognosen for rente- og avdragsutgifter er justert opp med 3,3 mill kroner. Videre forventes økte
renteinntekter på 1 mill kroner på konsernkonto. Samlet sett er dette en netto negativ endring på 2,3
mill kroner på finansområdet i fht. forrige måneds rapport.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017. 15 av disse skal
være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger.
IMDI har senere redusert tallet på enslige mindreårige til 10.
Fram til 1. oktober var det bosatt 89 personer, 63 flyktninger, 7 mindreårige enslige og 19 gjennom
familiegjenforening.
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5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2017 har kommunen
ca. 405 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av september er beløpet ca. 484 mill.
kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen, og ca.
135 mill. kroner i verdipapirfond tilknyttet Fossefondet. Driftskreditten har ikke vært benyttet så
langt i 2017.

6. Investeringer
Det er i 2017 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på rundt 600 mill.
kroner for året - før justeringer 2. tertial. Tabellen viser et utdrag av disse:
Prosjekt nr. Prosjekt
Ikke rentable investeringer
10001
Ullerål skole
10004
Benterud skole
10006
Heradsbygda omsorgssenter
10021
Hjelpemiddellager
10017-18
Bibrannstasjoner Nes og Sokna
10026
Veienmarka ungdomsskole
19302
VPI - Rehabilitering av veibruer

15004
15005
15006
15008
15013

Rentable investeringer
Nes i Ådal vannverk
Sokna vannverk
Ringerike vannverk
Overføringsledninger Åsa - Monserud
Utbygging Monserud renseanlegg

Regnskap hittil 2017

Årsbudsjett 2017

24 083 527
46 382 190
539 507
1 734 974
3 017 639
5 052 024
5 957 651

19 094 752
129 987 321
15 416 254
6 699 247
8 594 350
5 000 000
7 952 847

21 054 272
3 855 934
40 670 004
1 210 069
56 334 847

23 936 276
2 947 293
65 816 102
19 830 660
149 167 166

Vedtatt budsjettramme for Prosjekt Benterud skole er 353 mill. kroner totalt. Prosjektet følger
oppsatt fremdriftsplan.
Heradsbygda omsorgssenter er foreløpig vedtatt med en totalramme på 330 mill. kroner. Rammen
må indeksreguleres frem til en ferdigstillelse.
Det er forsinkelser i prosjektet Overføringsledninger Åsa - Monserud.
Monserud renseanlegg går som planlagt.
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7. Sykefravær
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 4,2% i august 2017, og det er 1,2 prosentpoeng
lavere enn august 2016. Det er en nedgang i legemeldt langtidsfravær på 1,2 prosentpoeng og
korttidsfraværet går ned med 0,5 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet har økt med 0,1
prosentpoeng.
Samlet sykefravær er uforandret eller har gått ned på alle sektorer, unntatt på Samfunn og på
Spesielle tiltak barn og unge - her er det langtidsfraværet som har økt.

Hele kommunen

Administrasjon og fellesutgifter

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn (Tekniske områder)

August 2016

August 2017

Totalt

5,4

4,2

Egenmeldt

0,7

0,8

Korttid

1,3

0,8

Langtid

4,7

3,5

Totalt

3,7

3,2

Egenmeldt

0,9

0,6

Korttid

0,7

0

Langtid

2,9

Totalt

5,3

2,6
5,3

Egenmeldt

1

0,8

Korttid

1,2

0,8

Langtid

4,3

4,5

Totalt

3,1

2,4

Egenmeldt

0,2

0,2

Korttid

0,7

0,5

Langtid

2,8

2,2

Totalt

3,5

4,3

Egenmeldt

1

1

Korttid

0,7

0,7

Langtid

2,5

3,4

Totalt

0

1,3

Egenmeldt

0

0

Korttid

0

0

Langtid

0

1,3

Totalt

8,1

8,1

Egenmeldt

1

0,9

Korttid

1,9

1,7

Langtid

7,1

7,1

Totalt

3,4

4,2

Egenmeldt

0,5

0,8

Korttid

1,1

0,8

2,9

Langtid
3,5
Egenmeldt = egenmelding 1-8 dg. Korttid = legemeldt fravær 1-16 dg. Langtid = legemeldt fravær 1-365 dg.
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8. Utvikling antall ansatte årsverk og timer august 2017
Tabellen viser antall årsverk og ansatte pr september 2017.
I forhold til september i fjor, har antall årsverk økt med 23,8 og antall ansatte er gått opp med 50.
Antall årsverk med variabel lønn er økt med 15 og det er noe flere ansatte i deltidsstillinger nå enn på
samme tid i fjor.

Rammeområder
Folkevalgt og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter *
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn

Årsverk med variabel lønn

Antall årsverk

Antall ansatte
2
101
162
430
146
19
695
227
1782

2
112
193
490
200
32
989
242
2260

260

*) Administrasjon og fellestjenester inkluderer lærlinger. Antallet har økt fra 16 i september 2016 til
22 i september 2017 (12 stk. pr august 2017)
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.
Alle tall i 1000 kr

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2016 pr sept hittil 2017
ÅRSAVVIK i %
rapport

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

5 594
6 574
-980

6 825

-1 153
7 978

9 792

9 917

-230
10 022

-440
10 357

125 1 %
-210 48 %
335 3 %

125
-210
335

-3 607 -4 %
855 -7 %
-4 462 -4 %

-3 590
818
-4 408

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

78 787
86 362
-7 574

78 382

-9 041
87 423

99 923

96 316

-13 066
112 989

-12 211
108 527

183 921

185 393

-27 790
211 711

-27 664
213 057

287 478
-80 534
368 012

Barnehage
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

129 011
151 602
-22 591

134 280

-22 501
156 782

1 472
126
1 347

1%
0%
1%

117
-291
408

285 178
-74 435
359 613

-2 300 -1 %
6 099 -8 %
-8 399 -2 %

-2 565
2 476
-5 041

160 024
-22 742
182 766

161 499
-22 052
183 551

1 475 1 %
690 -3 %
785 0 %

2 200
-805
3 005

27 318
-5 462
32 780

27 308
-5 392
32 700

-10 0 %
70 -1 %
-80 0 %

-10
70
-80

615 620
-170 670
786 290

592 546
-219 900
812 446

-23 074 -4 %
-49 229 22 %
26 155 3 %

-22 584
-49 430
26 846

111 694
-143 195
254 889

107 210
-131 162
238 372

-4 485 -4 %
12 033 -9 %
-16 518 -7 %

-8 451
9 023
-17 474

Grunnskole
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

194 637

213 048

244 370

-55 861

-49 733

268 909

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

95 455

111 281

109 647

-22 734

-14 192

134 014

14 081

18 524

18 615

-3 211

-4 534

21 735

Kulturtjenesten
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

Helse og omsorg
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

459 557

462 577

625 214

-148 011

-165 657

610 588

Samfunn
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

68 481

54 329

189 886

-171 664

-121 405

225 993

-73 464

-80 304

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-5 395

-6 695

-70 185
-10 119

-181 218
175 823

-188 480
181 785

-1 300 19 %
-7 262 4 %
5 962 3 %

-1 300
-7 262
5 962

-1 239 870

-1 251 768

0

-1 287 899

-1 239 870

36 131

-1 594 445
-1 642 445
48 000

-1 574 945
-1 622 945
48 000

19 500 -1 %
19 500 -1 %
0 0%

19 500
19 500
0

25 988

49 519

113 355

116 274

85 107

-77 488
127 007

-31 550
144 905

-82 059
198 333

2 919 3 %
-50 509 62 %
53 428 27 %

5 170
-51 509
56 679

-10 489
-62 975

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

Finans
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-59 119
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3306-38

Arkiv: 145

Høringssvar - Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021
Forslag til vedtak:
Høringssvarene til budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 tas til orientering.

Sammendrag
Innledning / bakgrunn
Formannskapet behandlet Budsjett for 2018 og Handlingsprogram for 2018-2021 i møte 24.
oktober 2017.
I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2018 og Handlingsprogram 20182021 samt Betalingsreglement for 2018 lagt ut til offentlig høring i perioden 26. oktober til 8.
november 2017.
Beskrivelse av saken
Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 23 høringssvar. I tillegg har saken vært til politisk
behandling i 5 ulike utvalg.
9 av høringssvarene er knyttet spesielt til barnehagesektoren.
En av uttalelsene er knyttet spesielt til grunnskole.
Seks av høringssvarene omhandler Ringerike Utvikling AS, og ett av høringssvarene berører
planprosessene i Ringerike kommune.
Ett av høringssvarene er fra Ringerike Kirkelig fellesråd.
Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund bekymret for bemanningen i de kommunale
tjenestene.
Fagforbundet og Tekna/Naturviterne er bekymret for medbestemmelse i forbindelse med
forslag fra flertallspartiene om opprettelse av utviklings- og strategiavdeling hos rådmannen.
Rådmannens vurdering
Rådmannen tar til orientering de høringssvar som er kommet inn, og legger de fram
som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021.
-

Vedlegg:
 5 saksprotokoller fra utvalg
 23 høringssvar

Ringerike kommune, 08.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

Fra: Andreas Oppen [andreas.oppen@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 08.11.2017 16:37:42
Emne: Høringsinnspill ref. høringsfrist formannskapet vedr. Ringerike Utvikling
Vedlegg:
Høringsinnspill
Jeg viser til formannskapets sak vedrørende finansiering av Ringerike Utvikling.
Det er positivt at kommunen ønsker å organisere seg på en måte som på best mulig måte skal
tilrettelegge for næringsutvikling. Jeg har også respekt for økonomi i form av budsjetter og
prioriteringer. Det handler om å oppnå best mulig resultat innenfor de økonomiske rammene.
Ettersom jeg er opptatt av Ringeriksdistriktets utvikling ønsker jeg å bidra til et best mulig
beslutningsgrunnlag for politikerne når det gjelder Ringerike Utvikling. Dette er derfor basert på mine
egne erfaringer og refleksjoner:
Jeg har i flere sammenhenger hatt befatning med Ringerike Utvikling. Min erfaring er at RU fyller
rommet mellom kommunen og det private. Dette er et rom som ellers vil stå tomt. RU er et bindeledd,
en brobygger og en katalysator for å få til nye muligheter og resultater i dialog mellom næring,
grunneiere, kommune, fylkeskommune, statlige organer mv.
Det handler som sagt om å oppnå best mulig resultat innenfor de økonomiske rammene. Min erfaring
tilsier at satsning på og finansiering av RU nettopp bidrar til dette resultatmålet.

Mvh
Andreas Oppen

MOTTATT

0

g $,¡CIV.2017

Ringerike kommune,
Postboks I 23 Sentrum, 3502 Hønefoss
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Samarbeidsutvalget i Veien barnehage har følgende uttalelse til budsjett 2018:

Det siste året har det vært fokus på kompetanseutvikling i barnehagene. Denne satsningen
medfører økt kvalitet i barnehagen og det er viktig at satsningen videreføres.
Profilen som er beskrevet i Handlingsprogrammet vektlegger at Ringerike kommune har
fokus på forebygging og tidlig innsats. En forutsetning for dette er nok voksne i barnehagene.
God kvalitet i barnehagene er også positivt og nødvendig med tanke på mer tilfl¡ning til
Ringerike.
Det er positivt at Handlingsprogrammet20lT-2021 setter av midler til både IKT- satsning og

til

soveareal.

Samarbeidsutvalget opplever det også som nødvendig med innvesteringer i forhold
lekeapparater på uteområdet.

til

Hvis effektiviseringstiltaket skal fortsette hvert år, ser Samarbeidsutvalget at det blir
utfordrende for barnehagen. Dette fordi rammene til barnehagene over flere år har medført en
helhetssituasjon hvor det er liten mulighet for ytterligere effektivisering. I tillegg har
driftsbudsjettet i løpet av de siste årene blitt betydelig redusert; fra2009 til i dag er det en
reduksjon pä47%.

Sekretær for Samarbeidsutvalget i Veien barnehage

Nina Iversen

I

I

Dokid:
1 7093916
(17t3306_51)
Høringsuttalelse
Qøien hanæfrage
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Ringerikekommune
v/RådmannToreIsaksen
Postboks123 Sentrum
3502Hønefoss
Ref.: ” Saksnr.135/17 - Årsbudsjett2018- Handlingsprogram2018-2021til offentlig høring”

Høringsuttal else fra Ringerikeutvikling AS
Bakgrunn
Ringerikeutvikling AShar i sakensanledningblitt oppfordret til å uttale segi den åpne
høringen.Vi velgerå opplyseom dette, da selskapetspraksiser å følge opp, og ikke påvirke
politiske vedtaki kommunenepå Ringerike.
Vår uttalelse er knyttet til «..Forslagfra flertallspartiene– Handlingsprogrammet2018–
2021: Flertallspartienevil i forbindelsemed budsjett 2018-handlingsprogram2018-2021
fremleggekonkret forslag knyttet til heftets nye t iltak...» om utviklings- og strategiarbeid.

Kort oppsummeringav vårt standpunkt
Ringerikeutvikling ASmener høy strategiskkapasitetog beredskapi kommuneneer svært
viktig. Vår erfaringer at dette fort kan bli en flaskehalsi arbeidet med næringsutviklingog
befolkningsvekst.Kommunenemå ogsåha en god plan- og arealberedskapfor å kunne
oppfylle de høyeambisjonenede har på disseområdene.
Vi mener videre at det politiskegrepet som ønskes,vil værepositivt i forankringenog
oppfølgingenav de strategieneog målenekommuneneog gjennomdet Ringeriksregionen
har satt seg,og videre delegertsom oppgaverfor måloppnåelsetil bl.a. Ringerikeutvikling.
Vi vil berømmeringerikekommunefor å ta modigeog eter vår forståelseriktige grep om
egenutvikling. Flertallspartienesintensjoner, slik vi forstår det, helt i tråd med uttalte behov
i Ringerikeutvikling.Det vi imidlertid ønskerå rette oppmerksomhetenmot, er
disponeringene
. De vil nødvendigvisinnebærevesentligredusertaktivitet i «den spisse
enden».

Hvorfor er sakenviktig for oss?
Ringerikeutvikling har siden2010jobbet for at kommunenei Ringeriksregionen
skallykkes
med sine felles mål og ambisjoner.Vi har etterhvert akkumulerterfaring,kunnskaperog
kultur som gjør Ringerikeutvikling til et velfungerendeog effektivt verktøysom operererpå
arenaerder kommunersjeldenkan operereaktivt. Dermedutfyller vi kommunenegodt i
arbeidet med utvikling og vekst.Etter at eierne i 2015omstrukturerte selskapet,og i 2016
opp-finansiertedet, har vi kunnet vise til nærmest100 % måloppnåelsepå våre prioriterte
målområder(sevedlagt aktivitetsrapportsomer del av styringsverktøyene
i selskapet).

Ringerike utvikling AS,
c/o Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 164 Sentrum,
3502 Hønefoss

Org.nr: 994 987 623
Bankkonto 2280.33.99895

Ringeriksregionen
og Ringerikeutvikling har blitt en referanseregionog et referanseselskap,
for andre deler av landet som ønskeren tilsvarendeutvikling.
Ringerikeutvikling har et svært godt og bredt kompetansemiljø,som jobber med kunnskapsog forskningsbasertestrategierfor vekst i tett samarbeidmed fagmiljøet på Høgskoleni
Sørøst-Norge.I visshetenom at det er mangetverrfagligeog tverrsektoriellefaktorer som
avhengerav hverandreog påvirkerhverandrei arbeidet for å utvikle vår regionsbesøks-,
nærings- og bo-attraktivitet, og i erkjennelsenav at alle må oppfylles,har vi rekruttert,
utviklet og stadigutfordret teamet internt i selskapet,og rundt osshos våre partnere.Det er
ogsåmed en slik forståelsevi har arbeidet aktivt for å utvikle et gjensidiganerkjennende
1
miljø for de identifiserte utviklingsaktørene
i regionen.
Vi er en engasjertgjengsom er ansatt i Ringerikeutvikling. Ringerikeutvikling er vår
arbeidsgiver,og vi ser at det er nødvendigfor å lykkesmed det vi har en brennendetro på,
men for osser Ringerikeutvikling et verktøyfor regionalutvikling. Vi går på jobb i og for
Ringeriksregionen,
og det må det aldri værenoen tvil om. Derfor er det ogsåkonsekvensene
for regionenog ikke selskapetsom bekymreross,og som er bakgrunnenfor vårt
høringssvar.

Konsekvenserfor Ringeriksregionen
Ringeriksregionen
har ett felles bo- og arbeidsmarked.Det betyr at bedrifter og personer
som ser til Ringerikefor eventuell reallokering,ikke er opptatt av våre interne
kommunegrenser.Vi er best tjent med et sterkt og tydelig regionaltsamarbeidpå dette
området. Gjennomaktivt samspillmed regionensulike utviklingsaktørermobiliserer
Ringerikeutvikling en rekke former for støtte og bidragtil sine kommunikasjonsstrategier.
Dette har bidratt til flere millioner eksponeringerav vår merkevarehvert enesteår. Dette
har løftet kjennskapentil regionenfra nærmestukjent, til et aktuelt alternativ til andredeler
av Oslosomland.Vi er bekymretfor at forslagetsetter osstilbake i forhold til det gode
arbeidet som er gjort med å byggeRingeriksregionen
til en sterk felles varemerke.
Ringeriksregionen
har gjennomarbeidet til Ringerikeutvikling oppnåddstatus som en av få
prioriterte næringsregioneri Norgesinternasjonalesatsinger2. Dette har vi oppnådd ved
hjelp av salgog markedsføringsstrategier,
og gjennomå væretilgjengelige,proaktiveog
tilstede «der det skjer».Vi kan ikke se noen norskekommunermed tilsvarendestatus.Det
er utelukkendenæringsklyngereller regionaleutviklingsselskaper
som har oppnådddette
Ringeriksregionens
suksesskommersom et produkt av nært og godt samspill,og selvfølgelig
ikke gjennomRingerikeutvikling alene.Vi har vært en viktig bidragsyter,og sørgetfor at vi
som region har vært samlet og at vi har fremstått samlet. Dette er signalersom lokker til seg
bådeinvesteringerog oppmerksomhet.Det er attraktiv atferd som vitner om «lav friksjon»,
samspillog evnenå se det overordnede,felles målet.
1

Utviklingsaktøreri nettverket: HSN,RNFog RES,Innovasjonsløft,PanInnovasjonog reiselivet.
Investin Norwaysglobaledatasentersatsingbestårav: Ringerike, Statkraft,Bulk og NordavindmensNorges
Asiasatsingnå bestårav: Statkraft,Ringerike,Investin Agderog noen enkeltbedrifter.
Lederav Investin Norway- PerKristianStenslandhar uttalt at Ringerikefremstår som en av de absolutt mest
offensiveog spennendenæringsutviklingsområdene
i Norge.
2

Ringerike utvikling AS,
c/o Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 164 Sentrum,
3502 Hønefoss

Org.nr: 994 987 623
Bankkonto 2280.33.99895

Med å trekke segfra regionalesatsingersendervi motsatte signaler til markedetog til det
Norgesom nå skalinvestereopp mot 40 MRDkroner i kommunikasjonsløsninger
på
Ringerike.Vi står i fare for å fremstå som lite samarbeidsvilligemed manglendeevne til å
utvikle felles løsninger.
Mye av det som har satt Ringeriksregionenpå kartet de siste årenehar vært initiativ som har
blitt tatt videre av og gjort mulig gjennomRingerikeutvikling og godesamarbeidspartnere.
Her kan vi vise til Kunnskapspark
Ringerike,HandlingensMenn, Sommertoget,Enbit av
Norge,Gatejuristen, Tufteparken,lekeplasspå torget, det regionaleCRMsystemetfor
3
4
kundeoppfølging
, felles bildedatabase
, eiendomsportalen
, datasenterstrategien
, diverse
fremstøt mot statlige arbeidsplasser,mm. Med dette forslagetvil Ringeriksregionen
miste et
verktøysom kan fungereuavhengig,på tvers av kommunegrenseneog med mulighet for å
jobbe med finansieringfra flere parter.
Ensvært viktig del av Ringerikeutviklingsjobb, er å ta tak i alt det som burde væregjort,
men som ikke er klart definert som noen oppgaveeller ansvar,og som krever flere parters
aktive innsats.Ringerikeutvikling er utpreget handlingsorientert- noe som kan være
vanskeligereå få t il i kulturer som er mer definert av stillingsbeskrivelser
og
oppdragsbeskrivelser.
Er det riktig og nødvendigå gjøre noe, så bare gjør vi det – men
naturligvisinnenfor vedtatte overordnederammer.

Konkrete forslagmed begrunnelse
Somsagtinnledningsvishar vi stor forståelsefor kommunenesbehov for strategisk
kompetanseog kapasitet.Det er vår erfaring at når dette er på plass,er vilkårenefor å møte
etterspørselensomgenereresav Ringerikeutviklingsaktivitet langt bedre.Grepi
kommunenesom svarer opp et slikt behov,er kjærkomneog ønsket.
Viderepåpekesdet at et politisk grep om utviklingener nødvendigog ønskelig.Det er
forståeliggitt det ansvaretkommunenehar for helheten.Å ha ansvaruten styring eller
opplevdstyring kjennervi alle på som risikabelt. Det kommunalebehovetfor styring må
bådeforståsog respekteres.Ringerikeutvikling forstår selvfølgeligat de demokratiske
organersom har det endeligeoverordnedeøkonomiskeansvaret,ogsåhar behov for
demokratiskstyring,og at selskapetvirker innenfor de overordnedepolitiske rammer som
vedtas.
Ringerikeutvikling har per i dag et styre sammensattutfra kompetanseog ikke posisjon.
Etter strukturendringer/eierskifteri 2015ble bestemmelsenfor innordningav valgkomiteen
borte, da den var del av opprinneligaksjonæravtale
. Oppnevnelseav styre, og retningslinjer
for dette, vil kunnebidra til å gi eierne nødvendigstyring,og vil kunnesvarepå Ringerike
kommunesønskeom politisk styring av utviklingen.

3
4

http://www.ringerike.no/jobbe-og-etablere/neringseiendommer/oversikt/
www.oslodclo.com

Ringerike utvikling AS,
c/o Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 164 Sentrum,
3502 Hønefoss

Org.nr: 994 987 623
Bankkonto 2280.33.99895

Viderestiller Ringerikeutvikling segaldri motvillig til å orientere om vår aktivitet eller
diskutereprioriteringer, strategier,tiltak og måloppnåelse.Tvert imot ser vi den åpnedialog
og de godediskusjonersom viktige verktøyfor å sikre endabedre helhetlig utviklingsarbeidi
regionen.Dette innebærerogsåen åpendialog om hvordanden nødvendigedemokratiske
styringenbest kan ivaretasi balansenmellom kommunensstyringsbehovog selskapets
behovfor uavhengighetog handlingsevne.

Vår konklusjon
Forslagetfra flertallspartienevil, slik vi tolker det, medføreat Ringeriksregionen
gjennomen
kraftig nedskjæringav Ringerikeutvikling miste en samlendekraft og en spydspissi arbeidet
for salgog markedsføringav Ringerike, og gjennomdet vekst og utvikling av regionen.
Ringeriksregionen
den 8. November2017
Påvegneav styre og ansattei Ringerikeutvikling AS

(sign)
JørgenMoe
Dagligleder

(sign)
SteffenFagerås
Styretsleder

VEDLEGG:
1) Aktivitetsrapport Ringerikeutvikling oktober 2017
2) Presentasjonav virksomhetmed strategiskplan, innsatsområderog diverse
tiltak/ strategier.

Ringerike utvikling AS,
c/o Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 164 Sentrum,
3502 Hønefoss

Org.nr: 994 987 623
Bankkonto 2280.33.99895

Fra: Jørgen Moe [jorgen.moe@ringerike-utvikling.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 08.11.2017 23:35:55
Emne: Høringsuttalelse ifm Saksnr. 135/17 - A°rsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring
Vedlegg: Høringsuttalelse RU.pdf; Virksomhetspresentasjon.pdf; Aktivitetsrapport Oktober2017.pdf
Vedlagt følger høringsuttalelse fra Ringerike utvikling AS til Ringerike kommune ifm «Saksnr. 135/17 - A°rsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til
offentlig høring»
For Ringerike utvikling AS
Jørgen Moe
Daglig leder

Presentasjon av virksomheten Ringerike
utvikling
• Presentasjonav Ringerikeutvikling
• Oppbyggingog forankringav strategiskplan
Del I – Status
• SamarbeidHole kommune– Ringerikeutvikling
• Statusprioriterte innsatsområderog =ltak i Ringerikeutvikling
• Befolkningsvekst
• Næringsetableringer

Del II – Regionaldatasentersatsing
• Bakgrunnog statusi arbeidet med OsloDataCenterLoca=on
• Hvilkeoppgaverhar vi foran ossi arbeidet med å =ltrekkede store datasenteraktørene
=l Ringeriksregionen?

Ringerikeutvikling
• Ste en Fagerås
• JørgenMoe
• ToneR. Thoresen
• PelleGangeskar
• ClausW. Frølund

(styreleder)
(dagligleder)
(befolkningsvekst)
(næringsutvikling)
(analyseog research)

Virksomhetside:
”Ringerikeutviklingskalværeet av eiernes
strategiskeverktøyfor å nå mål somer sa8
for Ringeriksregionen.
Måleneskalnåsgjennomak<viteterog
<ltak, hvor Ringerikeutviklinger en pådriver
somsamordnerog gjennomfører, og som
byggerstolthet og a8rak<vitetgjennom
pro lering.”

Vårt mantra og mandat:
Produktutvikling
(Kompara(vefortrinn,
internasjonale
trender)

Tenk
stort!

Få3ng
gjort!

Fortjenemandat
gjennomhandling:
”Better done than
perfect”
(Marketing, Salg
After-sales)

Ha det
gøy!
RingerikeUtviklings
tilholdssted

Organisering:
Eiere

Ringerike
Ringerike
kommune
kommune

Jevnaker
kommune

(eier43
46%)
%)
(eier

(eier 23 %)

CecilieP.Øyen
(styremedlem)

(eier 23 %)

Høgskoleni SørS
øst Norge

ElisabethKlever

Finn Moholt

Magne
Olav
LieEnger
Nilsen

(styremedlem)

(styremedlem)

(styremedlem)
(styremedlem)

Hole kommune

(eier 8 %)

Styre

SteffenFagerås
(Styreleder)

Administrasjon

JørgenMoe
(Dagligleder)

ToneThoresen

PelleGangeskar

(Lederteam
befolkningsvekst)

(Lederteam
næringsetablering)

IngvildHaraldsen

ClausFrølund

(Markedskoordinator)

(Forretningsanalytiker)

JulieDahlslett

Prosjektleder

(praksismedarbedier
)

(datasenter)

Strategisk plan og innsatsområder
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Nærings(
etableringer

Mål 1: ”I felleskapskalvi samlekreftenei regionen,og
sikreat vi fremstårsamletog profesjonelti møtet med
næringsetablerere”

MÅL 2: ”Ringerikeutviklingsikrerden totale oversikten
over arealerog lokalerog andre muligheterfor
næringsetableringeri regionen.”

Mål 3: ”Ringerikeutviklingkartleggerog driver
oppsøkendesalgmot virksomhetersom vurdererå flytte
sin aktivitet”
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Mål 1: ” Ringerikeutviklingutfører og sikreranalyserog
forankringsprosesser
, somavklarerhvemsom er
prioriterte målgrupperfor befolkningsvekst”

Befolknings(
vekst

MÅL 2: ”Ringerikeutviklingutvikler,samler,samordnerog
organisererén felles løsningmedkomplettoversiktover
all informasjonsom antassom relevantfor målgruppen”

MÅL 3: ”Ringerikeutviklinggjennomfører12 årlige
kampanjerfor å profilere regionenfor målgruppene.
Kampanjeneskalaktivt ta i bruk alle egnedeog
tilgjengeligemediekanaler”

Mål 4: ”Ringerikeutviklingskalprofilere og representere
Ringeriksregionen
på en målrettet og positiv måte som
skaperstolthet og som økerregionensattraktivitet og
omdømme,gjennomulike prosjekterog aktiviteter.”

Strategisksamordningog samhandlingmellom o entligeog
privateutviklingsaktørerog leverandørindustri/partnere

Ringerike
kommune

-sammenfor Ringeriksregionen!
”Når målet er styrende,er alle etappenelike vik4ge – hvem som
bærer pinnen over målstrekener vilkårlig. Det er laget som
vinner”
Når denneforståelsener overordnetog styrendefor regionens
ulike utviklingsaktører,får vi 6l enda mer.

DEL I – Status
Prioriterte innsatsområderog /ltak samt kort statuspå disse

Samarbeid Ringerike kommune – Ringerike
utvikling
• Koordineringsforaog møteplasser
• Generalforsamling(PerR.Berger,Kjell B. Hansen,LarsMagnussensamt
campuskontaktHSN)
• Eiermøter(Ordførereog rådmenni alle tre kommunersamt HSN+ styre)
• Rådetfor Ringeriksregionen/RingeriksFnget
• Kommunikasjonsforum
(kommunikasjonsledere
i alle tre kommuner+ RNF)
• Næringsteam(Næringssjeferi alle tre kommuner+ regionkoordinator)
• Vei og Bane(Regionalt,strategiskpåvirkningsprosjektfor E16ene,bypakkeHønefoss
og Ringeriksbanen)
• Arbeidsgrupper/styringsgrupper
• Adhoc-møter v/behov

• PoliFskdeltagelseog Flgjengelighethar vært av stor betydning
• HøypoliFskberedskaper merkbart, og gir bedre forankringog raskereavklaringer
• Skillerossut fra konkurrerenderegioner

Innsatsområde befolkningsvekst
”Ringerikeutvikling skalpro lere og representere
Ringeriksregionen
på en målre5et og posi6vmåte som skaper
stolthet og som økerregionensa5rak6vitet og omdømme.”

Fagligforankringav arbeidet
Attraktivitet er en stedligegenskapsom påvirkerflyttestrømmentil et sted,enten
ved at stedettiltrekker segnæringsliveller besøkendesom skaperarbeidsplassvekst
og derigjennominnflytting, eller at stedeter attraktivt som bosteduavhengigav
arbeidsplassutviklingen.

Hvilke kanaler jobber vi gjennom?
• Ringeriksregionens
egenne+side:www.ringerike.no
• Sosialemedier:
• Facebook(@ringeriksregionen,
@ringeriksfolk)
• Instagram(@ringeriksregionen)

• MagasinetRingerike– re utgaveri året, opplag42.000eks
• Redaksjoneltinnhold gjenbrukespå ne+siderog i sosialemedier og
nyhetsbrev.

• Nyhetsbrev- ukentlig
• Arrangement/TV
-produksjoner/kampanjer

Hva skal (l for å lykkes?

• 2798følgere
• 16171bilder med
#opplevringerike
• 34 000 eksponeringer
hver uke

• Jevnt, høyt trykk over .d!

• 16400følgere
• Størreenn Drammen!
• Hver enestedag når vi
ut .l ca 13.000med
posi.ve budskapom
Ringeriksregionen

Godt koordinertsamarbeid,engasjementog
fremsnakking
!

Innsatsområde Næringsetableringer

• www.ringerike.no
• Eiendomsportalmed >50 næringseiendommer
• Utarbeidetstrategifor Caseorientertnæringsutviklingbasertpå komparative
fortrinn, forankret i styre og hos eiere
• Planlagtog gjennomført64 møter med muligenye næringsaktørerutenfor
regionenførstehalvår2017

Kvali seringav leads/iden/ seringbransjer– casemodell
Datasenter

Eiendomsutvikling

Statlige
arbeidsplasser

Logis7kk

Energilagring

Øvrige*

Samlesi eget faktaarksom er grunnlagfor diskusjon
og prioritering i styret
Et caseer identifisert og prioritert av følgendefaktorer:
ü Egnethet(har vi arealer,infrastruktur med mer?)
ü Komparativefortrinn (Har vi bedre forutsetningerenn andre
lokasjonermed tilsvarendeegnethet?)
ü Etterspørsel(Er det bevegelser,trender med mer som indikerer
veksti markedet?)
ü Endring/bevegelse(er det endrederammebetingelser/vilkår,
politikk eller annet som senderbransjereller bedrifter i flyt?)
ü Egenkompetanseog nettverk (Har vi spesiellefortrinn i egen
organisasjoneller nært nettverk som gir en spesiellinngangtil en
virksomhet,bransjeeller industri?)
ü Er vi pålagtgjennomeierstrategienå prioritere slik innsats?
(*sirkulær økonomi,arealkrevendehandel,utnyHelseav høytra kkområder)

Mål 3: Kartl eggeog drive oppsøkende salg mot
virksomheter som vurderer å y8e sin ak9vitet
• Fly$e/Etablere/Investere
• Iden1 seremuligheter
• Kvali serekandidater
• Bedri<spresentasjoner
• En1l en, en 1l mange
• Samarbeidmed relevanteaktører
• Lokalt,nasjonalt,globalt

• Biståmed fakta i påvirkningsarbeid

g
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Case1

Case2

Case3
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a
rt
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Genereringav leads

g
n
il
d
n
a
h
r
o
F

Forsalg/tilbud

Case4

Kvalifiseringav leads
Behovsanalyse

Ringerikeutvikling

Kundeeier
Salg

Case- Energilagring
ü

Relasjoneropprettet

ü

Lokasjoneri alle tre
kommunerp.t

ü

Invitert av InvestIn
Norwaytil Asiasonderinger

ü

Trengermer kunnskap
om kriterier for valg

ü

Etterlysestangerende
teknologimiljøer

Case– Statlige arbeidsplasser
ü

Gjennomførtfremstøtmot
politihøgskolen

ü

Strategifor fremtidige
relokaliseringerav lignende
type lagt.

ü

Styringsgruppe
og
arbeidsgruppefor arbeidet
satt ned.

Case- Logis+kk
ü

Grunnleggende
analyseforeta6
av Ringerikeutvikling

ü

Temai et par møter +l nå

ü

Alnabruskalgradvisutvikles

ü

Anta6 gradvisdesentralisering
av ulikefunksjoner,fra nav+l
sateli6

Case- Eiendomsutvikling
ü

Kontaktmed alle de ca 20
størsteutbyggernei landet

ü

Gjennomførtmøtermed
over10 aktørerpå
konsernledernivå

ü

Holderløpendedialogmed
alle

DEL II – Regional
datasentersatsing
Ringerikeutvikling skalbidra til å sikreat markedsføring
og oppfølging finansieresog løses

Bakgrunnfor arbeidetmed Oslodata center
loca5on

Statusi arbeidetmed OsloDataCenter
Location

Mens vi si(er her...

(Ringerikesblad 17. august2017)

Somfølge av pilotprosjektet har:
• Dentyskedatasenterindustriensrepresentant
besøktNorgefor å se på OsloDCLOog
Eggemoen
• Ringerikemo=a= konkreteforespørslerpå kjøp
av datasentertomterog bygg
• vi vist investorenbak førsteetableringandre
investeringsmuligheteri regionen
• Har en av Tysklandsstørsteenergiselskapse=
ny=en av å se på mulighetenefor samarbeid
med kraCindustrienpå Ringerike
• Todatasenterkunderetablert. Tonye arbeides
med i samarbeidmed blant annet Norges
ambassadei Japan,CryptoOneog Investin
Norway
• Flereaktører har bedt om privat visningpå
tomten

Aktivitetsrapport for Oktober 2017
Næring- Møtevirksomhet
Dato
31/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
30/10/2017
26/10/2017
24/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
18/10/2017
12/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
01/10/2017
01/10/2017

Hendelse
Møte med Norskdatasenteroperatør
Møte med SimarCapital
Møte med internasjonalinvestor/etablerer
DatacloudNordic
Møte med OlavAasen
Møte med Odelsbygg
Møte med Bulk
Møte med LewisVaughan
Møte med Statkraft og AndersGranberg
Møte om næringssatsingsparebankstiftelsen
Møte med invest in norway om battericase
SkypeMøtemed Mace
SkypeMøte med SimarCapital
Møte med hestesport/trav interressent
Møte med Bjørn Bjercke
Møte med Cowi
Møte med Vardarvedrørendeenergigjenvinningsprosjekt
Møte med Jevnakerkommune
Møte Næringsetablering
Møte Næringsetablering

Antall møter med aktørersom vurderer etablering
på Ringerike
25
20
15
10
5
0

Antall

Vårt mål

Styretsmål

Aktivitetsrapport for Oktober 2017
Næring- Salgstraktog eiendomsportal

Antall leadsi salgstraktper stadie
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Oktober 2017

September2017

Antall eiendommeri portalen
60
50
40
30
20
10
0

Totalt antall i portalen
Mål (totalt antall i portalen)

Antall lagt inn denne måneden

Aktivitetsrapport for Oktober 2017
Befolkning - Facebook

Facebookfølgere(Ringerike)
17000
16000
15000
14000
13000

Ringerike

Drammen

Vi har en helt unik facebookside.Det er kun de store reiselivsregioneneog store byer
som slår oss.KommunenesFBsiderhar rundt 4500 følgere.Å bli større enn Drammen
var målet vårt og de har vi nå lagt langt bak oss.

Facebookfølgere(Ringeriksfolk)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Antall likes

Mål

FB-siderala Ringeriksfolker en utbredt trend i store byer utenlands.Vi får god respons
på disseinnleggeneog flere og flere følger siden.Dennesidenbruker vi minimalt med
ressurserpå, men opplevessom viktig.

Aktivitetsrapport for Oktober 2017
Befolkning - Facebook

Facebookrekkevidde
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Antall personernådd per dag

Mål

Rekkeviddenhar falt spesieltde to siste månedene.FBgjør stadigendringeri hva de
premierer med god rekkevidde,og om du annonser/sponserinnlegg.Vi har brukt
mindre pengerpå sponsingav beløp de to sistemånedene.

Facebookengasjement
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Interaksjoni prosent av rekkevidde

Mål

5%er veldig bra engasjement,vi ligger mangemånederlangt over det. Dette viser at vi
evner å leggeut relevanteog engasjerendeinnlegg.Noe som krever høy
tilstedeværelse,god kjennskaptil målgruppeog aktivitet tilnærmet 24/7.

Aktivitetsrapport for Oktober 2017
Befolkning - Instagram

Instagramfølgere
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Antall

Mål

Vi har en jevn økningav følgerepå vår Instagramkonto.Antall eksponeringerav våre
bilder som vi leggerut viser en ukentlig eksponeringpå 34.000.

Instagrambruk av #opplevringerike
18000
15000
12000
9000
6000
3000
0

Antall bilder med #opplevringerike

Mål

Vi bruker #opplevringerikesom merking av bilder fra regionen,og oppfordrer flest mulig
til å bruke denne når de poster bilder fra regionen.Og det gjør de! Det øker for hver
måned,nå er over 15.000bilder som var merket #opplevringerike.

Aktivitetsrapport for Oktober 2017
Befolkning - Ringerike.no

Økter på Ringerike.no
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Antall utenfor regionen

Antall fra regionen

Mål

Stabilt på rundt 8000 økter hver måned.Vi har flere besøkendeutenfor regionenenn
innenfor regionen.Vi kunne ønskeossnoe mer, men dette vil kreve mye mer
publiseringav nyheter og innleggsom vi pr dagsdato ikke har ressursertil.

Unikebesøkendepå Ringerike.no
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Antall

Mål

Vi har som et tiltak satt i ganget samarbeidmed eiendomsmeglerne
som deler ut flyers med
informasjonom nettsidensamt magasinetRingeriketil sinepotensielleboligkjøpere.Vi har bedt
kommuneneværemer offensivei brukenav sidenved å linke I f.eks.stillingeannonser.

Aktivitetsrapport for Oktober 2017
Befolkning - Nyhetsbrev

Nyhetsbrevpå epost
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Åpningsprosent

Klikk til nettside i prosent

Mål åpningsprosent

Mål klikkprosent

Her jobber vi stødt og stadigmed å sendeut de beste sakene.Noen treffer bra og andre
mindre bra, men vi oppnår svært høy åpningsprosentog klikkprosentsammenlignet
med benchmarks.

Fra: Kjetil Gjærde [kirkeverge@ringerike.kirken.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Kari Amlien [Kari.Amlien@ringerike.kommune.no]; Kjetil Gjærde [kirkeverge@ringerike.kirken.no]; Kristin Moen Saxegaard
[kristin.moen.saxegaard@ringerike.kirken.no]; Torbjørn Tangestuen (ttangest@online.no) [ttangest@online.no]; Torild Grøtåsen
[torild.grotasen@ringerike.kirken.no]
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Emne: Høring budsjett 2018
Vedlegg:
Dette er høringssvar fra Ringerike kirkelige fellesråd.
Fellesrådet drifter 10 kirker, 2 kapell, 11 kirkegårder, og har 28 ansatte.
I tillegg drifter vi Ringerike krematorium og er gravferdsmyndighet på Ringerike på vegne av kommunen.
Først av alt må vi bare beklager at vi først nå i kveld har fått brakt på det rene at høringsfristen er i dag.
Høringssvaret blir derfor noe preget av dette.
Vi skulle gjerne ha fått mer tid til å studere tallene.
På side 90 og 91 i Handlingsprogrammet står det at Fellesrådet får en økningen på 290.000,- eller 1,9% i driftstilskuddet.
Vi er takknemlig for en økning.
Vi kan dog ikke se at reduksjon i tjenesteytelseavtalen er godskrevet driftsbudsjettet med kroner 400.000,-.
Vedlikeholdsbudsjettet er satt til kroner 1.000.000,-, og at dette blir tillagt driftsbudsjettet.
Det innsendte forslaget var på kroner 5.150.000,Vi ber om at vedlikeholdsbudsjettet økes med 2.600.000,- for å kalke Norderhov kirke (fredet kirke fra 1170), og tak/vegger på Viker
kirke (fredet kirke fra 1702).
Vi er meget bekymret for at det overhode ikke er avsatt penger til investeringer. Dette må være en feil.
Jf side 15, hvor det står kroner 0,- for perioden 2018-2021.
Det innsendte forslaget var i perioden på kroner 22.650.000,Vi ber Ringerike kommune om en bevilgning på kroner 12.350.000 for 2018 til sprinkling av kirker, utskifting av brannfarlige ovner,
utskifting av orgel, universell utforming/ankomst og etterisolering, og kjøp av redskap til våre 11 kirkegårder.

Vi håper på positiv behandling av vårt høringsbrev

Vennlig hilsen
Ringerike kirkelige fellesråd
---------------Kjetil Gjærde
Kirkeverge
Telefon +47 4164 9292
Besøk oss på: www.ringerike.kirken.no
--------Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og
eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og
vedlegg er ikke tillatt.
---------

Fra: Anne Cathrine Frøstrup [Anne.Cathrine.Frostrup@kartverket.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 08.11.2017 22:10:01
Emne: Høringsinnspill til Årsbudsjett 2018, Handlingsprogram 2018-2021
Vedlegg: image001.png

Høringsinnspill til Årsbudsjett 2018, Handlingsprogram 2018-2021
Til Ringerike formannskap og kommunestyre.

Kartverket / jeg registrerer at det i forslag til Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 blir lagt til grunn at Ringerike Utvikling skal bli tildelt sterkt
redusert ressurser, mens rådmannen skal få tilsvarende ressurser til nærings- og byutvikling.
Det er i seg selv positivt at kommunen vil styrke arbeidet med nærings- og byutvikling. Imidlertid vil jeg advare mot å svekke Ringerike utvikling.
Jeg kom til regionen i 2004. Den gang var det ganske trist her, jeg møtte et lokalsamfunn med liten selvtillit, man så hen til Oslo og det som skjedde i den
regionen og min opplevelse var at man var mer opptatt av å klage over andre enn å ville gjøre noe selv.
Nå opplever jeg at dette har snudd. Det har skjedd en formidabel utvikling og tiltro til regionen. Vi har fått troen på oss selv, og takket være samhandling og
felles initiativ og ikke minst nitid nettverksbygging har vi fått et helt annet fellesskap enn før.
Ringerike utvikling har spilt en vesentlig rolle for oss i Kartverket, for våre 500 ansatte i Hønefoss (Vi er 850 over hele landet). Ved å bli inkludert i
lokalsamfunnet og lokal satsing også utover etablering av ny næringsvirksomhet, har for eksempel jeg også bidratt til innsalg av Ringeriksregionen ut over
det som utelukkende ville ligge til min stilling som Kartverkssjef. Jeg har blitt en talsperson for regionen, ikke bare for Kartverket, og er stolt og glad over å
høre til her. Dette med å se og satse på hele regionen og se hele virksomhetsperspektivet inkludert de kulturelle og personlige relasjoner har Ringerike
Utvikling i stor grad klart å ta pådriveransvar for. Samtidig er den nettverksbyggingen hvor alle virksomheter og aktiviteter ses samlet svært viktig å utvikle.

Vi i Kartverket er også kontinuerlig opptatt av å videreutvikle oss. Vi arbeidet i flere år for å få finansiert et nytt jordobservatorium i Ny Ålesund, som også
ville gi grunnlag for arbeidsplasser i Kartverket på Ringerike. Gjennom Ringerike utvikling fikk vi i Kartverket mulighet til å få besøk av politikere og andre
som besøkte Ringerike. På den måten fikk vi forklart hva vi ønsket å skape, og vi har nå fått 300 mill kr til dette, og offisiell åpning skjer i juni 2018.
Dette er også regionutvikling.
Jeg vil også nevne Hackaton som vi nå har arrangert sammen med Høgskolen i Sørøst Norge for 3dje gang. 750 deltakere i år, større for hvert år, derav 350
barn, som entusiastisk deltok i nær 48 timers maratonkonkurranse for å lage nye digitale løsninger, les apper! Statsråd Sanner har kommet til åpningen hver
gang. Dette er innovasjon og fornyelse og ikke minst kjempeviktig å ta vare på de enorme digitale talenter som barn er. Det springer direkte ut av innspill
via Innovasjonsløftet og indirekte ut av Ringerike utvikling ved at Innovasjonsløftet har vært del av Ringerike utviklings Næringsutviklingsstrategi. Vi kjenner
hverandre i regionen og lokalsamfunnet og det er lett å ta initiativ og å få til det vi tror på.
Ringerike utvikling arbeider også for hele regionen. Det betyr også at nettverksarbeidet også innbefatter aktører fra Hole og Jevnaker. Det er også verdifullt
for oss i Kartverket. Vi kjenner hverandre, og vi vil hverandre det beste.
I tillegg vil jeg som kvinne berømme det arbeidet NovaPro nettverket i Ringerike utvikling skaper. Det er svært interessant, spennende og flott
kvinnenettverk som bygges opp her. NovaPro klarer å synliggjøre kvinner med ulik kompetanse i regionen og å få dem til å dele av sine erfaringer med
nettverket. Her spres kunnskap, entusiasme og glede!
Samlet sett vil jeg altså peke på det positive ved utvikling av god selvfølelse i regionen, inkludering av virksomheter som Kartverket , bistand, til konkrete
prosjekter, utvikling av nettverk, konkrete resultater og at Ringerike utvikling ser hele regionen som en enhet. Det blir i det minste krevende om en enhet i
en av de tre kommunene skal klare det samme.
Med vennlig hilsen
Anne Cathrine Frøstrup

Anne Cathrine Frøstrup
Kartverkssjef
Tlf. /mob.: 90 69 89 60 / 32 11 81 90
Epost: anne.cathrine.frostrup@kartverket.no
Tlf. Kartverket: 08700
www.kartverket.no

RINGERIKE KOMMUNE
Eikli barnehage
Eikliveien 15
3511 Hønefoss

Høring på Handlingsprogram 2018-2021. Budsjett 2018.

1.
Viser til Folkehelsemeldingen 2012-2030, vedtatt 21.02.13 . Der står det at hovedmålet for
folkehelsearbeidet for Ringerike kommune på sikt er bedret helse og trivsel i befolkningen..
Det skal være «helse i alt vi gjør» og Ringerike skal bli « best for barn».
Dette er også viktige satsningsområder i forhold til å være en attraktiv bokommune, spesielt
for unge og familier i etableringsfasen.
Barnehager av høy kvalitet har helsefremmende effekter for barn. Ringerike vil satse på
høykvalitetsbarnehager preget av god tetthet av kompetente og velegnede voksne.
Det står videre at visjonen «Best for barn» er kommunens viktigste og at det fordrer
strategiske og politiske prioriteringer.
I Handlingsprogram 2018-2021 står det at det er avgjørende for småbarnsfamilier at
barnehagetilbudet på Ringerike holder god kvalitet. Ønsket utviklingstrend for
barnehagesektoren er trygge barnehager med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.
Barnehagene skal legge til rette for et godt grunnlag for videre utvikling og læring og at
målet er trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.
2.
Ringerike kommune har fokus på å øke kompetanse i barnehagesektoren .
Kompetanseløftet »Være sammen « skal heve kompetansen for alle ansatte slik at kvaliteten
på det daglige arbeidet styrkes.
Kompetanseløftet er i tråd med Folkehelsemeldingen, Fra ord til handling, (2015-2020)og
forskrift til ny Rammeplan og barnehageloven. Det skal jobbes med over tid og er veldig
postivt.
For å få dette til mener Su i Eikli at det bør sees på om det skal innføres en grunnbemanning
samt sikre budsjetter som gir mulighet til å sette inn vikarer ved sykdom.
En mulig innføring av økt pedagogtetthet vil også kunne gi utfordringer for barnehagene i
form av færre ansatte til å dekke opp dagen, samtidig som det har vært fokus på kvalitet. Det
vil også gi økonomiske utfordringer på barnehagens budsjett. Su er enig i å øke
pedagogtettheten, men mener samtidig at det da må kompenseres på lønnsbudsjett for å dekke
opp bemanning som kan gi et forsvarlig tilbud.
3.
Su mener det er viktig med en langsiktig satsning på faglig utvikling som er satt i system slik
vi ser det i kommunens planer. For å få et godt utbytte av dette bør budsjettene ikke svekkes
med 0.5 % .
Det er nødvendig med nok hender, fang å sitte på og mange nok varme blikk i en
barnehagehverdag – dette krever nok voksne.

2
Su ønsker fokus på mat i barnehagen og ønsker heller en høyere pris på kost. Nistepakkedag
ønskes fjernet. Flere felles måltider er helsefremmende, og en viktig arena for sosial
kompetanse.
Barn trenger voksne som ser, hører og er tilstede. Barn trenger autoritative voksne og foreldre
ønsker trygge, omsorgsfulle og pedagogiske barnehager med forsvarlig bemanning. Ringerike
kommune er på vei med sin satsning på kompetanse, men dette vil også koste litt.
02.11.2017
Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage
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Høringsuttalelse vedrørende budsjett 2018.
Utdanningsforbundet er positive til forslaget om å videreføre satsningen
på kompetanseutvikling for ansatte i kommunen. Dette gir både økt mestring og bedre
tjenestetilbud.
Utdanningsforbundet har ved de senere års budsjetthøringer uttrykt stor bekymring for at
skole – og barnehagesektoren i Ringerike gjennom flere år har vært utsatt for store
nedskjæringer. Vi er derfor kritiske til at det i budsjettet for 2018 foreslås en ytterligere
effektivisering på 0,5 %.
Sparetiltakene de siste årene har ført til færre lærere, større klasser og liten eller ingen
mulighet for delingstimer. Forskning viser at kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev
er avgjørende i alle former for undervisning og læring. Det synes klart at både
læringsutbytte og elevenes opplevelse av å bli sett påvirkes av klassestørrelsen. Reduseres
lærertettheten ytterligere, blir det enda mindre tid til oppfølging av hver elev, mindre tid til
tilpasset opplæring, og det blir vanskeligere å oppnå kompetansemålene i læreplanen.
Stortinget bevilget i 2017 penger til kommunen til økt lærertetthet og tidlig innsats på 1. –
4. trinn. Denne bevilgningen tilsvarer skolenes samlede effektiviseringskrav på 1 %. Det
betyr at vinninga har gått opp i spinninga og at det er blitt et dårligere tilbud på
5. – 10. trinn.
Vi mener at sparetiltakene kommunens barnehager har vært utsatt for de siste årene har
svekket det pedagogiske tilbudet og gått utover kvaliteten og samhandlingen mellom barna
og de voksne. Allikevel foreslås det ytterligere kutt i 2018. Nye kutt vil gå utover en
bemanning som vi allerede mener ligger på et kritisk lavt nivå. Smertegrensen er nådd for
lenge siden.
Regjeringen går nå inn for en bemanningsnorm på minimum en voksen per tre barn under
tre år og en voksen per seks barn over tre år fra 2018, dette for å sikre lik kvalitet i alle
barnehager. I Ringerike ligger vi i dag under denne normen, og med et effektiviseringskrav
på 0,5 %, rigger vi ikke akkurat for en nasjonal bemanningsnorm.
Utdanningsforbundet ser at det er nødvendig å oppgradere slitte skole- og barnehagebygg
og at det bygges for fremtiden, men vi er bekymret for at økte utgifter i form av renter og
avdrag vil svekke bemanningen i skole og barnehage ytterligere i årene som kommer.
For Utdanningsforbundet Ringerike
Gerd Solli
Leder/hovedtillitsvalgt

Fra: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no]
Sendt: 08.11.2017 16:12:22
Emne: innspill til budsjett 2018 - arkivsak 173306
Vedlegg: innspill til budsjett 2018 8.11.pdf; image003.png
Vedlagt er innspill til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018 - 2021
Mvh
Ole Einar Gulbrandsen
Tillitsvalgt
Ringerike kommune
Arealplanlegger og kontaktperson Ringeriksbanen / E16
ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no
M 94 15 90 25

Ringerikekommune
Postboks123 – Sentrum
3202 Hønefoss

31.05.17

Innspill til årsbudsjett 2018 – Handlingsprogram 2018 - 2021

Protokoll fra Formannskapet
Det vises til saksprotokoll i formannsskapssak 135/17 og forslag fremmet av Kirsten
Orebråten (Ap) p.v.a. flertallspartiene.
Tekna og Naturviterne mener forslaget fra flertallspartiene omfattes av arbeidsmiljøloven
(AML) § 8, og at informasjons- og drøftingsplikten gjør seg gjeldene.
Vi viser også til Hovedavtalen del B § 3- 1 punkt c): «Ved endringer og omstillinger skal
arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på
råd.»
Definisjonen på arbeidsgiver er definert i Hovedavtalens del B § 2- 1.
Vi forventer at videre prosess er i tråd med AML og Hovedavtalen.

H an dlingsprogrammet
Foreningene er fornøyd med at handlingsprogrammet omtaler konkurransedyktig lønn som
en viktig faktor for at Ringerike kommune skal bli en attraktiv arbeidsgiver i årene som
kommer. Med bakgrunn i lønnsprosjektet fra 2012, som viste at lønnsnivået var svært lavt
for våre medlemmer, ble det laget en avtale i 2013 hvor arbeidsgiver og arbeidstaker var
enige om at lønnen skulle løftes i en periode på tre år til konkurransedyktig nivå. Det ble ikke
fulgt opp av arbeidsgiver, og derfor gikk Tekna m. fl til brudd. Det forventes nå at

handlingsprogrammet følges opp ved å løfte lønningene opp på et konkurransedyktig
lønnsnivå.

Vennlig hilsen
Ole Einar Gulbrandsen
TEKNAi Ringerike kommune

Lisa Helgesson
Naturviterne Ringerike kommune
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Jan Erik Gjerdbakken
Daglig leder
Tlf 908 62 268
jan.erik.gjerdbakken@rnf.no
www.rnf.no

Ringerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no
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Høringsuttalelse til årsbudsjett 2018 og Handlingsplan 2018 – 2021, Ringerike kommune
RNF har registrert at det er fremmet forslag om organisatoriske endringer og økonomiske
omdisponeringer med referanse til Ringerike Utvikling AS og Felles plankontor.
Videre registrerer vi at det foreligger forslag om å opprette en strategiavdeling i kommunen med tre
definerte roller – Strategidirektør, Næringssjef og Byutviklingssjef.
Vi ser det ikke som vår oppgave å mene noe om hva eierne av et aksjeselskap foretar seg av
disposisjoner i forhold til sitt eierskap.
Hva vi er opptatt av, er at vi ikke må tape det momentum som er skapt, særlig når det gjelder
jobben med å tiltrekke seg etablering av datasenter. Denne bør snarere oppskaleres enn
nedskaleres.
Vi ser det heller ikke som vår primærrolle å ha sterke meninger om hvordan en kommune
organiserer seg for å levere gode tjenester til næringsliv og befolkning. Det vi er opptatt av er at det
faktisk leveres gode tjenester og at kommunen fremstår som en god, løsningsorientert og
forutsigelig premissleverandør for næringslivet.
I den anledning vil vi peke på og henlede oppmerksomheten på den bekymring som råder når det
gjelder planprosesser i kommunen. Dagens situasjon kan vi ganske enkelt ikke leve med. Dette må
bli bedre, enten det dreier seg om fremdriften i byplanen eller planer knyttet til eksisterende
enkeltprosjekter.
Det bør være en almen oppfatning og erkjennelse at vi lever i en kritisk tidsfase med tanke på hva
som trykker på og utfordrer oss – konsekvensene og effektene av veien og banen.
I et plan og utviklingsperspektiv er det svært kort tid frem til 2021.
Gitt at de fremlagte forslagene blir fullbyrdet, kan vi ikke unnlate å gi uttrykk for et syn som vi
mener er helt avgjørende for effekten av en ny avdeling slik den er fremstilt.
De tre definerte nøkkelrollene må inneha høy kompetanse og erfaring, i tillegg til at de må få et
handlingsrom og et mandat som gjøre det mulig å skape en betydelig forskjell til dagens situasjon.

Med vennlig hilsen
Ringerike Næringsforening
Jan Erik Gjerdbakken (sign)
Daglig leder
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Vedlagt er Fagforbundet Ringerikes høringsuttalelse til budsjett 2018.
Med vennlig hilsen
Magnus Langstrand
Hovedtillitsvalgt/Nestleder
Fagforbundet Ringerike
Mobil: 98096751
Epost: magnus.langstrand@ringerike.kommune.no
www.fagforbundet.no

HØRINGSUTTALELSE TIL BUDSJETT 2018
HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 RINGERIKE KOMMUNE
Fagforbundet Ringerike har behandlet forslag til budsjett 2018 og
Ringerike kommunes handlingsprogram 2018-2021.
Fagforbundet Ringerike er fortsatt svært bekymret for bemanningen i Ringerike kommune. Etter flere
år med innsparinger og nedbemanning er det en kritisk lav grunnbemanning i kommunen, noe som
fører til stor slitasje på de ansatte. Stadig flere enheter i helse må nå jobbe annenhver helg. Dette er en
svært bekymringsfull utvikling.
Det legges opp til effektiviseringstiltak på 0,5%, noe vi ser på som et tegn på at grunnbemanningen
ikke er tenkt økt. Dette er vi kritiske til.


Fagforbundet Ringerike mener at grunnbemanningen må styrkes og vi mener det er viktig at
det settes i gang prosesser som sørger for dette.

Det er veldig positivt at satsingen på kompetanse foreslås videreført, og at det skal jobbes med
kompetanseheving i alle sektorer og på alle nivåer. Dette er avgjørende for at tjenestene som leveres er
gode, at de ansatte får økt sin yrkesstolthet og for fremtidig rekruttering. Det jobbes også godt med
lærlinger, og vi er glade for at det i tillegg til eksisterende lærlingeplasser er planlagt å ta inn to
lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget de neste årene.
Det er også positivt at Ringerike kommune tar arbeidet med heltidskultur på alvor. Det vil stille store
krav til politikere, administrasjonen og tillitsvalgte, men ikke minst til de ansatte. Vi har mange ansatte
som jobber ufrivillig deltid og som dermed har en kompetansereserve som må brukes.
Fagforbundet Ringerike er bekymret for konsekvensene de store låneopptakene gir i løpet av
handlingsprogramperioden. Når Ringerike kommune må begynne å betale avdrag på de store lånene
må de pengene finnes et annet sted i budsjettet, og vi har en stor bekymring for at det da må kuttes
ytterligere i drift i fremtiden.
Avslutningsvis synes vi det er svært bekymringsfullt at politikerne griper inn og ønsker å detaljstyre
driften. Dette ansvaret er delegert til Rådmannen, men i sak 135/17 Budsjett 2018 – Handlingsprogram
2018-2021, er formannskapet så detaljerte i sitt vedtak at det vil frata arbeidstakerorganisasjonene
retten til medbestemmelse etter hovedavtalen.

For Fagforbundet Ringerike
Bente Anita Bråthen Berg
Konstituert leder
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Ringerike Venstres høringsuttalelse til handlingsplan og budsjett 2018
-2021
Vi er i sin helhet ganske fornøyd med handlingsplan og budsjett slik som det
foreligger fra formannskapet. Likevel har vi noen få punkter vi må si noe om.
Barnehage
I sammenheng med den moderate økningen av barnehagesatser er det viktig at
dette gjenspeiles i bemanning, kvalitet og kompetanse.
Fontenehuset
Bevilgningen til Fontenehuset har siden 2010 stått stille på en million.Dette er
ikke blitt indeksregulert. De siste 2 årene har 55 av fontenehusets medlemmer
kommet ut i arbeid. Dette innebærer stadig økende skatteinntekter for
Ringerike Kommune og det er åpenbart at Fontenehuset Hønefoss leverer-.
Trivselsundersøkelsen fra 2016 viser en reduksjonen i bruk av 1. linje tjenester
som innebærer besparelser for kommunen. Den viser også reduksjon i
innleggelser. Ringerike venstre foreslår følgelig en økning av tilskudd til
Fontenehuset fra 1 til 2 millioner. Hvis Fontenehuset Hønefoss hadde vært et
nytt fontenehus ville det ha kostet kommunen 3 millioner i året, ref.
Holtenutvalget.
Kultur
Det er en økning i kulturlivet i Hønefoss, men denne økningen bygger i stor
grad på frivillighet. Generelt mener Ringerike Venstre det mangler en
planstrategi for kultur. Bevilgninger til kulturskolen reduseres i budsjettet, noe
som kan skade grunnfjellet i kulturlivet. Ringerike Venstre ønsker en økning av
tilskudd til kulturskolen i forhold til budsjettforslag.
Kompetanse i Ringerike kommune
Vi ønsker mer kompetanse inn i kommunen. Vi støtter helhjertet rådmannens
forslag om en egen strategiavdeling, da dette vil kunne gi sterkere
gjennomføringskraft, og det vil være positivt for Ringerikes framtid.
Miljø

Generelt er det ikke mye som peker mot det grønne skiftet i dette
budsjettforslaget:
Oljefyring bør reduseres gradvis fram mot det nasjonale forbudet i 2020.
Passivhus, Nullhus, Plusshus og eventuelle andre miljøvennlige bygg må
prioriteres og oppmuntres som et ledd i en miljøvennlig byutvikling. Vi ønsker i
tillegg å utvide gågateområdet og få fungerende sykkelstier gjennom
sentrumsområdet.
Vi ønsker avslutningsvis å rose Ringerike kommune for deres satsing på
grunnskolen inkludert skolehelsetjenesten, og for deres satsing på økt
kompetanse innad i kommunen.
Ringerike Venstre
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Ringerike kommune

Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Eikli skole
Budsjett 2018

Samarbeidsutvalget ved Eikli skole gjennomgikk på sitt møte 06.11.7, Handlingsprogram for 2018 – 2021, Budsjett 2018
Formannskapets forslag til høring. SU ved Eikli skole har med bakgrunn i sin gjennomgang følgende uttalelser:


SU er kritiske til at det stilles krav om effektivisering på 0,5% av driftsutgifter ved skolene. Su v/Eikli mener at dette er
urealistiske krav. Innsparingen blir i realiteten høyere, da vi heller ikke kan se at det er tatt høyde for prisøkning på
varer og tjenester. Ved å stille krav til effektivisering mener SU at skolene vil gi et dårligere tilbud til elever og foreldre,
som bl.a. innkjøp av nødvendig læremateriell og tolketjenester.



SU er kritiske til at betalingssatsene på SFO økes. Betalingssatsene på SFO er pr. i dag høye, og vi ser at SFO’ene
mister barn til andre aktiviteter. Ved en ytterligere økte betalingssatser er SU bekymret for at SFO mister enda flere
barn.

Med vennlig hilsen
Monica Follestad
Leder samarbeidsutvalget ved Eikli skole

.
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Til Ringerike formannskap og kommunestyre.

Det framgår av forslag til Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 at Ringerike Utvikling skal få betydelig reduserte ressurser, samtidig som
Rådmannen skal få tilsvarende ressurser til nærings- og byutvikling.
Vår erfaring etter samarbeid med Ringerike Utvikling i 2017 har vært meget positiv. Med felles lokal innsats sammen med blant annet Treklyngen har man
klart å få til etablering av aktivitet med internasjonale aktører innenfor datalagringsaktvitet på Follum. Arbeidet har vært initiert, ledet og koordinert av
Ringerike Utvikling og det har gitt konkrete resultater i løpet av kort tid. Dette har blant annet vært mulig fordi RU besitter ressurser med høy kompetanse
innenfor internasjonalt salgsarbeid med evne til på en profesjonell måte å utnytte et omfattende kontaktnett.
RU har også vært en viktig rådgiver for oss i vår kontakt med internasjonale forretningsaktører. Vi er for tiden engasjert i et samarbeid med RU om å
etablering av ytterligere satsinger i regionen.
Med bakgrunn i dette anmoder vi formannskapet og kommunestyre om positivt å bidra til videreføring av virksomheten i RU slik at regionen kan bygge
videre på de resultater som til nå er nå er oppnådd.

Med vennlig hilsen

Jan-Erik Brattbakk
Nettsjef
Mobil +4797096206
Kontor 32 11 95 73
e-post Jan-Erik.Brattbakk@ringeriks-kraft.no
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Vedlagt ligger Norsk Sykepleierforbunds uttalelse i forhold til budsjett 2018.
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Sølvi Bergerud
HTV i NSF
Telefon 95 78 80 40

Ringerike kommune
Postboks 123 – Sentrum
3202 Hønefoss

Høringsuttalelse - budsjett 2018 og handlingsprogram 2018 -2021

NSF støtter kommunens satsing på økt kompetanse i Pleie og omsorg.
NSF støtter kommunens satsning på lederutvikling.
NSF erfarer at dagens rammer i Pleie og omsorg er stramme. NSF ser det som svært viktig at
disse ikke blir ytterligere redusert.
Når det gjelder Handlingsplan 2018 -2021, vil NSF derfor be politikerne om å tenke seg godt
om og ha et framtidsblikk i forhold til investeringssiden. Hvordan vil økte rente og
avdragsutgifter i framtiden virke inn på daglig drift i helse og omsorg?

Hønefoss, den 8. november 2017

Sølvi Bergerud
HTV i NSF
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Høringsuttalelse fra Ringerike
Arbeiderparti
Årets program og handlingsplan har tematikken "Vi bygger" som gjenspeiler mye av aktiviteten i
kommunen.
Det bygges både kompetanse og ny infrastruktur i et høyt tempo. En vesentlig faktor når man bygger
er forarbeidet, slik er det også for kommunens innbyggere. Arbeiderpartiet mener årets budsjett og
handlingsplan ikke tar inn over seg at de fleste sektorer har behov for midler til forebygging.
Arbeiderpartiet mener budsjett og handlingsplan bør legge til rette for slikt arbeid i alle sektorer,
men spesielt innen oppvekst og helse.
Når det gjelder økonomi og balanse mener Arbeiderpartiet at med forslaget som foreligger på
statsbudsjett fra regjeringen, vil kommunen møte utfordringer allerede i 2018. Derfor bør
formannskapet og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsplan se
på. Man bør se på hvilke «ikkelovpålagte» tjenester som kommunen tilbyr, og om disse veier tyngre
enn styrket tjenestetilbud på primærtjenester innen skole, helse og eldreomsorg. Deretter bør man
se på en eventuell fremtidig økt eiendomsskatt som inntektskilde for å løse eventuelle utfordringer i
tjenestetilbudet.
Dette sett i sammenheng med eldrebølgen som inntreffer med mer komplekse og sammensatte
diagnoser, betyr at kommunen trenger et større økonomisk handlingsrom både på kort og lang sikt
for å gi forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere i alle aldre.
Utbytte fra eventuelle eierskap kommunen har, bør ikke ligge til grunn for å få budsjettet til å gå i
balanse.

Mvh
Mons-Ivar Mjelde
Leder
Ringerike Arbeiderparti

ringerike@arbeiderpartiet.no
http://ringerike.arbeiderpartiet.no
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Høyringsinnspel til Årsbudsjett 2018, Handlingsprogram 2018-2021
Treklyngen registrerer at det i forslag til Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 blir lagt til grunn at Ringerike Utvikling skal få betydeleg
reduserte ressursar, medan Rådmannen skal få tilsvarande ressursar til nærings- og byutviklingssjefar.
Vi er uroa over at Ringerike Utvikling si frie og utadretta verksemd er foreslått fjerna, sjølvom vi aksepterer at ein kommune i rask utvikling også treng ein
sterk kommunal organisasjon.
Erfaringsmessig, og ihht lærebokteori, skal nyskapingsarbeid delegerast ut av driftsorganisasjonen. Dette gjeld både i næringslivet og i forvaltninga. Årsaka
er at ein separat organisasjon vil ha eit enkelt og presist mandat, medan ein driftsorganisasjon vil ha interne prioriterings- og koordineringsbehov, og lengre
beslutningsprosessar. Ein ekstern organisasjon har også mulighet til å utfordre eigarar, samarbeidspartnarar og kundar til å finne nye og effektive løysingar.
Den fridomen har ikkje ei intern administrativ avdeling.
Suksessen til Ringerike Utvikling det siste året er formidabel. Samspelet i triangelet mellom kommuneadministrasjonen, Ringerike Utvikling og næringslivet
har fungert svært bra og er synleg for aktørar langt utanfor regionen og landets grenser. Det er rimeleg å anta at fleire titalls bedrifter i Norge og utlandet
har registrert mulighetene for framtidig etablering i Ringeriksregionen, og at enkelte av desse til ei kvar tid er i konkrete vurderingsprosessar om mogleg
etablering her. Den frie rolla til Ringerike Utvikling har lagt betydeleg press på mange av oss næringslivsaktørar til å tenke nytt og jobbe hardare, og for å
finne løysingar for investorar som vil etablere seg i regionen. På same måte reknar eg med at Ringerike Utvikling har lagt eit positivt press på kommunen i
enkelte saker.
Dette triangelsamarbeidet er i tråd med gode erfaringar frå mellom anna Luleå kommune og mange andre stadar. Fleire av talarane på
Ringerikskonferansen i haust påpeikte at i «Ringeriksregionen gjer de alt riktig».

Ringeriksregionen er unik i norsk samanheng og konkurransedyktig for internasjonale etableringar, men det var først då Ringerike Utvikling starte sitt
marknadsføringsarbeid at vi og omverden oppdaga dette i større skala. Erfaringane frå næringslivet er at det kan ta opptil 2 – 3 år frå ein begynner eit
strategisk arbeid til ein har signert dei første avtalane om potensielle nyetableringar. Ringerike Utvikling er godt i rute i forhold til normal framdrift, og
Ringeriksregionen kan med hell og dyktigheit få viktige nyetableringar innan få år. Det er fundamentalt at ein ikkje endrar ei effektiv arbeidsform før
resultata har mulighet til å materialisere seg.
Vi meiner at Ringerike kommune og Ringeriksregionen må oppretthalde Ringerike Utvikling med dagens kapasitet. Regionen treng ein markant og
sjølvstendig organisasjon som supplerer og utfordrar både næringsliv og eigne eigarkommunar.

Med venleg helsing
Rolf Jarle Aaberg
Dagleg leiar/CEO
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Sats videre på Ringerike Utvikling
Trude Berg Hauge, Urbant Landliv
Ringerike Utvikling er en av våre absolutt fremste framsnakkere av Ringeriksregionen - og det langt utenfor
kommunegrensene, ja, til og med utenfor landegrensene. Nå fortjener de selv å bli framsnakket. Ringerike
Utvikling har vært, er og bør også i fremtiden få fortsette å være, en kreativ og dynamisk organisasjon med
resultatorientert engasjement og stor gjennomføringsevne. Med varslede budsjettkutt, kan kraften i dette viktige
kompetansemiljøet forsvinne.
Ringerike Utvikling AS ble stiftet i 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner samt Høgskolen i
Sørøst-Norge. De har i dag fire faste ansatte; Jørgen Moe, daglig leder, Tone Reneflot Thoresen,
administrasjonssjef, Pelle Gangeskar, næringsutviklingssjef og Claus Frølund, markeds- og næringsanalytiker.
Ringerike Utvikling skal være et av eiernes strategiske verktøy for å nå mål som er satt for Ringeriksregionen,
og rapporterer selskapet fortløpende tilbake til sine eiere.
Forrige uke varslet imidlertid flertallspartiene i Ringerike kommune, svært brått og uventet, et kutt i den årlige
budsjettstøtten til Ringerike Utvikling på hele to millioner kroner. Disse politikerne ønsker isteden at de to
millionene skal brukes til å etablere en egen strategi- og utviklingsavdeling i Ringerike kommune. Det mener jeg
bestemt at vil være ensbetydende med å reversere en allerede langt kommet utviklingsprosess.
Kutt i denne størrelsesorden, som utgjør over halvparten av dagens støtte på 3,6 millioner kroner, er svært
dramatisk. Samtidig kan man heller ikke se bort fra at de andre eierne nå vil følge etter med tilsvarende kutt.
Resultatet vil med stor sannsynlighet bety kroken på døra for en av regionens største patrioter og mest kreative
og framoverlente selgere.
Vi må få ting til å skje ...
Man kan forstå at flertallspartiene ønsker en utvidet innsikt i kommunens næringsutvikling. Men kanskje de da
heller bør se på nye samarbeidsmodeller mellom kommunen og Ringerike Utvikling. En mulig løsning vil kunne
være å ansette en strategileder i kommunen, som kan koordineres med den velfungerende
næringslivsutviklingsavdelingen som kommunen allerede er en eier av, og får løpende rapportering fra.
Så vidt meg bekjent, har kommunen liten eller ingen erfaring med næringsutvikling og håndtering av
henvendelser fra større nasjonale og internasjonale selskaper som er potensielle etablerere i regionen. Det har
Ringerike Utvikling!
En omstillingsprosess slik kommunen nå har varslet, vil, i tillegg til åpenbart å svekke samarbeidet med
Ringerikes nabokommuner, naturlig nok bli tidkrevende. Ikke minst med å rekruttere nødvendig kompetanse.
Ordfører Kjell B. Hansen uttrykte et ønske om å ha begge hendene på rattet. I dette tilfellet, er jeg redd at det
samtidig vil medføre at høyrefoten vil skifte plass fra gass til brems. Og ja, Kirsten Orebråten, dere må få ting til
å skje. Men det må skje i riktig retning - ikke ved å reversere et allerede langt kommet og vellykket arbeid.
Samlet kraft
I en rapport utarbeidet av Høyskolen i Sørøst-Norge som ble publisert i 2016, fremgår en realistisk målsetning i
befolkningsveksten i Ringeriksregionen fra dagens 43 000 innbyggere til 83 000 i 2045 som følge av
Ringeriksbanen og ny E16. Altså en fordobling av innbyggertallet, med bygging av 16.000 til 20.000 nye
boliger. Parallelt med dette, er det identifisert et realistisk potensiale for 8.000-10.000 nye arbeidsplasser. Men dette er kun et potensiale - dette er arbeidsplasser som må skapes, og de må skapes av nye aktører, ikke av de
allerede etablerte næringslivsaktører i regionen. Dette betyr at Ringeriksregionen aktivt må selge seg inn, både
hos potensielle tilflyttere og nye næringsaktører. Jeg kan ikke se annet enn at dette best gjøres med samlet kraft,
og da befinner vi oss jo nettopp i kjernen av Ringerike Utvikling. Med høy kompetanse og bredt opparbeidet
kontaktnett, har de klart å oppnå oppmerksomhet og få blikket vendt mot de utallige muligheter som
Ringeriksregionen kan tilby og ikke minst tilrettelegge for i nær framtid.
Ringeriksregionens store styrke, har hele tiden vært kompetanse, gjennomføringskraft og evnen til å snu
seg raskt rundt og levere - Finn Christian Aamodt, Invest in Norway.
Følgende aktiviteter ville med stor sannsynlighet ikke blitt gjennomført uten Ringerike Utvikling. Felles
for de alle, er at de danner et bilde av en framoverlent og handlekraftig region i utvikling;
 Innspilling av underholdningensprogrammet "Handlingens Menn" i den gamle kraftstasjonen ved
bybrua. Dette er program som sendes i beste sendetid på NRK på årets åtte siste lørdager.







2. august i år, hadde NRK-satsingen Sommertoget stopp på Hønefoss stasjon med direktesending
samme kveld. Lokale artister og et variert utvalg av det lokale næringslivet sørget for at perrongene
rundt Hønefoss stasjon gjennom hele dagen var fylt til trengsel.
Da den anerkjente kokken Andreas Viestad spilte inn nye episoder av matprogrammet ”En bit av
Norge” som ble sendt på TV2 fra flere destinasjoner i Ringeriksregionen. Resultatet ble en enestående
estetisk presentasjon av mangfoldet som hele Ringeriksregionen har å by på.
Emigrateme.com var en idé Ringerike Utvikling kom opp med etter at Donald Trump vant
presidentvalget i USA. Det noe uortodokse innfallet utviklet seg raskt til å bli et PR-stunt, som ble
fanget opp av riksdekkende nyhetssendinger. Emigrateme.com resulterte i mer enn titusen treff og
nærmere tusen seriøse henvendelser fra emigreringsklare Trump-motsandere. Informasjonsavdelingen i
Ringerike kommune og Catch reklamebyrå ble etter hvert med i prosjektet.
Invest in Norway er Innovasjon Norges avdeling som jobber med å kartlegge industrimuligheter for
utenlandske investorer til Norge. De har nå for alvor vendt blikket mot Ringeriksregionen, en effekt
oppnådd gjennom ustoppelig pågangsmot og iherdig salgs- og markedsinnsats fra nettopp Ringerike
Utvikling.

Suksessfaktoren for prosjektet Ringeriksbanen og E16 har hele veien vært det solide og tette samarbeidet mellom
alle de involverte parter. Prosessen har vært preget av bred enighet mellom regionens tre kommuner og lokalt
næringslivet i de store og essensielle beslutningene.
Min frykt nå, er at både tillitsforholdet og det gode samarbeidsklimaet har fått seg et skudd for baugen etter
Ringerike kommunes noe overraskende forslag til kutt i sentrale samarbeidsprosjekter. Hvordan vil dette komme
til å påvirke det videre politiske samarbeide på tvers av kommunegrensene i regionen? Vel, det gjenstår det å se men at dette er en bekymringsfull utvikling er det ikke tvil om.
Vi får nå bare håpe at ”varselskuddene” fra våre samarbeidskommuner samt fylkeskommunen, sammen med
uttalelser i budsjetthøringen, vil resultere i at forslaget til varslede kutt til Ringerike Utvikling forblir nettopp det
– et forslag!
Sammen blir vi best!

Høringssvar på Budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 fra Samarbeidsutvalget i
Heggen barnehage.

Vi ser at vår barnehage nå ønskes inn som permanent kommunal barnehage, dette er vi svært
glade for! Å være permanent gir en langt større forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte og
vi føler oss tatt på alvor. Det er få barnehager i vår kommune som kan nyte godt av så nytt
elektrisk anlegg, så flotte overflater på gulv og vegger, og ikke minst et nytt og godt
ventilasjonsanlegg, hvor CO2 målinger blir gjort digitalt og gjennom hele dagen, og vi har
også renseanlegg, så vi kan si vi har Ringerikes reneste vann til våre barn. Med kort vei til
både skog og skiløyper, og bare en kort busstur unna byen så mener vi at vi får det beste av
det beste! Vi tenker at barn mestrer, og vi jobber naturlignok svært aktivt med kropp,
bevegelse, mat og helse når vi har disse omgivelsene, samt vår egen gymsal og egne ansatte
med kokkebakgrunn. Vi er med på å styrke folkehelsa vår i framtida, da gode vaner starter
tidlig! Vi har svært engasjerte barn og vi setter barns deltakelse høyt gjennom deres
medvirkning til egen hverdag og det synliggjøres godt gjennom de ulike prosjektene vi
gjennomfører. Foreldrenes engasjement har også til enhver tid vært stort, og vi har enormt
stor og god oppslutning på et hvert arrangement vi har og på dugnader og det er vi svært
takknemlige over!
Vi ser at effektiviseringskravet på 0,5 % gjelder alle, men vi er allikevel av den oppfatning at
selve driftsbudsjettet til barnehagene er for små, og ei heller ikke prisindeksregulert noen
gang, slik at dette budsjettet krymper for hvert år. For vår del vil det bety 25 000 kr mindre til
utstyr og materiell som vi ikke kan kjøpe inn, hvilket vi ikke synes er riktig på barnas vegne.
Å være en attraktiv bokommune krever løpende opptak når nye tilflyttere ønsker
barnehageplass. Heggen barnehage er gode på løpende opptak, da vi har holdt på med dette
siden oppstarten i 2012, og det er vi klare til å fortsette med!
Vi er glade for gode kompetansetiltak og ser at flere assistenter hos oss ønsker å ta
fagarbeiderutdanningen som nå tilbys i 2018. I Være sammen prosjektet som vi er i startgropa
til, utdanner vi nå 3 veiledere og de ansatte ser frem til å delta i dette kompetanseløftet. I
tillegg engasjerer vi også foreldrene i prosjektet, ved egne Være sammen bøker og samarbeid
for å få et enda sterkere fokus på varme og grensesettende voksne rundt barna våre.
Vi ser også frem til å jobbe aktivt med Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag, og
at vi også får trådløst nett i barnehagen og enda mer digitalt utstyr til aktiv bruk med barna
våre i mindre grupper.
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Her er Høringsuttalelser på Budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 fra
samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage.
Henviser til vedlegg.
Vennlig hilsen
Kristin Martinsen, sekretær i Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage
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Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget:
Høringsuttalelse fra AMU
AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 – 2020 i ekstraordinært
AMU-møte 3.11.017.
1. Det er sentralt for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø at det arbeides med kompetanse.
AMU ser positive effekter av arbeidet og ønsker at det fortsatt satses på kompetanseutvikling for
ansatte. Økt kompetanse gir økt mestring, bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud.
Kompetanseutvikling må involvere alle nivåer og alle sektorer.
2. AMU mener at etablerte samarbeidsarenaer som MKS-grupper (Miljø, og
Kvalitetssikringsgrupper) er viktige arenaer for å sikre godt samarbeid mellom vernetjeneste og
arbeidsgiver. Opprettelsen av MKS på sektornivå vil gi positiv effekt på utvikling av MKS-grupper
på enhetsnivå. AMU ønsker fortsatt oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-grupper på
ulike nivå. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter og arbeid med bruk av
vernetjenesten bør prioriteres.
3. AMU er svært tilfreds med at sykefraværet fortsatt går ned. Fortsatt satsning på kompetanse og
lederutvikling er nødvendige tiltak for at den positive utviklingen fortsetter. AMU ser resultater
av økt ledertetthet, dette sikrer raskere og bedre oppfølging av sykemeldte i tillegg til økt
oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.
4. Partene i arbeidslivet har utarbeidet en intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv for 2014
– 2018 (IA-avtalen). Avtalen utløper i 2018 og det arbeides med å evaluere og vurdere fornying
av avtalen. AMU mener det er viktig at Ringerike kommune gjennomgår vår lokale avtale og gjør
justeringer i tråd med sentrale føringer i ny avtale. AMU mener at økt kompetanse vil gi større
grad av mestring av eget arbeid og således hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.
5. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at dette
gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og dermed påvirke driften.
6. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i flere
nybygg. Dette vil sikre bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.

RINGERIKE KOMMUNE
7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i
Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er oppmerksomhet
på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. For å forbygge uønskede hendelser er det planlagt i
rådhuset å etablere egne besøksrom som ansatte skal benytte til møter med innbyggere, AMU
mener dette er et viktig tiltak for å ivareta ansattes sikkerhet.
8. AMU ser positivt på at effektiviseringskravet er lavere i 2018 enn i 2017, men er fortsatt kritisk til
at effektivisering skal gå utover bemanningen, da bemanningen nå har nådd et kritisk nivå. Dette
er bekymringsfullt sett i forhold til sykefraværsarbeidet og arbeidsmiljøet.
9. Effektivisering i budsjett kan påvirke arbeidsmiljøet. For å sikre den gode utviklingen i
nedgangen i sykefraværet ber AMU om at det gjennomføres en risikovurdering av arbeidsmiljøet
ved effektiviseringstiltak.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2017:
«Høringsuttalelse fra AMU
AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 – 2020 i ekstraordinært
AMU-møte 3.11.017.
1. Det er sentralt for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø at det arbeides med kompetanse.
AMU ser positive effekter av arbeidet og ønsker at det fortsatt satses på
kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt mestring, bedre arbeidsmiljø og
bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere alle nivåer og alle sektorer.
2. AMU mener at etablerte samarbeidsarenaer som MKS-grupper (Miljø, og
Kvalitetssikringsgrupper) er viktige arenaer for å sikre godt samarbeid mellom vernetjeneste
og arbeidsgiver. Opprettelsen av MKS på sektornivå vil gi positiv effekt på utvikling av MKSgrupper på enhetsnivå. AMU ønsker fortsatt oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKSgrupper på ulike nivå. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter og arbeid med
bruk av vernetjenesten bør prioriteres.
3. AMU er svært tilfreds med at sykefraværet fortsatt går ned. Fortsatt satsning på kompetanse
og lederutvikling er nødvendige tiltak for at den positive utviklingen fortsetter. AMU ser
resultater av økt ledertetthet, dette sikrer raskere og bedre oppfølging av sykemeldte i
tillegg til økt oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.
4. Partene i arbeidslivet har utarbeidet en intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv for
2014 – 2018 (IA-avtalen). Avtalen utløper i 2018 og det arbeides med å evaluere og vurdere
fornying av avtalen. AMU mener det er viktig at Ringerike kommune gjennomgår vår lokale
avtale og gjør justeringer i tråd med sentrale føringer i ny avtale. AMU mener at økt
kompetanse vil gi større grad av mestring av eget arbeid og således hindre utstøting og
frafall i arbeidslivet.
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5. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at
dette gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og dermed påvirke driften.
6. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i
flere nybygg. Dette vil sikre bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.
7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i
Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er
oppmerksomhet på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. For å forbygge uønskede hendelser
er det planlagt i rådhuset å etablere egne besøksrom som ansatte skal benytte til møter med
innbyggere, AMU mener dette er et viktig tiltak for å ivareta ansattes sikkerhet.
8. AMU ser positivt på at effektiviseringskravet er lavere i 2018 enn i 2017, men er fortsatt
kritisk til at effektivisering skal gå utover bemanningen, da bemanningen nå har nådd et
kritisk nivå. Dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefraværsarbeidet og arbeidsmiljøet.
9. Effektivisering i budsjett kan påvirke arbeidsmiljøet. For å sikre den gode utviklingen i
nedgangen i sykefraværet ber AMU om at det gjennomføres en risikovurdering av
arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak».

Avstemming:
Punktvis avstemming:
Punkt 1-7 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 8 ble vedtatt mot 3 stemmer (Trude Bredal Steinmo, Runhild Vestby (AP) og Arnfinn
Holten (KrF).
Punkt 9 ble enstemmig vedtatt.
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Tyristrand bamehage

Ordfører
Ringerike kommune,
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

TILBAKEMELDING PÅ ÅNSNUDSJETT 2018 - HANDLINGSPROGRAM.
Føringer fra Rådmannen er at barnehagene skal driftes som i 2017
I tillegg til et effektiviseringskrav pâ 0,5 %o.

samarbeidsutvalget i Tyristrand Bamehage synes følgende punkter er spesielt
i forhold til budsjett 2018.

sentrale

Tyristrand barnehage reduserte bemanningen med 20 % stilling i 2017.
Viser til møteprotokoll 13.09.17 fra Hovedutvalget for oppvekst og kultur. Ringerike
kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men mener her at
regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven,
friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemaruring.
Ringerike kommune er enig i Øie-utvalget at det skal være en bemanningsnorrn. Det skal
være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og under og en voksen pr. 6 barn frem til 6 âr. I tillegg
mener kommunen at det bør sette krav lil 50 % barnehagelærer i barneh agen og 25 Vo
fagarbeidere.

2.

Effektiviseringskrav på 0,5 %o. Dette tlg¡ør ca. 36.000 kr for Tyristrand barnehage. Det er ca.
40 o/o av barnehagens driftsbudsjett.

3.

Betalingsreglementet. Foreslått økning i kostpris fra 200 kr til240 kr per måned. Kostprisen
har ikke økt de siste årene. Barnehagen har de siste tre årene brukt ca. 15.000 kr mer enn
budsjettert på mat.
SU Tyristrand Barnehage er veldig fornøyd med at politikeme enstemmig støtter Øíeutvalget
og setter høyere krav til kompetanse. SU Tyristrand Barnehage kan ikke se at det er mulig å
effektivisere med 0,5 yo, da driftsbudsjettet er på et minimum og fordi vi ligger under
anbefalt bemanningsnorm.
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Tyristrand 26.10.17

Vennlig hilsen samarbeidsutvalget i Tyristrand Barnehage ved;
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Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage
Ordfører, Ringerike Kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Tilbakemelding på budsjett 2018
At driftsbudsjettet for barnehagene fra 2017 videreføres i 2018 synes Foreldrerådet i
Tyristrand Barnehage er bra. Vi vil ikke tilbake til situasjonen slik den var i 2015, hvor
Tyristrand Barnehage måtte spare 90 % stilling. Etter en gjennomgang av budsjettet for 2018
har vi allikevel merket oss følgende:


Tyristrand barnehage reduserte bemanningen med 20 % stilling i 2017, dette vil
fortsette med foreslått budsjett for 2018. Foreldrerådet vil her trekke frem
møteprotokoll fra Hovedutvalget for oppvekst og kultur av 13.09.17 der Ringerike
kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen. Videre
mener man her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer. Kommunen
mener det bør være en bemanningsnorm med en voksen pr. 3 barn for 3 - åringer og
under, og en voksen pr. 6 barn frem til 6 år. I tillegg mener kommunen at det bør sette
krav til 50 % barnehagelærer i barnehagen og 25 % fagarbeidere. Disse målene vil
ikke være realistiske uten at det tilføres penger. Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage
ønsker anbefalt bemanningsnorm. Voksentetthet i barnehagene er viktig for at hvert
enkelt barn skal bli sett – jfr. Folkehelsemeldingen 2012-2020 – Visjon 1 «Ringerike –
best for barn»!



0,5 % effektiviseringskrav fra staten blir ikke kompensert. Effektiviseringskravet
kommer i tillegg til videreføring av allerede 20 % bemanningsreduksjon og et
driftsbudsjett på minimum.



I handlingsprogrammet er det bemerket at barnehagesektoren skal ha et spesielt
fokus på «forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, nødvendig
kompetanse og kvalitet». Dette skal gi attraktive høykvalitetsbarnehager.
Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage mener dette best oppnås ved anbefalt
bemanningsnorm med kvalifisert personell. Ringerike kommune har som mål å være
en attraktiv bokommune for familier i etableringsfasen, og da er barnehagenes
kvalitet og kapasitet avgjørende.

Foreldrerådet i Tyristrand barnehage er svært fornøyd med at Hovedutvalget for oppvekst og
kultur enstemmig har vedtatt en bemanningsnorm for barnehagene. Det er dermed også
viktig at det bevilges midler slik at dette blir gjennomførbart, og at Ringerike kommune
oppnår målet om «høykvalitets barnehager».

Tyristrand
Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage

Kaja Solbakken Bjerke

Gun Risvold

Leder

Sekretær

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3306-26

Arkiv: 145

Sak: 17/17
Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring
Vedtak i Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet ønsker at det under kultur blir satt av midler til å prosjektere Ungdomshus jfr
Ungdata 2017 tallene som sier noe om at ungdom trenger et sted å være i Hønefoss.
Ungdomsrådet ønsker at det øremerkes midler til skolehelsetjenesten og psykologstilling med
bakgrunn i Ung data tallene 2017 viser at mange ungdom sliter psykisk.
Ungdomsrådet ønsker at det skjer en kompetanseheving av språklærere i ungdomsskolen.
Behandling i Ungdomsrådet 31.10.2017:
Et samlet ungdomsråd fremmet følgende kommentar til Årsbudsjett 2018Handlingsprogram 2018-2021:
«Ungdomsrådet ønsker at det under kultur blir satt av midler til å prosjektere Ungdomshus jfr
Ungdata 2017 tallene som sier noe om at ungdom trenger et sted å være i Hønefoss.
Ungdomsrådet ønsker at det øremerkes midler til skolehelsetjenesten og psykologstilling med
bakgrunn i Ung data tallene 2017 viser at mange ungdom sliter psykisk.
Ungdomsrådet ønsker at det skjer en kompetanseheving av språklærere i ungdomsskolen».
Avstemming:
Ungdomsrådets forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3306-25

Arkiv: 145

Sak: 9/17
Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring
Vedtak i Råd for funksjonshemmede:
Rådet for funksjonshemmede ønsker og ha en sosial profil på egenandeler for å skåne
økonomisk de svakeste gruppene i Ringerikssamfunnet.
Behandling i Råd for funksjonshemmede 31.10.2017:
Leder Harald Mælingen fremmet følgende forslag på vegne av rådet:
«Rådet for funksjonshemmede ønsker og ha en sosial profil på egenandeler for å skåne
økonomisk de svakeste gruppene i Ringerikssamfunnet.
Rådet henviser til Egenandeler for pleie og omsorgstjenester nr. 1.1 Maks å betale under 2 G
kr 200,-pr mnd.
Til punkt 1.2 2-4 G maks å betale kr: 1910,- pr mnd. En økning på kr: 20.500,- pr. år.
En veldig usosial økning som gjør at mange som ligger rett under 2 G eller rett over 2 G må si
fra seg tjenester de har behov for.»
Avstemming:
Leder Harald Mælingens forslag på vegne av rådet ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
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Sak: 22/17
Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring
Vedtak i Eldrerådet:
Eldrerådet vil komme med en bemerkning til betalingsreglementet. Betaling for hjemmehjelp
synes høy. 382 kr pr. time høres greit ut. Men i realiteten kan hjelp to ganger i måneden bli
rundt 1550 kr. Minstetid er 2 timer pr. gang, effektiv tid 1 time. Eldre opplever at 2 timer
effektiv hjelp i måneden koster mye.
Behandling i Eldrerådet 30.10.2017:
Elin Helgesen fremmet følgende forslag til kommentar på vegne av eldrerådet:
«Eldrerådet vil komme med en bemerkning til betalingsreglementet. Betaling for hjemmehjelp
synes høy. 382 kr pr. time høres greit ut. Men i realiteten kan hjelp to ganger i måneden bli
rundt 1550 kr. Minstetid er 2 timer pr. gang, effektiv tid 1 time. Eldre opplever at 2 timer
effektiv hjelp i måneden koster mye».
Leder Ole Einar foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Elin Helgesen sitt forslag til kommentar på vegne av eldrerådet ble enstemmig vedtatt.

Høring på budsjettet 2018 - tilbakemeldinger fra SU i Haug barnehage
Su i Haug barnehage er bekymret for effektiviseringskravet på 5 % som er
lagt inn for kommunale barnehager og andre enheter i kommunen. Dette
tilsvarer en sum på ca. 1 million kroner. Su i Haug barnehage ønsker at
denne effektiviseringen ikke skal fortsette over flere år. Vi ønsker oss en
bemanningsnorm som skal sikre at det er nok voksne sammen med barna. I
dag er det kun en norm i forhold til hvor mange barn en pedagog kan ha
ansvar for.
Vi stiller spørsmålstegn ved hvordan den gode kvaliteten kan opprettholdes.
Barnehagen drives på en effektiv møte eks ved at vi har åpent hus på
morningen og ettermiddagen slik at man kan være sammen på tvers av
avdelingene. Barnehagen har ikke 100 % oppdekning av voksne fra vi åpner
730 til vi stenger 1700. Personalet går vakter og har 8 timers arbeidstid. Det
skal også avvikles planleggingstid og ulike møter i løpet av denne
arbeidstiden. Ett effektiviseringstiltak på 5 % vil måtte tas av lønnsbudsjettet
noe som kan medføre færre voksen.
Ved en eventuell redusert bemanning og i tillegg høyt sykefravær lurer vi på
om kvaliteten på tilbudet blir nedprioritert. Hva da med at Ringerike
kommune skal være en attraktiv kommune og flytte til? Det er i tillegg ikke
mye penger på vikarbudsjett, og ved redusert bemanning vet vi at det blir
større slitasje på de som jobber i barnehagen.
Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen trekkes også frem i
handlingsplanen for barnehagen. Hvordan skal personalet i barnehagen få
til et samspill hvor voksne er lyttende, omsorgsfulle og tilgjengelige når det
ikke er nok voksne på jobb? Klarer vi å beholde de godt kvalifiserte
medarbeiderne eller vil de velge seg bort til andre stillinger eller private
barnehager? Vi ønsker at det ikke skal effektiviseres mer i barnehagen. Det
er små barn vi har med og gjøre og barn som er i barnehagen fra morgen til
kveld.
Vi stiller også spørsmålstegn ved prisvekst. I handlingsprogrammet vil
barnehagene få det samme budsjettet fra 2018-2021. Bør ikke budsjettene
øke i takt med prisstigningen i samfunnet? I forhold til vedlikehold har mye
av dette foregått gjennom dugnader i barnehagen av foreldrene og ansatte.
Dette har spart kommunen for mye penger.
Hilsen SU i Haug barnehage
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Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring
Vedtak i Integreringsrådet:
Årsbudsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021 tas til orientering.
Behandling i Integreringsrådet 30.10.2017:
Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet følgende forslag:
«Årsbudsjett 2018- Handlingsprogram 2018-2021 tas til orientering.
Avstemming:
Stein-Roar Eriksens (AP) forslag ble enstemmig vedtatt.

UTTALELSE TIL FORMANNSKAPETS HØRINGSUTKAST ANGÅENDE
HANDLINGSPROGRAM 2018-2021
Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage mener det er nødvendig å drifte etter Øieutvalgets anbefalte bemanningsnorm som kom i januar 2012. Det vil si 3 voksne på 9 barn
under 3 år og 3 voksne på 18 barn over 3 år. I oktober 2017 gjennomfører
Kunnskapsdepartementet en høring på bemanningsnorm i barnehage. I høringsforslaget
er normen lik Øieutvalgets anbefaling. Et vedtak er eventuelt tenkt gjeldende fra 01.08.18.
Vi mener derfor at Ringerike kommune bør gå foran og gi barnehagene anbefalt
grunnbemanning allerede fra 01.01.18. Budsjettforslaget med 0,5% kutt i
barnehagebudsjettet er et skritt i feil retning.
Endring av voksentetthet og ulik bemanning i barnehagene
Bemanningen i barnehagen ble økt i januar 2016 etter at politikerne bevilget 3 ekstra
millioner til barnehagebudsjettet. Dette ga større voksentetthet i 2016 enn i 2015. I 2017 ble
bemanningen igjen noe redusert deler av året. Hvis budsjettforslaget for 2018 går igjennom, er
det risiko for at voksentettheten i 2018 vil gå ytterligere ned i forhold til 2017. Barna vil ha
færre voksne rundt seg til å ivareta sine behov og den pedagogiske aktiviteten vil bli noe
redusert. De ansatte vil måtte jobbe under større press for å gi et tilfredsstillende tilbud.
Samtidig vil det bli vanskeligere å jobbe forebyggende og hindre at det oppstår uønskede
situasjoner. Ringerike kommune ønsker å gjøre seg attraktiv for familier i etableringsfasen.
Da er et godt barnehagetilbud avgjørende. En bemanningsnorm vil føre til at barna møter mer
like forhold, uansett hvilken barnehage de går i. Slik det er i dag er voksentettheten ulik i flere
barnehager innad i kommunen.
Driftsbudsjettet i barnehagen har blitt redusert de siste årene. I 2011 hadde barnehagen 125
000,- til å innkjøp av leker, utstyr i forhold til stell av barn, betale telefon, gjennomføre kurs
m.m. I 2018 er beløpet satt til 98 320,-. Det har vært prisøkning i løpet av de siste 7 årene, og
barnehagens kjøpekraft er betydelig redusert.
Best for barn - høy kvalitet
I Folkehelsemeldingen til Ringerike kommune, er det satt opp tre visjoner, og den første er:
«Ringerike – Best for barn.» I meldingen står det også: «Ringerike kommune vil satse på
høykvalitetsbarnehager preget av god tetthet av kompetente og velegnede voksne.» Ett av
virkemidlene som er listet opp er at: «Barnegruppene bør være små og antall barn per voksen
høyt». Øie-utvalgets bemanningsnorm vil bidra dette. For å få kompetente voksne er det
viktig at Ringerike kommune prioriterer å ta Inn BUA-lærlinger, og også legger til rette for at
assistenter som allerede er ansatt i kommunen kan ta fagbrev.
Tidlig innsats
Tidlig innsats er viktig for å møte utfordringer som mobbing, atferdsvansker,
språkutfordringer o.l. Forskning viser at jo tidligere man setter inn de rette tiltakene jo mer
effekt har de. Grunnlaget for læring og sosial kompetanse legges i barnehagealder og med god
voksentetthet får barna veiledning og hjelp til å mestre ulike situasjoner og oppgaver. De
tilegner seg forskjellige strategier for å løse de utfordringene de vil komme til å stå ovenfor.
Det er derfor viktig at det er nok og kompetente voksne i barnehagen som kan gi barna hjelp
til å finne de gode løsningene.
Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret
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Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021
Forslag til vedtak:
1. Målene i rådmannens handlingsprogramdokument skal prege arbeidet i 2018.
2. Driftsbudsjettet for 2018 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.487,2 mill. kroner, netto avsetninger 37,55 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2018 budsjetteres med 33 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

2020

2021

8 874
103 939
181 426
284 330
139 170
24 322
643 831
140 769
-68 283
-52 558
52 289

9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
0
0

10 307
103 639
178 249
293 853
155 622
28 405
610 469
105 061
1 614
0
0

10 307
104 188
178 249
293 423
155 622
27 879
609 969
112 608
1 614
0
0

10 307
102 824
178 249
292 980
155 622
27 700
603 319
71 101
1 614
0
0

10 307
103 774
178 249
292 537
155 622
27 215
603 419
71 192
1 614
0
0

1 458 109

1 458 672

1 487 219

1 493 860

1 443 717

1 443 930

3. Det avsettes 37,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2018.

-

Økonomiplan
2019

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-741 382
-724 237
-54 234
-23 446

-739 000
-756 365
-54 200
-25 380

-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

Sum frie disponible inntekter

-1 543 298

-1 574 945

-26 026
-5 689
30 442
8
53 152
-723

Økonomiplan
2019

2020

2021

-800 000
-775 400
-65 200
-22 678

-800 000
-777 100
-65 200
-22 544

-800 000
-777 600
-65 200
-22 405

-1 633 012

-1 663 278

-1 664 844

-1 665 205

-24 757
-5 000
40 500
0
70 449
-123

-25 757
-6 000
44 200
0
95 800
0

-25 957
-6 000
55 100
0
117 100
0

-26 157
-6 000
61 900
0
126 700
0

-26 157
-6 000
66 200
0
132 300
0

51 163

81 069

108 243

140 243

156 443

166 343

68 561

85 934

37 550

29 175

64 684

54 932

-36 361

-52 179

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

32 200

33 755

37 550

29 175

64 684

54 932

1 827
1 450
-1 458 109 -1 458 671
1 458 109 1 458 672

0
-1 487 220
1 487 219

0
-1 493 861
1 493 860

0
-1 443 717
1 443 717

0
-1 443 930
1 443 930

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

0

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2018 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 745 mill. kroner,
fordelt med 523,9 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 221,9 mill. kroner på
rentable investeringer for 2018. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i
Handlingsprogram 2018-2021) og finansiering (side11 i Handlingsprogram 20182021).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2018 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 680,7 mill. kroner, herav kr. 221,9 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån

-



Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2018.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %
12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2017

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste
årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år
av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene
basert på kommuneplanens langsiktige del.
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler
og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og
bygge opp egenkapital til investeringer.
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til
alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.
Beskrivelse av saken
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer
gjennom statsbudsjettet og andre statlige vedtak.
Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018- 2021
for formannskapet i møte 26. september 2017 og 17. oktober 2017.
Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 24. oktober. Budsjett- og
handlingsprogram er lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden
26. oktober 2017 – 8. november 2017. Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser, og
i høringsprosessen er rådmannens forslag til betalingsreglement for 2018 lagt ut sammen med
høringsdokumentet.
Endelig behandling i formannskapet 21. november 2017 med innstilling til
kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 30. november 2017.
Økonomiske forhold
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter
skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.
I forslag til vedtak er ikke formannskapets forslag til endringer tatt inn.
-

Formannskapet vedtok i sitt møte 24.10.2017, sak 135/17, å gjøre noen endringer i
rådmannens forslag:
- 2 millioner kroner flyttes fra sektor Avsetninger, overføringer til sektor Administrasjon og
fellestjenester som en konsekvens av forslag om redusert tilskudd til Ringerike Utvikling og
opprettelsen av avdeling for strategi og utvikling
- 3 millioner kroner flyttes fra sektor Samfunn til sektor Administrasjon og fellestjenester som
konsekvens av forslag om å organisere regionalt areal- og byplan i avdeling for strategi og
utvikling
- Sektor Administrasjon og fellestjenester reduseres med kr 270.000 som konsekvens av
forslag om ikke å øke kostnadene til Regionkoordinator, avsetning til disposisjonsfond økes
tilsvarende til 37,8 mill. kroner.
Behov for informasjon og høringer
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges
ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder
likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.
Rådmannens vurdering
Mer enn 2,2 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2018. Rådmannens forslag
til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er
gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og
kompetanse.
Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby
barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Det er økt fokus på å bedre kvaliteten i
Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag videre i livet.
Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling.
Rådmannen foreslår å opprette en utviklings-og strategiavdeling i rådmannens stab, øker
kapasiteten innenfor plan og ferdigstiller prosjekter i planperioden for å klargjøre kommunen
for den veksten som er ønsket. Prosjekter som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er
spesielt interessante å være en del av.
Rådmannens forslag gjennomfører en ekspansiv, men forsvarlig, investeringsprofil.
Investeringene er nødvendig for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene, og for å
unngå å måtte gjøre store og uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter
kommunen rentebinding på store deler av lånene på et lavt rentenivå som vi nå kan utnytte.
I budsjett 2018 legges det til rette for avsetning til disposisjonsfond for å styrke kommunens
arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere er gitt.
Vedlegg
1.
2.
3.
4.
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Vi bygger
Handlingsprogrammet for 2018 til 2021 og budsjett for 2018 bygger på vedtatt
samfunnsdel av kommuneplanen for perioden 2015 til 2030.
Handlingsprogrammetstøtter opp under målenesom er vedtatt i kommuneplanenssamfunnsdel.

Bådehandlingsprogramog budsjett byggervidere på de vedtakeneog målenekommunestyretsatt for
handlingsprogrammet2017-2020.
Driftsnivåetfor 2017 ble i hovedsakvidereført på det sammenivået som i 2016.

Utfordringer
For 2017ser vi noen økonomiskeutfordringer i driften innenfor enkeltområder.Bådeinnenfor
barnevernet,økonomisksosialhjelpog helseog omsorger det høyereetterspørselenn det budsjettet
leggertil rette for.
Vi ser ogsåat rammefaktorerutenfor våre tjenester har økt mer enn vanlig lønns- og prisvekstbåde i
2016og i 2017.Eksempelvishar blant annet kostnadertil skyss,betalingfor barn i andre kommuner,
forhøyet egenandelfor barn i fosterhjemog innslagspunktetfor ressurskrevendebrukere påvirket
budsjettet
Dette har verkenbudsjettet for 2016eller 2017 i stor nok grad tatt høydefor og vi ser at det fører til
overforbruk innenfor sektoreneved årsavslutning.
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I forbindelsemed budsjettet for 2018 har rådmannenderfor fokusert på å få frem de reelle kostnadene
for dennetypen utgifter. Påden måten ivaretar budsjettforslagetfor 2018dennekostnadsveksteni
tjenestene.Den enkeltesektorenkan dermedvidereføredriftsnivået fra 2017og gå i balanse(inkludert
ett effektiviseringskravpå 0,5%).
Budsjettforslagetfor 2018leggeropp til en stabil ressursinnsatspå nivå med tjenesteproduksjoneni
2017.Endringeri tjenestetilbudetmå dermed løsesgjennominnovasjonog omstillinginnen rammene
for den enkelte sektoren.

Kompetanseheving
Rådmannenforeslårå videreføreden brede satsningenpå kompetansesom gjennomføresi 2017.
Tilbakemeldingenefra organisasjonenog fagforeningeneer udelt positiveog det er et bredt ønskeom
videreføringog forsterkningav satsningen.Dette er ogsåavgjørendefor organisasjonens
mulighetertil å
utvikle tjenestetilbudetmed hensyntil endredebehovhos brukerne.
Vi opplevernå at kommunenhar blitt en mere attraktiv arbeidsgiver.Satsningenpå kompetanse,ledelse
og synlighetbidrar sterkt til dette.

Ledelse
Gjennomøkt nærværav ledelseser rådmannenflere positive effekter. Blant annet har Ringerike
kommunehar hatt en jevn nedgangi sykefraværet,både2016og 2017.
Rådmannenvil videreføreutviklingenav organisasjonengjennomfortsatt oppmerksomhetpå ledelse.
Dette vil væreviktig fremover ogsåetter at tiltaket med lederprogrammetavsluttesi 2017.

Vekst
Målet om veksti kommuneplanenssamfunnsdelpregernaturligvisformannskapetsprioriteringer i
forslagettil handlingsprogramog budsjett for 2018.
Det avsettesderfor midler til å øke kapasiteten bådemed hensyntil planarbeidog til kapasitethos
rådmannenfor å følgeopp kommunalestrategier,befolkningsvekstog næringsutvikling.I budsjettet for
2018 foreslåsdet derfor å opprette en utviklings-/strategiavdelingi rådmannensstab.

Investering og fornying
Rådmannenvidereføreri sitt forslagtil investeringsprogramde satsningenekommunestyrethar vedtatt
tidligere. Investeringenesvareropp behovetfor fornying av bygningsmasser
innenfor de store
tjenesteområdeneog behovetøkt kapasitetpå kort sikt.
Med hensyntil fornyingsprogrammetknyttet til inventar og utstyr, går vi nå inn i sluttfasenfor dette
programmet.
Ved utgangenav periodenfor handlingsprogrammetvil det meste av bygningsmassen
fremstå som
moderneog godt tilpassetfor mer effektive tjenester.
Budsjettforslagetleggerogsåopp til økt bruk av digitale løsningerog teknologiskehjelpemidleri
utførelsenav tjenesteneog i dialogenmed innbyggere.
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God kontroll
Rådmannenmener kommunenved inngangentil 2018har god kontroll på driften. Opparbeidelsenav
disposisjonsfondgjør kommunenmer robust og bedre i standtil å kunne møte uforutsette hendelser.
Budsjettforslagetfor 2018videreførerog byggerytterligere opp under dette, gjennomet stramt men
forsvarligbudsjett.
Det har i forslagetvært viktig å leggevekt på å finne en god balansemellom eksisterende
tjenestetilbud i forhold til tjenesteutviklingfor å møte endredebehovhos brukerne.
For å løsefremtidensutfordringer vil det være behovfor økt tempo for omstilling,økt brukerdialogog
avstemmingav forventingermed hensyntil det tjenestetilbudetkommunenfaktisk kan yte overfor
innbyggerne.

Økonomisk status ved utgangen av 2017
2014, 2015 og 2016
Regnskapene
for 2014og 2015 viste et netto driftsresultat (overskudd)etter f inansposterpå til sammen
122 millioner kroner. Etter overføringtil investeringsregnskapet,
avsetningerog bruk av avsetningerble
det et regnskapsmessig
mindreforbruk(overskudd)i de to årenepå 62 millioner kroner.
Det akkumulerteunderskuddetvar ved utgangenav 2015dekket,og det ble gjort avsetningertil
disposisjonsfondpå 66,8 millioner kroner.
Etter avlagtregnskapfor 2016,er disposisjonsfondetpå 129 mill. kroner. Dette er med på å gjøre
kommunensøkonomimer robust.

Status
Status - kommunens økonomi
Handlingsprogram2018-2021 viserat for å kunne dekkeøkte rente- og avdragsutgifter,samt stabilt
høyepensjonskostnader,
må de nye løsningenefinnes innenfor eksisterenderammer. Det er behovfor
regnskapsmessig
overskuddslik at kommunenselvkan finansiereen del av kommendeinvesteringer
etter 2020og ha en buffer for uforutsette hendelser.
Avdragpå lån stiger hvert år i periodensidennye låneopptaker høyereenn det som betalesi avdrag.
Fra2017til 2018stiger renter og avdragmed 29 millioner kroner. Fra2018til 2021er økningenpå 59
millioner kroner dersominvesteringsplanenfølgesog alle investeringerlånefinansieres.Endel av denne
kostnadsøkningen
vil bli oppveidav leieinntekter fra beboereog VestreVikenog gjennomgebyrer.
Siden 2002har etterslepetpå pensjonskostnadersom ikke er kostnadsførti regnskapeneakkumulerttil
151 millioner kroner (per 01.01.17).Med en redusertnedbetalingstidpå fremtidige premieavvik,vil det
være økt behovfor å dekkepensjonskostnaderi budsjettene for åreneframover.For 2017vil vi få ett
positivt premieavvikslik at det akkumulertepremieavviketvil gå ned sidenpremieavviketer mindre enn
årets amortisering.
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Driftskostnadenei Ringerikekommuneligger fortsatt høyt i forhold til kommunensinntekter, og
innsatsenfor å effektivisereog omstille må fortsette i åreneframover,slik at det skapesrom for nye
tjenester og nye løsninger.
KOSTRA
-tallene for 2016er innarbeideti sektoromtalen,hvor det visesbådeutviklingenfor Ringerike
kommuneog sammenlignermed andre kommunersom ligner ossog gjennomsnitteti KOSTRA
-gruppe
13. Dissesammenligningenevil gi god informasjonom hvordanvi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

Forutsetninger for Handlingsprogrammet

2018- 2021

Det økonomiske opp legget for kommunesektoren i 2018
I kommuneøkonomiproposisjonen
er veksteni samledeinntekter er mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner
frie inntekter, av dette får kommunenemellom 3,5 og 4 milliarder kroner.

Skatteøren 2018
Skatt på alminneliginntekt fra personligeskatteyteredelesmellom staten, kommuneneog
fylkeskommunene.Fordelingenbestemmesved at det fastsettesmaksimalsatserpå skattørenfor
kommunerog fylkeskommuner.Den kommunaleskatteørenfor 2018 endresikke i forhold til 2017.

Vekst i frie inntekter
Veksteni de frie inntekteneer ment å dekkedemografi- og pensjonskostnaderi tillegg til satsingpå rus
og psykiatri,tidlig innsatsi oppvekstsektorenog forebyggendetiltak for barn og unge.
Ringerikekommunevil ha en vekstpå 3,75 % i fr ie inntekter, noe som tilsvarer 59 millioner kroner.

Utvikling i skatteinntekter
Det er i justert budsjett for 2017 tatt høydefor en skatteinngangi på 739 millioner
kroner. Skatteinngangenfor 2017 dannerutgangspunktfor beregningenav forventet skatteinngangi
2018.Ved utarbeidelseav 2. tertialrapport for 2017viser skatteinngangenå bli høyereenn budsjettert,
og budsjettet for 2018er justert tilsvarende.
I budsjett for 2018 er kommunensskatteinntekterberegnettil 800 millioner kroner. Dette er en økning
på 61 millioner kroner, som er en økningpå 8 % i forhold til vedtatt budsjett for 2017.
Det er sannsynligat skatteinngangenfor 2017 blir ca. 765 millioner kroner.

Ringerike kommune som arbeidsgiver
Ringerikekommunehar startet et langsiktigarbeid med satsningpå tiltak innen organisering,ledelseog
medarbeiderskap.
Ny arbeidsgiverpolitikker under arbeid og vil pekepå prioriterte områder fremover.Kommunens
overordnedemål og satsningerskalleggestil grunn. I tråd med kommuneplanenssamfunnsdel2015–
2030vil sentraleinnsatsområdervære ledelse,kompetanse,kvalitet, kommunikasjonog innovasjon.
Arbeidsgiverpolitikkenvil peke på sentraleinnsatsområdersom skalgjøreRingerikekommunetil en
attraktiv arbeidsgiver.
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Ringerikekommune har styrket arbeidet med utvikling av medarbeidereskompetansenivå,bådefor
ledere gjennomeget lederutviklingsprogramog for medarbeiderei de store sektorene.Gjennomøkt
oppmerksomhetog øremerkederessurserser vi resultater av arbeidet.Tiltakenehar vært mangeog
effektene gode.Det er likevel nødvendigi årenesom kommer å fortsette arbeidet og ytterligere styrke
området.

Strategisk kompetansestyring

i Ringerike kommune

Med strategisk kompetansestyring forstår vi " et sett av virkemidler som org anisasjonen tar i bruk for å
forutse, planlegge, organisere, holde vedlike, utvikle og/eller skaffe den riktige kompetanse for å løse
oppgaver på kort og lang sikt”. Linda Lai, 1997

For å kunne utvikle medarbeidernesog kommunenskompetansenivåmå det foreliggeen bevisst
tenkningog handlingrundt kompetanseaktiviteter.Det er mangeulike faktorer som spiller inn og vil
påvirkeprosessen.Eksemplerer nasjonaleføringer,nytt lovverk,nye rammeplaner,endringi
alderssammensetning,
teknologiskutvikling og politiske føringer.Kompetansestyringer derfor nært
knyttet opp mot ressursstyringog budsjettet.

Kompetansestyringsprosessen
Figurennedenfor beskriverstyring av kompetansesom en strukturert prosess,der ulike aktiviteter
foregår i hvert stegav prosessen.

Den viktigste ressursen
De ansatteer kommunensviktigsteressurs.Ved å etablere godeog interessantefagmiljøermed
mulighet for utvikling og innovasjonøker mulighetenfor å tiltrekke og beholdegodefagfolk.Ved å
stimulere til fagutvikling, videreutdanningog kompetansehevende
aktiviteter øker kvaliteten på de
tjenestenekommunenyter overfor befolkningen.Derfor er styrket og styrt innsatsi virksomhetens
viktigsteressurs;medarbeiderneden besteinvesteringRingerikekommunekan gjøre i årenesom
kommer.

Lærende organisasjon – faglige nettverk
Læringog kunnskapsdelinger nødvendigfor å møte krav til endringog tjenesteinnovasjoni
virksomheter.Dette er særligutfordrende i komplekseorganisasjonersom en kommune.Enkommune
er en organisasjonmed høy intensitet og kompleksitetbåde hva gjelder kunnskapog praktiskarbeid.
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Det er behovfor kunnskapsdelingbåde innenfor og mellom faggrupper.Det er derfor viktig å få på plass
gode arenaerfor læring.Fagligenettverk og tverrfagligeteam er eksemplerpå godelæringsarenaersom
kan bidra til å videreutviklekommunensom en lærendeorganisasjon.Bådeinnenfor skole,barnehage
og helseog omsorger det derfor etablert nettverk.

Utvikle attraktive arbeidsplasser
Arbeidsbetingelser,karrieremuligheterog spennendefagmiljøerer faktorer som påvirkerbåde
rekruttering til og stabilitet i kommunen.Interessantekarrieremulighetermed fagutviklingog fordyping
vil medvirketil å gjøre Ringerikekommunetil en attraktiv arbeidsplass.Tiltak som styrker kommunens
renommésom attraktiv arbeidsplassvil reduserelekkasjetil andre arbeidsplasser.Konkurransedyktig
lønn er en viktig faktor i den stadigtøffere konkurransenom høyspesialisertarbeidskrafti årene
fremover.
Satsningensom Ringerikekommune gjør på kompetanseer ogsået sentralt rekrutteringstiltak.
Trygghetenfor at det gis fagligstøtte og utvikling for nye medarbeidereer et rekrutteringsmiddel.Et
godt introduksjonsprogramfor alle nyansattevil skapeforutsigbarhetog trygghet i de første månedene.
Helseog omsorghar etablert omfattende introduksjonsoppleggfor alle nye helsemedarbeidere.Det skal
arbeidesvidere med et overordnet introduksjonsprogramog tilsvarendeoppleggfor alle sektorer.
Videreer det etablert et tilbud om veiledningfor alle nyutdannedelærere som starter i kommunen.

Kommunen som utdanningsinstitusjon
Kommunenhar i dag et samarbeidmed flere utdanningsinstitusjoner,og det er avgjørendeat dette
samarbeidetutvidesog videreutvikles.Et sentralt områdeer å gi mulighet til våre egneansattesom
ønskerhøyereutdanning.I 2017er det innen helseog omsorgetablert stipendordningerfor ansatte
som starter i grunnutdanningsykepleieeller vernepleie.Det er også,innen alle sektorerordninger,hvor
ansattefår økonomiskstøtte til videreutdanning,dette er støtte til masterutdannelserinnen ledelse,
fagspesifikkeområderog ellers studiepoenginnenfor områderhvor det er særligebehov.
Kommunenssatserpå praksis- og lærlingeplasser,i 2017 har Ringerikekommunehatt 41 lærlinger
innenfor helse-, IT-, kokk- og anleggsgartner
-faget. Frahøsten2018vil det ogsåtas inn lærlingerinnen
barne- og ungdomsarbeiderfaget.
I tillegg til lærlingersom tas inn på ordinærelærlingplasserprioriterer kommunenå sikreat flere av våre
egnemedarbeideretar fagbrev.Enrekke av kommunensansatte,innenfor helseog omsorg,
barnehagene,SFOog renhold har praksistilsvarendeat de kan få godkjentfagprøveved å ta teoretisk
eksamenog praktiskfagprøve.I samarbeidmed OPUSRingerike har vi startet et arbeid som gir ansatte
mulighet til å ta fagbrevet.Dette arbeidet vil videreføresi handlingsprogramperioden.

Digitalisering
Alle tjenesteneer i stadigendringmed ny forskningsbasertkunnskap,mer effektive
behandlingsmetoderog ny teknologi.Det utløserkrav om at ny og relevantkompetanseer tilgjengelig.
Ny digitaliseringsstrategifor Ringerikekommunevil gi behov for økt kompetanseblant de ansatte.
Alleredevedtatte satsningerinnen IKTi barnehageog skole(temaplanfor digital barnehage- og
skolehverdag)i tillegg til utviklingeninnenfor velferdsteknologivil kreve at de ansatteforholder segtil
en ny digital hverdag.Kompetansehevende
tiltak i bruk av digitale verktøy vil derfor være sentralt og et
satsningsområde.Alle ansatte i kommunenvil få opplæringi bruk av digitale verktøy.

Side7 av 94

Handlingsprogramfor 2018-2021

Lederutvikling
I 2016ble et to -års lederprogrametablert og i løpet av 2017vil programmetavsluttesi sin form. Målet
med lederprogrammetvar å utvikle den enkelte leder og lederteamfor å byggefelles kultur og
kompetansei hele organisasjonen.Lederprogrammeter byggetpå våre verdier TÆL(tydelig,ærlig,
løsningsvillig).Sentraletema har vært helhetligutviklingsorientertledelse,den folkevalgtstyrte
organisasjonen,effektivt lederskap,identitet og kultur, endring,utvikling og innovasjon.
Ringerikekommunevil fortsette sin satsningpå lederutvikling.Gjennomevalueringav gjennomført
lederprogramvil det utarbeidesnye satsningerfor videre lederutvikling.
Lederneer nøkkelpersonerfor at kommunenskalfortsette det godearbeidet som er skisserti
Handlingsprogrammet.Godefagfolk og godeledere utvikleshvis de gis de rette forutsetningerfor
personligvekstog et tilstrekkelighandlingsrom.

Mangfold og inkluderende arbeidsliv
Inklud erende arbeidsliv (IA)
Satsningpå kompetansefor kommunensmedarbeidereog ledere er viktige tiltak som støtter godt
under vår IA-avtale.Økt oppmerksomhetpå kontinuerligforbedring og kvalitet er ogsåsentraletiltak.
Opplevelsenav mestringi eget arbeid gjennomøkt kompetanseer sentralevirkemidlerfor å fremme
nærværog hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.
Den positiveutviklingenav sykefraværetfortsetter, sykefraværeti 2017 er redusertsammenliknetmed
2016.Ambisjonenom ytterligere reduksjonav sykefraværetvidereføresog alleredevedtatte tiltak
videreføres.Økt ledertetthet sikrer bedre oppfølgingav de sykemeldteog et bedre forebyggende
arbeid. Videreer den økte satsningenpå kompetansefor de ansattesentralt for å nå målenei IAavtalen.
I løpet av 2018 vil dagensIA-avtaleevalueresog ved behovrevideres.
Samarbeidetmed NAV,arbeidslivssenteretog bedriftshelsetjenestenfungerersværtgodt og gir positive
resultater i arbeidet.
Ringerikekommunehar i dag et stort omfangav praksis- og arbeidstreningsplasser.
I samarbeidmed
NAVhar vi en økt ambisjoni dette arbeidet og kommunenønskerå bidra til å væreen praksisarenafor
ulike målgrupper.

Heltidskultur
I Ringerikekommuneer andel deltidsansatteca 51 % (per 15.9.2017)heltid. I tråd med
heltidserklæringensom er inngått mellom KS,Fagforbundet,Sykepleierforbundetog Delta skal
kommunenstarte opp et arbeid med mål om å minke deltidsprosenten.Dette vil kreve innsatsog vilje
fra alle parter, og godeprosesserog forankring hos de folkevalgtevil være avgjørendefor å lykkesi
arbeidet.
I løpet av 2018 er det planlagtarbeid med heltidskultur i Ringerikekommune.Dette arbeidet skalgjøres
gjennom3-parts samarbeidhvor politikere, tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentan
ter skaldelta.
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Det å gå fra en deltidskultur til heltidskultur stiller store krav til politikere, ledere,tillitsvalgte,
verneombudog ansatte.Det er en omfattende endringsprosess
som utfordrer bådeetablerte kulturer,
systemerog arbeidsprosesser.
Enorganisasjonskulturformes av verdier og oppfatningersom ledere,
tillitsvalgte og ansatteoppleverat vil realisereorganisasjonensmål.
I 2017er det etablert et forprosjekt innenfor Helseog omsorgmed utgangspunkti ambulerende
hjemmetjeneste.Dette arbeidet tar utgangspunkti analyserog kartleggingerav dagens
arbeidstidsordningersom skalleggetil rette for større stillinger.Resultatenevil gi osserfaring som skal
brukesvidere med å utvikle en heltidskultur i kommunen.

Målformuleringer og stat us
Område

Status

Mål

2016

2017

2018

2019-2021

8,0 %

7,8 % *)

7,5 %

7,0 %

Oppgavemotivasjon

4,3

4,3

4,4

Mestringstro

4,3

4,3

4,4

Selvstendighet

4,2

4,2

4,3

Bruk av kompetanse

4,2

4,3

4,4

Mestringsorientert ledelse

4,0

4,2

4,3

Rolleklarhet

4,3

4,3

4,4

Relevant kompetanseutvikling

3,6

4,0

4,2

Fleksibilitetsvilje

4,4

4,4

4,5

Mestringsklima

4,0

4,2

4,3

Nytteorientert m otivasjon

4,7

4,7

4,7

Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent

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

*) basert på en prognose per 1. halvår 2017
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Budsjettvedtak
Nedenforfølger budsjettvedtakenefor drifts- og investeringsbudsjettetfor 2018og for
Handlingsprogramperioden
2018-2021.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2016

Rev.bud.
2017

2018

Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andregenerellestatstilskudd

-741 382
-724 237
-54 234
-23 446

-739 000
-756 365
-54 200
-25 380

-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

Sumfrie disponibleinntekter

-1 543 298

-1 574 945

-26 026
-5 689
30 442
8
53 152
-723

Økonomiplan
2019

2020

2021

-800 000
-775 400
-65 200
-22 678

-800 000
-777 100
-65 200
-22 544

-800 000
-777 600
-65 200
-22 405

-1 633 012

-1 663 278

-1 664 844

-1 665 205

-24 757
-5 000
40 500
0
70 449
-123

-25 757
-6 000
44 200
0
95 800
0

-25 957
-6 000
55 100
0
117 100
0

-26 157
-6 000
61 900
0
126 700
0

-26 157
-6 000
66 200
0
132 300
0

51 163

81 069

108 243

140 243

156 443

166 343

68 561

85 934

37 550

29 175

64 684

54 932

-36 361

-52 179

0

0

0

0

Frie disponibleinntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
Renteutgifter,prov. og andrefin.utgifter
Tapfinansielleinstrumenter
Avdragpå lån
Mottatte avdragpå utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundneavsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundneavsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

32 200

33 755

37 550

29 175

64 684

54 932

1 827
1 450
-1 458 109 -1 458 671
1 458 109 1 458 672

0
-1 487 220
1 487 219

0
-1 493 861
1 493 860

0
-1 443 717
1 443 717

0
-1 443 930
1 443 930

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sumfordelt til drift (fra skjema1B)
Merforbruk/mindreforbruk

0

0

Budsjettskjema1A viserhvordanvi kommer fra frie disponibleinntekter via finansinntekter/-utgifter og
avsetninger/brukav avsetningertil hvor mye som er disponibelttil fordeling til sektorene.
Skatteinntekteneer i 2018-priser, og blir ikke justert i HP-perioden.Rammetilskuddethar en positiv
utvikling ut fra tidligere erfaring at Ringerikekommunehar en realvekstpå rammetilskuddpå 1-2%årlig.
Finansinntekter/utgifterviser økte renteinntekter ut fra bedret likviditet, økt forventet avkastningpå
Fossefondet,både fordi historiskavkastningliggerhøyereen tidligere budsjettert, men ogsåfordi
kapitaleni fondet er høyerenå enn da vi startet forvaltningen.Utbytte fra RingeriksKraftASliggerstabilt
på sammenivå som i regnskap2017.
Rente- og avdragsutgifteneer beregnetut fra finansieringsbehovet,og simulert i Kommunalbankens
låneportal.Beregningav renteutgiftene er følgeligbasertpå Kommunalbankens
vurderingav hvordan
rentemarkedetvil utvikle segde neste4 til 5 årene.Rente- og avdragsutgifteneøker i hele perioden,
men økningener mindre i fra 2020 til 2021,da tilskudd fra Husbankenutbetalesog omsorgsboliger
selgestil brukerne.
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Det avsettes37,5 millioner kroner til disposisjonsfondi 2018,og 29,2 millioner kroner i 2019og økende
igjen til 64,9 millioner kroner i 2020og 54,9 millioner kroner i 2021.Alternativt avsettesdet mindre til
disposisjonsfondi 2020og 2021,og midlene benyttestil egenfinansiering av investeringer.

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløpi 1000

Folkevalgteog revisjon
Administrasjonog fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielletiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn
Avsetninger,overføringer
Skattog rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema1A)

Regnskap
2016

Rev.bud.
2017

2018

Økonomiplan
2019

2020

2021

8 874
103 939
181 426
284 330
139 170
24 322
643 831
140 769
-68 283
-52 558
52 289

9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
0
0

10 307
103 639
178 249
293 853
155 622
28 405
610 469
105 061
1 614
0
0

10 307
104 188
178 249
293 423
155 622
27 879
609 969
112 608
1 614
0
0

10 307
102 824
178 249
292 980
155 622
27 700
603 319
71 101
1 614
0
0

10 307
103 774
178 249
292 537
155 622
27 215
603 419
71 192
1 614
0
0

1 458 109

1 458 672

1 487 219

1 493 860

1 443 717

1 443 930

Budsjettskjema1B viserrammenetil sektorene.Under sektorkapitleneer endringenei perioden
beskreveti detalj.

Budsjettskj ema 2A – Investering
Beløpi 1000
Regnskap Rev.bud.
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

2018-2021

Finansieringsbehov

Investeringeri anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøpav aksjerog andeler
Avdragpå lån
Dekningav tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

323 653
45 805
36 965
29 436
0
23 468

600 553
35 000
6 700
7 700
0
500

743 180
35 000
6 700
8 500
0
200

560 829
35 000
6 700
9 500
0
200

294 800
35 000
6 700
10 500
0
200

220 800
35 000
6 700
12 000
0
200

1 819 609
140 000
26 800
40 500
0
800

459 327

650 453

793 580

612 229

347 200

274 700

2 027 709

Eksternfinansiering

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salgav anleggsmidler
Tilskuddtil investeringer
Kompensasjonfor merverdiavgift
Mottatte avdragpå utlån og refusjoner
Andreinntekter
Sumekstern finansiering

-325 130 -564 434 -678 182 -481 091 -146 188 -213 392 -1 518 853
-8 384
0
0 -13 500
0
0
-13 500
0
-7 000
0
-9 600 -130 600
0
-140 200
-32 014 -62 070 -99 998 -91 638 -53 012 -42 408
-287 056
-26 972
-5 200
-5 600
-6 100
-6 700
-7 500
-25 900
-2 528
-500
-200
-200
-200
-200
-800
-395 028

-639 204

-783 980

-602 129

-336 700

-263 500

-1 986 309

-1 827
0
-62 472

-950
0
-10 300

0
0
-9 600

0
0
-10 100

0
0
-10 500

0
0
-11 200

0
0
-41 400

-64 299

-11 250

-9 600

-10 100

-10 500

-11 200

-41 400

0

0

0

0

0

0

0

Intern finansiering

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sumintern finansiering
Udekket/udisponert
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Budsjettskjema2A viserhvordanRingerikekommunefinansiererinvesteringenesine.Her kommer det
fram at Ringerikekommunefår tilsammen140,2millioner kroner i tilskudd til omsorgsplasser
fra
Husbanken,og at salgtil brukernepå 13,5 millioner kroner vil finne sted i 2019.
Videreviseroversiktenat det er i 2018at det størstelåneopptaketvil finne sted.

Budsjettskjema 2B – per område
Beløpi 1000
Tjenesteområde

Regnskap
2016

Rev.bud.
2017

Økonomiplan
2019
2020

2018

Sum
2018- 2021

2021

Administrasjonog fellestjenester
Grunnskole
Helseog omsorg
Samfunn

0
0
0
0

19 192
1 686
2 973
576 703

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Sum

0

600 553

0

0

0

0

0

38 065
1 918
4 174
279 496

0
0
0
0

19 000
12 300
4 800
1 800
0
0
0
0
5 000
2 000
2 500
0
487 880 456 400 266 000 215 000

37 900
0
9 500
1 425 280

323 653

0

511 880

470 700

273 300

216 800

1 472 680

Samfunn

0

0

233 800

90 129

21 500

4 000

349 429

Sum

0

0

233 800

90 129

21 500

4 000

349 429

Ikke-avgiftsfinansierteinvesteringer

Administrasjonog fellestjenester
Grunnskole
Helseog omsorg
Samfunn
Sum
Avgiftsfinansierteinvesteringer

Suminvesteringer

323 653

600 553 745 680 560 829 294 800 220 800 1 822 109

udsjettskjema2B viser fordelingenav investeringerpå henholdsvisikke-avgiftsfinansierteinvesteringer
og avgiftsfinansierteinvesteringer.
Andelenav ikke-avgiftsfinansierteinvesteringerer på 70%i 2018 og på 98%i 2021.
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Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift
Beløpi 1000
Regnskap
2016

Rev.bud.
2017

2018

-66 949
-189 356
-258 578
-724 237
-127 231
-5 001
-741 382
-54 234
-339

-72 774
-181 030
-237 195
-756 365
-144 272
0
-739 000
-54 200
0

-74 599
-186 542
-232 029
-756 000
-131 904
0
-800 000
-54 200
0

-2 167 306

-2 184 836

1 058 457 1 046 212
289 693
308 043

Økonomiplan
2019

2020

2021

-74 599
-192 522
-232 029
-775 400
-131 770
0
-800 000
-65 200
0

-74 599
-223 767
-232 029
-777 100
-131 636
0
-800 000
-65 200
0

-74 499
-227 559
-232 029
-777 600
-131 497
0
-800 000
-65 200
0

-2 235 274

-2 271 520

-2 304 331

-2 308 384

1 075 927
317 326

1 073 547
317 454

1 072 842
317 326

1 073 607
317 326

Driftsinntekter

Brukerbetalinger
Andresalgs- og leieinntekter
Overføringermed krav til motytelse
Rammetilskudd
Andrestatligeoverføringer
Andreoverføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andredirekte og indirekte skatter
Sumdriftsinntekter
Driftsutgifter

Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpav varer og tjenester som inngåri
kommunenstjenesteproduksjon
Kjøpav tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelteutgifter
Sumdriftsutgifter
Brutto driftsresultat

338 819

355 944

362 732

383 404

363 424

364 099

216 664

218 838

213 408

213 408

213 408

213 408

157 758
62 750
-42 429

173 021
78 000
-33 296

158 089
98 000
-33 296

157 872
113 000
-33 296

157 788
123 000
-33 296

157 488
123 000
-33 296

2 081 713

2 146 762

2 192 186

2 225 389

2 214 492

2 215 632

-85 593

-38 074

-43 088

-46 131

-89 839

-92 752

-26 468

-25 237

-26 237

-26 437

-26 637

-26 637

-5 689

-5 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

Finansinntekter

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdragpå utlån

-1 080

-773

-650

-650

-650

-650

-33 237

-31 010

-32 887

-33 087

-33 287

-33 287

30 520
8
53 152
952

40 506
0
70 449
1 000

44 206
0
95 800
1 000

55 106
0
117 100
1 000

61 906
0
126 700
1 000

66 206
0
132 300
1 000

Sumfinansutgifter

84 631

111 955

141 006

173 206

189 606

199 506

Resultateksterne finanstransaksjoner

51 394

80 945

108 119

140 119

156 319

166 219

Sumfinansinntekter
Finansutgifter

Renteutgifterog låneomkostninger
Tapfinansielleinstrumenter(omløpsmidler)
Avdragpå lån
Utlån

Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger

-62 750

-78 000

-98 000

-113 000

-123 000

-123 000

Sumavskrivninger

-62 750

-78 000

-98 000

-113 000

-123 000

-123 000

Netto driftsresultat

-96 949

-35 129

-32 969

-19 012

-56 520

-49 533

-36 361

-52 179

0

0

0

0

0
-33 359

0
-6 525

0
-11 031

0
-16 614

0
-14 617

0
-11 857

-69 721

-58 704

-11 032

-16 614

-14 617

-11 857

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnedriftsfond
Sumbruk av avsetninger
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Regnskap
2016

Rev.bud.
2017

2018

1 827

1 450

0

Økonomiplan
2019

2020

2021

0

0

0

Avsetninger

Overført til investering
Avsatttil dekningav tidligere års
regnskapsmessige
merforbruk
Avsatttil disposisjonsfond
Avsatt til bundnedriftsfond

0

0

0

0

0

0

68 561
44 102

85 934
6 450

37 550
6 451

29 175
6 452

64 684
6 453

54 932
6 458

Sumavsetninger

114 490

93 834

44 001

35 626

71 137

61 390

Regnskapsmessig
merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

-52 179

0

0

0

0

0

Budsjettskjema3 viser driftsbudsjettet fordelt på hovedarter og utviklingenfra 2016 til 2021.
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Investeringer
Ikke - avgiftsfinansierte investeringer
Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Ferdig
år

Økonomiplan
2019
2020

2021

Sum
2018-21

0
0
0
0

0
0
0
0

6 800
900
2 000
9 700

600
2 000
1 000
0
3 600

500
10 000
1 000
0
11 500

0
17 000
0
0
17 000

3 100
29 000
3 000
3 500
38 600

4 000
2 500
4 800
6 000
3 000
4 000
0
158 600
182 900

0
50 000
1 100
0
0
0
0
90 000
141 100

0
180 000
1 100
0
0
0
0
0
181 100

175 000
235 000
14 600
11 000
6 000
9 000
16 000
323 600
790 200

700

0

0

0

700

0

2 000

0

0

2 000

6 500

0

0

0

6 500

Netto
prosjekt
kostnad

2018

LØPENDE
2018
2018

6 800
900
2 000
9 700

3 800
900
2 000
6 700

3 000
0
0
3 000

2021
2021
LØPENDE
2019

3 100
29 000
3 000
3 500
38 600

2 000
0
1 000
3 500
6 500

LØPENDE
2022
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
2018
LØPENDE

175 000
335 000
14 600
11 000
6 000
9 000
16 000
323 600
890 200

171 000
2 500
7 600
5 000
3 000
5 000
16 000
75 000
285 100

2018

700

2019

2 000
6 500

Administrasjonog fellestjenester
IKT- Investeringer
Intranett/nettside
Rådhusetombygging1. etg.
SumAdministrasjonog fellestjenester

Barnehage
IKT- barnehage
Ny sentrumsbarnehage
Oppgraderingbarnehager
Sovearealbarnehage
SumBarnehage

Grunnskole
Benterudskole
Hov ungdomsskolemed idrettshall
IKT- Skole
Nesskole ny barneskolefløy
Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
TryggskoleveiBenterudskole
Ullerålskole med idrettshall
SumGrunnskole

Kulturtjenesten
Brannteknisketiltak i Nes
samfunnshus
Krematoriet
Oppgraderingog sprinkling
Riddergården
Tilskuddtil RKF- Oppgraderingog
utvikling kirker
SumKulturtjenesten

LØPENDE
LØPENDE

0

0

0

0

0

0

9 200

7 200

2 000

0

0

9 200

LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
2022
LØPENDE
2018
2018

9 500
219 300
4 200
43 600
4 000
86 500
5 000
3 000
3 180
7 000
385 280

5 000
83 000
10 000
11 500
4 000
46 500
0
1 500
3 180
7 000
171 680

2 000
149 000
17 300
61 000
0
30 000
0
1 500
0
0
260 800

2 500
89 000
0
0
0
10 000
1 000
0
0
0
102 500

0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
0
4 000

9 500
321 000
27 300
72 500
4 000
86 500
5 000
3 000
3 180
7 000
538 980

LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
2018
2018
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

4 000
5 000
4 000
2 500
2 500
4 000
4 500
0

4 000
5 000
4 000
2 500
2 500
0
3 000
0

0
0
0
0
0
0
1 500
0

0
0
0
0
0
2 000
0
0

0
0
0
0
0
2 000
0
0

4 000
5 000
4 000
2 500
2 500
4 000
4 500
0

Helseog omsorg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
IKT- PilotprosjektVelferdsteknologi
Ny legevakt
Nyeomsorgsplasser
Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
dampkjele
SumHelseog omsorg

Samfunn
Bibrannstasjonerpå Nesog Sokna
BRR- Biler og redningsverktøy
Energi,inneklima,overvåkning,sikring
FDV-system
Fossveien7-9 AS
G/S-vegbruerover Storelva
Tekniskdrift - Maskinpark
Tiltak eiendomsutvikling
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Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

VPI- Kommunaleveier, gatelys,park
og idrett
VPI- Sykkelbysatsing
SumSamfunn

Ferdig
år

Økonomiplan
2019
2020

2021

Sum
2018-21

12 000

12 000

48 000

1 000
14 500

1 000
15 000

0
14 000

3 000
77 500

466 800

270 100

216 100

1 464 180

2021

Sum
2018-21

Netto
prosjekt
kostnad

2018

LØPENDE

48 000

12 000

12 000

LØPENDE

3 000
77 500

1 000
34 000

1 410 480

511 180

Sum

Avgiftsfinansierte investeringer
Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Økonomiplan
2019
2020

Ferdig
år

Netto
prosjekt
kostnad

2018

2022
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

15 500
11 929
5 000
186 200
33 000

0
0
0
148 000
33 000

4 500
11 929
5 000
38 200
0

4 000
0
0
0
0

4 000
0
0
0
0

12 500
11 929
5 000
186 200
33 000

LØPENDE

20 000

1 000

9 000

10 000

0

20 000

LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

35 000
14 800
15 000
8 000
8 000
352 429

35 000
8 800
0
4 000
4 000
233 800

0
6 000
7 500
4 000
4 000
90 129

0
0
7 500
0
0
21 500

0
0
0
0
0
4 000

35 000
14 800
15 000
8 000
8 000
349 429

352 429

233 800

90 129

21 500

4 000

349 429

Samfunn
Digitalevannmålere
EggemoenVA-løsninger
Hønengatanord VA
Monserudrenseanlegg
Overføringsledninger
Åsa- Monserud
OvervannskulvertStorjordet St.Hanshaugen
Ringerikevannverk
SaneringNesi Ådal etappe2
StyresystemNesRAog MonserudRA
Utskiftingavløpsledninger
Utskiftingvannledninger
SumSamfunn
Sum
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Befolkningsutvikling

0 - åringer
Barnehage(1-5 år)
Grunnskole(6-15 år)
Videregående(16-19 år)
Voksne(20-66 år)
Eldre(67-79 år)
Eldre(80-89 år)
Eldre(90 år og eldre)
Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

267
1 592
3 206
1 455
18 323
2 953
1 315
289
29 400

281
1 568
3 195
1 470
18 384
3 145
1 262
319
29 624

297
1 562
3 200
1 422
18 397
3 291
1 214
329
29 712

234
1 537
3 243
1 401
18 399
3 489
1 179
319
29 801

247
1 469
3 311
1 386
18 475
3 650
1 187
309
30 034

291
1 461
3 329
1 331
18 475
3 757
1 212
316
30 172

298
1 485
3 334
1 305
18 530
3 884
1 238
327
30 401

304
1 508
3 357
1 300
18 585
4 011
1 247
320
30 632

310
1 524
3 348
1 340
18 621
4 147
1 239
338
30 867

Prognosetype: Middelsnasjonalvekst
Prognoseperiode: 4

Befolkningeni Ringerikekommunehar vokst mindre enn befolkningeni Norgetotalt de siste årene.I
SSB'sprognose,vil befolkningenvoksemed 0,5%i 2018,og 0,8%i kommendeår. Denneprognosentar
ikke hensyntil byggingav ny E16og Ringeriksbanen.
Prognosenviserstørst vekstblant eldre mellom 67 og 79 år, dernestblant de aller yngstei
handlingsprogramperioden.
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Voksne (20 - 66 år)

20 år
21 år
22 år
23-24 år
25-34 år
35-44 år
45-49 år
50-66 år
Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

373
436
378
764
3 340
4 082
2 147
6 803
18 323

357
378
428
770
3 388
4 029
2 227
6 807
18 384

397
370
396
765
3 468
3 950
2 201
6 850
18 397

373
382
380
804
3 460
3 933
2 191
6 876
18 399

338
370
375
789
3 605
3 909
2 153
6 936
18 475

360
352
367
757
3 675
3 888
2 154
6 922
18 475

356
361
353
747
3 751
3 843
2 151
6 968
18 530

331
358
359
725
3 827
3 839
2 126
7 020
18 585

331
336
356
714
3 893
3 819
2 112
7 060
18 621

Den totale utviklingeni demografigruppa"Voksnemellom 20 og 66 år", viserett tilnærmet stabilt nivå
de nesteårene.Det betyr at antall innbyggeresom skalværeyrkesaktivei Ringerike,ikke øker
nevneverdigde nestefire årene.

Eldre (80 - 89 år)

80-89 år
Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 315
1 315

1 262
1 262

1 214
1 214

1 179
1 179

1 187
1 187

1 212
1 212

1 238
1 238

1 247
1 247

1 239
1 239

Demografigruppa"Eldre80-89 år" øker med 59 personerfram til 2021,dette er en økningpå 4,3%.
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Hovedtallene i budsjettforslaget
Sentrale inntekter
Beløpi 1000

Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andregenerellestatstilskudd

Sumsentrale innt ekter

Budsjett
2017
-739 000
-756 365
-54 200
-25 380

2018
-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

-1 574 945

-1 633 012

Økonomiplan
2019
2020
-800 000
-800 000
-775 400
-777 100
-65 200
-65 200
-22 678
-22 544

-1 663 278

-1 664 844

2021
-800 000
-777 600
-65 200
-22 405

-1 665 205

Sentraleinntekter er basertpå kommuneøkonomiproposisjonen
for 2018,og det er lagt inn endringeri
forhold til skatt og rammetilskuddbasert på KSsin modell for kommunensinntekter. I tillegg er årene
2019-2021lagt inn en endringpå 1,2%realvekstut fra historikk på at realveksteni kommunens
inntekter har vært på mellom 1,1%og 1,5%.

Til disposisjon for tjenesteområdene
Budsjett
2017

Beløpi 1000

Oppsummeringsentrale poster
Frie disponibleinntekter
Finansinntekter/-utgifter
Avsetningerog bruk av avsetninger
Overført til investering

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

-1 574 945 -1 633 012 -1 663 278 -1 664 844 -1 665 205
81 069
108 243
140 243
156 443
166 343
33 755
37 550
29 175
64 684
54 932
1 450
0
0
0
0

Sumsentrale inntekter og utgifter - Til fordeling
tjenesteområdene

-1 458 671 -1 487 220 -1 493 861 -1 443 717 -1 443 930

Sumfordelt tjenesteområdene

-1 458 671 -1 487 220 -1 493 861 -1 443 717 -1 443 930

Disponering av driftsrammen
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer

per tjenesteområde

i årsbudsjettet

Beløpi 1000

Tjenesteområde
10 Folkevalgteog revisjon
20 Administrasjonog fellestjenester
30 Barnehage
31 Grunnskole
32 Spesielletiltak barn og unge
33 Kulturtjenesten
40 Helseog omsorg
50 Samfunn
70 Avsetninger,overføringer

Sumnetto driftsutgifter

Vedtatt Prisjustering
Nye tiltak og
budsjett
og diverse
realendringer
2017
endringer Effektivisering
budsjett
9 917
162
-52
280
96 316
1 678
-701
6 346
185 393
4 132
-11 526
250
285 178
7 893
-2 405
3 187
161 499
2 760
-12 787
4 150
27 308
-679
-148
1 924
592 546
14 048
-6 657
10 532
107 210
-3 615
-1 802
3 268
-6 695
-6 699
10 994
4 014

1 458 672

19 680

-25 084

33 951

Årsbudsjett Realendringi
2018
%
10 307
2,8 %
103 639
6,6 %
178 249
0,1 %
293 853
1,1 %
155 622
2,6 %
28 405
7,0 %
610 469
1,8 %
105 061
3,0 %
1 614
-60,0 %

1 487 219

2,3 %

Driftsbudsjett - forslag til ramme-endringer per tjenesteområdei årsbudsjettet visersektorenes
rammer fordelt på ulike typer tiltak. For 30 Barnehageog 32 Spesielletiltak barn og ungeer beløpenei
kolonnenfor "Effektivisering"justeringav tjenestenivå.For barnehagesektorener dette en konsekvens
av færre barn som etterspør barnehageplass,
og Spesielle tiltak for barn og ungeer omfangetav enslige
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mindreårigeasylsøkeresom kommunenhar bosatt redusert.

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer
økonomiplanperioden

per tjenesteområde

i

Beløpi 1000

Vedtatt
Tjenesteområde
budsjett 2017
10 Folkevalgteog revisjon
9 917
20 Administrasjonog fellestjenester
96 316
30 Barnehage
185 393
31 Grunnskole
285 178
32 Spesielletiltak barn og unge
161 499
33 Kulturtjenesten
27 308
40 Helseog omsorg
592 546
50 Samfunn
107 210
70 Avsetninger,overføringer
-6 695

Sumnetto driftsutgifter

1 458 672

Prisjustering
Nye tiltak og
og diverse
realendringer
Realendringi
endringer Effektivisering
budsjett Budsjett 2021
%
162
-52
280
10 307
2,8 %
1 678
-701
6 481
103 774
6,7 %
4 132
-11 526
250
178 249
0,1 %
3 893
-2 405
5 871
292 537
2,1 %
2 760
-12 787
4 150
155 622
2,6 %
-679
-148
734
27 215
2,7 %
8 398
-7 657
10 132
603 419
1,7 %
-31 093
-1 802
-3 122
71 192
-2,9 %
-6 699
10 994
4 014
1 614
-60,0 %

-17 448
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-26 084

28 790

1 443 930

2,0 %
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Økonomisk utvikling i planperioden
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2013
0,3 %

2014
1,6 %

2015
4,5 %

2016
4,5 %

2017
1,8 %

2018
1,5 %

2019
0,8 %

2020
2,5 %

2021
2,1 %

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt ekter varierer gjennomhandlingsprogramperioden.
Det er
anbefalt at dette nøkkeltalleter 1,75%.Vi ser at i en periode hvor vi har ett stort investeringsprogram,
vil vi liggerundt dette. For 2019er nøkkeltallet0,8%,sidenvi finansierervår andel av nytt kryssved
Høyskoleni Sør-Øst.I 2020og 2021liggervi høyereett dette, og vi bør vurdere om det fra 2020brukes
noe midler til egenfinansieringav investeringeri stedet for å styrke disposisjonsfondetytterligere.

Side21 av 94

Handlingsprogramfor 2018-2021

Netto lånegjeld i prosent av b rutto driftsinntekter

Ringerike

2013
42,5 %

2014
42,5%

2015
48,4 %

2016
55,5 %

2017
77,5 %

2018
100,4%

2019
113,2%

2020
111,0%

2021
112,8%

Netto lånegjeldi % av brutto driftsinntekter er ett måletall Riksrevisjonenmener at ikke bør liggeover
100%.Ringerikekommunelå fram til 2016 godt under dette nivået, men fra i 2019 vil vi liggeover. Dette
skyldesat investeringsprogrammetfinansieresmed lånemidler.Vi vil i 2019være på det høyestenivået,
men er noe laverei 2020 og 2021,bådefor di investeringstaktentas noe ned, og fordi tilskudd fra
Husbankenog salgsinntekterfra boliger til brukere vil benyttes til å nedbetalelån.
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2013
0,0 %

2014
0,0 %

2015
1,5 %

2016
3,6 %

2017
7,5 %

2018
9,0 %

2019
10,2 %

2020
12,8 %

2021
15,2 %

Disposisjonsfondi % av brutto driftsinntekter øker i Handlingsprogramperioden.
I 2019vil vi ha et
disposisjonsfondsom er over 10%,noe som er på nivå hva andre kommuneri KOSTRA
-gruppe 13 har.
Ringerikekommunehar i 2019 en buffer på over 200 millioner kroner til å dekkeuforutsette hendelser.
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Kommunens tjenesteområder
Folkevalgte og revisjon
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

5 495

6 886

7 076

7 076

7 076

7 076

1 327

1 237

1 237

1 237

1 237

1 237

2 295

2 015

2 215

2 215

2 215

2 215

120
819
10 054

100
119
10 357

100
119
10 747

100
119
10 747

100
119
10 747

100
119
10 747

-366
-803
-1 180
8 874

-420
-20
-440
9 917

-420
-20
-440
10 307

-420
-20
-440
10 307

-420
-20
-440
10 307

-420
-20
-440
10 307

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020

Beløpi 1000

2018

Vedtatt budsjett

9 917
162

9 917
162

9 917
162

9 917
162

162
10 079

162
10 079

162
10 079

162
10 079

-52
-52

-52
-52

-52
-52

-52
-52

200
80
280

200
80
280

200
80
280

200
80
280

228
10 307

228
10 307

228
10 307

228
10 307

SumTekniskejusteringer

Konsekvensjustertbudsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Andretiltak
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Kostnadertil revisjonfor KirkeligFellesråd
Revideringav ordningfor fallviltgruppa
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021

2021

Nye tiltak
Kostnader til revisjon for Kirkelig Fellesråd
I budsjett 2017var revisjonshonorarrelatert til Ringerikekirkelig fellesrådikke medregnet.Gjennom
tjenesteytingsavtalenbelastesfellesrådetto hundre tusen for denne tjenesten, men kostnadvar ikke
med.
Revidering av ordning for fallviltgruppa
Ved påkjørslerav hjortevilt og ved observasjonav skadetvilt henvenderpolitiet segtil fallviltgruppasom
rykker ut. Det foreslåsat ordningenrevideresog godgjøringenendres.
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Admin istrasjon og fellestjenester
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

69 553

70 641

75 861

76 889

76 181

77 131

36 819

35 610

37 457

37 579

36 923

36 923

4 747

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

6 415
50
117 584

180
6
108 527

781
6
116 195

180
6
116 744

180
6
115 380

180
6
116 330

-6 457
-5 282
-1 605
-13 645
103 939

-8 273
-3 478
-460
-12 211
96 316

-8 428
-3 668
-460
-12 556
103 639

-8 428
-3 668
-460
-12 556
104 188

-8 428
-3 668
-460
-12 556
102 824

-8 428
-3 668
-460
-12 556
103 774

Om sektor
Administrasjonog fellestjenesterskal leggetil rette for virksomhetsstyringav helekommunen.
Profesjonaliseringav virksomhetsprosesser
er et prioritert områdefor sektoren.Gjennomkommunens
satsningpå kompetanseog utvikling skal det gjennomførestiltak som sikrerbedretjenestertil
innbyggerne.

HRog fellestjenester
HR(HumanResources)skalbidra med kompetansefor ansatteog sikreat organisasjonensHR-verktøy
og -prosesserbyggeropp under organisasjonensoverordnedemål, mandatog strategi.Sentrale
områderHRskalleggetil rette for er:
organisasjonsutvikling
lederutvikling
rekruttering
kompetansestyring
medbestemmelsesprosesser
GjennomkommunensarbeidsgiverpolitikkskalHRleggetil rette for at ansattei Ringerikekommunehar
en meningsfullog god arbeidsplass.
Fellestjenesterbestår av servicetorg,politisk sekretariatog dokumentsenter.
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Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
er kommunensressursinnen intern og eksternkommunikasjon,
mediehåndtering,merkevareog omdømmebygging.Avdelingener organisertfor å ivareta rådgivningog
praktiskbistandmed arbeidsoppgaverknyttet til dett e, overfor alle nivåeri hele organisasjonen.
Hovedfokusetvil i kommendeperiode være å utvikle og bedre innbyggerdialogenog den interne
kommunikasjonsflytenmed vekt på økt bruk av digitale kanalerog flater. Dette medførerbådefornying
av eksisterende kanalerog etableringav nye.

Kommuneadvokatjenesten/-kontoret
Advokatkontoreter kommunensprosessfullmektigi sakerfor fylkesnemndog domstolene.Kontoret er
kommunensrådgiveri sakersom reiser juridiskeproblemstillinger.De utarbeider forslagtil høringssvar
på relevantelovendringerog holder en rekke kurs for kommunensenheter. Kommuneadvokaten
rapporterer direkte til rådmannen.I 2016tok kommuneadvokatenover prosedyreansvaretfor
barnevernsaker.Det er rekruttert erfarne advokatermed bred prosedyreerfaring.
Kontoret dekkeri dag kommunensjuridiskebehovinnen sentralefagområderfor kommunen,blant
annet:
barnevern
rus
arbeidsrett
forvaltningsrett
erstatningsrett
kontraktsrett
Et styrket juridisk fagmiljøbidrar til juridisk kvalitetssikringav vedtakfør de treffes, og at kommunen
generelt drivesi samsvarmed regelverket.Det forventesat dette vil redusererisikoenfor klagerog
tvister. Den forventedeeffekten er at enhetenei større gradskalkunnekonsentreresegom
tjenestetilbudet fremfor saks- og klagebehandling.Det er forventet at dette vil frigjøre ressursersom
skalkommekommunensbrukeretil gode.Risikoenfor at kommunenkommer i erstatningsansvar,eller
på annenmåte pådrasøkte utgifter som følge av mangelfullhåndteringav en sak,vil ogsåbli redusert
med et styrket juridisk miljø i kommunen.

Økonomi - og innkjøpsfunksjonen
Økonomifunksjonenskalleggetil rette for at enhetenehar god oversiktover sineressurserfor å kunne
disponeredissepå best mulig måte. Det gjøresved at enhetenefår godeverktøytil budsjettoppfølging,
planleggingav budsjettrammenog støtte til å benytte verktøyenepå en god måte.
Økonomifunksjonensørgerogsåfor at kommunensinntekter blir fakturert og innbetalt raskt og
effektivt.
Økonomifunksjone
n vil ha stor fokus på digitaliseringav sineprosesser,og gjennomdigitaliseringen
gjøre prosessenemer effektive til nytte for enheteneog med høyerekvalitet.
Innkjøpsfunksjonenstøtter enheteneslik at dissegjør sine innkjøpog anskaffelseri henhold til lover og
forskrifter om offentlige anskaffelser,ved å ha goderutiner, opplæringog framforhandlegode
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rammeavtaler,samt følgeopp kontrakter med leverandørerog sikre at Ringerikekommuneer lojale
ovenfor de avtaler som vi har inngått.

IT-enheten
IT-enhetenskalsørgefor sikkerdrift av kommunensIT-systemer,og væreen god støttespilleri arbeidet
med å digitalisereprosesserog leverenye tjenester hvor IT er en del av leveransen.IT skalsørgefor at
kommunener godepå informasjonssikkerhet,og at vi er klare til nytt regelverkfor personverninnføres
mai 2018.

Utfordringer og viktige tiltak
Utfordringer
Administrasjoneni kommunenhar ansvarfor å leggetil rette for godeprosesserslik at alle sektorenei
kommunenoppfyller de krav som vil bli stilt, og at det er god samhandlingpå tvers av sektorenetil det
beste for innbyggerne.

Tiltak
Ringerikekommunesatserspesieltpå digitalisering,kompetanseutviklingog samhandling.
Prioriteringav nye nettsider og internkommunikasjonsløsning
som vil sikregod digital samhandlingbåde
internt, og mot innbyggerne,blir sentraleområder.
Generelldigitaliseringav arbeidsprosesser
innen det administrativevil ogsåprioriteres.

Kostra - analyse - Adm, styring og fellesutgifter
Ringerike
2015

RingerikeRingsakerGjøvik KostragruppeLandetuten
2016
13
Oslo

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til administrasjonog
styring i kr. pr. innb
Brutto driftsutgifter til funksjon100 Politisk
styring, i kr. pr. innb
Brutto driftsutgifter til funksjon110,
Kontroll og revisjon,i kr. pr. innb
Brutto driftsutgifter til funksjon120
Administrasjon,i kr. pr. innb

3 802

4 392

4 053 4 260

4 157

4 936

236

280

241

594

267

401

70

76

75

57

88

123

3 096

3 517

2 849 2 989

3 199

3 736

5,4 %

5,5 %

5,0 % 4,6 %

5,5 %

6,0 %

Økonomi
- herav Lønnadministrasjon,i prosentav
totale lønnsutgifter

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Ringerikekommunesbrutto driftsutgifter til administrasjonog styring i kr pr innbyggervar i 2016kr
4 392, mot kr 3 802 i 2015.Bakgrunnen for økningfra 2015til 2016skyldesi all vesentlighetsatsingpå
økt kompetanse,blant annet lederutvikling.Det har i perioden2012-2015vært en klar årlig nedgangi
utgiftene til administrasjonnoe som tilsier en effektiviseringav kommunensadministrasjon.
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Ringerikekommunehaddefor noen år tilbake en gjennomgangav KOSTRA
-funksjon120 som er det
dominerendemåleparameterher. Vi brukte da Gjøvikkommunesom sammenligningog etter
korrigeringervar Ringerikeog Gjøvikkommunerstort sett like på administrasjon.Tall viserat Ringerike
kommuneviseren mer positiv utvikling i forhold til utgifter til administrasjonsett i forhold til Gjøvik
kommunefrem til og med 2015.Fremtil 2015har Gjøvikkommunehar stigendegifter til administrasjon
mensRingerikekommunesutgifter her viseren synkendetendens.Bakgrunnenfor Ringerikekommunes
økningfra 2015til 2016 skyldessom nevnt satsingpå kompetansehevingi kommunen.
Folkevalgteog revisjon
Ringerikekommunesbrutto driftsutgifter til politisk styring i kr pr innbyggervar i 2016kr 280. Dette var
en økningfra kr 236 i 2015.Det ble i 2015vedtatt nytt godtgjøringsreglementfor folkevalgtei Ringerike
kommunemed virkningfra 01.01.2016som har medført økte utgifter på dette måleparametret.
Valgåret vil medvirketil svingningeri utgifter slik at 2015,2017,2019 osv naturlig vil liggehøyereenn
2014,2016og 2018osv.
Ringerikekommunesbrutto driftsutgifter til kontroll og revisjoni kr pr innbyggervar i 2016kr 76, en
økningfra kr 70 i 2015.Økningenskyldesblant annet utgifter til revisjonav Ringerikekirkeligefellesråd.

Driftsbudsjett med endringer
2018

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer

Konsekvensjustertbudsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,5%
Justeringinntekt
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Opprettelseav en utviklings-/strategiavdelingi rådmannensstab
Utviklingav kommunenstjenester
Kommunensforsikringerog fellesutgifter
Valg
Innkjøpssjef
RedusertbemanningBA
Digitaliseringsfondi regi av KS
Informasjonstiltak- nye nettsider og internkommunikasjonsløsning
Regionkoordinator
Innfordringkommunensuteståendefordringer
Trainee
Barne- og ungdomsarbeiderlærling
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021
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2019
2020

2021

96 316
1 678

96 316
1 678

96 316
1 678

96 316
1 678

1 678
97 994

1 678
97 994

1 678
97 994

1 678
97 994

-546
-155
-701

-546
-155
-701

-546
-155
-701

-546
-155
-701

2 500
2 000
1 525
-1 270
800
-800
601
300
270
200
140
80
6 346

2 500
2 000
1 525
0
800
-800
0
300
270
200
-180
280
6 895

2 500
2 000
1 525
-1 270
800
-800
0
300
270
200
-394
400
5 531

2 500
2 000
1 525
0
800
-800
0
300
270
200
-394
80
6 481

5 645
103 639

6 194
104 188

4 830
102 824

5 780
103 774
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Nye tiltak
Opprettelse av en utviklings - /strategiavdeling i rådmannens stab
I forbindelsemed vekstambisjoneneog den økte satsningenknyttet til vei og banehar rådmannen
behovfor økt kompetanseog kapasiteti egenstab. Det foreslåsderfor å opprette en utviklings/strategiavdeling.Avdelingenskalbidra til en tettere oppfølgingmot det politiske nivået og synliggjøre
og operasjonaliserekommunensvedtatte strategierog planverki en bedre helhetlig og koordinert form.
Utvikling av kommunens tjenester
For å utvikle kommunenstjenester, bådenår det gjelder hvilke tjenester kommunenleverer,hvordan
tjenesteneleveres,til hvilkenkvalitet de leveres,trengsdet økt kompetansei kommunen.Rådmannen
foreslårå hevekompetanseninnenfor tjenestekvalitet,digitaliseringog tjenestedesign.
Kommunens forsikringer og fellesutgifter
Kommunensutgifter til kontingentertil OU,FoUog KSøker, det gjør ogsåkostnadenetil erkjentlighet.
Videreser vi en økning i forsikringskostnadersamt at erstatningi regi av Norskpasientskadeerstatninger
øker.
Digitaliseringsfond i regi av KS
Ringerikekommuneinnbetaler til KSsin finansieringsordningfor digitaliseringsprosjekter20 kr per
innbygger.
Informasjonstiltak - nye nettsider og internkommunikasjonsløsning
Hovedfokusetfor kommunikasjonsavdelingen
i kommendeperiode vil være å utvikle og bedre
innbyggerdialogenog den interne kommunikasjonsflytenmed vekt på økt bruk av digitale kanalerog
flater. Dette medfører bådefornying av eksisterendekanalerog etableringav nye. Det skallanseresnye
internett - og intranettsider basert på moderneløsningsplattformeri løpet av vinteren 2018.
Regionkoordinator
Justeringi forhold til at regionkoordinatorsin stilling økte fra 70 % til 100 % i 2017 samt behovfor
økningav øvrigedriftsutgifter. Budsjetther har vært uendret i lengretid. Økningi refusjon fra Jevnaker
og Hole samt Ringerikekommunesandelsalderernoe av behovet.Netto utgift fordelesslik 1/5 Hole,
1/5 Jevnakerog 3/5 Ringerike.Ringerikesenderavregningetterskuddsvis.
Innfordring kommunens utestående fordringer
Innkrevingav kommunalekrav foregåri enhetenfor Skattog avgift. Kommunenjobber nå mer aktivt
med innkrevingav dissekravene,og det medfører økte utgifter til gebyrernår krav sendestil namsmann
og tingretten. Enmer aktiv innkrevinggir bedret likviditet til kommunen,samt at tidlig innsatsbetyr at
færre krav må avskrives,samt at det har en holdningsskapende
effekt ved at kommunensinnbyggereog
næringslivrespektererat det skalbetalestil forfall for kommunensvarer og tjenester.
Trainee
Det er inngått avtale om trainee som begynner2. halvår2017 og som lønnes3 mnd ut i 2018.I tillegg
kommer ny trainee som begynner2. halvår2018som ogsåskallønnes3 mnd ut i 2019.Etter dette er
det ikke planer om ny trainee.
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Barne - og ungdomsarbeider lærling
Ringerikekommuneønskerå styrke arbeidet med lærlingerog foreslårå utvide med to lærlingerinnen
barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Enlærling leggesinn fra høsten2018og ytterligere en lærling fra
høsten2019.

Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Administrasjonog
fellestjenester
IKT- Investeringer
Intranett/nettside
Rådhusetombygging1. etg.
SumAdministrasjonog
fellestjenester

Suminvesteringsprosjekter

Ferdig
år

LØPENDE
2018
2018

Økonomiplan
2019 2020

Sum
2021 2018-21

Netto
prosjekt
kostnad

2018

6 800
900
2 000
9 700

3 800
900
2 000
6 700

3 000
0
0
3 000

0
0
0
0

0
0
0
0

6 800
900
2 000
9 700

9 700

6 700

3 000

0

0

9 700

IKT - Investeringer
IKT-investeringerbenyttestil kommunensdatasenterog serverrom,IKT-sikkerhet,investeringi og utvikling av ITprosjektersom kommer hele kommunentil gode,både internt og ut mot kommunensinnbyggere.

Rådhuset ombygging 1. etg.
Det er planlagtgjennomførten oppgraderingav 1. etg i Rådhuset.Dette innebæreretableringav en
politisk fløy med kontorer til ordfører, varaordførerog politisk sekretariat.I tillegg er det planlagtå lage
et møteromsområdesom vil gi bedre møteromskapasitet.Ekspedisjonsområdet
skaloppgraderesog det
skallages1 - 2 rom hvor innbyggerekan ha møter med ansattepå Rådhuset.
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Barnehage
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

0

90 165

91 491

91 491

91 491

91 491

0

3 094

3 094

3 094

3 094

3 094

0

118 183

109 183

109 183

109 183

109 183

0
0

1 615
213 057

3 595
207 364

3 595
207 364

3 595
207 364

3 595
207 364

0
0
0
0
0

-20 015
-7 619
-30
-27 664
185 393

-21 465
-7 619
-30
-29 114
178 249

-21 465
-7 619
-30
-29 114
178 249

-21 465
-7 619
-30
-29 114
178 249

-21 465
-7 619
-30
-29 114
178 249

Om sektor
Vi har 10 kommunale,1 midlertidig kommunalog 20 private barnehager.Barnehageneskalgi barn
muligheterfor lek, livsutfoldelseog meningsfylteopplevelserog aktiviteter, samtidigsom det jobbes
pedagogisk,helsefremmendeog forebyggende.
Ringerikekommunehar som mål å være en attraktiv bokommunespesieltfor familier i etableringsfasen.
For småbarnsfamilierer det avgjørendeat barnehagetilbudeti Ringerikeholder god kvalitet, og at de får
barnehageplass
når de trenger det – helst i nærheten av der de bor. Det jobbessærskiltfor å få barn av
flyktningfamiliertil å benytte segav barnehagetilbudet,dette som et forebyggendetiltak i forhold til
integreringog språk.
Riktigkapasiteti forhold til befolkningsvekstog bosettingsmønstresamt kostnadseffektivdrift er ønsket
utviklingsretning.

Strategi,utvikling og satsing
Handlingsplanenvedtatt i 2015 viserstrategiensom skalvære retningsgivendeog understøtte
prioriteringer i den enkeltebarnehage.Ønsketutviklingsretninger at barnehageneskalleggetil rette for
et godt grunnlagfor videre utvikling og læring.Målet er en trygg barnehagemed kvalifiserteog
omsorgsfullevoksne.
Hovedfokuseter tidlig innsats i samarbeidmed foresatte og andre samarbeidspartnere.De ansatteer
en viktigsteressursog god kompetansehos de ansatte,bådeopplevdog definert, er prioritert. Alle
barnehageneleggertil rette for faglig utvikling, refleksjonover og forbedring av egenpraksis.
Satsningsområder
for barnehageneer:
lek
vennskap
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psykososialtmiljø
danning
læringsmiljø
kommunikasjon
matematikk
Sektorenbruker verktøysom bruker- og medarbeiderundersøkelser
til å ha et kreativt og kritisk blikk på
egenpraksisog endrer og utvikler der sektorenhar utfordringer.

Utfordringer og viktige tiltak
Kapasitet
Kommunestyrethar hatt en barnehagebehovsanalyse
til orientering.Analysenpeker på behovfrem i tid.
Kommunenleggeropp til at utbyggingav nye barnehagerskalfordeleshensiktsmessigmellom
kommunenselvog private aktører.
Prognosenfor antall barn i førskolealderviser en liten nedgangi 2017 og 2018.Det vil da være under
1500 førskolebarni alderen1-5 år. Prognosenforventer en stabil utvikling for antall førskolebarnde
neste 6-7 årene,til tross for at det er høy boligbyggingi kommunen.Dette skyldesdelvisat det blir
færre i fruktbar alder i befolkningenog at kommunenvokseri de eldre aldersgruppene.
Påmellomlangsikt vil økt tilflytting og økt boligutbygging,drevet fram av baneog vei, gi forventninger
om veksti antall førskolebarni kommunen.Prognosenviserat antall førskolebarni Ringerikekommune
passerer1800barn rundt 2028.Ringerikekommunehar i dag tilbud til alle med lovmessigrett til plass,
og har i tillegg gitt tilbud til flere barn som fyller ett år i løpet av året. M ålet er å tilby barnehageplass
på
1-årsdagen.
Barnehagekapasiteten
som helhet må økes.De overordnedegrep for barnehagevirksomheten
er
etableringav større barnehagermed god utnyttelse av arealog lederressurs,et likeverdigog helhetlig
barnehagetilbud,tidlig innsatsog mestringsperspektiv,samt samhandlingog samarbeid.
Heggenbarnehageer en midlertidig barnehagesom har kapasitettil å ta imot 56 barn. Pr dagsdato har
30 barn plassi Heggenbarnehage.Barnehagentilfredsstiller alle lovmessigekrav for drift. For å væreen
attraktiv bokommunespesieltfor ungeog familier i etableringsfasengjøresHeggenbarnehageom fra
en midlertidig til en permanentbarnehagefra januar 2018.Dette vil skapeforutsigbarhetfor sektoren
da vi alleredehar disseplassenenår vi forbereder for en økt befolkingi Ringerikekommune.

Viktige tiltak
Kompetanse
For å oppnå tilfredsstillendeandel av fagarbeiderei de kommunalebarnehagenevil Ringerikekommune
i samarbeidmed OPUSRingerikefra januar 2018 gi tilbud om fagarbeiderutdanningtil assistenter.Jf.
mål i handlingsplanperioden,
oppnå tilfredsstillendeformell kompetansefra 25%i 2015til 30%i 2020.
Alle de kommunalebarnehagenei Ringerikekommuneskaldelta i kompetanseløftet«Væresammen»
som har oppstart høsten2017.Hovedmålsettingenfor deltakelsei kompetanseløfteter å heve
kompetansentil alle de ansattei barnehagene,slik at kvaliteten i det dagligearbeidet med barna
styrkes.Kompetanseløftetomfavnermangeviktige mål i Folkehelsemeldingen,
Fraord til handling
(2015-2020)og forskrift til ny rammeplanog barnehagelov.Fokusområdervil væreimplementeringav
den varmeog grensesettendevoksne(autoritative),forebyggenegativatferd og fokus på danningog
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tidlig innsats.De private barnehagenei Ringerikekommuneer invitert til å delta i dette
kompetanseløftet.

Digitalisering
I Ringerikekommuneshandlingsprogram2018-2021er et av måleneå videreutvikleog fremme læring i
barnehagerog skolerved brukt av digitale verktøyinnen alle fagområdene.For å sikre at barn og
ansattei de kommunalebarnehagenehar tilstrekkeligdigitale ferdigheterer det i samarbeidmed skole
utarbeidet «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».
Temaplanenomfatter mål og tiltak ovenfor barn, ansatte,enhetsledere innen barnehage,skoleog
rådmann/skoleeier.Temaplanenfølgesopp gjennomkommunensrapporteringssystemer,lederdialoger
og lederavtaler.«Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag
» tar utgangspunkti målenei
Rammeplanenfor barnehagensinnhold og oppgaver.Den byggerogsåpå IKTplan.nosom er utarbeidet
av Senterfor IKTi utdanningen.
For å nå måleneer det nødvendingmed hevingav ansattesdigitale kompetanseog en forpliktende plan
med mål for læringen,tiltak og krav til oppfølgingog ledelse. Alle ansattei barnehagenehar våren2017
gjennomførtet opplæringsprogrami IKT.

Kostra - analyse - Barnehage
Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik Kostragruppe
Landet
2015
2016
13 uten Oslo
Prioritet
Funksjon211 - Tilrettelagtetiltak
Netto driftsutgifter barnehagesektoreni
prosentav kommunenstotale netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter per innbygger1-5 år i
kroner, barnehager

10,5 %
13,9 %

11,1 %
13,4 %

9,8 % 8,2 %
13,8 % 13,9 %

12,8 %
15,7 %

10,0 %
14,6 %

127 650

138 894

142 751 136 950

136 470

137 613

76 422

79 929

135 609 61 510

95 499

88 713

12 170

12 264

10 385 12 004

11 658

11 270

82,9 %

86,7 %

85,9 % 84,6 %

83,3 %

82,6 %

96,0 %

97,4 %

97,5 % 98,5 %

97,4 %

97,2 %

45,1 %

43,9 %

50,6 % 42,8 %

40,2 %

49,3 %

15,0 %

16,9 %

8,8 % 15,0 %

16,2 %

14,5 %

68,3 %

75,3 %

71,4 % 77,5 %

75,5 %

75,6 %

4,9

5,3

5,4

5,7

Produktivitet
Korrigertebrutto driftsutgifter til styrket tilbud
til førskolebarn(f 211) per barn som får ekstra
Korrigerteoppholdstimerper årsverki
kommunalebarnehager

Dekningsgrad
Andelbarn 1-2 år med barnehageplass
i forhold
til innbyggere1-2 år
Andelbarn 3-5 år med barnehageplass
i forhold
til innbyggere3-5 år
Andelbarn i kommunalebarnehageri forhold
til alle barn i barnehage
Andelminoritetsspråkligebarn i barnehagei
forhold til alle barn med barnehageplass
Andelminoritetsspråkligebarn i barnehagei
forhold til innvandrerbarn1-5 år

Kvalitet
Leke- og oppholdsarealper barn i barnehage
(m2)
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Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Kommunen har en reduksjoni antall barn i alderen1-5 år på 4,4 % fra 2015til 2016,men andelenav
barn som nå bruker barnehagenhar gått kraftig opp i sammeperiode.Dette betyr i utgangspunktetat
netto driftsutgifter for sektorenikke endrer segmye fra 2015 til 2016når vi justerer for lønns- og
prisvekst.
Det ser ut som laverearbeidsledighetog kommunensprosjekt med å gjøre barnehagetilbudetkjent for
flere minoritetsspråkligefamilier har bidratt til at andelenav barn som bruker barnehagenhar økt.
Kommunenhar imidlertid ledig kapasiteti barnehagenenår vi går inn i 2018,og vi ser at det er i de
kommunalebarnehageneat antall barn har blitt redusert i 2016 sammenlignetmed 2015.

Fokusområde: Brukere
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Bruker-medvirkning

Mål
Indikator/målemetode
God
Brukerundersøkelse
brukermedvirkning
Formellkompetanse
Oppnå
Andelfagarbeidere
tilfredsstillendeandel
fagarbeidere.
Minoritetsspråkligebarn Økeandelen
Andel
i barnehage
minoritetsspråklige minoritetsspråkligebarn
barn i barnehagen i barnehagei forhold til
innvandrerbarn1-5 år

Siste
måling
2016
4,6

Mål
2018
4,7

Mål
2019

Mål
2020
5

Mål
2021

20,5 %

25,0 %

27,0 %

30,0 %

35,0 %

75,3 %

75,6 %

77,0 %

80,0 %

80,0 %

Siste
måling
Mål
2016
2018
86,7 % 87,0 %

Mål
2019
88,0 %

Mål
2020
88,5 %

Mål
2021
90,0 %

97,4 %

98,0 %

98,0 %

98,0 %

Fokusområde: Tjenesteproduksjo n
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Dekningsgrad
barnehageplasser

Mål
Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov

Indikator/målemetode
Andelbarn 1-2 år med
barnehageplass
i for hold
til innbyggere1-2 år
Andelbarn 3-5 år med
barnehageplass
i forhold
til innbyggere3-5 år

98,0 %

Virkemiddel for å nå mål
Virkemidleneer kvalitet, tidlig innsats,kapasitetog samarbeidinnad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
2018

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer

Konsekvensjustertbudsjett
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2019
2020

2021

185 393
4 132

185 393
4 132

185 393
4 132

185 393
4 132

4 132

4 132

4 132

4 132
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2018
189 525

Beløpi 1000

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Ordinærtdrifts- og kapitaltilskuddtil private barnehager,ny satsog
færre plasser
Økningav foreldrebetalingi barnehagene- fra statsbudsjettet2018
Effektiviseringskrav
0,5%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
ForsterketavdelingHeradsbygdabarnehage
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021

Økonomiplan
2019
2020
189 525 189 525

2021
189 525

-9 000

-9 000

-9 000

-9 000

-1 450
-1 076
-11 526

-1 450
-1 076
-11 526

-1 450
-1 076
-11 526

-1 450
-1 076
-11 526

250
250

250
250

250
250

250
250

-11 276
178 249

-11 276
178 249

-11 276
178 249

-11 276
178 249

Tekniske justeringer
Flere ansatte med kompetanse i barnehagene
Statligføring på flere med kompetansei private og kommunalebarnehager.Rammeøkningen
i
barnehage skalsørgefor økt kvalitet. Økningenvil brukestil økt pedagogbemanning.
Endret inntektsgrense for redusert foreldrebetaling
Husholdningermed inntekt under 500 500 kr har rett til redusert foreldrebetaling.

Innsparingstiltak
Ordinært drifts - og kapi taltilskudd til private barnehager, ny sats og færre plasser
Nye tilskuddssatserfor 2018for de private barnehagenepå bakgrunnav at de kommunalebarnehagene
redusertesine kostnaderi 2016,samt helårseffektav færre plasserfra høsten2017i private
barnehager.
Økt foreldrebetaling i barnehagene
Den økte satseni foreldrebetalingblir i 2018kr 2 910 pr mnd.

Nye tiltak
Forsterket avdeling Heradsbygda barnehage
Forsterketavdelingi Heradsbygdabarnehagehar meldt et merforbruk gjennomhele 2017.

Inve steringsbudsjett
Netto
prosjekt
kostnad

2018

Økonomiplan
2019
2020

3 100
29 000
3 000

2 000
0
1 000

600
2 000
1 000

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Barnehage
IKT- barnehage
Ny sentrumsbarnehage
Oppgraderingbarnehager

Ferdig
år

2021
2021
LØPENDE
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500
10 000
1 000

Sum
2021 2018-21

0
17 000
0

3 100
29 000
3 000
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Ferdig
år

Netto
prosjekt
kostnad

2018

Økonomiplan
2019
2020

2019

3 500
38 600

3 500
6 500

0
3 600

0
11 500

38 600

6 500

3 600

11 500

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Sovearealbarnehage
SumBarnehage

Suminvesteringsprosjekter

Sum
2021 2018-21

0
17 000

3 500
38 600

17 000 38 600

IKT - barnehage
Det foreslåsavsatt3,1 millioner i perioden2018 - 2020 for å sikre at barn og ansattei de kommunale
barnehagenehar tilstrekkeligdigitale ferdigheter.
Ny sentrumsbarnehage
Kapasitetenpå barnehageplasser
økesved oppgraderingav Kirkeskolentil barnehagei 2021.Denne
oppgraderingenvil avlastesentrumsbarnehagene
og leggetil rette for barnehageplasser
Hønefosssyd.
Oppgradering barnehager
Det avsettes1 million kroner hvert år i perioden2018 - 2020,til sammen3 millioner kroner. Midlene
skal benyttestil vognskur,lekeplassutstyr,inneklimaetc.
Soveareal barnehage
Det utbedressovearealfor 9 barnehageri 2018 som ivaretar barnasbehov for hvile på tilfredstillende og
sikkermåte.
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Grunnskole
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntek
ter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

304 894

318 199

325 756

323 856

323 856

323 856

33 136

28 410

29 677

31 147

30 704

30 261

13 583

12 508

12 728

12 728

12 728

12 728

4 603
357 739

496
359 613

696
368 857

696
368 427

696
367 984

696
367 541

-20 406
-32 074
-19 643
-73 409
284 330

-19 604
-35 054
-19 776
-74 435
285 178

-20 029
-35 198
-19 776
-75 004
293 853

-20 029
-35 198
-19 776
-75 004
293 423

-20 029
-35 198
-19 776
-75 004
292 980

-20 029
-35 198
-19 776
-75 004
292 537

Om sektor
Skoleområdetomfatter barne- og ungdomsskoler,skolefritidsordningerog Læringssenteretfor voksne,
inkludert flyktningeavdelingen.
Lovhjemler
Innholdet i grunnskolener hjemlet i lov, forskrift og læreplaner.Lovom grunnskolenog den
videregående opplæringa(opplæringsloven)gir barn og ungeplikt og rett til grunnskoleopplæring.
Formåletfor skolener blant annet å utvikle «i samarbeidog forståingmed heimen,åpne dører mot
verdaog framtida, og gi elevene historiskog kulturell innsikt og forankring.»
Læringssenterets
virksomheter i tillegg til opplæringslovenogsåhjemlet i Lovom voksenopplæring
(voksenopplæringsloven)
og Lovom introduksjonsordningog norskopplæringfor nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven).

Områdeneinnenfor sektoren
Grunnskole
Skolenegir opplæringstilbudtil 3 270 barn og ungeog driftes og utviklesetter nasjonaleføringerog
kommunaltvedtatte planer.
Den nye handlingsplanenfor grunnskolen,«Sammenskapervi Ringeriksskolen»,
har konkrete
utviklingsmålsom beskriverønsketpraksis.Det forventesat Ringeriksskolen
har fokus på elevenes
læringog læringsmiljø.Samhandlingmed de foresatte og lokalsamfunnetunderstrekes.
Når det gjelder konkreteresultater,skal resultatenei Ringeriksskolengjenspeileat man er på nasjonalt
nivå eller bedre. Dette gjenspeilesi måleindikatorenenedenforog i sektorenstiltak og innsatsområder.
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Skolefritidsordningen(SFO)
Skolefritidsordningen(SFO)er et frivillig tilbud som leggertil rett for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkti alder og interesserhos barna.SFOer åpent alle skoledageneog skolenesamarbeiderom
tilbud i skolensferier. Ny og oppdatert plan for SFOskalutarbeidesi 2018.
Læringssenteretfor voksne
Læringssenterethar ansvarfor opplæringav voksnefra Ringerike,Hole og Jevnakerkommune.Skolen
tilbyr opplæringpå grunnskolensområdeog i norskog samfunnsskapfor innvandrere.Læringssenteret
har og ansvaretfor bosettingog oppfølgingav fl yktningeri Ringerikei flyktningenesto -årige
introduksjonsprogram.
Den store variasjoneni antall flyktninger gir utfordringer for Læringssenteretog de andre tjenestene
som arbeidermed flyktninger.Målet er å få til en god oppstart og integreringslik at flest mulig
nyankomnegår videre i utdanningog jobb etter to år. Skoleåret2017-2018er det innført arbeidsnorsk,
med større praktiskeinnslag,som et alternativ for deltakernemed liten skolegangfra før.
Helheteni arbeidet og ulike sektorersbidrag til bosettingog integreringbeskrivesi en egen
integreringsmelding.

Utfordringer og viktige tiltak
Sektorenhar fokusområdersom over tid skal bidra til bedrelæringi Ringeriksskolen.
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I dokumentene«Sammenskapervi Ringeriksskolen»
er det utarbeidet utviklingsmålfor grunnskoleni
Ringerike2017– 2021.Dissevil tydeliggjøresi handlingsplanerog rapporter, og det er satt opp noen
målindikatorerfor læring og læringsmiljø.
Det fagligefokuseti 2018 er god læringog godt læringsmiljø,kvalitet og kompetanseutviklingi
grunnskoleog SFO.Nye handlingsplanermed utviklingsmålfor grunnskolenog ny sektorplanfor IKTble
vedtatt høsten2017.Dissevil, sammenmed ny overordnet delt av Læreplanfor grunnutdanningen,
dannebasisog gi retning for det faglige arbeidet de nesteårene.

Tiltak
Et hovedgrepi skolesektorener investeringeri skolebygg.I 2018skalnye Benterudskolefullføres og
åpner 01.01.2019.Prosjekteringenav nye Ullerål skolefortsetter, med byggestarti august2018.Nes
skoleskalogsåfornyes,og utskifting av gammeltinventar i Ringeriksskolene
fortsetter.
Læringssenteretvil ha fokuspå rett kapasitetog god kvalitet på bosettingav flyktninger og
introduksjonsprogrammet,selvmed store variasjoneri tallet på flyktninger fra år til år.
Integreringsmeldingenvil viseet helhetlig perspektivog gi føringer.

Samarbeidpå tvers av sektorene
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og ungesutvikling. Skolenehar derfor tett samhandling
med bl.a. barnehagene,de videregåendeskolene og sektor for barn og unge.Særlighar en fokus på
systematiskforebyggendearbeid.
For konkretetiltak visestil sektor for spesielletiltak barn og unge,som i handlingsprogramperioden
vil
fokuserepå antimobbearbeid,kompetansehevingfor å forebygge negativutvikling for enkelt
barn/ungdomog grupper,tverrfagligsamhandlingknyttet til stress,mestring,skjevutviklingog
spesialundervisning.
Bådebarnehage- og skolesektorenvil i planperiodensatsepå å gi assistentermulighet ta fagbrevsom
barne- og ungdomsarbeidere.

Ledelseog kompetanseutvikling
Ledernedeltar i kommunallederutviklingog i regionaltledernettverkmed fokus på sentraleelementeri
skoleledelseog skoleutvikling.Nyansatteledere har gjennomført,eller oppfordrestil å gjennomføre,
«rektorskolen».Fokusi 2018vil væreå praktisere«vandringsledelse»,
ledere som er tett på og følger
opp sine medarbeidere.
Den skolebasertekompetanseutviklinginnebærerat skolen,med ledelsenog alle ansatte,deltar i en
utviklingsprosesspå egen arbeidsplass.Det skaljobbesmed satsingsområdene
over tid, og gjennom
refleksjonerfaringav ny praksisover tid utviklesundervisningen.Fokusområdenei 2018 er Språkløyper
og IKT.
Innen kompetanseutviklingfortsetter videreutdanningav lærere.15 lærere tar skoleåret2017 - 2018
kompetansegivendevidereutdanningetter en nasjonalstrategi.Ordningenbidrar til økt kompetanseog
kvalitet. Dette videreføresi 2018.Kommunenønskervidere å inngåen intensjonsavtalemed Høyskolen
i Sør-Øst Norgemed årlige lokalevidereutdanningsstudierog med støtte til det skolebaserte
kompetanseutviklingsarbeidet.

Side39 av 94

Handlingsprogramfor 2018-2021

Godt læringsmiljø
Arbeidet for et godt læringsmiljøfor elevenefortsetter. Det forebyggendeopplegget«Mitt Valg»
benyttespå barnetrinnet på alle skoleri kommunen.Kommunensplaner, rutiner og kompetansepå
arbeidet mot mobbingmå oppdateresi tråd med endringenei lovverket fra høsten2017.
Videreutviklingskjer ved kursing,kompetanseutviklingbåde i egenregi og i samarbeidmed bl.a.
Fylkesmannenog Mobbeombudet.

Grunnleggendeferdigheter - Språkløyper
Grunnleggendeferdigheterstår i fokus for satsingeni Ringerikskolende nesteårene.Dette gjelder lesing
og skriving,og arbeid med digitale ferdigheter. Alle skolenearbeidermed Språkløyperutarbeidet av
Lesesenteret.

Digitalisering
For å sikre at eleverog ansattei Ringerikskolenhar tilstrekkeligdigitale ferdigheterer «Temaplanfor
digital barnehage- og skolehverdag»utarbeidet. Temaplanenomfatter digital kompetansehevingi
skolen,oppgraderingav infrastruktur og antall digitale enheter samt valgav teknologiskplattform. Den
viser hvilke resultatersom skaloppnåsog den forplikter skoleeier,enhetsledereog ansatteog følges
opp gjennomkommunensrapporteringssystemer,lederdialogerog lederavtaler. Arbeidetmed
kompetanseutviklingfølger opplæringspakkene
i IKT-plan.no,som er utarbeidet av Senterfor IKTi
utdanningen.

Kostra - analyse - Grunnskole
Ringerike
2015

RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2016
13 uten Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter til grunnskole(202),per
innbygger6-15 år
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud(215),
per innbygger6-9 år
Netto driftsutgifter til skolelokaler(222), per
innbygger6-15 år
Netto driftsutgifter til skoleskyss(223),per
innbygger6-15 år

75 078

76 083

1 749

863

13 280

88 914 85 443

77 949

83 872

709

2 835

3 609

14 718

15 260 16 072

15 560

17 208

2 563

2 817

3 762 1 736

1 503

2 190

7,1 %

7,6 %

7,8 % 7,1 %

7,4 %

7,8 %

14,3

14,3

12,2

12,8

14,5

13,4

38,5

40,3

38,8

40,4

0,0

41,1

819
3 174

862
3 218

1 033
915
3 968 3 351

0
0

0
0

4 053

Dekningsgrad
Andeleleveri grunnskolensom får
spesialundervisning

Kvalitet
Gjennomsnittliggruppestørrelse,1.10.årstrinn
Gjennomsnittligegrunnskolepoeng

Grunnlagsdata(Nivå 3)
Antall eleveri kommunalSFO
Antall eleveri kommunalegrunnskoler
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Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Kommunenbruker mindre pengerenn andre sammenlignbarekommunerog landet målt pr innbygger615 år. Antall eleveri skolenog SFOøker. Det er lavereandel av elevenei 1.-4. klassesom benytter segav
skolensSFOi Ringerikesammenlignetmed andre kommuner.
Andelenav elevenesom får spesialundervisning
er noe høyerei 2016enn i 2015,men holder segunder
7,8 % som er gjennomsnittetfor landet. Vi ser en stigendetendensde sistetre årenepå gjennomsnittlig
grunnskolepoengfor de som avslutter grunnskoleni 10. trinn.

Fokusområde: Brukere
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Bruker-medvirkning

Tilstrekkeligkvalitet

Mål
Indikator/målemetode
Elevundersøkelsen
- Elevunders.7. trinn trivsel, mestring,
Trivsel
mobbing,
elevdemokratiog
medvirkningsamt
støtte hjemmefra.
Elevunders.10. trinn Trivsel
Elevunders.7. trinn Mestring
Elevunders.10. trinn Mestring
Elevunders.7. trinn Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.10. trinn Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.7. trinn Andeleleversom har
opplevdmobbing2-3
gangeri månedeneller
oftere (prose
Elevunders.10. trinn Andeleleversom har
opplevdmobbing2-3
gangeri månedeneller
oftere (pros
Elevunders.7. trinn Støtte hjemmefra
Elevunders.10. trinn Støtte hjemmefra
Grunnskolepoeng- Grunnskolepoeng
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Nasjonaleprøver:
Nasjonaleprøver 5.
målet er at
trinn: Lesing
Ringerikselevene
skal
liggeover
landsgjennomsnittet
med henholdtil
mestringsnivåi
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Siste
måling
2016
4,6

Mål
2018
4,6

Mål
2019
4,5

M ål
2020
4,5

Mål
2021
4,5

4,1

4,5

4,5

4,5

4,5

4,0

4,2

4,5

4,5

4,5

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

4,0

4,1

4,2

4,2

3,3

3,4

3,5

3,5

3,5

5,2

4,0

4,0

3,8

3,8

5,4

4,5

4,5

4,0

3,8

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

40,5

41,5

41,5

41,5

41,5

49,0

50,0

51,0

51,0

51,0
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Overordnet mål

Mål
lesing,regningog
engelsk.

Indikator/målemetode

Nasjonaleprøver 8.
trinn: Lesing
Nasjonaleprøver 5.
trinn: Regning
Nasjonaleprøver 8.
trinn: Regning
Redusereandel
Andeleleveri
elevermed
grunnskolensom får
spesialundervisning spesialundervisnin
g

Siste
måling
2016

Mål
2018

Mål
2019

M ål
2020

Mål
2021

50,0

50,0

51,0

51,0

51,0

48,0

50,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

7,6 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

Siste
måling
Mål
2016
2018
64,0 % 80,0 %

Mål
2019
92,0 %

Mål
2020
92,0 %

Mål
2021
92,0 %

Fokusområde: Tjenesteproduksjon
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernes
behov

Mål
Alle skolebyggi
kommunener
godkjent.

Indikator/målemetode
Andelgodkjente
skolebygg

Driftsbudsjett med endringer
2018

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode

Konsekvensjustertbudsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,5%
Økt brukerbetalingSFO
Eleverfra andrekommuner,økte refusjonsinntekter
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Elevtallsøkninger- økte undervisningskostnader
Leie av paviljongerved Ullerålskolefra høsten2018
Eleveri andre kommuner,økte refusjonsutgifter
Skoleskyss,
økte utgifter
Tilskuddtil RingerikeKarrieresenter
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021

Side42 av 94

Økonomiplan
2019
2020

2021

285 178
6 893
1 000

285 178
6 893
-3 000

285 178
6 893
-3 000

285 178
6 893
-3 000

7 893
293 071

3 893
289 071

3 893
289 071

3 893
289 071

-1 836
-425
-144
-2 405

-1 836
-425
-144
-2 405

-1 836
-425
-144
-2 405

-1 836
-425
-144
-2 405

1 500
1 050
220
217
200
3 187

3 600
2 520
220
217
200
6 757

3 600
2 077
220
217
200
6 314

3 600
1 634
220
217
200
5 871

782
293 853

4 352
293 423

3 909
292 980

3 466
292 537
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Investeringsbudsjett
Investeringsbehovene
i skolebyggfortsetter. Dette er viktig, bådefor å ta igjen etterslepog for å
forberede for vekst.Den bygningsmessige
opprustningenfortsetter i tråd med tidligere vedtatte planer
og forslagenefra skolebehovsanalysen.
Hovedgrepeneer ferdigstillingav nye Benterudskolehøsten2018,starte utbyggingav Ullerål høsten
2018og Hov ungdomsskolei 2020.Når dissetre skoleneer ferdigstilte har en i hovedsakgod dekningog
funksjonelle,godeskolerfor elevenei Ringerikekommunei flere år.

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Grunnskole
Benterudskole
Hov ungdomsskolemed
idrettshall
IKT- Skole
Nesskoleny barneskolefløy
Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
TryggskoleveiBenterud
skole
Ullerålskolemed idrettshall
SumGrunnskole

Suminvesteringsprosjekter

Økonomiplan
2019
2020

Sum
2021 2018-21

Ferdig
Netto
år prosjekt
kostnad

2018

LØPENDE 175 000

171 000

4 000

0

335 000

2 500

2 500

50 000

14 600
11 000
6 000
9 000

7 600
5 000
3 000
5 000

4 800
6 000
3 000
4 000

1 100
0
0
0

1 100
0
0
0

14 600
11 000
6 000
9 000

16 000

16 000

0

0

0

16 000

LØPENDE 323 600
890 200

75 000
285 100

158 600
182 900

90 000
141 100

0 323 600
181 100 790 200

182 900 141 100

181 100 790 200

2022
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE
2018

890 200 285 100

0

175 000

180 000 235 000

Benterud skole
Det avsettes165 millioner kroner i 2018- 2019 til ferdigstillingav Benterudskole.Det var
byggestartsommeren2017.Skolenferdigstillesi 2018og skaltas i bruk fra 1. januar 2019.
Hov ungdomsskole med idrettshall
Fra2018er det satt av midler til planleggingav nye Hov ungdomsskole
. Bådetekniskeog pedagogiske
vurderingerav skolebyggetbyggetfra Bygganalyse
og Norconsultanbefalerat eksisterendebyggrives.
Beliggenhetog skoletomt blir vurdert som god. Planleggingav ny skolemå ta høydefor elevtallsveksti
HønefossNord, og skolen må ha mulighetertil å utvidespå sikt. Byggestarter planlagti 2020med
ferdigstillingi 2022.Paviljongeroppsatt under byggingav Ullerål skolevil kunnebenyttesav Hov
ungdomsskoleetter at Ullerål er ferdigstilt.
IKT - Skole
Det bevilgespå 7,6 millioner kroner i 2018,4, 8 millioner kroner i 2019og 1,1 millioner kroner de
påfølgendeårenetil å gjennomføre«Temaplanfor digital skolehverdag».Det mesteav midlene brukes
til innkjøpav Chromebooksfor å oppnå1:1 dekningav digitale enheter ti l alle eleverog ansattei
Ringeriksskolen.
Dette innebæreren stor økningfra tidligere år de to første årenei planperioden,mens
det fra år 3 vil væreen betydeligreduksjoni årlig investering.
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Nes skole ny barneskolefløy
Det avsettes11 millioner kroner til om- og utbyggingav Nesskolei 2018-2019.Ulike alternativer
utredes,og det avklaresom barnehageskalsamlokaliseresmed skolen.
Oppgradering skolebygg
Det gjøresen årlig avsetningtil oppgraderingav skolebygg.Det er satt av 3 millioner kroner i 2018og
2019.Midlene benyttestil å dekkemindre utbedringerav bygg,tekniskeanleggog funksjonellebehov.
Typiskekostnaderer tilretteleggingerfor elevermed spesiellebehov,mindre bygningsmessige
oppgraderingerfor å øke funksjonalitetog kapasitet,tilfredsstille krav til akustikk,lys og arbeidsplasser
for ansatteog til fornying av foreldete tekniskeanlegg.
Skoler - Nytt inventar
Det bevilgestilsammen9 millioner kroner i 2018 - 2019til en helhetliginnvendigfornying på enkelte
skoler slik at de framstår som «nye»og oppdaterte på inventarsiden.De skolenesom ikke er planlagtut eller ombygdi 4-årsperioden,er prioriterte. Oppgraderingenpå dette feltet skalbidra til økt trivsel og
læringog kompenserefor et langt etterslep på området.
De skolenesom fornyesI 2018og 2019er Vangskole,Hallingbyskoleog Tyristrandskole.
Trygg skolevei Benterud skole
Dette er infrastrukturtiltak som kom i reguleringsbestemmelsene
til reguleringsplanenfor Benterud
skole.Tiltakeneomfatter traf ikksikringstiltaksom gang- og sykkelveii DronningÅstasgt, og Eikliveien,
utvidelseav kryssi Osloveien,samt opparbeidelseav "kissand ride"- løsning.Anleggeneskalutføres i
2018og stå klart til skolenåpner.
Ullerål skole med idrettshall
Det avsettes til sammen323,6millioner kroner i planperiodentil prosjekteringog utbyggingav Ullerål
skolemed idrettshall til å romme 550-600 elever.Rom- og funksjonsprogramblir ferdigstilt i 2016.I
2017 fortsatte prosjektetmed utarbeidelseav tegninger,detaljprosjekteringog anbud.Byggestarter
satt til sommeren2018med ferdigstilling1.7.2020.
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Spesielle tiltak barn og unge
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

121 872

138 314

143 717

143 717

143 717

143 717

21 174

22 876

23 306

23 306

23 306

23 306

15 025

15 662

15 812

15 812

15 812

15 812

4 493
164 665

6 699
183 551

-5 001
177 834

-5 001
177 834

-5 001
177 834

-5 001
177 834

-1 030
-19 565
-25 495
139 170

-3 354
-18 698
-22 052
161 499

-3 514
-18 698
-22 212
155 622

-3 514
-18 698
-22 212
155 622

-3 514
-18 698
-22 212
155 622

-3 514
-18 698
-22 212
155 622

Om sektor
Sektorspesielletiltak, barn og unge0-23 år har ansvarfor tjenester innenfor flere områder.Det dreier
segom barnevernstjenesten,forebyggendehelsetjenesterbarn og unge,folkehelse,
avlastningstiltak/barneboliger,
spesialpedagogiske
tjenester og botiltak for ensligemindreårige
flyktninger.
Tjenesteri dennesektorenbidrar til å gi barn og ungetrygge oppvekst- og opplæringsvilkårsammen
med barnehageog skole.Sektorenoverordnedemål er å se barnslæring,mestringog selvhjulpenheti
et livslangtperspektiv.Barn,ungeog deresfamilier skalgis hjelp og bistandtil rett tid, på rett sted, med
riktig hjelp og så tidlig som mulig.

Avlastningstjenestertil funksjonshemmedebarn
AvlastningF/G er et avlastningstilbudtil multifunksjonshemmedebarn med stort medisinskbehov.
Skolen/barnehagener en integrert del av avlastningen.Avlastningstilbudetgis til foreldre/foresatte til
barn og ungdommed stort omsorgsbehovi alderen0-18 år. Tildelingskontorettildeler vedtak.Det har
siden2013vært arbeidet for at de barnamed omfattende hjelpebehovsom skalmotta avlastningi
institusjon og de med lette og moderateutfordringer får privat avlastning.Avtalemed private
avlastningstiltakom gruppeavlastninghar vist segkvalitetsmessiggodt og mindre ressurskrevendeenn
institusjonsplassering.
Ringerikekommunetilstreber og følger omsorgstrappen for avlastning,altsålavestetrinn først.
Erfaringertilsier at ved vedtak fra 0-18 år er det fortsatt behovfor tjenester hos sektor Helseog Omsorg
etter 18 år. Det er en markant økningi yngrebrukere med diagnoserinnenfor autismespektivetsom får
vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap.
Fellesfor dissebrukerneer høy grad av uønsketadferd,
selvskadingog et dårlig søvnmønster.
Ringerikekommunehar et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede,deriblant avlastningtil
barn/ungdomsammenlignetmed andre kommuner.
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Forebyggendehelsetjenesterbarn og unge
Oppgavenetil enhetener overveiendeforebyggendeog helsefremmendetjenester til barn, ungeog
deresfamilier. Tjenestenomfatter helsestasjon0-6 år, jordmortjeneste,skolehelsetjenes
te i
grunnskolenog videregåendeskole,egenhelsestasjonfor ungdom,fysioterapiog ergoterapitil barn og
unge,frisklivsarbeidog folkehelse.
Forebyggendehelsetjenesterbarn og ungeble styrket i 2016.Hovedprioriteringenfor arbeidet er lagt til
barneskole.
Det ble i 2016utvidet smitteverntiltak som en del av etableringav Helsekontorfor migrasjon,smittevern
og vaksinasjon.Kontoret har spesialkompetanse
på migrasjonshelse,vaksinasjonerog smittevern.I
tillegg har de kompetansepå sykdommersom er vanligei de land flyktninger/emigranterkommer fra,
og problemstillingerknyttet til traumer, kroniskesykdommerog ikke minst en krevende
livssituasjon.Kontoret vil i fremtiden ha rollen som et kompetansesenterinnen området.

Folkehelseog Friskliv
I Ringerikekommuneer det lavt utdannings- og inntektsnivå,høy andelungeuføre og en relativt høy
grad av sykeligheti befolkningensammenliknetmed landsgjennomsnittet.Fokuspå gode levekårog
utjevning av helseforskjelleransessom viktig kommunensfolkehelsearbeid,og vektleggestungt i
Folkehelsemeldingen
2012-2030.
Folkehelsehandlerom hvordanvi som enkeltpersonerhar det og alle faktorene som påvirkerdette.
Ringerikekommunevil i handlingsplanperioden
leggefram en plan som har som mål å gi en oversikt
over hvilke utfordringer og hvilke ressurserkommunenhar i arbeidet for å bedre folkehelsenog utjevne
sosialeulikheter i helse.Planenvil tydeliggjøreutfordringene,anbefaleen passenderesponsog komme
med forslagtil tiltak. Planener en overordnet plan, som ikke har mål å påleggetiltak direkte på
enkeltenheter,men ansvarliggjørepå ledernivåi kommunenog skapefelles mål for folkehelsearbeidet
på tvers av enheter og fagfelt.
Ringerikekommunehar egenfrisklivskoordinator.Frisklivskoo
rdinator har ansvaretfor Frisklivssentralen
og bidrar med tiltak og prosjekterrettet mot folkehelse.Frisklivssentralenhar blant annet
aktivitetsgrupperutendørs, kurs i depresjonsmestringog bra-mat-kurs. Flereav tiltakene gjennomføresi
samarbeidmed Hole og Jevnakerkommune.

Barnevern
Barneverntjenestenskalnår det er særligebehovfor det iverksettetiltak ved å styrke
foreldreferdigheterog utvikle samspillvia strukturerte tiltak som PMTO(Parent ManagementTrainingOregon)og TIBIR(TidligInnsatsfor BarnI Risiko)rådgivning.Tradisjonelleog kompenserendetiltak som
besøkshjem,støttekontakt,hjemmekonsulentog/eller fritidsaktiviteter kan væremed på å bidra til
positive endringerhos barnet og/eller familien. Barneverntjenestenbistår ogsåi forbindelsemed
adopsjon,institusjon og fosterhjemsplassering.
Aktivitetstallenefor barnevernetviserat antallet meldingersom fører til undersøkelserøker.
Flereav sakenefører til akuttvedtakog omsorgsovertakelser.
Mange sakergår til fylkesnemnd og til
rettsystemet.Vi ser en økningav ankerfra foreldre.
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Ensligemindreårigeflyktninger
Enhetenhar ansvarfor å bosette det antall ensligemindreårigeflyktninger som kommunestyretvedtar.
Enhetenbeståri 2017av tre bofellesskapog en oppfølgingsavdelingfor de som bor i eget botiltak. I
tillegg har enhetenet samarbeidmed RingerikeFolkehøgskoleom bosettingav opptil åtte ungdommer
som eleverved skolen.Målet for enhetener å skapegodeoppvekstbetingelserfor ungdommeneslik at
de blir rustet til å mestre en selvstendigtilværelseog skapeseget meningsfyltliv. Det miljøterapeutiske
arbeidet fokusererpå god og kvalifisertomsorg,skoleog kvalifisering,og selvstendiggjøring.
Enhetenomstiller og nedbemannerhøsten2017/våren2018på grunn av at flyktningsituasjonener
endret.

Spesialpedagogiske
tjenester
Spesialpedagogiske
tjenester består av PPT(pedagogisk
-psykologisktjeneste),Logopedtjenesten,
Spesialpedagogisk
- og Barne- og ungdomsarbeiderteamet.Tjenestenskalivareta store deler av den
spesialpedagogiske
tiltakskjeden,inkludert henvisningerom spesialpedagogisk
hjelp i barnehageog
spesialundervisning
i skole.PPTer den sakkyndigeog utredendeinstansi dette arbeidet,mensteamene
arbeiderder det er gjort vedtakom spesialpedagogiskhjelp. Logopedtjenestenjobber med henviste
saker,bådedirekte med språk- og talevansker,men ogsåsom veiledendeinstansfor barnehager,skoler
og foresatte.Tjenestenhar som mål å dreie mer mot systemrettetarbeid,inklusiveveiledningfor
barnehagerog skoler.
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og ungesliv. Tett samhandlingmed bådebarnehageog
skoleer viktig for de spesielletiltakene. I handlingsprogramperioden
vil spesielletiltak for barn og unge
ha et spesieltfokus på antimobbearbeid,kompetansehevingfor å forebyggenegativutvikling for enkelt
barn/ungdomog grupper,tverrfagligsamhandlingknyttet til stress,mestring,skjevutviklingog
spesialundervisning.

Utfordringer og viktige tiltak
Utfordringer
Folkehelseprofilen
Nasjonaleog lokaleundersøkelserviser at barn og ungei dag er svært veltilpassetog mer skikkeligenn
tidligere generasjoner.De sammeundersøkelsenevisersamtidigat de er mer utsatt for stress- og
pressrelaterteplager,og at de bekymrersegmer. Det er godeoppvekstsvilkårfor de fleste barn og unge
i Ringerikekommune,men det er ogsåmangesom faller utenfor og streveri hverdagen. Dette
understrekerviktighetenav at alle tjenester som jobber med barn og ungemå samarbeideog
samhandle.
Fangeopp de som faller utenfor
Barnog ungdomskalbevisstgjøresegenrolle og den positive påvirkningsmulighetende har knyttet til
bidragi et mangfoldigsamfunn.Forebyggendearbeid på tvers av sektorerog enheter har som
målsettingå hjelpe flest mulig barn og familier på et tidlig stadium.Påden måten unngåslangvarige
påkjenninger.Målet er å snu ressursbrukenfra sent til tidlig i barnetslivsløp.
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Møte de unge
Å væretilstede på de arenaeneder barn og ungeer, er en forutsetningfor å styrke barn og unges
mestringav egneliv. Tjenesteneskalutformes og gis på en slik måte at det styrker barn og ungesegne
ressurserog mestringav eget liv. Tjenesterskali større grad gis ute i barnehagene,i skolenog på
fritiden. Viktighetenav et tett samarbeidmed frivillige er et fokusområde.Ringerikekommunevelger
tiltak som er utformet med bakgrunni evidensbasertkunnskap,dette på grunn av at man med større
sikkerhetkan vite om innsatsenskaperde positiveendringeneman er ute etter.
Dialogog brukermedvirkning
Læringsarenaene
utvidesstadigmed nye muligheter.Forskningunderstrekermerverdiennår barn og
ungeopplevermestringgjennommålrettet tilrettelegging,og hvor egeninnsatsgir motiverende
resultat. Videreer det kjent hvilke positiveressursersom utløsesnår det leggestil rette for dialogog
medvirkningmed både barn og foreldre som reelle samarbeidspartnere.Ringerikekommunes
tjenesteutviklingskalleggetil rette for at alle barn og ungeskalbli sett, stilt krav til og opplevegledenav
å lykkesmed noe.

Viktige tiltak
I handlingsprogramperioden
blir det viktig at ressurseneanvendesgodt, og fagkompetansenanvendes
inn mot de som trenger det mest.
Følgendeområderskalprioriteres i årenefremover:
Forebyggingog tidlig innsats
Målet er å snu ressursbrukenfra sent til tidlig i barnetslivsløp.Et av de valgteverktøyeneer TIBIR(Tidlig
Innsatsfor BarnI Risiko),et evidensbasertprogramfor forebyggingog behandlingav atferdsvanskerhos
barn tilpassetdet kommunaletjenestenivået.Kommunen har som mål å etablereet systemfor
opplæringog oppfølgingav intervensjonerfor barn og familier med atferdsproblemerrettet mot
risikogrupperog de som alleredehar identifiserte atferdsproblemer.
God helhet og samhandling
Det vil i 2018arbeidesvidere med tverrfagligsamarbeid,tidlig innsats,kulturforståelseog
brukermedvirkning.
Deltagelsei Oppfølgingsprogram
for lavinntektsfamilier,et programunder utvikling av Arbeids- og
velferdsdirektoratet,er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingeni prosjekteter å jobbe helhetlig,og
samordnetjenestenerundt de ulike aktørenei familiene.TIBIR,Frisklivssentralog Inntaksteamer
arenaerfor erfaringsutvekslingog utvikling. Det vil i tillegg arbeidestverrfagligmed skolefraværog
trivsel. Stort f raværi barnehageog skolefører i mangetilfeller til lav selvfølelseog dårlig selvbildeog
kan føre til store fagligehull og isolering.Spesialpedagogisk
enhet og forebyggendehelsetjenester
spiller en viktig rolle i arbeidet med å reduserefrafallet i videregåendeskoleblant annet med å bidra til
en klarerer grensegangmellom spesialundervisning
og tilrettelagt opplæringinnenfor rammenav
ordinær undervisning.
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Nødvendigkompetanse
Kompetanseutviklingen
skalbidra til styrket samhandlingog dreining mot systemrettetarbeid og
forebygging.I sektorenskaldet ivaretasgenerellog spesifikkkompetanse.Ringerikekommunevil
fortsette arbeidet med å utdannePMTOrådgivere,øke kunnskappå områdenemobbingog seksuelle
overgrep,flerkulturelt arbeid,r elasjonsledelseog IKT.
Kvalitet
For å øke kvaliteten vil det i kommendeperiodeværeet særligfokus på godt samarbeidmed foresatte.
Dette er avgjørendefor å lykkesmed kommunenstjenester og tiltak for barn og ungdom.
Implementeringav FNsbarnevernkonvensjonregler om barnsrett til medvirkning,er et viktig
satsningsområdei alle tjenester til barn og ungdom.

Kostra - analyse - Barnevern
Ringerike
2015

RingerikeRingsaker Gjøvik KostragruppeLandetuten
2016
13
Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter (funksjon244, 251, 252)
per barn i barnevernet
Netto driftsutgifter per innbygger0-17 år,
barnevernstjenesten

114 974

133 259

9 418

11 384

44,4 %
17,3

50,7 %
16,2

5,3 %

5,6 %

112 824 100 974

0

113 124

9 520

8 201

8 897

42,1 % 45,6 %
17,1
21,6

0,0 %
0,0

42,8 %
15,3

0,0 %

4,9 %

9 076

Produktivitet
Andelundersøkelsersom førte til til tak
Barnmed undersøkelseeller tiltak per
årsverk

Dekningsgrad
Andelbarn med barnevernstiltakift.
innbyggere0-17 år

5,1 %

5,3 %

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Utgift per barn øker
Netto driftsutgift pr barn i barnevernethar vært stigendei Ringerikekommunede siste4 åreneslik som
tendensenfor landet uten Osloogsåviser.Siden2015har imidlertid Ringerikevist noe høyeretall og
gjør et stort hopp fra 2015til 2016.
Økningi utgift pr barn skyldesopprettelseav 3 bofellesskapfor ensligemindreårigeasylsøkeresom gir
ca 4 mill. kr i økte netto driftsutgifter. Det har ogsåvært en stor økningpå ca 5 mill. kr til
fosterhjemgodtgjørelsersom følgeav at antall barn med tiltak pr 31.12.er på det høyestenivået noen
gangmed 243 barn.

Antall barn med tiltak øker
Antall barn med undersøkelseeller tiltak er 486 i 2016,opp fra 467 i 2015,og er ogsåhøyesteantall i
siste4 års periode.
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Andel barn med barnevernstiltakmålt mot antall innbyggere0-17 år øker til 5,6 % i 2016.Sammenlignet
med landet uten Osloer dette et relativt høyt tall når landet viser rett under 5 %.Sammenlignbare
kommunersom Drammen,Gjøvikog Ringsakerliggerogsåover 5 %, og i likhet med Ringerikehar tallene
vært slik i flere år.
Det er en reduksjonpå 12 barn (0,2 %) i aldersgruppen0-17 år i kommuneni forhold til 2015.
Andel undersøkelsersom fører til tiltak øker i 2016til rundt 50 % etter at vi så et lite fall i 2015.
Sammenlignbarekommunerog landet uten Oslo,liggerde noe laverei intervallet 40-45 %.

Meldinger til barnevernet
Antall meldingertil barnevernetvar 311 i 2016 som er en reduksjonfra 2015som viste 362, men nivået
før 2015lå godt under 300. Antallet meldingersom går til undersøkelseøker fra 2015 til 2016,noe som
tyder på at meldingeneikke kommer før det er en reell bekymring.Hvorfor antall meldingermed
undersøkelserhar fått en generelløkningfra 2015kan skyldesbedre og tettere samarbeid med skoleog
barnehage.Dette har vært et fokusområdede sisteårenefor å komme inn så tidlig som mulig i saker.En
tidlig avdekkingfører ofte til at mindre ressurskrevendetiltak kan iverksettesfor å hjelpe barnet og
familien.

Bemanning
I Ringerikeer det 30 årsverki 2016mot 27 årsverki 2015og 24 årsverki 2014 knyttet til
barnevernstjenesten.Av disseer det 2 avdelingslederefra 2015.Antall sakerper årsverkliggerlitt over
landet uten Oslo.

Kostra - analyse - Kommunehelse
Ringerike Ringerike RingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2015
2016
13 uten Oslo
Prioritet
Netto driftsutg til forebygging,helsestasjons
og skolehelsetj.pr. innb 0-20 år
Netto driftsutgifter pr. innbyggeri kroner,
kommunehelsetjenesten

2 312

2 486

2 508 2 257

2 159

2 314

1 928

1 988

2 287 2 216

2 216

2 545

8,4

8,2

11,2

10,3

10,7

98,0 %

102,0%

89,0 % 100,0
%

97,0 %

97,0 %

Dekningsgrad
Legeårsverkpr 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten

9,1

Kvalitet
Andelbarn som har fullført helseundersøkelse
ved 4 års alder

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Helsestasjonog skolehelsetjenesten
Det visesen moderat økningi netto driftsutgifter til forebyggendetiltak i helsestasjon
- og
skolehelsetjenestenpr innbygger0-20 år fra 2015 til 2016.Kommunenliggerhøyereenn
sammenlignbarekommunerog landet for øvrig.Ringerikekommunehar prioritert ressursertil
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helsestasjon
- og skolehelsetjenestei 2016,spesielti barneskolene.Det har tatt tid å rekruttere
helsesøstre,og de aller sistehar blitt ansatt i 2017.

Kommunehelsetjenesten
Netto driftsutgift til kommunehelsetjenesten
målt pr innbyggerviser ogsåen liten økningfra 2015 til
2016.Kommunehelsetjenesten
har vært prioritert med ekstraressurseri 2016,men Ringerikekommune
ligger fremdelesnoe lavereenn sammenligningskommunene.

Legeårsverk
Det er like mangelegeårsverki kommuneni 2015og 2016,men økningi folketallet i periodenfører til en
mindre nedgangi legeårsverkpr 10 000 innbyggere.Legeårsverkene
inneholderbådeleger med
fastlegeavtale,turnuslegerog kommunaltansatteleger.Kommunenhar færre legeårsverkenn
sammenlignbarekommuner.

4-års kontroller
Det er god oppfølgingav kommunens4- åringer.Samtligekommer til helsekontroll,men noen kan
komme litt for seint. I 2016var det med noen 5 åringersidendet er en dekningsgradpå over 100%.

Fokusområde: Brukere
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Bruker-medvirkning
Dekningsgrad
barnevernstiltakift.
innebyggertall0-17 år

Mål
Redusereantall
barnvernstiltak
Tidliginnsats

Indikator/målemetode
Andel undersøkelser
som førte til tiltak
Andelbarn med
barnevernstiltakift.
innbyggere0-17 år

Siste
måling
Mål
2016
2018
50,7 % 50,3 %
5,6 %

5,5 %

Mål
2019
48,0 %

Mål
2020
45,0 %

Mål
2021
45,0 %

5,4 %

5,4 %

5,2 %

Fokusområde: Tjene steproduksjon
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Godressursutnyttelse

Mål
Effektivarbeidsflyt

Indikator/målemetode
Andelundersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

Siste
måling
Mål
2016
2018
96,0 % 98,0 %

Mål
Mål
Mål
2019
2020
2021
99,0 % 100,0% 100,0%

Virkemiddel for å nå mål
Virkemidleneer kvalitet, tidlig innsats,kapasitetog samarbeidinnad i og på tvers av sektorene.
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Driftsbudsjett med endringer
2018

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer

Konsekvensjustertbudsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
AvviklingbofellesskapFærdenEM
For høy avsetningtil Ensligemindreårigeflyktninger i 2017
Effektiviseringskrav
0,5%
Andretiltak
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Tjenestertil avlastning- og botilbud for barn
Økt fosterhjemsgodtgjørelse
barneverntiltak
Andretiltak
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021

Økonomiplan
2019
2020

2021

161 499
2 760

161 499
2 760

161 499
2 760

161 499
2 760

2 760
164 259

2 760
164 259

2 760
164 259

2 760
164 259

-7 200
-4 500
-927
-160
-12 787

-7 200
-4 500
-927
-160
-12 787

-7 200
-4 500
-927
-160
-12 787

-7 200
-4 500
-927
-160
-12 787

2 000
2 000
150
4 150

2 000
2 000
150
4 150

2 000
2 000
150
4 150

2 000
2 000
150
4 150

-8 637
155 622

-8 637
155 622

-8 637
155 622

-8 637
155 622

Innsparingstiltak
Avvikling bofellesskap Færden EM
Det har kommet færre ensligemindreårigeflyktningerenn forventet i 2017,og sammeutvikling
forventesi 2018.Dermedmå tjenestetilbudet reduseres,og ett bofellesskapleggesned.
For høy avsetning til Enslige mindreårige flyktninger i 2017
Budsjettetfor 2017ble lagt utfra et forventet antall ensligemindreårigeflyktninger.Det har vist segat
dette var et for høyt antall, og budsjett for 2018reduseres.

Nye tiltak
Tjenester til avlastning - og botilbud for barn
Økte tjenester til avlastning- og botilbud for barn.
Økt fosterhjemsgodtgjørelse barnevern tiltak
Regnskap2016og 2017viser underbudsjetteringpå fosterhjemsgodtgjørelse.
Flere fosterhjemog
lønnsvekster årsaken.
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Kulturtjenesten
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

12 080

14 183

15 906

14 996

14 901

14 716

9 157

9 005

9 115

9 115

9 115

9 115

73

105

105

105

105

105

11 204
33 355

9 407
32 700

8 646
33 773

9 030
33 247

8 946
33 068

8 646
32 583

-2 681
-3 039
-9 033
24 322

-2 879
-2 513
-5 392
27 308

-2 854
-2 513
-5 367
28 405

-2 854
-2 513
-5 367
27 879

-2 854
-2 513
-5 367
27 700

-2 854
-2 513
-5 367
27 215

Om sektor
Sektorkultur bestårav avdelingenebibliotek,kulturskoleog kultur- og idrettsadministrasjon.
Sektorkultur skal ivareta kommunensforvaltningsansvari kultur- og idrettsspørsmål,drive
kulturopplæring,kulturformidlingog til en vissgrad kulturutøvelse
Aktiviteten er hjemlet i Kulturloven,Opplæringslovenog Lovom Folkebibliotek.I tillegg er det en rekke
lokale,regionaleog nasjonaleføringer,planer og strategierfor sektoren.

Ønsketutviklingsretning – hovedgrepfor sektoren
Kulturplanfor Ringerikekommuneble vedtatt i 2017.Denneleggerføringerfor det videre
kulturarbeidet i kommunen.Kultur er en viktig rammefaktorfor målet om vekstog utvikling i
Ringeriksregionen,
og planendefinerer dissefokusområdenesom gjelder alle deler av sektoren:
Samhandling
Mangfold
Kompetanse
Synlighet
Samhandling
Bådekulturskole,bibliotek og kultur- og idrettsadministrasjondriver sin virksomheti samarbeidmed
andre kommunalesektorer,frivillige organisasjonerog private aktører.Dialogog faste møtepunkterer
svært viktig for å kunneutvikle riktige tilbud og gjøre riktige utviklingstiltak.
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Mangfold
Ringerikehar en sammensattbefolkningsgruppemed mangenasjonaliteter,ulike oppvekstsvilkårfor
barn og unge,og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst.I dette utviklingsperspektiveter det viktig
at kultursektorenarbeidermot et mangfoldigog inkluderendekulturtilbud, bådei fagtilbud på
kulturskolen,ved tilskudd til lag og organisasjonerog ti lgjengelighetfor alle.
Kompetanse
Sektorkultur skalværeoppdatert og fremoverlent,bådefaglig,i praksisog i utvikling. For å være
relevantefor innbyggerne,sikre kvalitet og utvikling, krevesdet at sektorenholder segoppdatert på
metodikk,forskning og praksis.Å bidra til samarbeidendeaktørerskompetanseer ogsået mål.
Synlighetog kommunikasjon
Sektorkulturs virksomheter i stor grad brukerrettet, væresegen som oppsøkerbiblioteket, en som
ønskeropplæringeller eleversom får besøkav kunstneregjennomDen kulturelle skolesekken.Å nå ut
til innbyggerne,med god informasjonom tilbud, tilskuddsordninger,vil bli prioritert i kommende
planperiode.

Tiltak på tvers av sektorene– prioriterte områder
Kartleggingkulturminner og kulturmiljøer
Sektorkultur har ansvarfor formidling av kulturarv. Miljø- og areal har ansvarfor planarbeidomkring
dette. Det er et mål med bådeen kartleggingav kulturminner og synliggjøresærskiltekulturmiljøer. En
må ogsåi periodenfinne løsningpå framtidig drift av Riddergården.
Kartleggingav kulturarenaer
Kommuneneer ansvarligfor å leggetil rette for et bredt spekterav kulturaktivitet (jf. kulturloven § 5). I
dette er det ogsåviktig å sikrebefolkningenstilgangpå egnedekulturarenaer.Det er i dag arenaerbåde
ved skoler,i private kulturhus,flerbrukshallerog kirker m.m. I samrådmed lag og organisasjonerønsker
sektor kultur å kartleggeog synliggjørearenastatusog framtidig arenabehov.

Nærmere beskrivelse av områdene innenfor sektoren
Nedenforbeskrivesde ulike deler av sektoren,planlagtetiltak på kulturområdet,måleindikatorer,
økonomioversiktog investeringer.
Det generellekulturarbeidet.
Det generellekulturarbeidetomfatter kommunalegenaktivitet,forvaltningog tilskuddsordninger.
Innenfor dissetre områdeneliggerDen KulturelleSpaserstokken,
DenKulturelleSkolesekken,Ung
Kultur Møtes og mindre arrangementeri tilknytning til for eksempelRiddergården.
Forvaltningsområdene
inkludererplaner og strategierinnen idrett, kunstforvaltning og kultur.
Tilskuddsområdene
bestårav idrettstilskudd,kulturmidler, tilskudd til kulturarrangementerog
kunstprosjekter,allmennekulturmidler og tros- og livssynstilskudd.I tillegg er det en del institusjoner
som får faste tilskudd over kulturbudsjettet, som Buskerudmuseetog RingerikeKultursenter.
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Kulturskole
Kulturskolengir undervisningi musikk- og kunstfagfor barn og unge,med tilbud bådefor talent og
bredde. Det er et mål å øke elevtallet de kommendeår, innen fagtilbud innen dans,teater og skapende
skriving
Det er et mål å gjøre kulturskolentil en mer aktiv og åpen integreringsarena,der eleverfra ulike kulturer
møtes,utvekslerkulturelle uttrykk og skapernye prosjektersammen.
Arbeid med rammeplanener godt i gangi flere kommuner, og Ringerikekulturskolevil følgeopp dette
arbeidet i 2018.
Bibliotek
Ringerikebibliotek skalvære et sted for informasjon,kunnskap,livslanglæringog deltakelse.Det skal
ogsåvære et sted for opplevelse,kreativitet, trivsel og rekreasjonog en inkluderendeog uavhengig
møteplass.

Utfordringer og viktige tiltak
Kultursektorenhar et stort utviklingspotensial,og vil fokuserepå samhandling,informasjonog synlighet.
Rentkonkret vil kulturadministrasjonenopprette og ha faste møteplasserog samhandlingsforafor
kulturaktørenei kommunenetter modell av idrettsrådet.
De generelleforvaltningsarbeidetog tilskuddsordningengjennomgås.

Flerkulturelleprosjekter
Kulturskolenfortsetter arbeidet med flerkulturelle tiltak som musikkundervisningi velkomstklassenved
Veienmarkaungdomsskole,Læringssenteretog kulturtreff.,
ProsjekteneSLASH
og TILTstartet opp i 2017og videreføresi 2018.
SLASH
er et kreativt møtestedfor alle og gis som et gratis tilbud til alle barn på 5.- 7. trinn ved 6
av kommunensbarneskoler.Hver uke i 12 uker får eleveneen aktivitet innen kunst, dansog
musikk/kor.
TILTer et danseprosjektsom skalfå hele Ringeriketil å danse!Prosjekteter et samarbeid
mellom kulturskolen,PantaReidanseteaterog Brageteatret.Sammenløfter de danssom en
kunstneriskog kreativ, fysiskaktivitet. Skoleåret2017-2018 blir det flashmob-dansved flere av
kommunensskoler,institusjonerog store og småbedrifter.
Språkkaféog i samarbeidmed bibliotek og frivillighetssentralhar blitt en stor suksessog fortsetter i
2018.Spebarnstrefffor fremmedspråkligmødre fortsetter ogsåmed ukentligetreff. Dette er en del av
kommunensintegreringsarbeid.Prosjektetvidereføresi 2018.

Korpsi skolen
Kulturskolenstartet høsten2016 prosjektet «Korpsi Skolen»,i samarbeidmed Helgerudog Veienskoler
og Veien/Helgerudskolekorps.Her får alle 3.klassingeropplæringi korpsinstrumenter,som en del av
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musikkundervisningen.
Prosjektetvidereføresog skoleåret2017 – 2018 er ogsåUllerål skoleog Eikli
skole med i prosjektet.

Ny kulturarena i Ringerikekultursenter
Kulturskolener en av flere leietakereav Bassgarasjen,
en ny kulturarenai Ringerikekultursenter.I
Bassgarasjen
er det rom for å drive med mer plasskrevendeaktiviteter som dansog teater.
Prosjektenenevnt her er viktige utviklingsområderfor kulturskolen,gir økt breddeog bidrar til økt
elevtall, noe som er et viktig mål for skolen. Økt elevtall vil ogsåinnebæreomstillingog økt bemanning,
og nye lokaler gir rom for flere typer undervisning. I løpet av planperioden vil kulturskolens
undervisningstilbudogsåomfatte skapendeskriving.

Et aktivt bibliotek
Biblioteket ønskerå stimuleretil økt bruk ved å tilby flere arrangementerog aktiviteter både i egenregi
og i samarbeidmed andre.Fokus på markedsføringav biblioteketstilbud og tjenester bidrar ogsåtil økt
besøkog aktivitet.

Meråpent bibliotek
I 2017 startet Meråpent bibliotek på hovedbiblioteketog avdelingSokna.Meråpent bibliotek innebærer
tilgangtil ubetjent bibliotek i till eggtil betjent tid, og dermed utvidelseav åpningstidenfor publikum.
Det forventesat meråpentbibliotek vil medføreflere brukere,økt besøkog utlån.

Kostra - analyse
Ringerike
2015

RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2016
13 uten Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370)
Netto driftsutgifter for kultursektorenper
innbyggeri kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og
ungeper innbygger
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og
ungeper innbygger6-18 år
Netto driftsutgifter til folkebibliotekper
innbygger
Netto driftsutgifter til kommunaleidrettsbygg
per innbygger
Netto driftsutgifter til kommunalemusikk- og
kulturskolerper innbygger
Netto driftsutgifter til kommunalemusikk- og
kulturskoler,per innbygger6-15 år

22,0
1 028

23,1
1 021

12,8 18,3
1 897 1 853

12,7
2 027

13,3
2 097

46

40

261

93

164

162

320

276

1 639

621

1 002

998

226

236

243

339

258

278

471

489

172

379

520

490

173

177

216

224

227

294

1 586

1 607

1 811 1 974

1 806

2 386

Ringerikekommunehar et lavt forbruk innenfor kultur og idrett pr innbyggersammenlignetmed landet
for øvrig.1.021kroner per innbyggeri 2016er omtrent halvpartenav hva sammenlignbarekommuner
og landet uten Oslobruker. I 2016haddekommunennetto driftsutgifter på 29,1 mill. kroner, og de
størsteutgiftsposteneer idrettsbygg(12,9mill. kroner), bibliotek (5,7 mill. kroner) og kulturskole(5,3
mill. kroner).
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Fokusområde: Brukere
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Bruker-medvirkning

Tilstrekkeligkvalitet

Mål
God
brukermedvirkningi
kulturskolen
Økeantall eleveri
kulturskolen,målt i
prosentav antall
barn i
grunnskolealder.
Økefagtilbudet i
kulturskolen

Indikator/målemetode
Andelgjennomførte
elevsamtaler
Antall barn

Antall fag

Siste
måling
Mål
2016
2018
84,0 % 86,0 %

8,0 %

10,0 %

2

4

Mål
2019
87,0 %

Mål
2020
88,0 %

Mål
2021
90,0 %

12,0 %

14,0 %

15,0 %

5

Fokusområde: Tjenesteproduksjon
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Godressursutnyttelse

Mål
Økeantall brukere
med "Meråpentavtale"

Indikator/målemetode
Antall brukeremed
"Meråpent-avtale" - ny
indikator 2017

Siste
måling
2016

Mål
2018
900

M ål
2019
1000

Mål
2020
1100

Mål
2021
1200

Virkemiddel for å nå mål
Kulturskolendriver aktivt med å rekruttere nye elever,blant annet ved å utvide fagtilbudet. Biblioteket
øker sin tilgjengelighetgjennomMeråpent bibliotek.

Driftsbudsjett med endringer
2018

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode

Konsekvensjustertbudsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,5%
Økte betalingssatseri Kulturskolen
Økte salgsinntekterKulturskolen
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
LøypetilskuddNeslysløype
Innføringav "Korpsi skolen"
Økte tilskudd til trossamfunn,som følge av økte tilskudd til RKF
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Økonomiplan
2019
2020

2021

27 308
321
-1 000

27 308
321
-1 000

27 308
321
-1 000

27 308
321
-1 000

-679
26 629

-679
26 629

-679
26 629

-679
26 629

-118
-25
-5
-148

-118
-25
-5
-148

-118
-25
-5
-148

-118
-25
-5
-148

1 000
390
239

0
380
623

0
285
539

0
200
239

Handlingsprogramfor 2018-2021

2018

Beløpi 1000

Utvidet fagtilbud Kulturskolen
Denkulturelle skolesekken,samarbeidsavtaleBFK
Gradertbetalingved Kulturskolen
17.maikomiteen,økt aktivitet
Riddergårdenoppstart drift
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021

Økonomiplan
2019
2020

2021

130
60
55
50
0
1 924

130
60
55
50
100
1 398

130
60
55
50
100
1 219

130
60
55
50
0
734

1 776
28 405

1 250
27 879

1 071
27 700

586
27 215

Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Kulturtjenesten
Brannteknisketiltak i Nes
samfunnshus
Krematoriet
Oppgraderingog sprinkling
Riddergården
SumKulturtjenesten

Suminvesteringsprosjekter

Økonomiplan
2019 2020

Sum
2021 2018-21

Ferdig
år

Netto
prosjekt
kostnad

2018

2018

700

700

0

0

0

700

2019

2 000

0

2 000

0

0

2 000

6 500

6 500

0

0

0

6 500

LØPENDE

9 200

7 200

2 000

0

0

9 200

9 200

7 200

2 000

0

0

9 200

Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus
Det foreslåså sette av 700 000 kr til brannteknisketiltak i Nessamfunnshus.Det ble gjennomført
branntilsyni 2017,det det ble gitt avvikknyttet til dokumentasjonpå branntekniskprosjekteringav
bygget.Det ble ogsåutarbeidet en branntekniskvurderingmed beskrivelseav avvikfra forskriftskrav.
Det forslåsderfor å avsettemidler til å utbedring,så avvikkan lukkes.
Krematoriet
Det foreslåså sette av pengertil nytt orgel i krematoriet i 2019.
Oppgradering og sprinkelanlegg Riddergården
Det foreslåsbevilget6,5 millioner kroner til utbedringav Riddergårdeni 2018.Dette fordeler segpå 1,5
millioner kroner til sprinkelanlegg, og 5 millioner kroner til utbedring.Innhold og omfangetav det som
skalgjøresi Riddergårdenbehandlesi egensak.
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Helse og omsorg
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett
2016
2017

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

0

564 454

574 848

574 348

574 348

574 348

0

128 999

129 731

129 731

129 731

129 731

0

63 139

66 139

66 139

66 139

66 139

0
0
0

54 854
1 000
812 446

53 854
1 000
825 572

53 854
1 000
825 072

53 854
1 000
825 072

53 854
1 000
825 072

0
0
0
0
0
0

-105 162 -105 866 -105 866 -112 516 -112 416
-111 772 -106 272 -106 272 -106 272 -106 272
-2 316
-2 316
-2 316
-2 316
-2 316
-650
-650
-650
-650
-650
-219 900 -215 104 -215 104 -221 754 -221 654
592 546 610 469 609 969 603 319 603 419

Om sektor
Sektorenønskerå bidra til at den enkelte innbyggerer mest mulig selvhjulpeni eget liv og i vante
omgivelser,samt at tjenesteneer tilpassetden enkeltesbehov.I tillegg er formålet å bidra til at
ressurseneutnyttes best mulig. Det er ogsåønskeligat den enkelte innbyggerfår mulighet til å arbeide,
leve og bo selvstendig,og til å ha en aktiv meningsfylttilværelsei fellesskapmed andre.

Ønsket utviklingsretning

– hovedgrep

I årene frem mot 2023vil antall eldre over 80 år i Ringerikekommuneværepå sammenivå eller noe
mindre. Fra2023vil antall eldre øke for hvert år. Sektorenønskerå ha fokus på forebyggingog tidlig
innsatsslik at flest mulig av våre innbyggerefår flere godeleveår,og er selvhjulpnelengstmulig.
Nasjonaleføringergir uttrykk for at morgendagenstjenesteutfordringervil kreveomstilling av den
fagligevirksomheten.I tillegg må det leggestil rette for mobiliseringav alle tilgjengeligeressurserhos
den enkelteinnbygger,deresfamilie og sosialenettverk, i nærmiljøetog lokalsamfunnetfor å kunne
løsemorgendagenstjenesteutfordringer. Om innslagspunktetfor behovav kommunaletjenester blir
ved en høyerealder,vil sektorenmåtte voksei mindre grad enn om dagensinnslagspunktopprettholdes
med et økendeantall eldre.
Sektorensstrategier: «Selvhjulpneinnbyggeresom mestrerhverdageni vante omgivelserlengstmulig.»

Områdene innenfor sektoren
Kommuneoverlege
Kommuneoverlegener medisinskfagligrådgiverfor rådmannenog rådmannensledergruppe,
koordinator for fastlegerog fastlegeordningensamt kommunensoverlegefor sykehjem og helsestasjon.
I tillegg er kommuneoverlegenhelsemyndighetinnenfor helseberedskap,folkehelse,miljørettet
helsevern,smittevernog psykiskhelse.
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Tildelingskontoret
Ringerikekommunehar organiserttjenestetildelingeni eget tildelingskontor.Her er ogsåkoordinerende
enhet. Tjenestertildelesetter veiledertil tildelingspraksisjf. Helse- og omsorgstjenesteloven,
helsepersonellloven, pasientog brukerrettighetsloven,forvaltningslovenog verdighetsgarantien.

Hjemmebasertetjenester
Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleieog praktiskbistandi hjemmet i tillegg til ansvarfor
trygghetsalarmog matombringing.Tjenestener regulert i henholdtil Lovom kommunalehelse- og
omsorgstjenesterog Lovom pasientog brukerrettigheter.Ambulerendetjenester ytes av ambulante
team som kommer hjem til den enkeltesbolig. Stasjonæretjenester ytes av et stasjonærtteam som
tilhører det bofellesskapet/omsorgsboligen
den enkeltebor i.

Institusjon: kort - og langtids
Institusjonenehar ansvarfor langtidsbrukeremed stort pleiebehov,samt brukere med behovfor
korttid - og avlastningsopphold.Tjenestener regulert i Forskrift for sykehjemog boform for heldøgns
omsorgog pleie.

NAV-tjenester
De kommunaletjenestenei NAVer lovregulerti lov om sosialetjenester i NAV.I NAVRingerikeer
følgendekommunaletjenester samlet:økonomisksosialhjelpog gjeldsrådgivning.NAV- kontoret skal
ivareta brukerenshelhetligebehov for bistand,og tilby en individuelt tilpassetoppfølgingmed de
tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over.

Ringerikskjøkken
Målsettinger produksjonav god mat med riktig næringssammensetning
tilpassetbrukernesbehov.Det
brukesen produksjonsmetodehvor maten i størst mulig grad beholdernæringsstoffer,smakog
utseende.Det skalom legges vekt på tilpassingertil yngrebrukergrupperog tilbud om ernæringstett
kost for de med mindre matlyst.

Dagsenter/Aktivitetssenter
Dagoppholdi institusjon
Dagoppholder et tilbud til hjemmeboendeeldre som har behovfor en mer meningsfylthverdag,både i
forhold til fysiskeog psykiskebehov.Vi har sosialtsamvær,trening i ulike former, gåturer, treningsrom,
sittedansog fellestrim. Treninger viktig for å forebyggeog opprettholde funksjoner.Brukernesom
benyttet dagoppholdblir hentet hjemmei egenbolig og kjørt til og fra av kommunenseget
transportkontor.

Aurora
Arbeid og dagsentertilbudtil voksnefunksjonshemmede.Kommunenønskerå bidra til at våre
brukere/arbeidstakereopplevertrygghet,mestringog trivsel ved å jobbe med produksjonav ulike
produkter. Goddrift ved Aurora vil kjennetegnesved fornøydebrukere/arbeidstakeremed tilpassede
aktiviteter som kan føre til produksjonav salgbareprodukter. Arbeidsoppgavene
tilpassesog er
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oppgaverinnen vedproduksjon,strikking,veving,lysproduksjon, makulering,snekringog kantine.
Dagsentertilbudeter et trivselstiltaksom aktivisererdeltakernemed musikk,dans,trening og enklere
hverdagsaktiviteter.

Helsetjenesterfengselog transittmottak
Ringerikekommunehar ansvarfor helseavdelingenvedRingerikefengsel.Tjenestener regulert i Helse
og omsorgstjenesteloven.
Helseavdelingens
mål er at helsevurdering(innkomstsamtale)foretatt av
sykepleierskalgjennomføresinnen ett døgnetter ankomst.
Ringerikekommunehar ansvarfor helseavdelingenved transittmottaket. Tjenestener regulert i
Forskriftom tjenester til personeruten fast opphold. Ankomstfasenomfatter lovpålagtog nødvendig
helseundersøkelse
og gjennomføringav informasjonssamtalemed NOAS(Norskorganisasjonfor
asylsøkere).Usikkerheten i flyktningetilstrømningentil Norgeog hvordanUDIvelgerå benytte
Hvalsmoen,gjør at vi til enhvertid må væreomstillingsdyktigeog nytenkende.

Interkommunalt samarbeid
Krisesenterog Legevakter interkommunaletjenester som driftes med Ringerikesom vertskommune.
Helsesamarbeidetfor Ringeriksregionen
og Midt -Buskerudhar en egenkoordinator som skalsørgefor
koordineringhelsesamarbeidetmellom VestreVikenog Vestregionsamarbeidet.
Dennestillingener
finansiert av samarbeidskommunene.

Utfordri nger og viktige tiltak
Utfordringer
Sektorenvil klargjøresegog være fleksibelfor morgendagensløsninger.Dette medføreret stadigfokus
på forenkling, fornying og forbedring av våre tjenester, kompetanse,organisasjonog ledelse.Ved å ha
et kreativt og utforskendeblikk på dagenspraksisvil vi kunne tilpasseossog fangeopp nyvinningerog
dermed kunne utvikle ossi tråd med morgendagensbehov.

Ressurskrevendebrukere
Pr. i dag er innslagspunktetfor refusjonfor ressurskrevendebrukere kr. 1.157.000, og kostnadenpr.
bruker over dette betaler kommunen20%.Utfordringener uforutsigbarhetmed hensyntil
innslagspunktet,da dette fastsettesi statsbudsjetti slutten av året. Kommunenhar i tillegg en
del brukere over 67 år hvor det ikke betalesrefusjon.

Institusjonsplasser
Den størsteutfordringen for institusjonsdriftener for småinstitusjonersom gjør driften forholdsmessig
dyr. For mer effektiv drift ønskerrådmanneni 2018å se på alternativ organiseringav institusjoner.

Pasientflyt mellom sykehus - korttid og hjemmet
For å kunne yte godetjenester til innbyggerneser vi at det å sikreovergangenemellom sykehusog eget
hjem er avgjørende.Sektorenvil i 2018intensiverearbeidet med å sørgefor godeovergangerog bedre
pasientflytenfor å hindre økte overliggerdøgnog opphopningav langtidspasienterpå korttidsplasser.
Dette innebærerkompetansebygging
og god dialogmed forventningsavklaringermed alle involverte
parter.
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Hønengård
Ringerikekommunehar erkjent betalingsansvarfor 4 beboereved Hønengård.Dette som følgeav
oppholdskommuneprinsippet.
Dette utgjør kr. 2,8 millioner pr år.

Sosialhjelp
NAVhar et høyt antall mottakere av økonomisksosialhjelpsett i forhold til de fleste andre kommuner.
Videreer gjennomsnittligantall månederman mottar sosialhjelpogsåhøyt i forhold til sammenlignbare
kommuner.Det er tre «drivere»når det gjelder økonomisksosialhjelp.Det ene er størrelsenpå
utbetalingene.Det er i liten grad mulig å strammeinn størrelsenpå utbetalingerog samtidigivareta
forsvarligutøvelseav tjenesten.NAVRingerikehar iverksatttiltak for å få ned de to andre driverne;
antall brukere som mottar sosialhjelpsom hovedinntekt,og i tillegg få ned gjennomsnittligantall
månederbrukere mottar sosialhjelp.Dette arbeidet er tidkrevendeog langsiktig,og fordrer tett
oppfølgingog mulighet til å benytte kommunalelavterskeltiltak.Arbeidet i 2018vil baseresegbl.a. på
tiltakene fra Holten-utvalget.

Nødnett
Nødnett er et avlyttingssikretsambandssystem
som gir bedre funksjonalitet,talekvalitet, dekningog
kapasitet,sammenlignetmed analogesamband.De tre nødetatenebrann- og redningsvesen,
helsetjenestenog politiet bruker Nødnett som en viktig innsatsfaktori sitt dagligearbeid.
Primærbrukernei helsetjenestener ambulansepersonell,leger i vakt og operatørerpå
legevaktsentralene,akuttmottakeneog AMK-sentralene.Organisasjonermed oppgaverinnen
samfunnssikkerhetog beredskapskalkunne bli brukere av Nødnett.For helsevil dette bety at Nødnett
ogsåvil kunne utvidestil å brukesi pleie og omsorgssektoren.Helsedirektoratetmelder om økte
kostnaderfor bruk av nødnett. For sektorenvil det væreanslagsviskr. 400 000,- for 2018.

Hovedtiltak i tjenestene
Det arbeideskontinuerligmed å sikre at tjenestetilbudet er i balansemed behovenetil innbyggerneog
overordnedeføringer.Det er ønskeligat pleie- og omsorgstjenesteneytes på beste effektive
omsorgsnivå(BEON).I nesteplanperiodevil det settesfokus på:

Tildelingspraksisog samhandlingmellom bestiller og utfører
Tildelingskontoretfører en streng tildelingspraksisog følger BEON-prinsippet.Det tilstrebeså gi
nødvendigeog forsvarligetjenester. Tildelingspraksis
er i tråd med planverketog revurderingav
tildelingskriterienevil skje på bakgrunnav politiskeføringer/forskrift. Hovedfokuser å jobbe med
samhandlinggjennomprosjektetHelhetligpasientforløp(beskrivesnærmereunder Organisasjonog
ledelse).Det er viktig å etablere nye og styrke de eksisterendesamhandlingsarenaer
med utfører og
sette disse i system.Målet med samhandlingener at vi skalfå en bedre pasientflytog god utnyttelse av
plassene.I 2017har det vært stort presspå utskrivningerfra sykehuset.Det er viktig å fokuserepå å få
overliggerdøgnned og å væreen seriøsaktør overfor samarbeidspartnerne.

Boligtjenesten
Boligtjenestenble opprettet i 2017.Enhetenskalbistå personer,som av ulike årsakerikke har et trygt
og stabilt boforhold, med fremskaffelseav og etableringi bolig. Boligtjenestenskalsørgefor en
innbyggerorientert, helhetligog koordinert tilnærmingtil boligsosialeutfordringer i kommunen.Dette
skalblant annet skje gjennomkunnskapom innbyggernesbehovog ressurser,tett samarbeidmed
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øvrigeenheter, god utnyttelse og forvaltning av den kommunaltdisponerteboligmassen,riktig bistand
ved etableringi bolig samt økt kunnskapom og bruk av Husbankensøkonomiskevirkemidler.Høsten
2017 blir det boligsosialearbeidet i kommuneevaluert og det videre arbeidet vil baseresegpå vedtatte
føringer.

NAV – arbeid og aktivitet
Ringerikekommunehar fremdelesutfordringer med sosialhjelpsutgifter.Bildet er sammensattog
sektorenhar satt i gangen rekke tiltak. Arbeideter langvarigog i 2016 ble det satt ned et eget utvalg,
Holten-utvalget,som arbeidet med dette. Tiltakslistenfra Holten-utvalget vil behandlesytterligere
politisk og leggenoen føringerfor dette arbeidet.

Videreutvikling av samordnetrus- og psykiatritjenester
Fra1 september2017er Rus- og psykiatritjenestensamordnet,og dag-/døgndrift er i samme enhet.
Arbeidet med ny rusplaner startet og forventesferdig til politisk behandlingvår 2018.Planenvil
utarbeidestverrsektorielt og med samarbeidendeaktører.Statensføringermed opptrappingsplanpå
rusfeltet gjør at det i 2018 arbeidestett med Boligtjenestenmed tilbud om booppfølgingfor innbyggere
med rusproblematikk.Rådmannenanbefalerat lavterskeltilbudetpå Villa`nflyttes som følge av
utarbeidelseav ny byplan.Ny lokaliseringav tilbudet vil det arbeidesmed i 2018.

Arbeidstilbud for voksnefunksjonshemmede
Husleiekontraktenfor eksisterendelokaler utgår om 2 år. Det er derfor igangsattet arbeid for å se på
alternativ lokalisering,og utvikling av organisasjonens
arbeids- og aktivitetstilbudfor voksne
funksjonshemmede.

Evalueringog utvikling av støttekontaktordningen
Støttekontakt- og aktivitetstilbud bidrar til at den enkelte bruker har en aktiv og meningsfullfritid, som
fremmer mestringog sosialdeltakelse.Ringerikekommuneskalstyrke og videreutviklesin
støttekontaktordning i tråd med Helsedirektoratetsanbefaling,slik at det kan velgesmellom tre
hovedløsninger;individuell støttekontakt,deltagelsei tilrettelagt gruppeaktivitetog individuelt
samarbeidmed frivillige organisasjoner(kartleggeog koble tilrettelagt eller ordinært tilbud). Det legges
stor vekt på brukermedvirkningog individuell tilpasning.

Kompetanse
Ved å stimuleretil fagutvikling,grunnutdanning,videreutdanningog kompetansehevende
aktiviteter
øker kvaliteten på de tjenestenekommunenyter overfor pasienter og brukere.Derfor er styrket og styrt
innsatsi sektorensviktigsteressurs;medarbeiderne;den beste investeringensektorenkan gjøre i årene
som kommer.Organiseringav nettverksgrupperer en del av dette arbeidet.Sektorenprioriterer flere
fagområdersom fremkommeri helseog omsorgskompetanseplan.

Basiskompetanse
Basiskompetanse
er definert med følgendebegrepifølge Helhetligpasientforløpi eget hjem:
Observasjonskompetanse,
vurderingskompetanse,
kommunikasjonskompetanse,
handlingskompetanse,dokumentasjonskompetanse,
struktur rundt bruker, samhandlingskompetanse,
etikk og
helsejuss.
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Kvalifiseringav egneansatteer antageligdet sterkestevirkemiddeletfor å øke humankapitalen.. Dette
er ogsåen styrkingav omdømmesom en attraktiv arbeidsgiversom satserpå kompetanse,noe som
igjen vil kunnevirke rekrutteringsfremmende.

Grunn og videreutdanning
Egneansatteuten fagbrevi helsearbeiderfagettilbys kompetansehevende
tiltak for å kunne
gjennomføreteori- og fagprøvensom praksiskandidatog dermed få fagbrevet.
Det er til enhvertid flere lærlingeri helsearbeiderfageti Helseog omsorg.

Stipendved videreutdanning
Helseog omsorghar valgt å implementereen stipendordningfor egneansattesom ønskerå utdanne
segtil sykepleiereller vernepleier.

Videreutdanninger- og master
Helse- og omsorgstøtter medarbeideresom tar prioriterte videreutdanningersom f. eks.palliasjon,
velferdsteknologi,psykiskhelseog utviklingshemmingog Master i avansertklinisksykepleie.

Hendelsesbasertanalyse
Ringerikekommuneinnfører hendelsesbasertanalysesom metode i kontinuerligforbedringsarbeid.
Dennemetoden tar utgangspunkti dagligdagsehendelsermed sikte på å finne forbedrings-punkter med
resultat i endret praksis.Helseog omsorger pilot for denne innføringeni 2017og 2018.Det er
utarbeidet en egenhåndbok.

Utviklingssenterfor sykehjemog hjemmebasertetjenester (regionsamarbeid)
Utviklingssenterfor sykehjemog hjemmetjenestersitt overordnedesamfunnsoppdrager å bidra til
styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestenegjennomfag- og kompetanseutviklingog spredningav ny
kunnskap,nye løsningerog nasjonaleføringer.

Digitalisering
Interkommunalt samarbeid– digitale møter, tilsyn og konsultasjoner
Ringerike,Holeog Jevnakerkommunehar etablert et samarbeidom implementeringav
velferdsteknologi.Samarbeidskonstellasjonen
har mottatt tilskuddsmidlerfra Fylkesmannensom skal
benyttestil å prosjektereinnføringog implementeringav digitale konsultasjonerog tilsyn i alle tre
kommuner.Prosjektetskalogsåutarbeidesøknadtil nasjonaltnettverk for implementeringav
velferdsteknologi.Bodil Bacher prosjektleder.

Tiltak på tvers av sektorene
Innovasjon
Statistikkviseren tendensder det er utfordrende for flyktninger å kommeut på jobbmarkedet.Mange
oppleverogsåisolasjon.Ringerikekommuneer i ferd med å utvikle en App som skalsamleinnsats,og
hjelpe flyktninger til å finne relevant informasjon.App’enhar tre hovedformål:1) koordinererog samle
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ulike aktiviteter fra kommunen,f rivillige og private aktører, 2) gi ut relevant informasjonog 3) være en
kontaktformidlermellom flyktninger og lokalbefolkningentil for eksempelpraktiskhjelp, leksehjelp,
hjelp til å lesebrev, sosialkontakt mm.

Ambulerendeteam – forebyggendebarn og unge
Ringerikekommuneser behov for et ambulerendetverrfagligteam som kan veiledeog iverksettetiltak
som bistår familier til barn og ungemed sammensattebehov.Hovedformåletmed et ambulerendeteam
vil være å iverksettetidlig innsatsog helhetligoppfølgingsom følger barna i hjem, skole,og andre
arenaer.

Digitalisering/velferdsteknologi
Helseog omsorger i gangmed å ta i bruk velferdsteknologi.Fokuser på hvordanmulighetene,som ny
teknologi gir oss,kan benyttes.Ansattetrenger tilstrekkelig kompetanse,informasjonog praktisk
opplæringfor å kunneutnytte mulighetenefullt ut. Dette fordrer en tverrfagligsatsningi årene som
kommer gjennomnettverksgrupperog ABCopplæring,og tett samarbeidmellom sektorenog ITavdelingen.Kompetansepå lovverkog etikk, metoder for kartleggingav brukerbehovog eksemplerpå
teknologiskeløsningersom alleredeer i bruk i andre kommunenevil værevårt hovedfokus.
Implementeringsfasener viktig for å sikreklare overgangenfra prosjekt til ordinær drift . Det er derfor
nødvendigå øremerkeressursertil en prosjektlederi pilotperioden for å sikre implementeringog
overgangtil ordinær drift.

Kostra - analyse - Pleie og omsorg
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2015
2016
13 uten Oslo
Prioritet
Institusjoner(f253+261)- andel av netto
driftsutgifter til plo
Netto driftsutgifter pleie og omsorgi prosentav
kommunenstotale netto driftsutgifter
Tjenestertil hjemmeboende(f254) - andelav
netto driftsutgifter til plo

40,8 %

39,8 %

52,8 % 38,6 %

43,5 %

44,4 %

36,0 %

35,4 %

32,9 % 32,2 %

30,8 %

31,2 %

54,3 %

55,5 %

41,3 % 56,8 %

50,8 %

50,3 %

87,0 %

85,0 %

88,3 % 95,7 %

86,4 %

84,3 %

17,1 %

16,8 %

8,4 % 18,0 %

13,5 %

13,3 %

Dekningsgrad
Andelbrukerei institusjon som har omfattende
bistandsbehov:Langtidsopphold
Andelhjemmetj.mottakeremed omfattende
bistandsbehov,80 år og over

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Netto driftsutgifter i Pleieog omsorg(PLO)i prosent av kommunenstotale netto driftsutgifter har en
liten reduksjoni 2016.Kommunenliggerhøyereenn sammenligningskommunene,
noe som betyr
at Ringerikebruker en større andel av total ramme til PLO.Det er ikke uventet sidenkommunenhar et
utgiftsbehovslik det defineresi statsbudsjettet,på 108,1%. Denneprosentenleggestil grunn for
rammetilskuddet.Ressursbruken
korrigert for utgiftsbehovetviser100,3%.Det viser at kommunen
bruker som landsgjennomsnittet(100%).
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VidereviserKOSTRA
-tallene at pleie- og omsorgssektoreni Ringerikekommuneprioriterer
hjemmebasertetjenester foran institusjonsplasser.Andelenav driftskostnadenei pleie- og omsorgsom
går til hjemmebasertetjenester er høyereenn andelentil institusjoner(langtidsopphold).
Sliker det også
med sammenligningskommunene,
med unntak av Ringsakersom har klart mest til institusjoner.
Andelenhjemmetjenestemottakeremed omfattende bistandsbehover tilnærmet uendret i perioden.
Bådefærre brukere og av dissefærre med omfattende bistandsbehov,gjør at indikatorenendres
ubetydelig.Ringerikeliggerlikevel godt over bådeKOSTRA
-gruppen,landet uten Osloog Ringsaker.Med
forholdsvisfå institusjonsplasserer det naturlig at kommunenhar brukeremed omfattende
bistandsbehovi hjemmetjenesten.
Andelenbrukere med omfattende bistandsbehovi institusjoner(langtidsopphold)er noe redusert.
Ringerikeliggerpå nivå med KOSTRA
-gruppenog landet uten Oslo,men lavereenn
sammenligningskommunene.

Kostra - analyse - Sosiale tjenester
Ringerike
2015

RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2016
13 uten Oslo

Produktivitet
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker,i
kroner

79 555

84 722

78 273 76 105

0

97 738

58,2 %

58,4 %

47,8 % 53,1 %

0,0 %

48,8 %

5,1 %

5,2 %

4,7 % 5,5 %

0,0 %

4,0 %

5,2

5,5

0,0

0,0

Dekningsgrad
Andelmottakere med sosialhjelpsom
hovedinntektskilde
Andelensosialhjelpsmottakerei alderen20-66
år, av innbyggerne20-66 år

Kvalitet
Gjennomsnittligstønadslengdemottakere 1824 år

4,7

5,3

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottakerøker fra 2015til 2016.Liggerlavereenn landet (uten Oslo),
men Ringerikeer noe høyereenn Gjøvikog Ringsaker.Økningenfra 2015 til 2016skyldesen
kombinasjonav høyeresatserpå sosialstønad,lønns- og prisvekstog flere ansattei 10 ulike prosjekter.
Ringerikekommunehar de sisteårene hatt en stabilt høy andel av sosialhjelpsmottakerne
som oppgir at
sosialhjelper viktigstekilden til livsopphold.Enandelpå 58,4 % i 2016ligger godt over landssnittetpå
48,8 %.Ringerikehar for mangeinnbyggeresom har økonomisksosialhjelpsom hovedinntekt.
Gjennomsnittligstønadslengdeer et viktig måltall både økonomiskfor kommunenog for den enkelte
stønadsmottaker.Det er et uttalt ønskeom å reduseredennetiden mest mulig og hjelpe mottakeren til
å kunneforsørgesegselv.I 2016 økte gjennomsnittligstønadslengdefra 5,2 månedertil 5,5 månederi
den yngstealdersgruppen18-24 år. Mottakerne i Ringerikegår lengerpå sosialhjelpenn de
sammenlignedekommuner.

Kostra - analyse - Kommunale boliger
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Ringerike
2015

RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe Landetuten
2016
13
Oslo

Prioritet
Brutto investeringsutgiftertil boligformål
per innbyggeri kroner

34

259

76 385

81 632

22

22

1 314

248

1 603

1 527

28 256 6 185

58 950

55 915

19

21

Produktivitet
Brutto driftsutgifter per kommunalt
disponertbolig

Dekningsgrad
Kommunaltdisponerteboliger per 1000
innbyggere

18

31

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Investeringer
Det er lave investeringsutgiftertil boligformålfordi kommunenhar Boligstiftelsen,som eier det meste
av boligene.Kommunenleier boligenefra Boligstiftelsen.Hovedårsakentil den store økningeni 2016er
gjenkjøpav bofellesskapeti Hvelven85.

Drift
Av brutto driftsutgifter til bolig relaterer størstedelenav dette segtil husleieutgiftertil Boligstiftelsen.I
tillegg kommer ogsåutgifter til vaktmester,renhold og driftsutgifter som strøm, fjernvarme,kommunale
utgifter, serviceavtaleretc. Endringenfra 2015til 2016er i hovedsakøkt vedlikeholdog lønns- og
prisvekst.

Dekningsgrad
Kommunaltdisponerteboliger per 1000innbyggerhar vært uforandret de tre sisteårene.Svakøkningi
folketallet og tilsvarendei antall boliger gjør at boliger per 1000innbyggereer konstant.kommunenhar
for tiden 650 kommunaltdisponerte boliger
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Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Ledelse

Medarbeiderskap

Mål
Indikator/målemetode
Lederneer
Samletscorepå
mestringsorienterte medarbeiderundersøkels
e
og tydelige
premissleverandører
Organisasjonen
Samletscorepå
pregesav
medarbeiderundersøkelsen
selvstendige,
fleksibleog
kompetente
medarbeidere
Redusere
Redusertfravær
medarbeideres
sykefravær

Siste
måling
2016

Mål
2018
>4,3

Mål
2019

Mål
2020
>4,3

>4,3

>4,3

10,0 %

10,0 %

Mål
2021

Fokusområde: Brukere
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Bruker-medvirkning

Tilstrekkeligkvalitet

Mål
Indikator/målemetode
Opplevdgod
Etablertbrukerutvalg
brukermedvirkning

Pasientsikkerhet

Styrke
demensomsorgen

Økt selvhjulpenhet

Gjennomføre
regelmessige
brukerundersøkelser
Elektronisk
kvalitetsystemer
implementert og i bruk i
alle enheter
Andeldigitale
trygghetsalarme
r
Antall Evondos
(elektronisk
medisindosett)
Andelavdelingermed
gjennomførtALERT
Antall ansattesom har
startet
Demensomsorgens
ABC.
Antall tilgjengelige
aktivitetsgrrupperfor
hjemmeboende
demente
Antall personersom har
mottatt
pårørendeopplæring
Antall
gruppearrangementfor
hjemmeboendeeldre i
forebyggendeøyemed
pr. år.
Antall personersom har
gjennomført
hverdagsrehabilitering
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Siste
måling
2016
0

Mål
2018
I
henhold
til plan
3
I
henhold
til plan
80,0 % 100,0%

50,0 % 100,0%
15

Mål
2019

Mål
2020
i
henhold
til plan
i
henhold
til plan
100,0%

100,0%

60

60

100,0% 100,0%

100,0%

70

196

196

4

7

7

43

160

160

15

15

134

134

32

Mål
2021
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Overordnet mål

Mål

Indikator/målemetode
Andelungeunder 30 år
som har krav om
aktivitetsplikt

Siste
måling
2016

Mål
2018
90,0 %

Mål
2019
90,0 %

Mål
2020
90,0 %

Mål
2021

Siste
måling
Mål
2016
2018
1,6 døgn 0-3 døgn

Mål
2019

Mål
2020
0-3 døgn

Mål
2021

Fokusområde: Tjenesteproduksjon
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Godressursutnyttelse

Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernes
behov

Mål
Indikator/målemetode
Effektiv
Gjennomsnitt lig liggetid
tjenesteproduksjon på sykehusetetter at
pasientener definert
som utskrivningsklar
Andelkorttidsplasser
belagt med
korttidsplasser
Det nyetablerte
Antall husstandersom
boligkontoret sikrer har gått fra leie til eie
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste
Antall inngåtte avtaler
om oppfølgingi bolig
Færreinnbyggereer Antall mellom 18-24 år
avhengigav
på økonomisksosialhjelp
sosialhjelp
Antall brukeremed
sosialhjelp
Gjennomsnittantall
månederpå sosialhjelp
RiktigdimensjoneringGjennomsnit tlig antall
av tjenestene
på ventelisteinstitusjon
pr.mnd
Antall produsertetimer
innen ambulerendeog
stasjonær
hjemmetjeneste
Antall søknaderpå
tjenester
Gjennomsnitt lig antall
på ventelistei
omsorgsboligpr.mnd
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85,2 %

90,0 %

90,0 %

5

20

20

20

53

55

50

50

292

360

360

6,16

5,00

5,00

9

5

5

32 063

31 000

31 000

2 415

2 400

2 400

20

5

5
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Driftsbudsjett med endringer
2018

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode

Konsekvensjustertbudsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,5%
Reduksjoni sosialstønadtil flyktninger
Økningi vederlagopphold i institusjon
Økt inntekt Trygghetsalarm
Redusertbemanninghelsetj. Hvalsmoentransittmottak
Andretiltak
Økte leieinntekterHeradsbygdaomsorgsboliger
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Kompensasjonfor redusertrefusjon ressurskrevendebrukere
Kjøpav plasserHønengård
Økt innslagspunktressurskrevendetjenester - fra Statsbudsjettet2018
Velferdsteknologi,korr
Lønns- og prisvekstinterkommunaltsamarbeid,nødnett og
driftstilskuddleger
LuftmålingerHønefosssentrum
Andretiltak
Implementeringav velferdsteknologisketiltak i pilot velferdsteknologi.
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021

Økonomiplan
2019
2020

2021

592 546
13 848
200

592 546
13 848
200

592 546
13 848
-5 450

592 546
13 848
-5 450

14 048
606 594

14 048
606 594

8 398
600 944

8 398
600 944

-3 903
-1 000
-670
-400
-250
-434
0
-6 657

-3 903
-1 000
-670
-400
-250
-434
0
-6 657

-3 903
-1 000
-670
-400
-250
-434
-1 000
-7 657

-3 903
-1 000
-670
-400
-250
-434
-1 000
-7 657

3 000
2 800
2 500
-1 523

3 000
2 800
2 500
-1 523

3 000
2 800
2 500
-1 523

3 000
2 800
2 500
-1 523

1 255

1 255

1 255

1 255

1 200
800
500
10 532

1 200
800
0
10 032

1 200
800
0
10 032

1 200
900
0
10 132

3 875
610 469

3 375
609 969

2 375
603 319

2 475
603 419

Sammendr ag driftsbudsjett for sektoren
Sektorenleverer tjenester 24 timer i døgnethver dag hele året. Et tilfredsstillendeantall kompetente,
dedikerte ansatteer avgjørendefor at sektorenskalkunnelevere riktige tjenester til rett tid og god nok
kvalitet. Hovedtyngdenav utgiftene i sektorener derfor knyttet opp mot lønn (85-90%).
Kommunende sisteårene,og spesielti 2017,prioritert kompetanseutviklinginnen sektorenfor å være i
stand til å overta komplekseomsorgsoppgaverrelatert til samhandlingsreform
en. Dette er oppgaver
spesialisthelsetjenesten
før håndterte. Slikopplæringog kursinghar betinget bruk av vikarer for å gi
pasientenenødvendigeomsorgstjenesternår fast bemanninghar vært kurset. Dette er utfordrende å få
til innenfor dagensrammer.
Sektorensstrukturelle oppbyggingmed tilstedeværelsei alle deler av kommunener kostnadsdrivende.
Ikke minst når det gjelder bygninger.Endringerher ville kunnegitt innsparinger,men kommunen
synes"låst" når det gjelder slikeløsningerpå grunn av myndigheteneskrav om netto tilvekst av
omsorgsplasser
ved alle framtidige byggeprosjektdersominvesteringstilskuddfra husbankenskalkunne
utløses.
Nye tiltak som "Kompensasjonfor redusertrefusjonressurskrevende
tjenester"og "Kjøp av plasser
Hønengård" er utgifter kommunenalleredehar, og vil derfor ikke innebærestyrkingav
tjenesteområdet.

Tekniske justeringer
Overføring av vaktmester fra Teknisk forvaltning til Boligtjenesten
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Vaktmesteroverført fra Eiendomtil Boligtjenesten.

Innsparingstiltak
Redu ksjon i sosialstønad til flyktninger
Færreflyktningerog dermedredusert utbetaling av sosialstønad.
Økning i vederlag opphold i institusjon
Beregnet2,4%økningpå årets inntekter.
Redusert bemanning helsetj. Hvalsmoen transittmottak
Redusertbemanningca 0,5 årsverksom følgeav forventet laveretilstrømningav flyktninger.
Økte leieinntekter Heradsbygda omsorgsboliger
Heradsbygdaomsorgsleiligheter.Økt antall leiligheterfra 54 til 68. Førertil økte leieinntekter på kr 1
000 000 fra 2020.

Nye tiltak
Kompensasjon for redusert refusjon ressurskrevende brukere
Toppfinansieringsordningen
for ressurskrevendebrukere økte innslagspunktetmed kr 50 000 utover
lønnsvekst.Med 49 tjenestemottakerei ordningenutgjør det nærmere2,5 millioner kroner. Samletble
det en økt utgift for kommunenpå 3 millioner kroner, som det ikke har latt seggjøreå finne dekningpå i
tjenestenforøvrig.
Kjøp av plasser Hønen gård
Fire nye brukere på HønenGård(Blindehjemmet).
Velferdsteknologi - korr eksjon
Økt rammevelferdsteknologi kun for 2017,korrigeresher.
Lønns- og prisvekst interkommunalt samarbeid, nødnett og driftstilskudd leger
Økt basistilskuddtil leger,kr 200 000. Økt utgift nødnett 2017og 2018.kr 250 000. Lønns- og prisvekst
2,4%.Ringerikesandel av Legevakten46,8%.Krisesenterlønns- og prisvekst1,9%.Ringerikesandel 29%.
kr 345 000. Lydloggnødnett. Nytt pålagttiltak, kr 50 000.
Samhandlingskoordinator.
Enstilling som tidligere har vært dekket av tilskuddsmidlerfra
Helsedirektoratetkr 410 000.
Luftmålin ger Hønefoss sentrum
Anskaffelseav måletjenester.
Implementering av velferdsteknologiske tiltak i pilot velferdsteknologi.
Sikregod implementeringav velferdsteknologisketiltak som er startet opp i pilot velferdsteknologi.

Investeringsbudsjett
Sektorenstår ovenfor relativt store investeringeri perioden,med bakgrunni endringeri
befolkningsmengde,alderssammensetning,
omsorgsbehovog sentraleføringer.
Vi står ovenfor flere kritiske suksesskriterier
:
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kostnadseffektiveog lettdrevne arealerfor heldøgns omsorg
godeog lett tilgjengeligeaktivitetstilbud på dagtid
kostnadseffektivorganiseringav hjemmetjenestene
optimal utnyttelse av det potensialetsom liggeri bruk av velferdsteknologiog
et tilstrekkeligantall kompetentemedarbeidere
I tråd med dette har kommunenfølgendeinvesteringsprosjekti gang:
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov Vest
Hov Øst
Ny legevaktpå Ringerikesykehus
IKT-PilotprosjektVelferdsteknologi
Oppgraderinghelseog omsorgsbygg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Det initieres videre følgendeinvesteringsbehov:
Ferdigstillelseav utearealerpå AustjordBehandlingssenter
Utvidelseav parkeringskapasitetved Hønefosssykehjem
Innkjøpav nødvendigmedisinsktekniskutstyr for å kunnehåndterede oppgaversom i dag
forventesutført av primærhelsetjenesten.
Bytte fyrkjelen på RingeriksKjøkken

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Helseog omsorg
Helse- Inventar/medisinsk
utstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
IKT- Pilotprosjekt
Velferdsteknologi
Ny legevakt
Nye omsorgsplasser
Oppgraderinghelse- og
omsorgsbygg
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
dampkjele
SumHelseog omsorg

Suminvesteringsprosjekter

Ferdig
år

Økonomiplan
2019
2020

Sum
2021 2018-21

Netto
prosjekt
kostnad

2018

LØPENDE

9 500

5 000

2 000

2 500

0

9 500

LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

219 300
4 200
43 600

83 000
10 000
11 500

149 000
17 300
61 000

89 000
0
0

0
0
0

321 000
27 300
72 500

LØPENDE

4 000

4 000

0

0

0

4 000

LØPENDE
2022

86 500
5 000

46 500
0

30 000
0

10 000
1 000

0
4 000

86 500
5 000

LØPENDE

3 000

1 500

1 500

0

0

3 000

3 180
7 000
385 280

3 180
7 000
171 680

0
0
260 800

0
0
102 500

0
3 180
0
7 000
4 000 538 980

260 800 102 500

4 000 538 980

2018
2018

385 280 171 680

Helse - Inventar/medisinsk utstyr
Det er startet et oppgraderingsarbeidknyttet til institusjonerog omsorgsboligermed døgnbemanning.
Oppgraderingenvil beståi å skifte ut og moderniserenødvendiginventar,utstyr og møbler.
Fellesarealer,kjøkkenog ansattfasiliteterblir prioritert.
Handlingsprogra
mmet gir tilstrekkeligrom for å fullføre disseinvesteringsmålenei 2018og 2019.
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Kommuneneer tillagt en rekke nye oppgaveri forbindelsemed samhandlingsreformen.
Disse
oppgaveneer resurskrevende,både når det gjelder personell,kompetanseog medisinsktekniskutstyr.
For å kunne gi et faglig tilfredsstillendetilbud, er det ved enkelte institusjonernødvendigog supplereog
oppgraderedette utstyret. Dette øker investeringsbehovetmed 2,5 mill. kroner, som må taes i sin
helhet i 2018.
Heradsbygda omsor gssenter
Heradsbygdaomsorgssenterplanleggesfor 68 bemannedeboligenhetermed tilhørendefasiliteter, samt
nytt servicesentermed kapasitettil 60 brukere.Det etableresny sentral basefor hjemmebaserte
tjenester med mottakskjøkkensammested. Planlegge
s ferdigstilt 2020.
Kommunenmottar momsrefusjonog husbankensinvesteringstilskudd.Resterendedel av investeringen
knyttet opp i mot omsorgsboligene,søkesdekt ved husleie.
Hov vest omsorgsboliger
Utbyggingengjelder et boligfellesskap(borettslag)på Hov for sju ungepsykiskutviklingshemmedemed
relativt stort omsorgsbehov.Prosjektetble startet etter forslagfra en foreldregrupperingmed sju
psykiskutviklingshemmedebarn for å bl.a. ivareta de relasjonersom var etablert mellom barnaog de
pårørendegjennomen 16-20 års periode, fram til barnanå skalflytte hjemmefratil egenbolig.
Pågrunn av husbankensregler,er prosjektet avhengigav et nært, godt og utvidet samarbeidmed
kommunenfor å kunnerealiseres.Ringerikekommuneer byggherre,og realisererbygningsmassen
med
sju leiligheter,fellesarealerog personalfasiliteter.Kommunenmottar momsrefusjonog husbankens
investeringstilskudd,seksjonererbygningenog etablerer et borettslag.Resterendekostnaderdekkesinn
av salgssumfor den enkeltebolig samt fellesgjeldi borettslaget.Prosjektetskalgjennomføresinnenfor
en brutto kostnadsrammepå 25 millioner, som må mellomfinansieresog leggesut som en kommunal
investering.
Hov øst omsorgsboliger
Hov omsorgsboligerplanleggesfor 21 omsorgsleiligheter (for eldre uavhengigav diagnoser)med
tilhørendefasiliteter.
Brukerprosesser etablert, og rom- og funksjonsprogramer under utarbeidelse.Kommunenmottar
momsrefusjonog husbankensinvesteringstilskudd.Resterendedel av investeringenknyttet opp i mot
omsorgsboligene,søkesdekt ved husleie.
IKT - Pilotprosjekt Velferdsteknologi
Områdetvelferdsteknologidelesinn i sikkerhets- og trygghetsteknologi,velferdsteknologi,sosial
teknologiog medisinskteknologi.Velferdsteknologiskalstyrkepasientensmestringi hverdagenog
dermed gi bedre utnyttelse av helse- og omsorgstjenestensressurser.Teknologienskalbidra til at
pasientenhar mulighet til å bidra aktivt i eget liv, bli mer selvhjulpenog kunne bo lengstmulig, trygt i
egenbolig.
Pilotprosjektet har følgendehovedmål:
Planleggeog implementerenye nettverk basertpå gjeldenenettverksstandarder
Testav velferdsteknologisom er på markedetute i felten i Ringerikekommune.Dette gjelder
bådesykehjemog hjemmehos brukere.
Planleggedemonstrasjonsromfor velferdsteknologilokalisertinnenfor Ringerikekommune
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Ringerikekommunehar i tråd med statligeanbefalingernår det gjelder prioriterte prosjekterrelatert til
gevinstrealisering,gjennomførtprøveprosjekteri Krokenveien,Austjord,hjemmetjenesten,Hvelvenog
Hov Gård.Ny teknologiskalgi brukernestørre grad av selvstendighetog mestringav hverdagen,i tillegg
til forenklingog effektiviseringav omsorgstjenestene.Våreegnepilotprosjektersom har ønsketeffekt
implementeresi framtidige byggeprosjekterog i eksisterendetjenester der dette er mulig.
Ny legevakt
Ringerikeinterkommunalelegevakter primærhelsetjenestensakutte legetilbudutenfor fastlegenes
alminneligeåpningstidi kommuneneRingerike,Hole,Jevnaker,Krødsherad,Modum, Sigdalog Flå(fra
april 2015).Det er ca. 63 000 innbyggere(fastboende)til sammeni de sju kommunene.
Dagensleieforhold ved Ringerikesykehusutløper i 2020,og nye lokaliteter må værepå plassinnen den
tid. Kommunenskali den anledningogsåbygge ny ambulansesentrali forhold til prehospitaletjenester
ved VestreVikenHF,som gjennomleieavtaledekkerkapitalkostnadeneover 30 år for dennedel av
bygningen.Restenav kapitalkostnadenefordelespå deltagendekommunergjennomandel av husleie.
Op pgradering helse - og omsorgsbygg
Denneinvesteringenvil prioriteres og harmoniserestil de lokasjonersom prioriteres i forhold til
investeringerknyttet til oppgraderingsarbeidi institusjonerog omsorgsboligermed døgnbemanning.
Investeringenvil derfor i hovedsaknyttes til behovfor generelloppgraderingav innvendigeflater og
belysning,i tillegg til skilting.
Parkering Austjord
I forbindelsemed riving av tidligere "Rødstua"på Austjord,ønskesen ferdigstillelseav uteanlegget,bl.a.
med etableringav ny parkeringsplassmed bakgrunni behovknyttet til det nyåpnededagtilbudet samme
sted.
Samtidiger det behovfor et overbygg/carportfor institusjonenssamledekjøretøyportefølje,som for
tiden utgjør fire minibusser,en ni-seter personbil,to varebil og fem personbiler.Påparkeringsplassen
skaldet ogsåetablerestre ladepunkterfor el-biler samt sykkelparkering.
Kostnadertil riving er implisitt i investeringsbeløpet.
Ringerikskjøkken dampkjele
I Energiog klimaplan,sak129/10 er det vedtatt et hovedmålat det skalstimulerestil økt bruk av
fornybareenergikilder(spesieltbioenergi)og energibærerei Ringerikegenerelt.Oljefyringskalfasesut.
Regjeringenhar sendt forslagom forbud mot fossiloljefyring fra 1. januar 2020 på høring.Bakgrunnfor
forslageter klimaforliket fra 2012hvor Stortingetba regjeringenom å innføre forbud mot fyring med
fossil olje. Vedtaki sakenforeliggerikke pr. dagsdato, men det er ingengrunn til å tro at dette ikke blir
vedtatt.
Den eksisterendeoljekjelenble anskaffeti 2012i forbindelsemed havariav daværendeoljekjel. Den
raskesteløsningenfor å minimalisereproduksjonsavbruddble å erstatte dennemed en brukt og
overhalt oljekjele.Dennekjelen planleggesnå utskiftet, og må seesi lys av et mulig for bud mot fossil
oppvarming1. januar 2020.
Fraoppstart til en ny elektrokjeleer satt i drift, vil det ta ca 30 uker. investeringenomfatter alle
følgekostnader,så som saneringav eksisterendeoljetank og utvidelserpå kapasitetentil det elektriske
anlegget.
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Samfunn
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

0

95 011

99 713

99 713

99 713

99 713

0

135 458

136 831

155 941

137 030

138 148

0

5 136

5 136

5 136

5 136

5 136

0
0
0

540
1 331
237 477

790
1 332
243 802

790
1 333
262 913

790
1 334
244 004

790
1 339
245 127

0
0
0
0
0

-119 261 -123 229 -129 209 -153 804 -157 596
-9 511
-9 511
-9 511
-9 511
-9 511
-1 495
-6 001 -11 584
-9 587
-6 827
-130 267 -138 742 -150 305 -172 902 -173 934
107 210 105 061 112 608
71 101
71 192

Om sektor
SektorSamfunnhar fokus på kommunensrolle som samfunnsutvikler. Dette fokuset blir endasterkere
fremover for å leggetil rette for den utvikling og vekstsom ønskesog forventesi Ringerike.
I tillegg til samfunnsutviklingivaretar sektorenforvaltning,drift og utvikling av Ringerikekommunes
eiendomsmasseog infrastruktur, arealplanleggingog forvaltning av lovverksamt å ivareta beredskapog
sikre liv og helsenår uønskedehendelseroppstår.

Målsetning
Enhetenei sektorenskalutviklesslik at sektorenkan møte vekstog utviklingsmulighetenepå en
effektiv, løsningsorientertog fremtidsrettet måte. Sektorenskalha høy grad av profesjonalitetbåde
internt og eksternt.Det skalleggestilrette for et godt samarbeidsklimai sektoren,med andre deler av
Ringerikekommuneog med innbyggereog andre eksterneaktører.

Enhetene
Miljø - og arealforvaltning
Enhetenbestårav følgendeavdelinger:
areal- og byplan(kommuneplan,reguleringsplan,utredninger)
byggesak(byggesaksbehandling,
tilsyn, utslipp)
oppmåling(oppmålingsforretninger,karttjenester,matrikkelføring,eiendomsskatt)
landbruk(jord, skogog vilt, felles landbrukskontormed Hole kommune)
Enhetenvil at kommunensinnbyggereog de profesjonelleaktøreneskalkunnefinne informasjon,få
veiledningog finne frem til skjemaerogsåutenom ordinær arbeidstid.Det finnesmye informasjonpå
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kommunensnettsider, og det jobbesvidere med å forbedre plandialogenslik at man enkelt kan følge
saken.

Tekniskforvaltning og Tekniskdrift
Enheteneer organisertetter "bestiller - utfører modellen".Det vil si at Tekniskforvaltningkjøper
tjenester av tekniskdrift, samarbeidspartnereeller eksterneaktører.Tekniskforvaltning har ansvarfor
forvaltning,drift og utvikling av kommunensinfrastruktur. Tekniskdrift skalleveredrifts- og
vedlikeholdstjenester.Fagområdenesom dekkeser
vei
park og idrett
vann,avløpog rens
eiendom
kommunensskoger

Utbygging
Enhetenhar ansvaretfor å gjennomførealle store investeringersom fastsettesi handlingsprogrammet
innenfor kommunalinfrastruktur og offentlige formålsbygg.
Videreivaretarenhetenkommunensinteressermot private innbyggere,og er høringsinstanspå
området kommunalinfrastruktur.

Brann- og redningstjenesten
Brann- og redningstjenestenhar følgendei tillegg til administrasjon,beredskapsavdeling
og forebyggendeavdeling og feiervesenet.De ivaretar ogsåbrannberedskapeni Hole kommune.
Enhetener døgnbemannetog kjernevirksomhetener brannforebyggendearbeid og brann- og
redningsarbeid.Brann- og redningstjenestenbesøkerca. 10.000husstander(feiing, tilsyn, aksjon
boligbrann)og 300 bedrifter hvert år.

Selvkost
Samfunnssektorhar flere selvkostområder.Selvkostområdene
i dag er vann,avløp,slam,feiing, private
reguleringsplaner,byggesakutslipp/tilsyn og oppmåling.I tillegg vil feiing av fritidsboligeriverksettes fra
01.01.18.Fraog med 2019vil selvkostværeet eget budsjettområde.Det vil gi en bedre oversiktover
selvkostområdene,samt gi et mer korrekt bilde av sektorensøkonomi.
Alle kommunensselvkostområdermed unntak av oppmålinghar solideselvkostfond som blant annet
fungerersom stabilisatormed hensyntil gebyrnivå.
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Utfordringer og viktige tiltak
Utfordringer
Planleggingav Ringerikesbaneog ny E16har medført et stort fokus på at sektorenskalutviklesfor å
kunne leveremot det statligeprosjektet og for å riggesegfor den fremtidige vekstenog utviklingensom
er forventet og ønsket.
Kapasitet
Sektorenoppleverstor pågangav sakerspesieltinnenfor Miljø- og arealforvaltning,men ogsåde andre
områdene.Det er store forventningertil at samfunnssektorskalvære i forkant av utviklingen,dette har
gitt ossnoen utfordringer kapasitetsmessig.
Samfunnssektorhar det sisteåret rekruttert flere nye
medarbeidere.Vi vil ha behovfor å styrke samfunnssektorenytterligere i 2018,for å kunnemøte de
forventningenesom er til ossog for å kunnetilretteleggefor den vekstenog utviklingensom ønskes.

Viktige tiltak
Reguleringer
Ringerikekommuneønskerå leggetil rette for næringsutviklingog etablering.Ringerikehar flere
næringsområderhvor det utvikles og etableresny virksomhet.Videreregulererkommunenet større
areal hvor det leggestil rette for etableringav datalagringsindustrieller annenenergi- og/eller
plasskrevendevirksomhet.
Arbeidet med områdereguleringHønefossvil ha høyt fokus i 2018 og målsetningener vedtatt plan i
2019.
Det regionaleplansamarbeidetsom ble etablert i 2016skalevalueresi løpet av 2018.
Kommunikasjon
For å bedre kommunesmøte med innbyggereog tiltakshaverevil sektorenha fokus på informasjonog
dialog.Det vil bli utarbeidet rutiner og maler for tilbakemeldingpå henvendelserbåde for å oppnå
bedre forutsigbarhet,tydelighetenog sørgefor likebehandling.
Planer
For å kunne oppnåen mer helhetlig jobbing i sektorenvil det i løpet av 2018utarbeidesflere
hovedplaner.I 2017 ble hovedplanvei utarbeideog i løpet av 2018vil det bli utarbeidet hovedplaner
for:
Vann
Avløp
Energieffektiviseringkommunalebyggog anlegg
Vedlikeholdav kommunalebygg
Ny klima- og miljøplanvil bli igangsatt.
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Kostra - analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2015
2016
13 uten Oslo
Prioritet
Netto driftsutgifter til fysiskplanlegging,
kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger

458

635

450

758

605

634

652

815

711

939

845

1 065

11

9

20

26

18

17

1 205

1 205

1 300

580

299

207

24 000

24 000

14 800 15 450

0

12 605

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til fysiskplanlegging,
kulturminnevern,natur og nærmiljø per innb
Gj.snittligsaksbehandlingstid
for byggesaker
med 3 ukersfrist. Kalenderdager

Dekningsgrad
Samletlengdeav turveier, turstier og skiløyper
(km)

Kvalitet
Saksbeh.gebyret
for oppføringav enebolig,jf.
PBL-08 §20-1 a

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Brutto og netto driftsutgifter til fysiskplanlegging,kulturminner, natur og nærmiljøpr innbyggerviste en
stigendekurve fra 2015til 2016.Dette har blant annet sammenhengmed prosjektet for skanningav
byggesaksarkivet,
som vil pågåover flere år.
Saksbehandlingstiden
for byggesake
r holder segstabilt på et svært lavt antall dager,og kan for
2016 notere segrekordlave9 dagerfor byggesakermed 3 ukersfrist. I 2015 lå det på 11 dager.Ringerike
kommuneligger klart på topp i sammenligningsutvalget.
Samletlengdeav turveier, turstier og skiløyperer i 20161 205 km, som er sammenivå som i 2015.I
forhold til sammenligningsutvalget
ser det ut til at alt ligger til rette for at Ringerikekommunes
innbyggereskalha mulighet for å kommesegut på tur!

Kostra - analyse - Vann, avløp o g renovasjon
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2015
2016
13 uten Oslo
Prioritet
Avløp- Finansielldekningsgrad
Vann- Finansielldekningsgrad

106
121

113
117

1 090

92
106

101
101

99
101

100
101

1 099

2 327 1 414

0

1 228

1 550

1 771

2 866 1 824

0

1 728

4 800

5 250

5 645 2 520

3 480

3 840

609

657

1 369 1 070

0

1 037

1 044

1 069

1 933 1 468

0

1 460

2 850

3 000

3 390 2 370

2 357

3 441

80,3 %

79,6 %

72,1 % 80,9 %

0,0 %

82,6 %

Produktivitet
Avløp- Driftsutgifter per innb. tilknyttet
kommunalavløpstjeneste(kr/tilkn.innb)
Avløp- Gebyrinntekterper innbyggertilknyttet
kommunalavløpstjeneste(kr/tilkn.innb)
Avløp- Årsgebyrfor avløpstjenesten(gjelder
rapporteringsåret+1)
Vann- Driftsutgifter per tilknyttet innbygger
(kr/tilkn.innb)
Vann- Gebyrinntekterper innbyggertilknyttet
kommunalvannforsyning(kr/tilkn.innb)
Vann- Årsgebyrfor vannforsyning(gjelder
rapporteringsåret+1)

Dekningsgrad
Avløp- Andelav befolkningensom er tilknyttet
kommunalavløpstjeneste
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Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2015
2016
13 uten Oslo
Vann- Andelav befolkningensom er tilknyttet
kommunalvannforsyning

89,2 %

90,1 %

70,8 % 80,8 %

0,0 %

82,6 %

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Ringerikekommunehaddeen finansielldekningsgradpå avløppå 113 % og en finansielldekningsgrad
på vann på 117 % i 2016.Enfinansielldekningsgradpå 100 % betyr at tjenestener på selvkostnivå,med
andre ord gikk kommunenmed selvkostoverskuddbådepå avløpog vann.Overskuddpå
selvkostregnskapene
er satt av til fond. Selvkostfondenevil bidra til å holde gebyrnivåstabilt i
forbindelsemed de store investeringenemot 2020.
Ringerikekommunesårsgebyrfor avløpstjenesteni 2016var kr 5 250, en økningpå kr 450 fra 2015.
Tilsvarendevar kommunensårsgebyrfor vannforsyningi 2016kr 3 000, en økningpå kr 150 fra 2015.
Andel av Ringerikekommunesbefolkningsom er tilknyttet kommunalavløpstjenesteer 79,6 %, en
marginalnedgangmed 0,7 %-poengfra 2015til 2016.BådeGjøvikog Ringsakerkommunersandel av
befolkningensom er tilknyttet kommunalavløpstjenestevar ogsålaverei 2016enn i 2015altsåen lik
tendenshos alle tre kommunene.Tilsvarendeandel av kommunensbefolkningsom er tilknyttet
kommunalvannforsyningvar 90,1 %,en marginaløkningmed 0,9 %-poengfra 2015til 2016.
Ringerikekommuneliggerbest an i sammenligningsutvalget
når en ser på andelenav befolkningensom
er tilknyttet den kommunalevannforsyningen.

Kostra - analyse - Brann og ulykkesvern
Ringerike
2015

RingerikeRingsakerGjøvik KostragruppeLandetuten
2016
13
Oslo

Prioritet
Antall boligbrannerpr. 1000 innbyggere
Netto driftsutgifter pr. innbyggeri kroner

0,34
796

0,50
837

43,4 %

37,3 %

429

405

0,21
702

0,36
821

0,32
742

0,34
807

51,5 % 35,0 %

32,5 %

33,8 %

394

442

Dekningsgrad
Andelpiper feiet

Kvalitet
Årsgebyrfor feiing og tilsyn - ekskl.mva.
(gjelderrapporteringsåret+1)

639

450

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Det har vært en økningi antall boligbrannerpr 1000innbyggerei Ringerikekommunefra 2015-nivå til
2016.Ringerikekommuneliggerhøyesti sammenlikningsutvalget.
I 2016var Ringerikekommunesnetto driftsutgifter pr innbyggerknyttet til brann- og ulykkesvernkr
837 og kommunenliggerhøyt blant sammenlignbarekommuner.At Ringerikekommuneligger høyt på
netto driftsutgifter på dette måleparameterethar blant annet sammenhengmed kommunens
arealstørrelseog bosettingsmønstersamt at hovedferdselsårenmellom vestlandetog Oslogår gjennom
Ringerike.Ringerikekommunehar ogsåansvarfor brann- og redningstjenesterfor Hole kommune.
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I Ringerikekommuneble 37,3 % av pipenefeiet i 2016.Dette er en reduksjonfra 43,4 % i 2015.
Kommunensinnbyggerebetaler feieavgift forskuddsvisog i løpet av en fireårsperiodeskaldet feiesto
ganger(hvert 2. år) samt foretas tilsyn en gang.
Årsgebyret for feiing og tilsyn for Ringerikekommunei rapporteringsåret+ 1 har vært kr 444 i perioden
2012-2014,så redusert til kr 429 i 2015og videre reduksjontil kr 405 i 2016.Kommunensårsgebyrfor
feiing og tilsyn syneså værepå et gjennomsnittlignivå og stabilt. Feiinghar opparbeidetseget
selvkostfondsom vil bidra med å holde tjenestenog årsgebyretmer forutsigbart.

Kostra - analyse - Eiendomsforvaltning
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe Landet
2015
2016
13 uten Oslo
Prioritet
Netto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltning,i prosent av samledenetto
driftsutgifter

8,1 %

8,2 %

9,4 % 8,0 %

8,8 %

8,9 %

180

178

217

255

166

159

1 039

1 038

1 146

957

1 074

1 045

622

634

678

557

525

541

103

124

64

95

104

99

Produktivitet
Heravutgifter til renholdsaktiviteteri kommunal
eiendomsforvaltningper kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltningper kvadratmeter
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal
eiendomsforvaltningper kvadratmeter
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteteri kommunal
eiendomsforvaltningper kvadratmeter

Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Ringerikekommunesnetto driftsutgifter til kommunaleiendomsforvaltningi % av samledenetto
driftsutgifter var i 20168,2 %, en marginal økningmed 0,1 %-poengfra 2015.
Utgifter til renhold i kommunaleiendomsforvaltningpr m2 gikk ned fra kr 180 i 2015 til kr 178 i 2016.Til
tross for økningav eiendomsmassen
har kommunenhatt en positiv utvikling.
Utgifter til drift i kommunaleiendomsforvaltningpr m2 økte fra kr 622 i 2015 til kr 634 i 2016.Her ligger
Ringerikekommuneforholdsvishøyt i sammenligningsutvalget,
kun toppet av Ringsakermed kr 678. Det
er flere forskjelligeårsakertil økningen.Enav årsakeneer at Ringerikekommunehar montert
varmepumpersom benyttestil kjøling.Dette har medført at blant annet rådhusethar fått økte
energikostnaderpå sommerensom slår ut på denneindikatoren.Hovedrengjøringav skolenei
sommerferienhar medført at ventilasjonsanleggene
har måtte kjøres,mensdet tidligere har vært vanlig
å stengedissei sommerferien.Økt utleie av skoler,barnehager,administrasjonsbygg
til private
arrangementerhar ogsåhatt en effekt.
Ringerikekommunesutgifter til vedlikeholdi kommunaleiendomsforvaltningpr m2 økte til kr 124 i
2016 fra kr 103 i 2015.Her ligger kommunenhøyesti sammenligningsutvalget.
Enforklaring er at det
har vært mangeavvikved blant annet branntilsynpå skoler,barnehager,institusjoner,kulturbyggog
administrasjonsbygg
som har blitt lukket/utbedret.
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Kostra - analyse - Samferdsel
Ringerike
2015

RingerikeRingsaker Gjøvik
2016

Kostragruppe Landetuten
13
Oslo

Prioritet
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier
og gater
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdseli
alt

697

705

690

733

842

988

531

569

700

735

741

899

22 125

15 575

16 000 33 536

21 007

19 851

91 850

93 784

110 401 137 067

187 566

136 122

Produktivitet
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn.pr. km
komm. vei
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal
vei og gate

Kommentarer til KOSTRA
-tallene
Netto driftsutgifter i kr pr innbyggerfor samferdseløker fra kr 531 i 2015til kr 569 i 2016.Serman
Ringerikekommuneopp mot sammenligningsutvalget
i tabellen ligger kommunenklart lavesttil tross
for økningeni utgifter.
Ringerikekommunesbrutto driftsutgifter til gatebelysningpr km kommunalvei var i 2016kr 15 575, en
vesentlignedgangfra 2015hvor tilsvarendetall var kr 22 125. Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal
vei og grate har hatt en økningfra kr 91 850 i 2015til kr 93 784 i 2016men ogsåher liggerRingerike
kommuneklart lavestsammenlignetmed utvalget i tabellen.
Kommunenbruker forholdsvislite midler på samferdsel.

Kostra - analyse - Klima og energi
Ringerike
2015

RingerikeRingsakerGjøvik Kostragruppe
Landet
2016
13 uten Oslo

Prioritet
Kommunaleenergikostnader,per innbygger

567

552

706 1 159

738

863

1,3 %
47,0 %

2,0 %
40,0 %

1,1 % 0,9 %
32,0 % 38,0 %

4,0 %
43,0 %

3,4 %
45,0 %

158

178

233

399

220

182

186

189

176

142

166

169

132

150

183

156

137

158

199

217

191

193

172

187

Dekningsgrad
Andelel-biler
Andelhusholdningsavfallsendt til
energiutnyttelse

Andre nøkkeltall
Samletenergibruki adm.lokaler,egnebygg,
per m2, konsern
Samletenergibruki komm. førskolelokaler,
egnebygg,per m2, konsern
Samletenergibruki komm. skolelokaler,egne
bygg,per m2, konsern
Samletenergibruki kommunal
eiendomsforv.,egnebygg,per m2, konsern
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Kommentarertil KOSTRA
-tallene
Kommunaleenergikostnaderpr innbyggerviser at Ringerikekommunehar hatt en positiv utvikling fra
2015til 2016 hvor kostnaderreduseresfra kr 567 til kr 552. Ringerikekommuneligger klart lavesti
sammenligningsutvalget,
som gir en indikasjonpå at Ringerikekommunesjobb med ENØK-tiltak mm gir
en positiv effekt.
Andel el-biler i kommunenhar økt fra 1,3 % i 2015 til 2,0 % i 2016.
Ringerikekommunesandel av husholdningsavfallsom sendestil energiutnyttelseble redusertfra 47 % i
2015til 40 % i 2016.Dette er en markant reduksjon.Til tross for dette li ggerRingerikeklart høyereenn
alle i sammenligningsutvalget,
som må sessom positivt.

Samletenergibruk i kommunalebygg
Samletsett har Ringerikekommunesenergibrukøkt fra kr 675 i 2015til kr 734 i 2016.Strømprisen
spiller inn her. Ringsakerog Gjøvik liggerbeggehøyereenn Ringerikemed henholdsviskr 783 og kr
890. For detaljert energibrukned på type bygg,se tabellen over.

Fokusområde: Brukere
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Tilstrekkeligkvalitet

Mål
Indikator/målemetode
Alle investeringsprosjekt
skalleveresi henholdtil
oppdragsbestilling
Andelfullført,
digitaliseringav
byggesaksarkiv
Andelgjennomførte
oppstartsmøtersom går
over fristen (21 dager).
Forutsetterat der
foreliggertilstrekkelig
med innleverte
dokumenter.
Andelkontroller innenfor
jord/skogsom ikke er
gjennomførtetter lovkrav
(5 % jord og 10%skog)
Andeloppmålingssaker
som går over fristen (16
uker)
Andelsalgav
eiendomsinformasjonsom
går over fristen (7 dager)
Antall dagerfra
byggesøknad(komplett)
er mottatt til vedtak er
fattet
Antall dageri
saksbehandlingstid
for
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Siste
måling
Mål
Mål
Mål
Mål
2016 2018 2019
2020 2021
80,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

9,0 % 60,0 % 100,0%

50%

<10%

<10%

<10%

12,5 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

4%

<3%

0%

0%

0%

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

9

11

11

11

11

21

15

15

15

15
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Overordnet mål

Mål
Indikator/målemetode
sakeretter jordlov og
konsesjonslov
Brann- og
redningstjenestenskalha
et høyt servicenivåut i fra
antall klagerpå
saksbehandling,
hendelser,feiing og tilsyn.
Målt i antall klager.
Dialogenmellom sektor
Samfunnog innbyggerne
skalværeprofesjonellog
løsningsorientert.
Tekniskforvaltningog
Tekniskdrift skalleverei
henholdtil
Tjenesteleveranseavtalene

Siste
måling
2016

Mål
2018

Mål
2019

Mål
2020

Mål
2021

35

20

10

10

10

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fokusområde: Tjenesteproduksjon
Mål i Handlingsprogrammet
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode
Godressursutnyttelse Brann- og
redningstjenesten
skalbistå personell
eller dyr i nød i
løpet av de frister
som er gitt i forskrift
Energieffektivisering
Vanntappå nettet
skalreduseresårlig

Siste
måling
Mål
Mål
Mål
Mål
2016
2018
2019
2020
2021
Tilfredsst.Tilfredsst.Tilfredsst.Tilfredsst.Tilfredsst.

49,0 %

5,0 %
40,0 %

35,0 %

30,0 %

30,0 %

Virkemiddel for å nå mål

Digitalisering av arkiver – byggesaksarkiveter først ut
Det finnes mangepapirarkiversom følger eiendomog de ulike sakstypene.Vi har starta med
byggesaksarkivet
som er på ca. 190 hyllemeter.Etter oppstarteni 2014har vi valgt å endre programog
har ogsåoppbemannetog etablert en "skannefabrikk".Hittil har vi digitalisert drøye22 % av
byggesaksarkivet.
Etter hvert er det flere arkiver som skaldigitaliseres.Det vil ikke bare være en fordel
for arbeidet med kommunalsaksbehandling,
men i tillegg vil det åpnefor at kommunensinnbyggerekan
få innsyni det som finnes i byggemappapå sin eiendom.

Saksbehandlingstid– et svar på søknadeller henvendelse
Vi ønskerat alle som henvendersegtil ossskalfå en tilbakemeldinginnen rimelig tid og i henhold
til fastsattefrister i gjeldendelovverk.Det vil bli utarbeidet rutiner for hvordanvi bekrefter mottatt
henvendelserog tilbakemeldingom forventet behandlingstid.Når vi har satt mål om antall dagerfra
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søknader innsendttil vedtaker fattet er dette veiledende,men en indikasjonpå hvilket nivå vi ønskerå
leggeosspå.

Energieffektivisering
Det skalutarbeidesen Energi- og klimaplanfor hele kommuneni løpet av 2018.Det vil videre bli
utarbeidet en plan for energieffektiviseringfor alle kommunalebyggog anlegg.Planenfor
energieffektiviseringvil inneholdetiltak. Målsetningenfor energieffektiviseringer blant annet
å redusereforbruket (kWh).

Vanntap på nett skal reduseres
Vi har i dag et stort vanntapi forbindelsemed eldre ledningsnett.Det skalutarbeidesen hovedplanVAR
i 2018som vil i statuspå tilstand og nødvendigrehabilitering.Målsetningener redusertvanntap.

Innbyggerdialog
Vi har som målsetningat all dialogmed innbyggereskalfremstå som profesjonellog løsningsorientert.
Dette vil være et kontinuerligarbeid og det vil bli utarbeidet måleindikatoreri løpet av 2018.Vi ønsker
bedre kommunikasjonenbåde internt og eksternt.

Tjenesteleveranseavtaler
Fraog med 01.01.18vil alle tjenesteleveranseavtaler
mellom Tekniskforvaltning og alle sektor/enheter
være på plass.Målet er at disseskalfølgesopp 100%i 2018,for å måle dette vil det bli gjennomført
enkle brukerundersøkelser
.

Utbyggingsprosjekter
Oppdragsbestillingen
for utbyggingsprosjektene
omhandlerbådefremdrift og økonomiskerammer. God
styring av utbyggingsprosjekterbådepå fremdrift og økonomibidrar til forutsigbarhetog
kontroll.Driftsbudsjett med endringer

2018

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode

Konsekvensjustertbudsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,5%
KvikkleiresoneStøaveien
Justeringinntekt
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Arealog byplan
Selvkostjustering
Beregnetlønnsvekstfor renholdereog vaktmestere
Direktoratet for nødkommunikasjon
Produksjonsdyrveterinær
Pilotprosjektsykkelbysatsing
LocusPublicSafety
Vannområdekoordinator
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Økonomiplan
2019
2020

2021

107 210
1 717
-5 332

107 210
1 717
-13 083

107 210
1 717
-32 810

107 210
1 717
-32 810

-3 615
103 595

-11 366
95 843

-31 093
76 116

-31 093
76 116

-895
-567
-340
-1 802

-895
-567
-340
-1 802

-895
-567
-340
-1 802

-895
-567
-340
-1 802

3 000
-1 817
785
480
300
250
200
70

3 000
-6 518
785
480
300
250
200
70

3 000
-8 298
785
480
300
250
200
70

3 000
-8 207
785
480
300
250
200
70
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2018

Beløpi 1000

Rundkjøringhøyskolen
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021

Økonomiplan
2019
2020

2021

0
3 268

20 000
18 567

0
-3 213

0
-3 122

1 466
105 061

16 765
112 608

-5 015
71 101

-4 924
71 192

Tekniske justeringer
Vaktmester overført fra Samfunn til Boligkontoret
Vaktmesteroverført Boligkontoretfra 07/2017.

Innsparingstiltak
Kvikkleiresone Støaveien
KS60/17 gjelder egenandelkartleggingkvikkleiresoneStøaveien.

Nye tiltak
Areal og byplan
I avtalen om regionaltplansamarbeidskalRKoppbemannemed 5,5 årsverkpå plansiden.Det er derfor
lagt inn 3 millioner kroner i 2018 for å oppfylle avtalen
Selvkostjustering
Selvkostjustert i henholdtil avholdt budsjettmøtemed EnviDanMomentum.
Direktoratet for nødkommunikasjon
Besluttet av Stortinget2/12-04, vedtatt 18/12-06. Direktoratet for nødkommunikasjon,DNK,ble
opprettet 1/4-07 underlagtJustis- og beredskapsdepartementet,
som igjen styrer Direktoratet for
samfunnssikkerhetog beredskap,DSB.DSBtok over ansvaretfor nødnett 1/3-17.
Nasjonaltdigitalt sambandsnett,som gjør at alle nødetaterinkludert luftambulansenog HRS,skogbrann
fly og etter hvert frivillige organisasjonerkan samhandlevia et kommunikasjonsverktøy.
Samhandlingmed dagens110-sentral,og vil ikke by på problemermed flytting av sentral da alt er
digitalt. Medfører en betrakteligøkningi faste utgifter i forhold til tidligere analogtsamband(fra 18.000
til 500.000),men sikrer god samhandlingmed de andre nødetatenepå vei til hendelser,og ikke minst et
verktøysom er viktig hvis det skulleoppstå en terrorhandling.
Produksjonsdyrveterinær
Kommunenshar pr nå ingenvaktordningfor produksjonsdyrveterinær.Det jobbesmed å inngåavtale
med veterinærmot en godtgjørelsefor vakt på dagtid.
Pilotprosjekt sykkelbysatsing
Tilskuddtil innkjøpav el-sykkelfor privatpersoner.
Locus Public Safety
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Kartverksom sikrer korrekt oppdragsinfofor mannskapene.Fungerersom navigasjonhvis man ikke er
lokalkjent.Fungerersom statusverktøy,slik at vår 110-sentral ser om vi er ledigefor oppdrag,fremme
på hendelsen, og at de ser hvilke kjøretøyvi har med på oppdraget.
Vannområdekoordinator
50%stilling hvorav4 kommunerskalspleisepå 40%.Antyder at Ringerikekommuneskalbetale ca
halvpartenav 40%.Gjelderfrem mot 2021.
Rundkjøring høyskolen
Sak15/5484behandlet i KS25.6.15.Ringerikekommuneskalyte 20 mill. kroner i tilskudd.Prosjekteter
forsinket i forhold til opprinneligplan, så det budsjetteresmed 20 mill. i 2019.

Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Samfunn
Bibrannstasjonerpå Nesog
Sokna
BRR- Biler og
redningsverktøy
Digitalevannmålere
EggemoenVA-løsninger
Energi,inneklima,
overvåkning,sikring
FDV-system
G/S-vegbruerover Storelva
Hønengatanord VA
Monserudrenseanlegg
Overføringsledninger
ÅsaMonserud
OvervannskulvertStorjordet
- St.Hanshaugen
Ringerikevannverk
SaneringNesi Ådal etappe2
StyresystemNesRAog
MonserudRA
Tekniskdrift - Maskinpark
Utskiftingavløpsledninger
Utskiftingvannledninger
VPI- Kommunaleveier,
gatelys,park og idrett
VPI- Sykkelbysatsing
SumSamfunn

Suminvesteringsprosjekter

Ferdig
år

Økonomiplan
2019
2020

Sum
2021 2018-21

Netto
prosjekt
kostnad

2018

LØPENDE

4 000

4 000

0

0

0

4 000

LØPENDE

5 000

5 000

0

0

0

5 000

2022
LØPENDE

15 500
11 929

0
0

4 500
11 929

4 000
0

4 000
0

12 500
11 929

LØPENDE

4 000

4 000

0

0

0

4 000

2018
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

2 500
4 000
5 000
186 200

2 500
0
0
148 000

0
0
5 000
38 200

0
2 000
0
0

LØPENDE

33 000

33 000

0

0

0

33 000

LØPENDE

20 000

1 000

9 000

10 000

0

20 000

LØPENDE
LØPENDE

35 000
14 800

35 000
8 800

0
6 000

0
0

0
0

35 000
14 800

LØPENDE

15 000

0

7 500

7 500

0

15 000

LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

4 500
8 000
8 000

3 000
4 000
4 000

1 500
4 000
4 000

0
0
0

0
0
0

4 500
8 000
8 000

LØPENDE

48 000

12 000

12 000

12 000

12 000

48 000

LØPE
NDE

3 000
427 429

1 000
265 300

1 000
104 629

1 000
36 500

0
3 000
18 000 424 429

427 429 265 300 104 629

36 500

18 000 424 429

0
2 500
2 000
4 000
0
5 000
0 186 200

Bibrannstasjoner på Nes og Sokna
Brannstasjonenepå Soknaog Nesi Ådal er en del av RingerikeBrann- og Redningstjeneste.Stasjonene
er bemannetmed deltidspersonell.
Bibrannstasjonerer utdatert for mangetiår siden.PåNesbestårbrannstasjonenav en leid garasjetil
brannbil og utstyr, mensmannskapeneog deresutstyr har tilhold i en gammelbrakkepå ca 15 m2. På
Soknaså holder mannskaperog utstyr til i en gammelkommunalgarasje.Ingenav disseløsningene
tilfredsstiller dagenskrav til hverkenarbeidsmiljøeller helse,miljø og sikkerhet.
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Nesbrannstasjoner under byggingog vil ferdigstilleshøst 2017.Eksisterendebrannstasjonpå Soknaer
revet og byggingav stasjonener startet med ferdigstillelsevår 2018.
Byggingav to identiskebyggpå Nesog Soknavil gi en totalkostnadpå 16 millioner kroner.
BRR- Biler og redningsverktøy
Det foreslåsat det investeresi ny mannskapsbilpå Nes2,5 millioner kroner i 2018og ny skogbrannbili
Hønefoss2,5 millioner kroner i 2018.
Digitale vannmålere
Digitalevannmålereinnføresfor å øke servicegradenovenfor forbrukerenog for å unngådyre private
lekkasjerover lengretid. Målsetninger å fakturere vann og avløpmånedlig
Digitalevannmålereinnføresfor å rasjonalisereavlesningenav vann som grunnlagfor fakturering av
vann- og avløpsavgifter.Dette gir muligheterfor å leseav forbruk i sanntidog vil forbedre
lekkasjekontrollpå offentlig nett.
Eggemoen VA - løsninger
Det er gjennomførtet forprosjekt som angir investeringerfor vann og avløpved full utbyggingav
Eggemoen.Kostnadsfordelingmellom kommunenog utbyggereer ikke endeligfastsatt.
Kommunensandel på 12 mill. er satt ut fra et forslagi forprosjektet..Oppstartav prosjektet avhengerav
utbyggerneog godkjenteplaner for området.
Energi, inneklima, overvåkning, sikring
Det er satt i gangen rekkeENØKtiltak for å redusereenergiforbruketi Ringerikekommune.I 2018vil
det bli utarbeidet en plan for energieffektiviseringav kommunalebyggog anlegg.
FDV- system
Det er avsatt1,5 millioner kroner i handlingsprogrammetfor 2017.Dette er ikke gjennomførti 2017.Det
er behovfor å øke denneavsetningenmed 1 millioner kroner. Tilsammen2,5 millioner kroner i 2018.
G/S - vegbruer over Storelva
I 2017ble det avsattmidler til nye gang- og sykkelbruer.Det er ikke avsatt midler til dette formålet før i
2020.Visertil sak22/17 - sak om gangbroer.Følgendeble vedtatt: Formannskapetvil ta endelig
beslutningom plasseringog prioritering av gang/ sykkelbrueri forbindelsemed byplanHønefoss.
Hønengata nord VA
HønengataNord er et privat utbyggingsfelt.Overvannshåndteringen
i øvre del av Hønengatamå løses
og dette må sesi sammenhengmed utbyggingsfeltetHønengataNord. Ny overvannsledningmå legges
gjennomområdet.
Monserud renseanlegg
Monserudrenseanleggnærmersegkapasitetsbegrensningen
og detaljprosjekteringer gjennomført.
Prosjektetgjennomføresmed byggherrestyrteentrepriser.Pr, september2017er 9 av 11 entrepriser
kontrahert. Byggestartoktober 2016 med ferdigstillelsesommeren2019.
Anleggetvil ha en kapasitetpå 48 000 PE.
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Det er avsatt131 millioner kroner i 2017,136 millioner kroner i 2018 og 38,2 millioner kroner i 2019,til
sammen305 millioner kroner.
Overføringsledninger Åsa - Monserud
Det er vedtatt at avløpfra avløpsanleggene
i Åsaskaloverførestil Monserudrenseanlegg.
Detaljprosjekteringav anleggeter gjennomført.Anleggetdelesi flere entrepriser.5 pumpestasjoner,3
minirenseanlegg,sjøledningsentreprise
og to ledningsentrepriserÅsavest og Åsaøst.
Minirenseanleggeneog sjøledningsentreprisene
blir gjennomførti 2017.LandentrepriseneÅsaøst og
Åsa vest og pumpestasjonerskalut på anbud og gjennomføresi 2018/2019.
Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen
Prosjektetvil separereut overvannetfra Storjordet/ Haldenjordetsom er en av to store bekkelukninger
og føre det til elv, i stedet for å sendedet til Monserudrenseanlegg.Dette vil bidra til økt kapasitetpå
ledningsnettetsamt at man får fjernet overvannetfra renseanlegget.
Det er satt av 6 millioner kroner i hvert av årene 2019og 2020tilsammen12 mill.
Ringerike vannverk
RingerikevannverkforsynerHønefossog omegnmed drikkevann.ca 23 000 abonnenterfår vann
fra vannverket.Eksisterendeanlegghar en kapasitetpå ca 120 l/s. Nytt vannverkvil ha en kapasitetpå
ca. 225 l/s.
Alle entrepriserer kontrahert. Anleggsstartvar i august 2016.Anleggetferdigstillesdesember2017og
prøvedrift er frem til februar/mars2018.
Sanering Nes i Ådal etappe 2
I 2016ble nytt renseanleggfor Nesi Ådalferdigstilt. Førstedel av avløpssaneringpå Nesi Ådal ble
gjennomførti 2015-2017.Del to starter med undersøkelserog prosjekteringhøst 2017med
gjennomføringav anleggsarbeideri 2018og 2019.
Styresystem Nes RA og Monserud RA
Ved etableringav nytt renseanleggved Monserudmå eksisterendestyresystempå gammelt
renseanleggbyttes til sammeplattform som det nye renseanlegget.Tiltaket omhandlerogså
kommunikasjonmot andre uteanlegg.
Teknisk drift - Maskinpark
Det er i 2015 og 2016 solgt unna en del gamlebiler samt noen utrangertemaskinermed utstyr. Det foreslås3
millioner kroner i hhv 2017 og 2018og 1,5 millioner kroner i 2019 til anskaffelseav nyere og mer moderneutstyr.
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Utskifting avløpsledninger
Det er avsatt4 millioner kroner i 2017,2018og 2019,til sammen12 millioner kroner. Det vil i løpet av
2018 bli utarbeidet en helhetlig plan for vann og avløp
Utskifting vannledninger
NorskVannBAsom bransjeorganisasjon
anbefaleren utskiftingstaktpå 1 prosentårlig, det vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnetti vann,avløpog overvann.Med dagensbudsjett liggerRingerike
kommunei gjennomsnittnoe over 0,5 prosent inklusivefellesprosjektenesom HønefossfjernvarmeAS
initierer gjennomsin utbygging.
Det foreslås4 millioner kroner årlig i perioden2017 - 2019,til sammen12 millioner kroner. Det vil i 2018
bli utarbeidet en helhetligplan for vann og avløp.

VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett
Storedeler av det kommunaleveinettet er gammeltog har høyt oppgraderingsbehov.
Dette gjelder
bærelag,eventuelt fast dekke,veigrøfter,ryddingav vegetasjonog trafikksikkerhetsaspekter.
Det foreslåsavsatt12 millioner kroner til utbedring av kommunaleveier hvert år i perioden.Hovedplan
vei er vedtatt av kommunestyreti 2017,og sakom veiprioriteringerfor 2018er under utarbeidelse.
VPI - Sykkelbysatsing
Ringerikekommunehar inngått sykkelbyavtalemed Statensvegvesenog Buskerudfylkeskommune.Det
foreslås1 million årlig til sykkelbysatsingi perioden.
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Avsetninger, overføringer
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

-19 097

44 652

47 163

47 163

47 163

47 163

7 605

3 003

4 003

4 003

4 003

4 003

27 757
71 257
88 559

51 130
83 000
181 785

46 628
103 000
200 794

46 628
118 000
215 794

46 628
128 000
225 794

46 628
128 000
225 794

-7 828
-6 930
-8 630
-8 630
-8 630
-8 630
-3 111
-550
-550
-550
-550
-550
-73 423
-98 000 -87 000 -87 000 -87 000 -87 000
-72 479
-83 000 -103 000 -118 000 -128 000 -128 000
-156 842 -188 480 -199 180 -214 180 -224 180 -224 180
-68 283
-6 695
1 614
1 614
1 614
1 614

Driftsbudsjett med endringer
2018

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode

Konsekvensjustertbudsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Reduksjoni flyktningstilskudd
Effektiviseringskrav
0,5%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Økt pensjonSPK
Salderingmot lønnsvekstsentralt
Formannskapets
disp konto
Vedlikeholdfellesrådetkirkebygg
Pensjon
Etablerersenteret
Økt tilskudd Fellesrådet
SumNye tiltak

Nye tiltak og realendringerbudsjett
Ramme2018-2021

Økonomiplan
2019
2020
-6 695
-1 699
-5 000

-6 695
-1 699
-5 000

-6 695
-1 699
-5 000

-6 699
-13 394

-6 699
-13 394

-6 699
-13 394

-6 699
-13 394

11 000
-6
10 994

11 000
-6
10 994

11 000
-6
10 994

11 000
-6
10 994

3 500
-3 355
3 000
1 000
-984
563
290
4 014

3 500
-3 355
3 000
1 000
-984
563
290
4 014

3 500
-3 355
3 000
1 000
-984
563
290
4 014

3 500
-3 355
3 000
1 000
-984
563
290
4 014

15 008
1 614

15 008
1 614

15 008
1 614

15 008
1 614

Nye tiltak
Vedlikehold fellesrådet kirkebygg
Driftsbudsjett2018.
Revisorog kommunenønskervedlikeholdfra investeringsbudsjettettil driftsbudsjettet.
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2021

-6 695
-1 699
-5 000

Handlingsprogramfor 2018-2021
Etablerersenteret
Del 2 i vedtaketsier at det skalvidere utredesfinansieringenav Etablerersenteretetter at
Fylkeskommunenhar trukket segut . Utredningenviserat vi skalbidra med kr 813 000 kroner totalt årlig
fra 2018og framover.250 000 kroner liggeri budsjett fra før så differansenleggessom tiltak.
Økt tilskudd Fellesrådet
Vi foreslårat Fellesrådetfår tilskudd i 2018 og framover som er justert med 2,4%for deretter redusert
med 0,5%,Det er lagt til 1 millioner kroner til vedlikeholdav kirkebygg.
Totalt vil tilskuddet bli på 16.790.000kroner til drift.
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Skatt og rammetilskudd
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017
0
0

48 000
48 000

2018
48 000
48 000

Økonomiplan
2019
2020
48 000
48 000

48 000
48 000

2021
48 000
48 000

0
-1 200
0
0
0
0
-50 940
-48 000 -48 000 -48 000 -48 000 -48 000
-1 544 417 -1 573 745 -1 633 012 -1 663 278 -1 664 844 -1 665 205
-1 595 356 -1 622 945 -1 681 012 -1 711 278 -1 712 844 -1 713 205
-1 595 356 -1 574 945 -1 633 012 -1 663 278 -1 664 844 -1 665 205
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Finans
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2016
2017

2018

Økonomiplan
2019
2020

2021

154 047
154 112

198 333
198 333

178 550
178 550

201 875
201 875

253 784
253 784

253 932
253 932

-68 800
-68 812
85 299

-82 059
-82 059
116 274

-31 757
-31 757
146 792

-31 957
-31 957
169 917

-32 157
-32 157
221 627

-32 157
-32 157
221 775
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Tilskudd per tjenesteområde
Formål:

Tilskudd2018 Kommentar:

Administrasjonog fellesutgifter
Støtte til politiske partier

80 000

Oppvekstog kultur
Den kulturelle skolesekken

129 600

RingerikeMuseum/ Veien
kulturminnepark

500 000

Driftstilskudd

Ringerikekultursenter

970 000

Driftstilskudd

Skiforeningen

350 000

Driftstilskuddtil skiløyperpå Ringkollen.

Skiløyper

100 000

Støtte til løypekjøringellers i kommunenetter
søknad.

Diverseidrettsformål

50 000

Fordelesetter søknaderfra lag og foreninger

Kulturaktiviteter

150 000

Fordelesetter søknaderfra lag og foreninger

KulturmidlerHOK

240 000

Fordelesetter søknaderfra lag og foreninger

Tilskuddtil registrerte
trossamfunn

2 000 000

Tildelesetter registrert antall medlemmer

BlåKors

330 000

Driftstilskudd

BlåKors boliger

300 000

Driftstilskudd

BlåKorsbosenter
(husleiedekning)

70 000

Utbetalesetter regning.

Fontenehuset

1 000 000

Driftstilskudd

Frivilligsentralen

968 000

Partnerskapsavtale
til 31.12.2018.Tilskudd870.000
og i tillegg 98.000avsatt til kjøregodtgjørelseetter
regning.

Incest-senteret Buskerud

76 000

Samarbeidsavtale

VoldtektsmottaketDrammen

341 000

Samarbeidsavtale

Helseog omsorg

Samfunn
Røssholmstranda
(driftstilskudd) 70 000

Driftstilskudd.Avtale inngått med Rødekors.

Avsetninger,overføringer
Kirkeligfellesråd

16 790 000

Driftstilskudd

1 517 000

Fordelesetter søknad

Annet – etter søknad
Til fordeling 2018etter søknad
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St Olavs gate 5
3510 Hønefoss
Postadresse:

Postboks 245 Sentrum
3502 HØnefoss

Til Ringerike Kommune ved Rådmann Tore

lsaksen.

oktober 24.10.2017

Søknad fra Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss om økning av
driftstilskudd.
Vi har siden 2007, hatt en samarbeidsavtale med Ringerike Kommune og mottatt en støtte pr
år på kr1 mill. Dette har vært helt avgjørende for å sikre driften av Fontenehuset Hønefoss.
I perioden siden oppstart har vi tidvis slitt med økonomien og har med støtte direkte fra
næringslivsaktører, organisasjoner og private, <overlevd> i vanskelige perioder.
I tillegg til kommunal støtte har vi søkt staten om øremerkede midler over statsbudsjettet.
Siste året, 2017, fikk vi en støtte på kr 2.3 mill.
Støtten fra Staten og Kommunene (også nå Hole og Jevnaker) er ikke nok til å dekke en
nøktern drift av et Fontenehus med over 200 medlemmer.
På grunn av gaver og bidrag fra grasrot andelen, har vi klart å balansere regnskapet.
For å illustrere hva storsamfunnet sparer ved at en person med psykiske lidelser benytter
seg av Fontenehuset og velger dette som sin videre <rehabilitering>, følger vedlagt historien
til et medlem. Hun er også medlem av styret i Fontenehuset Hønefoss, og er nå ansatt i
Ringerike Kommune.
Som det fremkommer av hennes historie, var hun i en periode innlagt i 70 dager på en
institusjon til en kostpris på kr 7000 pr dag; i alt kr 470.000.- for den perioden. Etter at hun
begynte å bruke Fontenehuset som en del av sin rehabilitering har det ikke vært nødvendig
med nye innleggelser.
Dette er en av våre medlemmer. Vi har mange med tilsvarende historier, så innsparingen for
samfunnet ved overgang fra institusjonsbasert behandling til medlemskap på Fontenehus er
betydelig.
Medlemmenes behov for støtte fra det kommunale hjelpe apparatet reduseres også
betydelig.

Helse oq arbeid samtidiq:
Det ble i februar 2016 ulførl en nasjonal arbeids og studie undersøkelse på Fontenehusene i
Norge. Undersøkelsen tok utgangspunkt i de medlemmene som var aktive på Fontenehuset i
denne perioden.
På Fontenehuset Hønefoss var dette 62 medlemmer. 90% deltok i undersøkelsen.
Resultater fra undersøkelsen viser at:
o 11o/o av medlemmene er i studier.
o 21% av medlemmene er i lønnet arbeid.
o 35o/o ønsker å komme ut ijobb.
. 32o/o ønsker å starte i studier.
Vi vet at Ringerike Kommune kjenner godt til Fontenehuset Hønefoss, og vi er veldig
takknemlige for den støtten vi får. For nye Fontenehus stiller staten klare krav til at det ved
oppstart er forpliktelse fra kommunen om støtte på 50% av driftsbudsjettet. Samme krav vil
fremtiden også bli stilt til eksisterende Fontenehus.
Telefon: 32 1266 1Q o post@fontenehuset.com

.

Bankkontonr,:22803092552

.

Org.nr.: 936 173 560
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Helsedirektoratet slgnallserer at deres bidrag vil bli redusert, da det skal fordeles på flere
Fontenehus.

I

i
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På bakgrunn av ovennevnte orientering og argumentasjon for utvidet støtte anmoder vi
Ringerike Kommune om å øke sin støtte til Fontenehuset Hønefoss fra kr 1 mill. til kr 2 mill.
årlig.

Vedlagt følger en medlemshistorie, retningslinJer for tlldeling av midler fra HelsedireKoratet
og regnskap pr 30/6 a 2017 . Trekker vi ut gaver og grasrotandelen går vi med underskudd.
Hønefoss

Tronrud

Styreleder

Annlaug
Daglig leder

Det Økonomiske aspektet ved min sykdomshistorie

1. - Ble syk
Jeg er en kvinne pä 29 âr, og min historie starter i 2010. På dette tidspunktet var jeg i fulljobb og livet
føltes meningsfullt, men helt ut av det blå fikk jeg et panikkanfall. De neste ukene fulgte med flere

angstlignende anfall og mens tiden gikk ble sykemeldingsperiodene mine tettere og tettere. Helt
fram til januar 2011, da klarte jeg ikke lenger å jobbe. Jeg gikk fra å være ei aktiv, sosial og engasjert

jente til å bli innesperret, redd og deprimert. Livet hadde lenger ingen mening.

2. - Hjelp fra kommunen
Jeg var sykemeldt i ett år, deretter kom NAV på banen med AAP. Fra 201-'J. og

til 2013 kjempet jeg
jeg
jevnlig
hver dag mot mine egne demoner,
var
hos psykolog og trodde ikke lenger på et liv uten
denne hverdagen. I november 2013 ble jeg lagt inn på Elektiv avdeling på Røysetoppen, dervar jeg
uker (49dager x 7000kr =3430 00kr). Jeg ble skrevet ut rett før jul og planen var å stå på egne bein,
men allerede imars 201.4var jegtilbake på Røysetoppen

foret 3 ukers opphold

i7

på samme avdeling

(2ldager x 7000kr =147 000kr). På dette tidspunktet trodde jeg at livet mitt ville bestå av jevnlige
innleggelser, ufgrhet og kanskje også en avslutning på livet. Under det siste oppholdet ble jeg tilbudt
en kontaktperson i kommunens psykiatriske team. Dette er også utgifter for kommunen.

3. - Fontenehuset

Hønefoss

Da jeg var innlagt siste perioden fikk jeg kontakt med Fontenehuset, dette ble vendepunktet i livet

mitt. Gjennom Fontenehuset ble jeg kjent med andre mennesker i lignende situasjoner, vi fokuserte
på det friske og hva som ga hverdagen mening. Dagen gikk med åt gløre arbeidsoppgaver slik at huset
kunne eksistere, det ga en mening som lot meg tenke framover. I løpet av noen uker gikk jeg fra å
være den innesperra, redde og deprimerte jenta tiligjen å være aktiv, sosialog engasjert. På
Fontenehuset fikk jeg troen på meg selv, tanken på nye innleggelser forsvant mer og mer for hver
dag. Jeg hadde ikke lenger det behovet. Gjennom Fontenehuset jobbet jeg aktivt for igjen å kunne
komme tilbake til arbeidslivet.

4.

_Nå

I dag skriver vi 2017,jeg har endelig kommet meg ut ijobb. Jeg er en skattebetaler på lik linje som

alle andre og jeg er stolt av lønna som kommer inn en gang i måneden. Den har jeg fortjent etter alle
årene med sykdom. Jeg jobber i dag som vikar i boliger for psykisk utviklingshemmede i Ringerike
kommune. Det fØles ut som jeg har funnet mitt kall, jeg gleder meg til å gå på jobb. Samtidig går
tankene mot en utdannelse slik at jeg kan få en fast jobb og gjøre enda mer innenfor min jobb. Jeg vil
gjennom mine egne erfaringer hjelpe andre.
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Uelsedirektoratqt

Returadresser Helsed¡rektorâtet, Pb. 7000 5t. Olavs Flass, 0130 oslo, Norge

STIFTELSEN FONTEN EHUSFT HøNEFOSS

Deres ref.:
Vår ref.:

AR194373902

3s02 HøNEFOSS

Saksbehandler:
Dato:

Randi Røed Andersen

Postbok 245

t4ß74t-3o
07.o6.20L7

lnnvilger tilskudd til Fontenehuset Hønefoss over statsbudsjettet 2Ot7 kap.765,
post 73
Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 03.O4.2OL7 under tilskuddsordningen Drift av
Fontenehus og Fontenehus Norge.

INNVI LGELSE AV TITSKU DD

Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 2 300 000 kroner til Fontenehuset HØnefoss over
kap. 765, post 73 på statsbudsjettet for 2017.
Av årsregnskapet deres tor 20L6 fremkommer det en Økning i årsresultatet fra 2015 til 2016 på
541 884 kroner. Med bakgrunn i oversendt rapportering har vi anslått at tilskuddsmidlene fra
Helsedirektoratet utgjør en andel på 43 prosent avderes inntekter ¡ 2016. Dette utgjØr igjen
233 000 kroner av det økte årsresultatet, anses som ubrukt tilskudd og er inkludert i
tilskuddsbeløpet.
Utbetaling for i år blir på 2 067 000 kroner.
Termindato
16.06.2017
20.08.2017

Terminbeløp
1 067 000
1 000 000

Kapittel.post
kap.765, post 73
kap. 765, post 73

For 2O77 er det bevilget 31 500 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 15 søknader,
og av disse har 15 fått t¡ldelt tilskrjdd.
vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet
måloppnåelse og fremdriftsplan.
I

Vi har prioritert å innvilge flest mulig sØknader innenfor et begrenset budsjet! derfor innvilges
sØknaden kun delvis. TilskuddsbelØpet økes fra fjorårets nivå.

Helsedirektoratet
Avdeling psyklsk helse og rus
Randl Røed Andersen, tlf.: +47480A4987

Postboks 70ffi St, Olavs plass, 0130 Oslo . BesÉksadresse: Un¡versltetsgata 2, Oslo . Tlf.: 810 20 050
Faksl 2416 30 01 . Org,nr.: 983 544 622 r po5tmottak@helsedir,no . www.helsedirektoratêt.no

Tilskuddsmidlene skal nyttes til å hjelpe og støtte nennesker i målgruppen, slik at de kan
fremme sine sosiale, Økonomíske og yrkesrettede mäl på egne premisser.

V¡LKÅR FOR TITSKUEDET

Må|, f6ringer og vilkår
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.

i¡lskuddet skal dekke utgifter tll aktlvltet som retter seg mot rnålene:
Hovedmål:
Bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal delta
i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid.
Delmål:
. Bidra til drift og god kvälltet I tilbudet ved Fontenettuserte.
. Etablerere flere Fontenehus.
. Fremme det landsdekkende samarbeidet og læring mellom Fontenehusene.

Helsedirektoratet legger følgende føringer for arbeidet som skal utfØres
Fontenehuset må ses på som en integrert del av kommunens tilbud til den aktuelle
målgruppen. Fontenehuset må forankres i kommunens planer etter plan- og
bygningsloven. Ved interkommunalt samarbeid gjelder dette tilsvarende for de
invslverte kommunene.
Ved sôknad om etablering av nWt Fontenehus, må vedtak i kommunestyret foreligge.
Ved intèrkommuniilt samarbeid gjelder dette alle de involverte kommunene.

¡
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Tilskuddet skal benyttes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i sØknaden
Tilskuddet skal primært brukes til lønn og drift av stillinger, men også andre
driftsutgifter som strøm, husleie mv. kan dekkes.
Ved etablering av nytt Fontenehus kan en míndre andel av tilskuddet brukes til
investeringer som inventar og utstyr rnv. Dette må vurderes n¿ermere i hvert enkelt
tilfelle.

r

¡

Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til
¡ lnnkjØp av motorkjøretøy
Tilskuddet kan ikke omdisponeres t¡l andre formål uten skriftlig godkjennelse fra
Helsedirektoratet.

RAPPORTERINGSKRAV

Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år,
skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd.'Nærmere krav til rapporter¡ng finnes
nedenfor.

Det skal rapporteres i elektronisk skjema iAltinn. Lenke finner dere på
www.helsedirektoratet,no/tílskudd. Når du skal søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd,
ei det en fordel å ha en rolle for virksomheten i Altinn. Les mer om dette på nettsidene.

Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette
gjØr dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav:
- Antall medlemmer (registrerte, aktive og igjennomsnitt pr dag)

- Antall ansatte
- Antall arbeidsgivere med avtale om overgangsarbeid

- Andel av medlemmene som deltar i overgangsarbeid
- Andel av medlemmene som er i ordinært lønnet arbeid, herunder andel som er
kommet iordinært lønnet arbeid det siste året
- Andel av medlemmene som er under utdanning, herunder andel som har startet
i utdanning det siste året.
- Oppnådd akkreditering etter.de internasjonale retningslinjene til Clubhouse lnternational, evt.
hvor en er i prosessen mot akkreditering.
- Samarbeid med andre aktører som eksempelvis NAV, kommunen (bl. a. ACT-/
FACT-team), distriktspsykiatriske sentre, næringslivet, brukerorganisasjoner
- Beskrivelse av Fontenehuset i kommunale planer
And re rapporteringskrav:

.

fremdriftsplãn

Regnskapsra pporterin g
Regnskapet skal vise de samlede utgiftene som inngår i drift av virksomheten.
Regnskapet skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden

Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal
føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser
hvilke artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per a.rt og trenger
ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer ínformasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene.

Revisorkontroll
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig
kommunerevisor fif. 5 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med
Den norske revisorforen¡ngs standard l5A 805 "Særliee hefLçyn ved revision av enkeltstående
regnskapsoppslillinser og spesifikkq,elementer, kontoer eller poster i en resnska.pso.pþstilling".
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll.

Dersom innvilget tilskudd er hpyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse forto år av gangen.
Krav

.

til revisorbekreftelse gjelder ikke for:
tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner

-3-

tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens
regnskapsrevisjon
a

a

tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets rev¡derte
totalregnskap
mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas
revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret

e
KLAGERETT

Det er klageadgang på vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven 5 28. Klagefristen er tre uker
etter at brevet er moftatt. Klagen skal sendes til Helsedirektoratet (postmoLlak@helsedir.no
eller vår postadresse) og merkes med vår referanse, 1419743. Helsedirektoratet vurderer om
det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen for endelig
avgjØrelse i Helse- og omsorgsdepartementet som er klageinstans.

VIIKÂR
Tilskuddet utbetales når Helsedirektoratet har mottatt vedlagt <Aksept av vilkår>. Akseptbrevet
må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev. lnnvilgelse av tilskudd
kan trekkes tilbake etteren purring.

AKSEPT AV

All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes
med vär referanse t413743.

Vi Ønsker dere lykke

til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene.

Vennlig hilsen
Ann Nordaie.f
seniorrådgiver
Randi RØed Andersen

seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent el ektronisk
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Fonteneh uset
ØTOruOMISKE RAPPORTER
Regnskapsperiode: Juli - September 2OL7

IN N HOLD

LIKVIDITET
EGENKAPITAL
BALANSE
RESULTAT

KoNTANTSTnØvr
G

t

Ç

l-i:)

RAFIKK

T}K{}N{}MTÞTtT.çËT
[Tr,l

rurl

r ¡' 5 p¡

trrlt*sr

1 H. I r¡c-;e *

¡x g l-å Àr¡rtu+f¡s,

Utskriftsdato:

I
16.!0.20L7

øI(ONCIMISK OVERSIKT
Fontenehuset
Regnskapsperiode: iuli - September 203-7

ln

ntelder/t¡lskudd

Varekostnad
Andre inntekter

1.191967
-26693

3 776 752

3 955 781

Anleggsmidler

-97 880

-91 906

Omløpsmidler

2 410631
3 678 37r

0

fì

n

Sum eiendeler

6 089

Egenkapital
Langsiktie gield

2 28131,6

2 030 501

2 996 000

2 996 000

Kortsiktig gjelcl

81 1 686

1"t65274 3678871

Til dekning av kostnader

-1 089 807

Lønn og sosiale kostnader

-2

-338142

Driftskostnader

-289 512

Resultat etter finans

-2294 618
-815 725
-75 230
674 302

611

-1 004292
-78 783
250 81s

-26 838

Finans

U6

3 863 87s

6 089

5um egenkapital/gjeld

2

3 027

B2B

002 5 508 209

002

481 708
5 s08 209

AKKUMULERT RESULTAT

OMSETNING

nlár

2 480 380

6lfjor

llittil

øBudsjett

I

år

^-.-,Hittil

lfjor --*Budsjett

800 000

000 000

600 000

I

1 s00 000
1 000 000

ì

400 000

:

200 000

j
l

500 000

-200 000

I

-400 000

0

Mar

Sep

Jun

Mar

Des

Sep

Jun

Des

EGENKAPITAL

LIKVIDITETSRESERVË

3 s00 000
3 000 000

-Egenkap¡tal -Kravegenkapital

2 500 000

2 500 000

2 000 000

2 0ûü Urlü

1 s00 000

1 500 000
1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

0

t'

0
IB

Mar

Jun

sep

Dês

Mar

kviditetsreserve

sep

Des

Sentrale forhold som påvirker likviditeten

NØkkeltall
Li

Jun

3 13s 659

Resultat før elatraordinære poster

Egen kapitalandelen.

36,9%

Ordinære avskrivinger

Avkasrnìng hittil i år

-4,2%

Endring kunder

*
-250 815

67 499
768232
0

Endring varebeholdning
Endring levcranddører

-r22253

Andre balanseendringer

-201257

Avdrag langslktlg glelci

0

Endring egenkapital

0

+ Se

kontantstrømrapport for alle endr¡nger

utskr¡ftsdato: 16.10.2477

I

I

KOM MENTARER TIL REGNSKAPET
Fontenehuset
Regnskapsperiode: Juli - September 2017
FORUTSETNINGER OG FORBEHOLD

Regnskapet bygger på innleverte bilag, og pliktige avstemminger foretatt av oss

øKONOMISK UTVIKLING
Regnskapet hittil September viser et underskudd på kr -250 816 mot et overskudd
tid ifjor. Likviditetsreserven utgjØr kr 3 135 659,

påt

kr 674 301 på samme

øKoNoMIsK KoMMENTAR
Tilskudd som er mottatt pr.30,09.2017, men som gjelder for en lengre periode, er periodisert i hht god
regnskapsskikk, det samme gjelder for tilskudd som man er sikre på størrelsen av, men som pr.30.09.1-7 ennå
ikke er mottatt.
De tilskudd og inntekter som er

mottatt pr.30.09.1-7 er bokført på sine respektive inntekstkontoer, mens

tilskudd som man vet kommer, men som il<ke er mottatt, er bokført under "periodiserte tilskudd". Det
samme gjelder andre inntekter som ikke er mottatt pr.30.09.1-7, disse er bokført under "periodiserte andre
inntekter". Det samme gjelder tilskudd og inntekter som er mottatt men som gjelder for en lengre periode.
Kostnader som er av større betydning, er også periodisert. Herunder er også budsjettert refusjon av mva
bokført for 9 mnd. Det er ikke hensyntatt økt husleie.
Jeg har lagt inn budsjettet

Ht

for 2017 med lik fordeling pr.mnd.

tsEN/KONTAKTOPPLYSN r NG ER

Med hilsen
KjellJ. Nielsen Strand
Autorisert Regnska psfører

RESULTATRAPPORT
Fontenehuset
Regnskapsperiode: Juli - September 2A17
I hele

Sum inntekter
Kjøp varer og tjenester
Behold ni ngsend ring

1"

n

19r 967

1 569 150

LE KOSTNADER

-858
-97
-133
-1 089

-97L733
-91794
-120 798

DRIFTSRESULTAT

-262675
0
0

Rentei nntekter
Rente driftskonto
Rentekostnader

-26 838
-26 838

NETTO FINANS

Ekstraordi nære in ntekter
Ekstraordinære kostnader

0
0

Skattekostnad

0

ner
RËSULTAÏ

Utskriftsdato
L6.tO.2017

0

913
35s
s39
807

SUM FASTE KOSTNADER

ford

14 059

0

-16 557
-321 585
0
-338 142

Avskrivninger
Andre kostnader

0

-289 512

-377 rB3

0

0

-1 187 325
-24 273
-290 4A6
0
-31,4 619

26394
624
0
-26 001
-2s 377

0
0
0

LOLT

Budsjett
l-littil

Hitril

752

tL65274 t 528 398

Andre ¡nntekter
Lønn og personalkostnader
Feriepenger
Arbei

-4t

lår

Avvi
Bud

ioden

-26 693
0

t

BRUTTOFORTJEN

SUM

Budsjett i

låri

kroner

-363t24

3 776 752
-97 880
0

3

67887t

I

6 776 600
-163 008

5 345 902
-138 632

0

3 955 781
-91 906
0

0

0

-906 323

3 863 875

6 113 592

s207 269

0

0

-3 898 932
-367 176
-483 192
-4 749

-3228703

-930 698
24 376

0

194

0

0

Cl

0

320
-5 56L

-2253970

-r2 741
97 5I8

-338743
-2846 6rt

-2924199
-275 382
-36239{.

674 229
2L 4B4
23 651

-3 561 975

7!5 364

7 71,6
-3t 179

-62 499

-72819

-94L793

-871" 218

-74 526
-741 199

0

0

:0 320
-70 575
0
-60 255
-25L215

753 532

-1,872
0
-780
-2 652

0
0
-79 230
-79 230

1ls

-23

463

-253 898

-ro04292

-944 037

79L82

-97 092
-1"

!61 624
0

-12587t6

-86772

-t

232 199

c

-L3r8 97r

0
-104 004
-101 508

624
0
-1.O4784
-104 160

0

n

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0
0

0

0

3 051

-253 866

674302

4 û68

-249798

€37

0
0
-78 783

461

-78 783

L 872
0
-78 003
-76 !3!

0
n

0
0

0
0

0

0
0
-290 529

0

-250 815

0

-81s 725

300

-345 692
-459 541
-4 033 936

4)6

624

0

-709 439
-298 005
-2 294 61.8

-145 639

-t72033

-1"

-1787 t75

105 576

-289 069

0

Prognose
Hittil+Bu

Arets

47J7 45C
-r2225Ê

4 s85

fjor

Bud

2

0

't

BALANSERAPPORT
Fontenehuset
Regnskapsperiode: September 2017
I

hele
01.01

lmmatr¡elle eiendeler mv.
Tomter, bygninger, eiendom
Tr.sportmidl, inv, maskiner
Finansielle anlesssmidler
SUM ANLÊGGSMIDLER

lev.
Krrndefordringer
Merverdiavg., opptj. Tilsk.
Andre fordringer
Kortsikt¡ge finansinvest.
Kontanter og bankinnskudd
suM oMLøpsMrpLER *-*
Varelager og forskudd

SUM EIENDELER

30.09

01.0r.

0

0

2 385 387

2 3s1068

25 244

].29 312

0

0
2480 380

2410631.
0
514 016
0
86 786
0
3 077

3 678

6 089

569 _

371

002

0

-2542L6

30.09

Aksjekapital
Annen ¡nnskuttegenkapital
Opptjentegenkapital _
SUM EGENKAPITAL

50 000
223'J.3L6
0
_
2281376

Avsetning for forpliktelser
Lanesiktie sield

0

0

2 996 000

2 996 000

SUM LANGSIKTIG GJELD

2 996

2 996 000

000

50 000

2231316
-2å0815
2 O3O 5O].

0
80 317
0
3 201 727
3 027 828

5 508 209

ñ

l(ortsiktige lån
Kassekreditt
Leverandgrgjeld
Skattegjeld
Skattetrekk og andre trekk
Skyldige offentlige avg.
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld

4!7 69L

0
273 677

SUM KORTSIKTIG GJELD

811

481 708

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

0

0

0

150 992

28740

0

0
110 528
68 763

101 588

L4t 4L5
0

6 089

686

002

5 508 209

FINANSIERING

n

Ëgenkapital BAnleggsmidler/Langs.gjeld

Et

Oml.midler/Korts.gjeld

6 000 000
5 000 000

4 000 000
3 000 000
2 000 000
1

000 000

Eiendeler
Egenkapitallgjeld

Utskriftsdato:

t6.L0.2OI7

RESULTATRAPPORT Juli - September

20t7

Fontenehuset
lår

Tekst

Budsjett

i

lår

Avvik

i

H¡ttil

perioden
1 642 000

3 467 000

0

0

0

92 000
77 172
23 tO4
40 356

t79 400

-87 4m
-73 827
-15 395
9 105
-612sL
-1 850 250
59 835
o
-377 r83

779727
220 984
207 750
84 940
77 863
0
-116750
169 588
146250

Gaver
Lunsjin ntekter
Grasrotandelen
Andre inntekter
Periodisert driftstilskudd
Period¡sert andre inntekter
Refusion
Sum inntekter

0

-1 850 250
59 835
48 750
7 r9L967

Kiøo varer Õp f¡enestêr
1

til ansãtte
Fordeler i arb. forhold

Lønn

Andre godtgjørelser oppgpl.
Off. refusjoner vedr. arb
Andre

Strøm, fyring
Kommunale avgifter
Renhold
Leie maskiner, inventar mv

0
0

48750
1 569

1,50

3776752
-95 420
'900
-1 561

3 375 0'10

7r,7

0

0,0

538 210
254997

Lr,4

EE

2,2

7r5

91,8
5,9

)1

0,0
-19,0
4,5
3,9
100,0

tç

-3J 001
-501
-1 749
-3 501

8 476
383
5C,1

0

-43752

t-4 059

-97 880

1 528 398

tzA

-96 890
-1 328
1 020

-794 820
-179 913
0
0

33 105
33 023
1 020

-279 077
-2 010
1 020

0

0

0

0

-974733

115 820

910

7

355
-97 35s

-253 898
-253 898

7

-9r794

-5 551
-5 561

133 539
s39

r20798
rza

-!2747
-12741

-16 557
-16 557

-74 273
-24 273

7 776

-4 500
-3 758
-LO 741
-32 709

-12 501
-4 40r
-5 001
-13749

8 001

-76 575
-118
0
0
26 693

Matkjøp
Tilbehør mãt
småt¡ng kjøkken

84 999
38 499
31 251
67 251

H¡nil

%

1 L25 000

2 767 000

Tilskudd
Prosjektmìdler
NAV (ips)

tL65274
-76! 775

-858

7749
3

-1328

7 716

-Ã

643
.)Jrì

-L8 960

0,0
0,0
2.6

497

93 753
183 753
0

0
746250
4707 450
-105 m3
-1 503
-5 247
-10 503
r27 256

367A87L

97

4 s85 194

7973964

52,3
7,4
0,1
0,0

-2384 460
-539 739

74)
-338743
-62
-62
-36 536
-16 4L5
-25 243
-74 348

Prognose

fjor

Awìk

Budsjett

0
0

5,4
2,5
2,0

92 000
r19 777
-3L7 21.6
-47 847

-1-40 004

13t 47r
-3 310
-J 5L1
-138 63.2

4 500 000

b,b
13,8
4,0

0

)')

-15 890
-183 753

75 7t6

1q

20

0

0,0
0,0

-7!6750
:69 588

0
0

0,0
0,0
0,0

a1

0
-930 698

!27 500

5,¿

100,0
7,2

9 583

O,O

OU¡

0,1

3 686
10 503

2.6

24 376

-906 323

54,7
11,5
0,0
0,0

410 496
76A 727

-20r0
1 024
0

0
-7 924 199

370

3 955

21 484

9,0
0

-362394

7 7

73 6sL
23 651

7

-728r9

7

-72 819

1,0
4,4
0,7
2,0

-37 503
-13 ¡03
-15 003
-47247

7 7

0,8
0,3
0,9

781

-89 832
-786
-1 288
0
-91
853

339 996
153 996
125 004
245 004
0
0

906

2,3

875

97 7

6 !L3 592

5

^))
3,5

-3-"19 280
-719 652

-2768784

0,1

0

_n(

-74 526
-74

967

-19 940
-3 320
-33 081
-49 539

269

-458 930
-2 010
1 020
0

0

-298
005

0

-3 228 703

-3 898

439
439

10 320
320

-10 244
-33 101

100,0

7r7 600

-2 OO4
-6 996
-14
-:63 008

-1 668 083
-r39 272
-818
27 5I5
-577
-r7a7 775

2t 484
5,8

-362394

I'J

0,0
0,0

oÕ,5

260 000
544 45s
159 336

88774

-175 i82

7

195 000
6276 600

4 592 000
LLg 727
400 384
2921"49
r23 439
709 L14
51 251
-716750
169 588
195 000
5 345 902

2 700 000

7

-367 776
-367 776

-345 692
-345 692

-483 192
483 192

-459 541
-459 541

-97 097
-97 092
0,5
0,1
0,8

-50
-17
-20
-54

004
604
004
996

-86

-86772
-49 037
-2A

8t6

-30 244

-88 097

RESULTATRAPPORT Juli - September

20t7

Fontenehuset
Tekst

lår

Budsjett

i

perioden
Alarm
Mindre anskaffelser
lnventa r/Datautstyr
Rep ved.hold lokaler/utstyr
Tilrettelegger Arbeid og Bistand
Regnskap og revisjon
Kontorrekvisitå
Data kostnader
Aviser, tidsskrifter, bøker
Avgifter konferanser, opplæring
Reiseutgifler/diett opplæring
Faculty meeti n g/verdenskonf .
Kurs Fontenehuset + landsmøte

perioden

7o

H¡rt¡l

2

-6 220
-7 L56
-77 786
-40 997

0,2

7,t

-6 372
-1 503
-11 250
-37 494

0

0

0

0,0

0

-234M

-4L250

-a 294
-7 031
-742
-53 451
-26 482

-3 750
-20 106
-I 149
-18 000
-12 000
-2 499
-3 999
-4 374
-1 500
-10 500
-2 00r.
-999
-8 250
-7 500
-750
-5 751
-501
-72 501-

17 806
-4 544
13 075

-141"2r4
-15 764
-t4 a97
-3 62I
-72 937
-30 635

-2872

0
0

ñðtÊÎcoÊ<¡

-262675

Utskriftsdato:

Buds.jett
%

-3 678
-26 3r9
526

-321 585

16.r.0.2017

H¡tt¡l

-501
-3 750
-72 498
0

-1 300
-7 t46
-3 406
-4 533
-3 11"4

RESULTAT

Budsjett

-2t24

Porto
Bilgodtgjørelse, pl
Passasjertillegg
Opplæring t¡lrettelegger
Fritidsprogram
Rekla me/annonser
Kontingenter og gaver
Fo rsikringspre m ie r
Bankgebyr
Kostn. Arbeids- og studiesenter
Medlemsavgift ICCD
Andre kostnader
Andre
er

Rentêkostnader
Rentekostnader

lår

-4 L79
-30 069

-62a9

Renteinntekter
Renteinntekter

Avvik

-2L27

Telefon/Mobiltelefon

I

i

0

-44
-5 535
-794
-65 531
-11 000

I

40]
-35 451
-r4 482
2 499
3 999
-r.915

0

-450
-17 992

Í\)

2,7

0,4
4,4

a,!
r,9
0,8
0,0
0,0
0,5
0,7
0,3
0,1
0,1
0,4
0,4
7,4
4,4
0,1
5,6
0,3

200

-2 678

2755

-r2284

-1 405
-3 534
5 136
7 500
706
2L6
-293

)a

-123 750
-11 250
-60 318
-3 441
-54 000
-36 000
-7 497
-L7997
-13 722
-4 500
-31 500
-6 003
-7997
-24 750
-22 500
-2 250
-!7 253
-1 503
-2r7 503

0,1
7,L
0,8

152
-5 653
-66 536
0

-r7 464
-4 5L4
45 427
-774
-18 931
5 365
7 497
71 547

-7747

0

0,0

-4 873

18.5

,t7203?

-^Ê

79 tA2

1.7

-25t2L5

0,0
0.0

-1" 872
-7 872

1",7

-780
-780

0

o0

1472

0

0. 0

7 872

-26 838
-26 838

-26 001
-26 001

-437
-837

-74783
-78 783

)1

-290 529

-250 815

-6,6

017

nq

nç
0,0
0,4
0,0
4,6
0,2

2971
-r- 158
4 556

-78 003
-78

003

3

051

1,7

0.1

-253 866

753

0,0
1,3
0,1
E?

-49 992
0

0

-165 000
-15 000
-80 424
-4 596
-72 000
-48 000
-9 996
-15 996
-r7 496
-6 000
-42 000
-8 004
-3 996
-33 000
-30 000
-3 000
-23 004

-r82 464

-2004

-3 162
-285 448
-13 751

-19 5J.4
-35 003

-4770
-90 931
-42 635
-z 499
-4 449

-22366
-4 778
-22784
-6 606
-5 532
-23 089
-24 I70
-53 234

18,7

-26 357
-7 232 I99

19,0

105 576

-145 639

0

0,0
0,0

2 496
2 496

624
624

230
230

2,0
2,0

-104 004
-104 004

302

L7,O

4 068

532
0

-79
-79

nL

-1"5 000

-290 004
-11 004
-63 000
-L 161 624

-747199

0

-624
-624

1

A,T

0,1

-47

624
614

-7 657
-81 536
-53 495

36 643
-70 575

-289 nÃq

0

-8344

-2004

-0,1"

13 350
-31

26394

-8 496

nn

7 822
79 216
1 398
-r.536
I 977
5 830
-50 234

Budsjett

0,1.

0,3
0,1
0,3
0,1
0,3

-275r

-871,278

0

Ârets budsjett

0,1
0,2
0,5
2,6
3,0
0,2
0,0
0,1
0,9
0,1
0,0

0

-4874

-15 750
-290 406

ct

-4 464
-5 259
-8 r87
-r9 462
-102 L66
-177 674
-7 048
-1 061
-4 106
-36 527
-4 642

-10 590
-5 537
-9 97L
-3 432
-13 652
2 L87
-1"5 026
-1 168
-49 697
-3 472
-209 457

0,3
0,3
0,1
0,7

69/U
-8249

_q ?q?

Prognose

%

-4 605
-4 533
-14 839
-16 610
-52 484
-r4 282
-2 661
-2129A7
-11 000
-10 607
-941793

0

-2A9Stz

0,1
0,0
0,2
0,8
0,0
2,6
0,2

lfjor

Awik
Eudsjett

r04784
-1.04

784

-249794

BUDSJETT
Fonteneh uset
lan
37s 000
59 300
28 333
12 833
ro 417

Tilskudd
NAV {ips)
Gaver
Lunsli nntekter
Grãsrotandelen
Andre inntekter

20 417

)so
523 050

Matkjøp

-L67
-583

filbehør mat
småting kjøkken

1
Lønn t¡l ans¿tte

Fordeler

375 000
59 800

70 4't7
20 4L7
16 250
050
-11 667
-167
-s83
-1 167

375 000
s9 800
28 333
L2 833
70 41,7
20 471

-264940

-11.667
-1.67

-583

-264 940

-40 266

-40

-s83
-1 1,67

lnventar/Datautstyr
Rep ved.hold lokaler,/utstvr
Regnskap og revisjon
Kontorrêkvis¡ta
Dätakostnader
Av¡ser, tidsskrifter, bøker
Avgifter konf eranser, oPPlæring
Reìseutg¡fter/d¡ett opPlæring
Faculty meeting/verdenskonf .
Kurs Fôntenehuset + lãndsrnøte

Telefon/Mobiltelefon
Pôrto

-4 167
-\ 467

-4 167

-1 667

-13 7s0
-1 250

-1 667
-4 583
-708
-Lß7
-1 250
-4 166
-13 750
-1 250

-67t2

-6'702

-6 000
-4 000
-833

-6 000

-1 458
-500

-708
-1,67

-7254
,4 766

264 940
-59 971"

t2 833

12 833
L0 477

zo 417

375 000
59 t300
28 333

4U

20 471

10 417
20 llJ
16 250

667
-L67

-11 þþ/
-1 67

7.O

16 250

-1i 667

-1.1 667

-167

^\67
-s83
-i lþ/

-s83

-764940

-1.1"

375 000
59 800
28 333

4!7

10

20 4t7

Total

NoV

375 0C0
59 8C0
28 333
12 833
7Ð 417
20 41.1
L6 ?S0

375 000
s9 300
28 333

-r!6f7

-L7 667
-167
-583

375 000
s9 8æ
28 3æ

%

4 500 000

71,7

6A0

1r,4

339 996
153 996
I 25 004
245 004

5,4
2,5
2,0
3,9

-1-e7

140 004
-2 004

0,0

-583

,6 996

0,1,

LA ¿1.7

IA

20 417

20 4r7

4L7

77t

16250

-4 167

-4 !67

-1 467
-7 667
-4 583
-708

467

-r

-1 667
-4 583
-708
-167
-1 250

-4 1,67
-L 467
-r 667
-4 5B3
-708

-264910 -264940

:l

467
667

-1250

-L 250
-4 166
-13 750
-1 250

-6702

-6702

-6702

-6 000
-4 000
-B33
-1 333
-1 458
-500

-383
-6 000
-4 000
-833
^1 333
-1 458
-500

-4166
-:t3 750

-833

-6 000
-4 000
-833

-1 458
-500

-1 45B
-500

-1 458
-500

940

598

-4 L61
-r 467
-1 667

-4 166
13 750
-1"

2sO

-6102
-6 C,00
-4 000
-1 333
-L ¿58
-500

166

s09 466

9¿0

'264940

598
-30 s98

-264940

-40 266

-8 091
-B 091

-4
-1
-L
-4

1,67

467
667
583

-1161

-r

467

-1 667
-4 583
-708

-1 467
-1 667
-708
-L67
-1 2s0
-4 1Þ6

-76"7

-1230

-1 250
-,x 166
-1.3 750
-1 250

-6 7t)2

-6702

-3i33

-383
-6 000
-4 000
-833

-1 250
-4 166
-13 750
-1 250
-6 702
-383
-6 000
-4 000
-833

-1 250
-4 166
-13 750
-i 250
-6 702
-6 000
-4 000
-833

-6 010
-4 010
-833

-1 458
-500

-1 458

-1.

-50.9

-4 767
-r 467
-1,667
-4 583
-708

4i8

-510

-1 458
-500

2

6 113 592

598
-30 598

-30

2,2

1e'1

-59

-s 091

-1.67

-1250

-264
-59

,n667
-r

-40 266

-40 2.66

-704
-167
-1 250
-4 166
-r.3 750
-1 250

-1.67

-264

-i9

-a o91

.+ LÞ/

-\

-så3
-J. 167

598
-30 598

-8

-re7

509 466

509 456
-?É4 940
-59 971

-167
-583

-L L67

-40 266

-40 266

-8 091

-1 250
-4 1.66
-13 750
-1 250
-6 702

375 000
59 800
28 333
1.2 833

-30 598

-383
-6 000
-4 000
-833

-4000

375 000
59 s00

509 466

-3 091

Strøm, firinB
Kommunale avgifter
Renhold
Leie maskiner, inventar frìv.
Alarm
M¡ndre anskaffelser

375 000
59 800

10 4L7

okt

Jul

Jun

523 050

-30 598

-30 593
-30

-40

10 4r7
20 41,7
16 250

523 0s0

-59 971

i

375 000
59 800
28 333

s09 466

509 466
-264 940

Mai

Mar

Fet)

.:l 179 280
652

-367

1

192

-50 004
.\1 604
-20 004
54 996
-8 496
-2 004
15 000
-49 992
-165 000
-15 000
-80 424

-6 000
..4 000
-833

-72 000
-48 000
-9 996
15 996
-r1 496
'6 00c

-5¡10

7

97 092
092

-4 167
-'r 467
-1 667
-4 583
-703
-761
-1 2s0
-.1 166
-1.3 750
-1 2s0
-6 702
-383

-1 458

54,7

,4 596

0,8
0,3
0,3
0,9
0,1
0,0
0,2
0,8
2.,6

1,3
0,1
1,1
0,8
o,2
0,3
0,3
0,1

BUDSJETT
Fontenehuset

-667
-333

-667

-661

-667
-333

-3 500
-667
-333

-3 s00
-667
-333

-3 500
-667

-3 s00
-667

-2750

-2750

-2750

-?750

-2750

-2750

-2750

Reklamelannonser
Kontingenter og gaver

-2 500
-2.s0

-2 500
-250

-2 500
-250

Fors¡kringsprem¡er
Bânkgebyr
Kostn. Arbe¡ds- og studiesenter

-7917

-r 917

,1,9r7

-2 500
-250
-7 977

-2 500
-250
-191,7

-1,67

24 167

-167
-24 1,67
-917

-24 167
-917

-24 167

Medlemsavgift ICCD
Andre kostnader

-167
-24 !67
-917

-2 s00
-250
-1,917
-167
-24 167
-977

-5 2s0

pl
Pâssasjert¡llegg
Opplær¡ng lilretteletger
Fr¡l¡dsprogram

-91.7

I 7qß

-1b/
-91.7

-5 250

I

798

Rente¡nntekter

8 798

8 798

8 798

a 7qa

208

208

208

208

-3 500
-667

-3 500
-667
-333

-3 500
-667
-333

-2750

-275t

-27s0

^2

-2 5û0
-250

-2 500
-250

-2 500
-250

-7917

-1,9r7

-1,67

^1.977
-tÞ /

-24 167
-977
-5 250

-24 157
-917
-5 250

-2 500
-250
-L 917
-167
-24 ].61
-917

-333

a 798

8 798

-167
-24 !67
-97'1

750
-2504

-250
-1 977

-3 500
-667
-333
-2 750
-2 500
-250
-1 917
-1,67

.24 167
-977

-24 167
-977

-95 802

-96 802

-96 802

a798

8794

a 798

-42 000
-8 004
-3 996
-33 000
-30 000
-3 000
-2¿ OO4
-2 004
-290 004
-11 004

339

-8 667

-s 667

8798

-L 161^624
105 576

208

2ûS

-8 667

.B 667

339

339

-8 667

0,0
0,4
0,0
4,6
o,2

-5 2s0

2 496
-8 667

o,7
0,1
0,1
0,5

-8 667

-104 004

.B

339

339

339

Utskr¡ftsdato:

4 068

1,6.10.2017

0
1,7

Betalingsreglement
2018
Rådmannens forslag

oppdatert pr 25.10.2017

Innhold
1

Forord ................................

2

Barnehager

3

Skolefritidsor
3.1

4

................................

................................
dning

4.1
4.2
4.3
5

Aktiv ferie ................................

Bibliotek ................................
Kulturskole ................................
Hall - leie ................................

6

8

Brann - og redningstjenesten

10

................................

................................

.4

................................

................................
................................
................................

og vaksiner

................................

............

................................
................................
................................

................................

5

.... 5
5
.... 6

.......................

................................

................

................................

................................

............................

7

................................

................................

................................

10
10
11
. 11
11
11

...... 12

Feiing og tilsyn ................................
................................
..........................
Undervisning og andre tjenester ................................
................................

Eiendomsforvaltning
9.1
9.2
9.3

.4

Vann og kloakk ................................
................................
.........................
Gravemeldinger, kontroll og skilt - /varslingsplaner ................................
.........
Parkering ................................
................................
................................
Torg - avgift m.v. ................................
................................
........................

Eiendomsskatt

9

... 3

................................

k drift ................................

7

8.1
8.2

................................

2

Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester ................................
...................
8
Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens sykehjem .......... 9
Vaksiner ................................
................................
................................
.... 9

Kommunalteknis
6.1
6.2
6.3
6.4

...........

................................

................................

Pleie - og omso rgstjenester,
5.1
5.2
5.3

................................

og ferietilbud

Kultur ................................

................................

...................

12
.. 12
13

Leie av lokaler ................................
................................
...........................
13
Tilsyn og renhold ................................
................................
.......................
13
Gebyrer idrettshaller og skoler ................................
................................
.... 13
Miljø - og arealforvaltning

................................

................................

......... 14

10.1
Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker ................................
..... 14
10.2
Diverse varsling og kunngjøring ................................
...............................
16
10.3
Byggesaksbehandling ................................
................................
.............. 16
10.3.1
Ansvarsrett for selvbyggere ................................
................................
19
10.3.2
Ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for foretak med mangelfull kompetanse ........ 19
10.3.3
Søknader som kan forestås av tiltakshaver ................................
........... 19
10.3.4
Spesielle saker ................................
................................
..................
20
10.4
Parkeringsforskrift
– Frikjøp ................................
................................
..... 22
10.5
Kart - og oppmålingsarbeider ................................
................................
... 22
10.6
Planbehandling ................................
................................
.......................
26
10.7
Landbruk ................................
................................
...............................
28
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
13

Salgs - og skjenkeavgifter

................................

................................

......... 29

Salg ................................
................................
................................
...... 29
Skjenking av alkoholholdig drikk ................................
...............................
29
Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve ................................
...... 2 9
Begravelse,

bisettelse,

Utleie av kirkebygg
Renovasjon

gravsted,

vielse

m.v. ................................

til ikke - kirkelige handlinger ................................

................................

................................

............

30

.......... 31

..............................

31

1

1 Forord
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.
Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette
dokumentet.
For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 2017 i tabellene.
Betalingsreglement med satser kun for 2018 vi være tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no/prisliste.

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:
Deflator på 2,4 %
Sammenligning med nabokommuner
Statlige satser
Selvkostprinsippet
Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 eller e-post servicetorget@ringerike.kommune.no,

2

2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.
Pris pr måned i 11 måneder pr år:
Plass -størrelse i %

2017

100

2018

2 730,-

2 910,-

80

2 400,-

2 560,-

70

2 100,-

2 240,-

60

1 800,-

1 920,-

50

1 500,-

1 600,-

40

1 200,-

1 280,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.
Fra og med høsten 2015 tilbyr barnehagene 100% eller 50% plass til nye søkere.
Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.
Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.
Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.
Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er ikke lik i alle
barnehager, den varierer fra kr. 240,- til kr. 250,- for 100 % plass.
Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 500 500 kan søke om redusert
foreldrebetaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.
3, 4- og 5-åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til
å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Husholdninger med samlet inntekt under 450 000
pr år kan søke. Fra 1. august 2018 vil dette gjelde for husholdninger med samlet inntekt under
462 000 kr.
Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige
forskrifter.

3

3 Skolefritidsordning

og ferietilbud

Sats pr måned i 10 måneder pr år:
Plass -størrelse

2017

2017

Hel plass – 5 dager pr uke

2 800,-

2 860,-

4 dager pr uke

2 460,-

2 510,-

3 dager pr uke

1 850,-

1 890,-

Halv plass – 2/3 dager pr uke

1 540,-

1 570,-

2 dager pr uke

1 230,-

1 260,-

Morgentilbud SFO

640,-

650,-

Kjøp av ekstra dag(er)

165,-

165,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.
Betaling av kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass.
Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik
plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
2017
Sats pr uke

1 050,-

2018
1 070,-

4

4 Kultur
4.1 Bibliotek
2018

2017
Overdagsbetaling
1. purring

35,-

40,-

2. purring

100,-

80,-

3. purring

Erstatningskrav

Erstatningskrav

Erstatning tapt lånekort
Voksne

20,-

20,-

Barn

20,-

20,-

3,-

3,-

10,-

10,-

5,-

5,-

20,-

20,-

6,-

6,-

13,-

13,-

8,-

8,-

23,-

23,-

3,-

3,-

20,-

20,-

Kopiering
A4 svart/hvit
A4 farge
A3 svart/hvit
A3 farge
Kopiering o g «rett kopi»
A4 svart/hvit
A4 farge
A3 svart/hvit
A3 farge
Utskrift
A4 svart/hvit
Sk anne / sende dokumenter
Pr. sending
Prisene på kopiering og skanning av dokumenter gjelder også Servicetorget.

4.2 Kulturskole
2018

2017
Kontingent
Kontingent pr halvår

1 750,-

1 790,-

Kontingent bilde inkl. materiell, pr halvår

2 100,-

2 150,-

700,-

710,-

Organisasjoner, barn

500,-

510,-

Organisasjoner, voksne

580,-

590,-

Tilleggs-kontingent samspillgruppe, pr halvår
Refusjonssatser, tjenester pr time

5

Søskenmoderasjon
1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud
Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under kr 280.902,- (3G)

Voksne elever
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5)
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon

4.3 Hall -leie
Leiepris pr time

2017

2018

Hønefoss Arena
Hallflate, lag opp til 19 år

200,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

400,-

410,-

Kamppris

400,-

410,-

Hallflate, lag opp til 19 år

200,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

400,-

410,-

Stor hall

400,-

410,-

75,-

75,-

150,-

155,-

75,-

75,-

Skytebane, lag over 19 år

150,-

155,-

Squash bane, pollett-pris

80,-

80,-

400,-

410,-

Hallflate, lag opp til 19 år

200,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

400,-

410,-

Kamppris

400,-

410,-

Ringerikshallen

Kampsport-rom, lag opp til 19 år
Kampsport-rom, lag over 19 år
Skytebane, lag opp til 19 år

Kamp-pris
Tyristrandhallen

6
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Pleie - og omsorgstjenester , og vaksiner

Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt iht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, samt dette
reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune.
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige sats. Satsene vil kunne bli endret fra
årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.
Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte
ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2018 beregnet til kr 382,- pr time .
Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 205,- pr. måned , uansett hvor mange
timer som mottas.
Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men likevel aldri mer pr. måned enn
maksbeløpet - se tabell nedenfor.
Maksbeløp å betale i forhold til inntekt fremkommer i eget vedtak fra Tjenestetildelingskontoret, og
revideres en gang pr. år.
I husstander med ektepar/samboere hvor hjelp kun blir gitt til èn av disse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.
Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig økonomi,
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med funksjonshemming, sykdom
eller andre grunner.
En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden
vil bli vurdert i hht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2016 kr 92 576
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2017 kr 93 634
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5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester
Nr. Tekst
1

Hjemmetjenester

2017

2018
kr

kr
200 pr mnd

205 pr mnd

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G

1 866 pr mnd

1 910 pr mnd

1.5 Maks å betale ved inntekt over 4 G

3 003 pr mnd

3 075 pr mnd

0

0

77,-

80,-

3.3 Middag i servicesentrene, pr porsjon

95,-

97,-

3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon

80,-

82,-

3.5 Dessert/suppe

25,-

26,-

155 pr døgn

160 pr døgn

80 pr dag

80 pr dag

5.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for brukere
med inntekt under 2 G

236 pr mnd

242 pr mnd

5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for brukere
med inntekt lik eller over 2 G

289 pr mnd

296 pr mnd

50 pr år

50 pr år

6.1 Salg krykker uten pigger

320,-

325,-

6.2 Salg av krykker med pigger

420,-

425,-

50,-

50,-

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G

2

Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie
3

Matombringing

3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon
3.2 Middag i servicesentrene, inkl . dessert

4

Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon
4.2 Dagopphold i institusjon
5

Trygghetsalarm

5.3 Leie av nøkkel boks
6

Salg av krykker mm

6.3 Gummiknotter til krykker

Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester
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5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens
sykehjem
Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene i forhold til
de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker leietaker alle personlige utgifter
som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) , fratrukket et
fribeløp på kr 8 200,- pr. år.
Av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Med inntekter menes trygdeytelser
og alle andre netto inntekter som renteutbytte, aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle
utgifter til mat, medisiner og lignende for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 39 300,-.

5.3 Vaksiner
2018

2017
Konsultasjon, voksen

240,-

245,-

Påfyll av vaksine, voksen

180,-

185,-

Konsultasjon, barn

180,-

185,-

Påfyll av vaksine, barn

120,-

123,-

Konsultasjon

180,-

185,-

Påfyll av vaksine

120,-

123,-

50,-

50,-

100,-

100,-

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Utstyrskostnad pr vaksine
Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort
Resept
Gebyr ikke møtt

50,300,-

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk

drift

6.1 Vann og kloakk
2017

2018

2018

uten mva.

uten mva.

inkl. mva.

Tilknytningsavgifter
18 000,-

18 000,-

22 500,-

Bare vann

9 000,-

9 000,-

11 250,-

Bare kloakk

9 000,-

9 000,-

11 250,-

Vannavgift pr m³

20,-

21,-

26,25

Kloakkavgift pr m³

35,-

35,-

43,75

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1.
purring
Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
klokken 07:00-15:00
Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
etter klokken 15:00
Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning

400,-

500,-

500,-

500,-

500,-

625,-

750,-

770,-

962,50

620,-

620,-

620,-

Gebyr rørleggeranmeldelse

400,-

400,-

400,-

Septik rensekostnad pr. m³

395,-

355,-

443,75

Fett, trefiber m.m. pr m³

395,-

355,-

443,75

Transport septik inntil 3m³

705,-

705,-

881,25

Transport septik pr m3 over 3m³

183,-

183,-

228,75

Septik/fett fra andre kommuner pr m³

387,-

387,-

483,75

Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk)

Andre gebyrer

Septik

Transport *

*) Prisene er satt av underleverandør.
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6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt -/varslingsplaner
2017

2018

2018

uten mva.

inkl. mva.

Gravemelding klasse A

1 700,-

1 750,-

2 187,50

Gravemelding klasse B, C og D

2 150,-

2 200,-

2 750,-

Godkjenning av varslingsplan

1 100,-

1 150,-

1 437,50

Utsetting og oppfølging av skiltplan

3 200,-

3 250,-

4 062,50

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen

1 100,-

1 150,-

1 437,50

800,-

850,-

1 062,50

Utvidet gravesøknad - frist

6.3 Parkering
Parkering

2017

2018

2018

uten mva.

uten mva.

inkl. mva.

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time

22,-

22,-

22,-

Parkering ytre parkeringssone pr time

20,-

20,-

20,-

Døgnpris ytre parkeringssone

45,-

45,-

45,-

6.4 Torg -avgift m.v.
2018

2017
Torgplass 16 m² (4x4m), årsavgift

4 600,-

4 700,-

Tilfeldig torgplass 16 m² (4x4m), pr. dag

400,-

450,-

Strømtilkobling, pr dag

250,-

300,-

7 Eiendomsskatt
Promillesats

2018

2017

Bolig- og fritidseiendom

3‰

3‰

Næringseiendom og bruk/verker

5‰

5‰
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8 Brann - og redningstjenesten
8.1 Feiing og tilsyn
Feie - og tilsynsavgift:
Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp
Andre tjenester fra feiervesenet:
Feiing av fyrkjele i boligenhet, større fyringsanlegg, hytte1,
etasjeovn/vedovn, kamerakontroll av skorstein eller røyktesting av
skorstein, pr. time
Fresing av skorstein, pr. time

2018

2017
405,2017

350,2018

650,-

650,-

1 000,-

1 000,-

8.2 Undervisning og andre tjenester
2017

2018

Kurs i varme arbeider (inkl. lærebok og sertifikatavgift)

2 000,-

2 000,-

Kurs for brannvernleder, 1 dag (inkl. formiddagsmat)

2 500,-

2 500,-

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 12 personer2

2 500,-

2 500,-

Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer)

1 000,-

1 000,-

Håndslokker til øvelse, pulver/skum

250,-

250,-

Håndslokker til øvelse, CO2

650,-

650,-

0,-

0,-

Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid hverdager (08:00 - 15:30)
pr. time

900,-

900,-

Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg

350,-

350,-

Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil pr. time 3

2 500,-

2 500,-

Båt eller UTV pr. time 3

1 650,-

1 650,-

650,-

650,-

Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit, e.l.) med 25 m slange

1 000,-

1 000,-

Utleie motorsprøyte pr. døgn (inkl. 100 m slange)

2 500,-

2 500,-

Utleie slanger (25 m) og armatur (stender, grenrør, strålerør) pr. stk. pr.
døgn.

200,-

200,-

Lenser (pr. m), oljeabsorberende bark (pr. sekk) og absorberingsmiddel
(pr. sekk)

650,-

650,-

2 000,-

2 000,-

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)

650,-

650,-

Gebyr for 2. gangs tilsyn

900,-

900,-

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1,5 time

Utleie elektrisk lensepumpe med 25 m slange pr. døgn

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år
Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert
administrative utgifter ved første tilsyn)

1

Det regnes timer for tid fra/til bilvei.
Håndslokkere med pulver/skum inkludert i kurspris.
Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer.
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva .
2
3
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9 Eiendomsforvaltning
9.1 Leie av lokaler
Lokaler pr time

2018

2017

Politiske partiers virksomhet

0,-

0,-

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring

0,-

0,-

Virksomhet rettet mot barn under 16 år

0,-

0,-

Arrangement i institusjonens ordinære drift

0,-

0,-

Møtelokaler

200,-

250,-

Gymnastikksal

350,-

400,-

Gymnastikksal m/garderobe

410,-

460,-

Garderober

350,-

400,-

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler

500,-

550,-

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene. For bruk etter kl. 21 avtales pris basert
på kostnadsdekning.
Ved større arrangementer, overnatting, bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet avtales pris basert
på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold
2018

2017
Tilsyn pr time

475,-

490,-

Renhold pr time

460,-

460,-

Vedlikehold pr time

475,-

490,-

Prisene er justert i forhold til konsumprisindeksen for tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor, og justering mot
kostnadsdekkende satser. Prisene gjelder på hverdager mellom kl 07:00 og 15:00. Bruk utover disse tidene medfører tillegg for
overtid etter gjeldende satser.
Prisene er oppgitt uten mva.

9.3 Gebyrer idrettshaller og skoler
Se også eget reglement for utleie av haller, gymsaler og skoler (vedlegg)
2018
Manglende avfallshåndtering

3 000,-

Manglende rydding

3 000,-

Manglende renhold

6 000,-

Prisene er oppgitt uten mva.
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1 0 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet.

10.1 Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §
16 og Plan- og bygningsloven § 33-1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til kr 880,-.

Søknader om utslippstillatelse

for små avløpsanlegg
2017

2018

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i
Forurensningsforskriften:
for anlegg

15 PE

6 500,-

5 200,-

for anlegg fra 15 -

50 PE

13 000,-

10 400,-

for anlegg fra 50 -

2 000 PE

35 000,-

28 000,-

1 700,-

1 400,-

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen
for anlegg

15 PE

for anlegg fra 15 -

50 PE

3 000,-

2 400,-

for anlegg fra 50 -

2 000 PE

6 500,-

5 200,-

5 000,-

4 000,-

8 500,-

6 800,-

14 000,-

11 200,-

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av
anlegg med konstruksjoner under bakkenivå:
for anlegg

15 PE

for anlegg fra 15 -

50 PE

for anlegg fra 50 -

2 000 PE

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling.
Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad , tas
samme gebyrer som ved behandling av søknad.

Dispensasjon
Behandling av dispensasjoner med hjemmel i Plan- og bygningsloven (fr a arealplan, kommuneplan,
reguleringsplan, bebyggelsesplan m.m.) eller Forurensningsloven (f.eks. lokal forskrift).
2017
Behandling av dispensasjon

4 000,-

2018
3 200,-
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Ulovlig utslipp
For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningsloven § 20-1 tas vanlig gebyr med
100 % påslag, likevel minst kr 21 200- (26 500,- i 2017).

Manglende ferdigattest
For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er tatt i
bruk uten midlertidig brukstillatelse e ller ferdigattest, tas inntil kr 1840,- (2 300,- i 2017).

Kontroll
Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak, (som f.eks. befaring, gjennomgang av driftsinstruks,
gjennomgang av interne driftsrutiner etc.) i forbindelse med merknader eller ulovlighetsoppfølging, tas
et engangsgebyr.
Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte timer, men minst 2 timer .

Tilsyn og k artlegging av små avløpsanlegg
Årlig tilsynsgebyr for anlegg

50 PE (små avløpsanlegg): kr 400,- (kr 444,- i 2017).

Anleggseiere som har blitt belastet med gebyr for enkelttilsyn i 2012, 2013, 2014 eller 2015 vil få
motregnet et tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr.
Fo r enkelt tilsyn i for b i nd el s e m ed ka r t l egg i ng av anlegg som er omfattet av
forurensningsforskriften
kap 13
2017
for anlegg fra 50 -

2 000 PE

4 500,-

2018
3 600,-

Tilsyn på oljeutskillere
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig gebyr. Beløp vil
bli fastsatt i egen sak.

Utslippstillatelse for oljeutskiller
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 250,- (ingen økning
fra 2017).

Behandling av tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn
Gebyret ved behandling av saker tilknyttet opprydning i forurenset grunn vil bli belastet ut ifra
tidsbruken ved saksbehand ling. Kr 1 100,- per medgått time (ingen økning fra 2017). Gebyrer og
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i tillegg.

Diverse
For behand ling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.
For av s l ag s v edtak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel minst kr 9200,- (11 500, i
2017).
Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under gebyrregulativ for
utslippssaker, tas gebyr i henhold til ge byrregulativ for byggesaksbehandling.
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10.2 Diverse varsling og kunngjøring
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra
tiltakshaver for:
2017

2018

Offentlig kunngjøring

2 000,-

1 600,-

Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l.

4 000,-

3 200,-

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få
involverte parter. Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak
etter annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor.

10.3 Byggesaksbehandling
Hvordan gebyret beregnes
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en eiendom, beregnes
gebyret under ett.
Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse m ed tiltaket. Gebyrer og
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, sakkyndig bistand etc.,
kommer i tillegg.
Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i till egg når arealoverføring eller deling gjennomføres. Ved
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg.
For arealberegning brukes i dette regulativet b r uk s are al beregnet etter «Forskrift om tekniske krav til
byggverk» (”byggteknisk forskrift”) av 26.03.10 med ikrafttredelsesdato
1.07.10 og med senere endringer 9. des ember 2014 som trådte i kraft 1. jan uar 2015.
I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det areal som
ligger mer enn 1,0 m innenfor ytterkanten av utkraget takoverdeknin g, f.eks. carporter, overdekkede
terrasser og lignende. Men arealer for mulige fra mtidige etasjer for hver 3. m eter, tas ikke m ed, altså
areal og rom med høyde 4,9 m eller mer, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2 -20.
«Plan og bygningsloven» er forkortet med «pbl» og ved henvisning til «forskrift om byggesak» er det
nedenfor angitt” Byggesaksforskriften”.
Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.

Søknader
For behand ling av bygningsmessige arbeider i medhold av pbl § 20-3, jf. § 20-1, beregnes gebyr etter
samlet areal for alle etasjer sam t loft og kjeller og diverse konstruksjoner som gir bruksareal med:
2017

2018

Per påbegynt 50 m² for de første 200 m²*

5 000,-

4 000,-

For de neste arealer, fra 200 m²* til 1000 m²,
per påbegynte 50 m²

3 000,-

2 400,-

For de neste arealer, fra 1 000 m² til 2 000 m ²,
per påbegynte 50 m²

2 000,-

1 600,-

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas kr per påbegynte 50 m²

5 000,-

5 000,-

For lagerhaller ol. tas 50 % av normalt gebyr. For bygninger med både
lagerarealer og arealer som ikke kvalifiserer for fullt gebyr, regnes først
gebyr for arealer som kvalifiserer for fullt gebyr, og deretter lagerarealer.

1 000,-

1 000,-
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For lagerha ller ol. tas 50 % av norm alt gebyr. For bygninger med både lagerarealer og arealer som ikke
kvalifiserer for fullt gebyr, regnes først gebyr for arealer som kvalifiserer for fullt gebyr, og deretter
lagerarealer.

Minstepriser ved søknadsbehandling

2017

Minstepris for alle søknader

10 000,-

8 000,-

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet/hytteenhet

22 000.-

18 000.-

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten/hytteenhet (regnes fra 2. til 10. bruksenhet)

11 000,-

9 000,-

- fra den 11. – 20. bruksenhetengis det 40 % rabatt, og det regnes
følgendesatsper bruksenhet

6 600,-

5 400,-

- fra den 21. bruksenhetenog utover gis det 60 % rabatt, og det
regnesfølgendesatsper bruksenhet

4 400,-

3 600,-

-fra den 31. bruksenhetenog utover gisdet 70 % rabatt, og det
regnesfølgendesatsper bruksenhet

4 400,-

2 700,-

-fra den 51. bruksenhetenog utover gisdet 80 % rabatt, og det
regnesfølgendesatsper bruksenhet

4 400,-

1 800,-

-endringfra eneboligtil eneboligmed bi-leilighet under 80 m²

11 000,-

9 000,-

2 200,-

1 800,-

10 000,-

8 000,-

-for hybelbygger minimumsgebyrper hybel/hybelleil.inntil 30 m²
-for skogshusvære,
seterhusværeo.l.

2018

Dersomdet forut for søknadom ny hytte er tatt fullt gebyrfor utslippstillatelse,tas det 75 % av
det gebyrsomeller skullevært tatt.
Anlegg etter § 20-1 med fyllinger og m asseutt ak
Vo l um re gn es ut o g d et tas gebyr p er påb egynt 1000 m 3

2017

2018

For de første 50 000 m³ (per påbegynt 1000 m³)

2 000,-

1 600,-

likevel m i n s t

8 000,-

6 400,-

For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³

1 000,-

800,-

For mengder over 100 000 m³

200,-

176,-

For mengder over 200 000 m³

200,-

140,-

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr.
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Veg -, kabel - og ledningsanlegg
-

p er påb egynt 100 m

2017

2018

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m

2 000,-

1 600,-

likevel m i n s t

8 000,-

6 400,-

Minstepris på stikkledninger inntil 100 m

2 000,-

1 600,-

For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m, per påbegynte 100 m

1 000,-

800,-

For de neste lengder over 2 000 m, per påbegynte 100 m

200,-

176,-

For de neste lengder over 4 000 m, per påbegynt 100 m

200,-

140,-

2 000,-

1 600,-

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m
For sjøkabel tas 75 % av gebyrene angitt ovenfor.

Deling (§ 20-1 m. fl.)
2017

2018

11 000,-

9 000,-

for tilleggsareal inntil 500 m²

3 000,-

2 400,-

for tilleggsareal inntil 1000 m²

6 000,-

4 800,-

for tilleggsareal inntil 5 000 m²

9 000,-

7 200,-

for tilleggsareal inntil 15 000 m²

11 000,-

9 000,-

for tilleggsareal over 15 000 m²

13 000,-

10 000,-

For arealer som skifter eier mellom landbrukseiendommer

13 000,-

3 000,-

For nye tomter

Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene og i tillegg
halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. Hvis mer enn 5 nye eiendommer opprettes, tas 25 %
gebyr fra og med nr. 6.

Separat sø k nad om igangsettingstillatelse

etter pbl § 21-2
2017

For hver igangsettingstillatelse
For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel

2018

6 000,-

4 800,-

12 000,-

9 600,-

For eneboliger tas kr 2 400,- (kr 3 000 i 2017) for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv.

Dispensasjoner: Dersom det i samme vedtak godkjennes flere dispensasjoner, tas fullt gebyr for 1.
dispensasjon, halvt gebyr for andre dispensasjon og minimumsgebyr for ytterligere dispensasjoner.
Dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan,
m arkaloven, plan- og bygni ngslov og lignende:
2017
Per dispensasjon

8 000,-

2018
6 000,-
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Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med areal på
inntil 50 m² og der det ikke trengs innhenting av uttalelser( -r) og/eller politisk behandling, tas halvt
gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr 4 000,- (kr. 4 000,- i 2017).
For terrasser, plattinger, o.l. med bruksareal mindre enn 15 m² , der det ikke trengs innhenting av
uttalelser(-r) og/eller politisk behandling og for ansvarsrett tas for dispensasjoner nevnt ovenfor kr
1600,- (kr 2 000,- i 2017).
Ved dispensasjoner fra kommuneplanens byggeforbud i både vanlig LNF -område og i område langs
vann og vassdrag, tas gebyr som for bare 1 dispensasjon.
Dispensasjoner fra forskrifter til plan- og bygningsloven (pbl § 19), dispensasjoner fra vegloven eller
fra andre lover samt fra parkeringsforskriften:
2017
Per behandling

4 000,-

2018
3 000,-

10.3.1 Ansvarsrett for selvbyggere
For behandling av søknad om ansvarsrett e tter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 (selvbygger), jf.
pbl § 23, tas for hver enkelt selvbygger:
2017
Per søknad

2 000,-

2018
1 600,-

10.3.2 Ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for foretak med mangelfull kompetanse
Søknad om godkjenning av ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 11-4, 6. ledd for foretak som ikke
har forskriftsmessig utdanning og/eller praksis:
2017
Per søknad

2 000,-

2018
1 600,-

10.3.3 Søknader som kan forestås av tiltakshaver
For behand ling av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-4, beregnes gebyr etter samlet areal
for alle etasjer samt loft og kjeller:
2017

2018

Per påbegynt 50 m²

2 000,-

1 600,-

-

6 000,-

5 000,-

likevel m i n s t

For tiltak etter § 3-2 (driftsbygninger i landbruket) er installasjoner inkludert i gebyret. For
driftsbygninger som mangler oppdeling på samme vis som en lagerhall, tas 50 % av gebyrene nevnt
ovenfor, men det tas ikke gebyr mindre enn minstegebyret angitt ovenfor .
For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer, se videre i dette reglementet.
Det vises for øvrig til byggesaksforskriftens § 3-1 (m i n d r e t il t ak på bebygd eiendom) og § 3-2
(alminnelige d r i f t s bygn i ng er i landbruket) og pbl § 20-4 c og § 30-5 (midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg for i nnt i l 2 år ).

19

10.3.4 Spesielle saker
Rivning av bygninger:
Bygningens størrelse:

2017

2018

inntil 50 m²

2 000,-

1 600,-

mellom 50 m² og 100 m²

4 000,-

3 200,-

mellom 100 m² og 500 m²

8 000,-

6 400,-

mellom 500 m² og 1 000 m²

16 000,-

10 000,-

mellom 1 000 m² og 5 000 m²

24 000,-

12 000,-

større enn 5 000 m²

32 000,-

16 000,-

Gebyr for evt. ansvarsrett(-er) for søknader etter § 20-1 e) kommer i tillegg.

Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m², mindre
fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3 -1
d, innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser :
2017
Per behandling

2018
1 600,-

2 000,-

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for evt. godkjenning av ansvarsrett i
tillegg.

Pipe r , oljet an k er , m i nd r e søk n ad s p li k t i g e anlegg med flytende brensel eller gas s som i kke
i nng år i ann en søk n ad:
2017
Gebyr

2 000,-

2018
1 600,-

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for evt. ansvarsrett i tillegg.

Installasjoner i større fyringsanleg g, s o m i kke i n n g år i ann en s økna d , for mer enn èn boenhet
eller for mer enn èn landbrukseiendom :
2017
Gebyr

8 000,-

2018
6 400,-

Gebyr for eventuellgodkjenningav ansvarsrett kommer i tillegg.

Ar b ei d er m ed il d s t ed so m i kke er unnt at t fr a k r av et o m s ak s b eh and li n g ett er
bygg es ak sfors k r i f t ens § 4-1 c) 5:
2017
Gebyr inkludert evt. godkjenningav ansvarsrett

1 000,-

2018
800,-
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Heis, rullet r app, rullefortau, trappeheis,løfteinnretning o. l .:
2017

2018

Med mindre de inngår i nye bygninger som behandles samtidig m ed
installasjonen

4 000,-

3 200,-

Trappeheis

2 000,-

1 600,-

Diverse tilta k , blant annet etter pbl § 20-1 som s k ilt, re k l ame, større fasadeendringer,
ventilasjon, murer, le ve gger, støys k jermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinge r ,
brygger og li gn end e k o n s t r uk s j o n er , s am t ba sse ng , b rø n n o g dam , vå r b ehand li n g i f or b i nd el s e
m ed ann et l o vverk, bruk av nabogrunn og bru k sendring som ikke gir nye bruksenheter :
2017
Pr behandling

2018

6 000,-

4 800,-

B rygger i henhold til bryggeveilederen vedtatt 12.5.15 i gjeldende områder i Randselva og
Storelva eller brygger i henhold til senere versjoner/kommuneplanbestemmelser :
2017
Gebyr

3 000,-

2018
2 400,-

Bruksendring av bygninger:
Størrelsen på arealet som bruksendres:

2017

2018

Minstepris for alle søknader

6 000,-

4 800,-

Per påbegynte 100 m² for de første 500 m²

5 000,-

4 000,-

For de neste arealer fra 500 til 1 000 per påbegynte 100 m²

3 000,-

2 400,-

For de neste arealer fra 1 000 til 2 000 per påbegynte 100 m²

2 000,-

1 600,-

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas per påbegynte 100 m²

1 000,-

800,-

varierende

8 000,-

Bruksendring fra hytte til bolig

Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter, tas minstegebyr for dette i fra punkt 2
dersom dette gir høyere gebyr enn i tabellen over

Uteservering :
2017

2018

Midlertidig inntil ett års varighet

2 000,-

1 600,-

For lengre varighet.

6 000,-

4 800,-

For behandling av revidert sø k nad beregnes 50 % av normalt ge byr.
For behandling av endret plassering av en bygning: kr. 2.000,For m un t li g/skriftlig å av k lar e om et tiltak etter annet lovverkk rever søknad eller ingen behandling jfr.
Byggesaksforskriftens § 4-3 og pbl § 20-6, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke gebyr.
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For sk r i f t li g b ek ref t el s e på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til
saksbehandlingsforskriftens § 4-1 og/eller pbl § 20-5 eller andre lover/bestemmelser tas ikke gebyr,
men det tas gebyr for eventuelle dispensasjon(-er).
For b ehand li n g av k la ge over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.
Kostnader for engasjering av sa kk yndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver
belastes etter medgåtte utgifter pluss 10 % i administrasjonstillegg.
I av slags v ed t ak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel m inst kr 10 000,- (12 000,- i
2017) for behandling av søknader om dispensasjon(-er) for tiltak som førøvrig er unntatt etter pbl § 205 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20 -4 å gjøre. Det tas
likevel minst kr. 20 000,- (24 000,- i 2017) for avslagsvedtak for søknader om tillatelse og/eller
dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20-1 / 20-3 å gjøre.
Dersom s øk n aden t r ekk es ett er at det er gjort vedtak i saken, må det ved eventuell anmodning om
reduksjonav gebyret sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, slik at bygningsmyndigheten kan
avgjøre om hele gebyret skal opprettholdeseller om gebyret skal reduseres.
I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm el se r eller utført i
strid med disse, tas for behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3 vanlig
saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 16 000,- (20 000,- i 2017).
I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm el se r eller utført i
strid med disse, tas for behandling av andre tiltak enn etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3
vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 8 000,- (10 000,- i 2017).
For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er
tatt i bruk uten midlertidig brukstill atelse eller ferdigattest, tas
kr 8 000,- (10 000,- i 2017).

10.4 Parkeringsforskrift

– Frikjøp

Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 150 000 (130 000 i
2017) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

10.5 Kart - og oppmålingsarbeider
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).
Søknad om oppretting av matrikkelenhet og arealoverføring behandles både etter jordloven (i LNFområder) og plan og bygningsloven (PBL). Denne søknadsbehandlingen er gebyrbelagt, og kommer i
tillegg til gebyr etter matrikkelloven. Dette gjelder ikke innenfor allerede behandlet reguleringsplan med
godkjent tomteinndeling. Ved innkreving av gebyr tas utgangspunkt i dato for innkommet rekvisisjon av
oppmålingsforretning, eller krav om seksjonering ved vurdering av hvilket års gebyrsats som gjelder.
1.

Oppretting av matrikkelenhet

1.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal i m 2

Fra og med

2017

2018

Til og med

0

1 500

24 500,-

24 500,-

1 501

3 000

29 500,-

29 500,-

600,-

600,-

mer enn 5 tomter samtidig, pr. tomt

22 000,-

22 000,-

mer enn 10 tomter samtidig, pr. tomt

20 000,-

20 000,-

Deretter pr. overskytende daa
Det gis rabatt f or regulerte felt der tomtene grenser inntil
hverandre. Rabatt regnes pr. tomt uavhengig av størrelse:
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1.2

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:
Areal i m2:

2017

2018

Fra og med

Til og med

0

30

3 100,-

3 100,-

31

75

4 600,-

4 600,-

76

300

7 700,-

7 700,-

301

600

11 100,-

11 100,-

601

900

14 600,-

14 600,-

901

1 200

17 600,-

17 600,-

1 201

1 500

21 100,-

21 100,-

600,-

600,-

Deretter pr. overskytende daa
1.3
Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.
1.4
Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

2.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmåling sforretning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 000,- ( 2 000,- i 2017).
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.
2.1
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

3.

Grensejustering

Grensejustering gjøres mellom to eiendommer. Det er bare mindre areal som kan overføres mellom
de aktuelle eiendommene. Arealet for involverte eiendommer kan økes eller minkes med inntil 5%,
men maksimalt 500 m2. Summen av tidligere gjennomførte grensejusteringer tas med i vurderingen av
arealgrensene. En grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte
eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
Dersom grensejusteringen ikke kan gjennomføres innenfor kravene gitt i matrikkelforskriften § 34
anbefales at den ønskede justeringen gjennomføres som en arealoverføring:
Areal i m 2

2016

2017

Fra og med

Til og med

0

150

6 500,-

6 500,-

151

300

9 000,-

9 000,-

301

500

11 500,-

11 500,-

4.

Tilleggsareal/ arealoverføring

4.1

Grunneiendom

Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Tilleggsareal/
arealoverføring utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift:
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Areal i m 2

2017

2018

Fra og med

Til og med

0

150

9 000,-

9 000,-

151

300

15 500,-

15 500,-

301

500

20 500,-

20 500,-

Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 600,5.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
2017
For inntil 2 punkter

2018

6 000,-

6 000,-

700,-

700,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

6.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter
2017

2018

For inntil 2 punkter

9 500,-

9 500,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 750,-

1 750,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
7.

Gebyr for kartforretning over punktfeste
2017

For kartforretning over punktfeste
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka
8.

2018

13 000,-

13 000,-

9 000,-

9 000,-

Gebyr for plassering av bygg
2017

2018

1. gangs utsetting

7 000,-

8 000,-

2. gangs utsetting

3 500,-

4 000,-

Merverdiavgift kommer i tillegg.
9.
Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk - eller allmennyttige formål
For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks - eller allmennyttige formål, betales
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempelvis areal til
infrastruktur.
10.
Medgått tid
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter
foranstående satser, beregnes etter medgått tid:
Pr. time

2017

2018

Feltarbeid

1 350,-

1 350,-

Kontorarbeid

1 100,-

1 100,-
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For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. For fradeling av festetomter
med målebrev, men målt i lokalt nett i sin tid, faktureres etter medgått tid, begrenset til maks. halvt
gebyr etter punkt 1.1.
Merverdiavgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave.
11.

Megleropplysninger
2017

Standard meglerpakke

2018

2 200,-

2 200,-

Merverdiavgift kommer i tillegg.
12.
Seksjonering
Gebyrregulativet før 2018 var bestemt i eierseksjonsloven til å være maks 3 eller 5 ganger
rettsgebyret alt etter om saksbehandlingen var med eller uten befaring. Ved innføring av ny
eierseksjonslov fra 01.01.2018 kan kommunene legge til grunn selvkostprinsippet ved beregning av
saksbehandlingsgebyret. Det har kommunen gjort i dette tilfellet.
Gebyrsatser hjemlet i Lov om eierseksjoner (2017-06-16-65)
2017

2018

Saksbehandling uten befaring

2 580,-

6 500,-

Saksbehandling med befaring

4 300,-

11 000,-

10.5.1.1

Kartkopier mm.
2018

2017
Papir A4

21,0 x 29,7

20,-

20,-

Papir A3

29,7 x 42,0

20,-

20,-

Papir A2

42,0 x 59,5

40,-

40,-

Papir A1

59,5 x 84,0

50,-

50,-

“

61,0 x 76,0

50,-

50,-

“

70,0 x 90,0

50,-

50,-

A4

40,-

40,-

A3

50,-

50,-

A2

100,-

100,-

A1

120,-

120,-

61,0 x 76,0

120,-

120,-

70,0 x 90,0

140,-

140,-

Polyesterfilm
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10.5.1.2

Utplotting av digitale kart- og plandata:
2017

2018

A4

40,-

40,-

A3

50,-

50,-

A2

100,-

100,-

A1

120,-

120,-

61,0 x 76,0

120,-

120,-

70,0 x 90,0

140,-

140,-

10.6 Planbehandling
1.
Beregnings - og faktureringstidspunkt
Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet.
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Gebyr faktureres når planforslaget har vært til
politisk 1.gangsbehandling. Gebyr for mindre endringer faktu reres etter vedtak. I saker som avsluttes
underveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes.

2.
Gebyrfritak
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål:
Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse
Grønnstruktur
Forsvaret
Landbruks-, natur- og friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400,- (544 400,- i 2017).

3. Gebyrpliktige plansaker
a)

Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12-14, 2. ledd)
2017

2018

1

Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold,
sendes ikke til regionale myndigheter)

16 000,-

12 800,-

2

Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)

41 500,-

33 200,-

3

Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis
negativt vedtak

8 000,-

6 500,-

4

Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak

20 700,-

16 500,-

b)
Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12-12)
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Ved politisk oppstartssak faktureres gebyret
etter politisk behandling. Oppstartsgebyret faktureres uavhengig av om kommunen anbefaler oppstart
eller ikke anbefaler oppstart. Videre faktureres gebyr etter politisk 1.gangsbehandling og vedtak om å
fremme planforslaget, etter summen av punkt 2-4 i tabellen nedenfor. Ved vedtak om å ikke legge
planforslaget til offentlig ettersyn (avslag) så regnes det et halvt enhetsgebyr.
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2017
1

Oppstartsgebyr
30 000,40 000,-

30 000,40 000,-

86 500,-

69 000,-

173 000,-

138 500,-

4,75

4,00 ,-

For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m 2 BRA
beregnes for hver m 2 BRA

9,90

8,00 ,-

For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m 2 BRA
beregnes for hver m 2 BRA

6,90

5,50 ,-

Detaljregulering uten politisk oppstartsak
Detaljregulering med politisk oppstartsak
2

Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram og endring av
reguleringsplan
Detaljregulering m/ planprogram og KU

3

Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)
For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2

4

2018

Arealgebyr for bebyggelse og anlegg
Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng.
Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke
gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m 2
BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende
areal som overstiger 50.000 m 2 BRA.

4.
Enhetsgebyr for avslag
For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme planforslaget,
beregnes et enhetsgebyr for avslag.
2017
Gebyr

40 000,-

2018
40 000,-

For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, men
avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for avslag.
2017
Gebyr

45 000,-

2018
45 000,-

5.
Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12-11:
For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg
mangler) faktureres et halvt enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.
Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kom munen avslutte saken og sende
faktura.

6.
Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde
Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. Gebyrer i
forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan reduseres eller oppjusteres ut fra
saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre endringer av reguleringsplaner.
Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet:
Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter
er avklart i forkant av planarbeidet eller ikke.
Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert.
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Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene.
Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det
også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr. 1 100,-

7.
Refusjon
Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2,5 som beregnes av
godkjent regnskap iht. plan- og bygningslovens § 18-9. Minstegebyret settes til kr. 30 000,-

10.7 Landbruk
Konsesjon/konsesjonssaker
2017

2018

For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast
eiendom - enkle/kurante saker

2 000,-

2 000,-

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 2 millioner

3 000,-

3 000,-

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 3,5 millioner

5 000,-

5 000,-

Ingen gebyr

Ingen gebyr

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

Deling/delingssaker
For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000,-

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt
2017

2018

Voksen elg

510,-

510,-

Elgkalv

220,-

220,-

Voksen hjort

350,-

350,-

Hjortekalv

210,-

210,-

Ingen avgift

Ingen avgift

Rådyr

*Det er ikke satt opp avgift for 2017 da den ikke bestemmes før i august 2017. Miljødirektoratet setter
maksimumsavgift for art og alder.

For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis.
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11 Salgs - og skjenkeavgifter
Alle som innehar en salgs eller skjenk ebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr.
alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig
drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter i november/desember hvert år, gjeldende fra 1.
janu ar påfølgende år. Ringerike kommune følger de til en hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1 570,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en
skjenkebevilling er kr. 4 900,- pr. år.
Gebyret betales etter følgende satser:

11.1 Salg
0,20 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).
0,55 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk
0,45 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
1,20 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
3,95 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22
volumprosent alkohol).

11.3 Ambu lerende skjenkebevilling

og kunnskapsprøve

Kommunen fastsetter gebyrene for ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøven. Her er det
satt statlige maksimalsatser.
2016

2017

Skjenking ved ambulerende bevilgning

340,-

350,-

Kunnskapsprøve

400,-

400,-

2018
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1 2 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v.
Prisene fastsettes av Ringerike kirkelige fellesråd.
2016

2017

2018

Kommunens innbyggere
Preludering (ca. 20 min før seremoni)

520,-

550,-

560,-

Akkompagnement til solist/ solospill

650,-

700,-

710,-

Leie av kirke hvis ikke medlem av DNK

3 850,-

3 900,-

3 990,-

Organist hvis ikke medlem av DNK

2 100,-

2 200,-

2 250,-

Leie av kirke/ krematoriet

3 850,-

3 900,-

3 990,-

Organist

2 100,-

2 200,-

2 250,-

Kremasjonsavgift v/kapasitet

5 500,-

5 700,-

5 830,-

Nedsetting urne

1 350,-

1 350,-

1 380,-

Nedsetting kiste

5 500,-

5 500,-

5 630,-

Frakt av urne som skal sendes

720,-

740,-

750,-

Preludering (ca. 20 min før seremoni)

520,-

550,-

560,-

Akkompagnement til solist

650,-

700,-

710,-

Festegrav og grav etter friperioden (20 år)

210,-

210,-

215,-

Festeavgift, kr 215 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 3. år

630,-

630,-

645,-

Festeavgift fra 1. dag for utenbys avdød (årsavgift)

210,-

210,-

215,-

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år

6 900,-

7 000,-

7 160,-

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende

4 200,-

4 300,-

4 400,-

1 200,-

1 250,-

1 280,-

Høstplanting

250,-

250,-

250,-

Krans til jul

250,-

250,-

250,-

Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse

820,-

850,-

870,-

600,-

600,-

610,-

900,-

950,-

970,-

Timepris for kirketjener fastsettes til

450,-

500,-

510,-

Timepris for maskin med fører fastsettes til

900,-

900,-

920,-

Utenbys innbyggere

Feste av gravsted

Stell av graver
Inkl. planting av vår- og sommerplanter og vanning/luking
Årspris

Arbeid på kirkegården
Oppretting av standard gravminne, minimum
Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter
medgått tid

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel
Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter
medgått tid
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12.1 Utleie av kirkebygg til ikke -kirkelige handlinger
Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet
Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes.
Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 10-20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3.990,-.
Minimumsleie lørdag/søndag er kr 5.200,For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr. 2.
Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn konsertdagen.

1 3 Renovasjon
Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt
aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke.

2016

2017

Renovasjonsgebyr, husholdning 140 l dunker

2 975,-

3 162,-

Renovasjonsgebyr, husholdning 240 l dunker/ 140 l
sekk

4 760,-

5 060,-

Renovasjonsgebyr, husholdning 360 l dunker / 140l
sekk

8 925,-

9 487,50

Gangtillegg 10 – 30 m

337,50

375,-

Gangtillegg 30 – 50 m

650,-

687,50

962,50

1 000,-

250,-

250,-

1 162,50

1 250

Gangtillegg 50 – 100 m
Fradrag for hjemmekompostering av matavfall
Hytterenovasjon

2018*

*) Gebyrer foreslås i HRAs styremøte i oktober hvert år og behandles av kommunestyret i hver
eierkommune i november/desember. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar påfølgende år.
Priser pr. år inkl. mva. Det faktureres to ganger i året, 15. april og 15. oktober.
Fullstendig prisoversikt finnes på www.hra.no
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3306-17

Arkiv: 145

Sak: 135/17
Saksprotokoll - Årsbudsjet 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring
Vedtak i Formannskapet:
1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2018, Handlingsprogram 2018-2021 og
betalingsreglement for 2018 på høring. Høringsfrist settes til 8. november 2017.
2. Driftsbudsjettet for 2018 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.487,2 mill. kroner, netto avsetninger 37,55 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2018 budsjetteres med 33 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

2020

2021

8 874
103 939
181 426
284 330
139 170
24 322
643 831
140 769
-68 283
-52 558
52 289

9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
0
0

10 307
103 639
178 249
293 853
155 622
28 405
610 469
105 061
1 614
0
0

10 307
104 188
178 249
293 423
155 622
27 879
609 969
112 608
1 614
0
0

10 307
102 824
178 249
292 980
155 622
27 700
603 319
71 101
1 614
0
0

10 307
103 774
178 249
292 537
155 622
27 215
603 419
71 192
1 614
0
0

1 458 109

1 458 672

1 487 219

1 493 860

1 443 717

1 443 930

3. Det avsettes 37,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2018.

Økonomiplan
2019
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-741 382
-724 237
-54 234
-23 446

-739 000
-756 365
-54 200
-25 380

-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

Sum frie disponible inntekter

-1 543 298

-1 574 945

-26 026
-5 689
30 442
8
53 152
-723

Økonomiplan
2019

2020

2021

-800 000
-775 400
-65 200
-22 678

-800 000
-777 100
-65 200
-22 544

-800 000
-777 600
-65 200
-22 405

-1 633 012

-1 663 278

-1 664 844

-1 665 205

-24 757
-5 000
40 500
0
70 449
-123

-25 757
-6 000
44 200
0
95 800
0

-25 957
-6 000
55 100
0
117 100
0

-26 157
-6 000
61 900
0
126 700
0

-26 157
-6 000
66 200
0
132 300
0

51 163

81 069

108 243

140 243

156 443

166 343

68 561

85 934

37 550

29 175

64 684

54 932

-36 361

-52 179

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

32 200

33 755

37 550

29 175

64 684

54 932

1 827
1 450
-1 458 109 -1 458 671
1 458 109 1 458 672

0
-1 487 220
1 487 219

0
-1 493 861
1 493 860

0
-1 443 717
1 443 717

0
-1 443 930
1 443 930

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

0

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2018 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 745 mill. kroner,
fordelt med 523,9 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 221,9 mill. kroner på
rentable investeringer for 2018. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i
Handlingsprogram 2018-2021) og finansiering (side11 i Handlingsprogram 20182021).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2018 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 680,7 mill. kroner, herav kr. 221,9 mill. kroner
til rentable investeringer.
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Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende
avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2018.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %
12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2017

Behandling i Formannskapet 24.10.2017:
Rådmannen endret sin innstilling til følgende:
13. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2018, Handlingsprogram 2018-2021 og
betalingsreglement for 2018 på høring. Høringsfrist settes til 8. november 2017.
14. Driftsbudsjettet for 2018 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.487,2 mill. kroner, netto avsetninger 37,55 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2018 budsjetteres med 33 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

2020

2021

8 874
103 939
181 426
284 330
139 170
24 322
643 831
140 769
-68 283
-52 558
52 289

9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
0
0

10 307
103 639
178 249
293 853
155 622
28 405
610 469
105 061
1 614
0
0

10 307
104 188
178 249
293 423
155 622
27 879
609 969
112 608
1 614
0
0

10 307
102 824
178 249
292 980
155 622
27 700
603 319
71 101
1 614
0
0

10 307
103 774
178 249
292 537
155 622
27 215
603 419
71 192
1 614
0
0

1 458 109

1 458 672

1 487 219

1 493 860

1 443 717

1 443 930

15. Det avsettes 37,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2018.

Økonomiplan
2019
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-741 382
-724 237
-54 234
-23 446

-739 000
-756 365
-54 200
-25 380

-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

Sum frie disponible inntekter

-1 543 298

-1 574 945

-26 026
-5 689
30 442
8
53 152
-723

Økonomiplan
2019

2020

2021

-800 000
-775 400
-65 200
-22 678

-800 000
-777 100
-65 200
-22 544

-800 000
-777 600
-65 200
-22 405

-1 633 012

-1 663 278

-1 664 844

-1 665 205

-24 757
-5 000
40 500
0
70 449
-123

-25 757
-6 000
44 200
0
95 800
0

-25 957
-6 000
55 100
0
117 100
0

-26 157
-6 000
61 900
0
126 700
0

-26 157
-6 000
66 200
0
132 300
0

51 163

81 069

108 243

140 243

156 443

166 343

68 561

85 934

37 550

29 175

64 684

54 932

-36 361

-52 179

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

32 200

33 755

37 550

29 175

64 684

54 932

1 827
1 450
-1 458 109 -1 458 671
1 458 109 1 458 672

0
-1 487 220
1 487 219

0
-1 493 861
1 493 860

0
-1 443 717
1 443 717

0
-1 443 930
1 443 930

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

0

0

16. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
17. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
18. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2018 er kjent.
19. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 745 mill. kroner,
fordelt med 523,9 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 221,9 mill. kroner på
rentable investeringer for 2018. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i
Handlingsprogram 2018-2021) og finansiering (side11 i Handlingsprogram 20182021).
20. For finansiering av investeringsbudsjettet 2018 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 680,7 mill. kroner, herav kr. 221,9 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende
avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
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Serielån
Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
21. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
22. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2018.
23. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %
24. Eiendomsskatt fastsettes som i 2017

Behandling i formannskapet 24.10.17 hvor følgende innspill vil bli drøftet i
høringsperioden frem mot endelig vedtak i kommunestyret 30.11.17:
Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. flertallspartiene:
«Forslag fra flertallspartiene – Handlingsprogrammet 2018 – 2021
Flertallspartiene vil i forbindelse med budsjett 2018-handlingsprogram 2018-2021 fremlegge
konkret forslag knyttet til heftets «nye tiltak side 29» om utviklings- og strategi/avdeling.
Finansiering av tiltaket - avdeling for strategi og utvikling hos rådmannen – 7,5
millioner
- 2,5 millioner kroner som foreslått i dokumentet fra rådmannen
- 2 millioner tilbakeføres fra dagens finansiering av RU
- 3 millioner i rådmannens forslag til regionalt areal og byplan flyttes til driften av
denne avdelingen hos rådmannen
Hensyn og mål
Forslaget er et ledd i arbeidet med folkevalgts ønske om «tydeligere grep». Det vises til
delegeringsreglementet for Ringerike kommune 2.1 om avgjørelsesmyndighet delegert til
formannskapet. Spesielt vises til reglementets 2.1 om Formannskapets myndighet.
Forslaget er heftet til reglementets punkter 3 økonomi- og strategiplaner samt punkt 6 om
kommuneplan med arealdel og kommuneplaner er utgangspunkt. Forslaget gir en bedre og
mer direkte kobling mellom politisk og administrativ ledelse/beslutningstakere.
Hovedtrekk/innhold
Flertallspartiene ønsker følgende grep i forbindelse med budsjett og handlingsprogram:
Disse punktene har vært drøftet med rådmannen
1. Det opprettes en avdeling hos rådmannen for strategi og utvikling
2. Til å lede denne avdeling bør opprettes en stilling som Direktør for strategi og
utvikling. Stillingen sitter i rådmannens ledergruppe. Tittelen direktør for å vise ansvar
og viktigheten i organisasjonen.
3. Foruten direktør skal avdelingen ha næringssjef og byutviklingssjef.
4. Øvrige personalbehov defineres av rådmannen
5. Kommunikasjonsenheten inngår i denne nye avdelingen
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6.
7.
8.

Rådmannen gis i oppdrag å etablere funksjon- og myndighet for ny avdeling.
Punkt 6 skal fremlegges og forankres i FS.
Opprettelsen av ny avdeling skal ha prioritet hos rådmannen og iverksettes så fort det
er mulig.

Virkninger
- RUs arbeid med næringsutvikling overføres til ny strategiavdeling RK
- Aktiviteten ved regionalt plankontor reduseres mens RKs egen aktivitet styrkes
tilsvarende
- Dagens planavdeling i enheten Miljø og areal tas ut av sektor samfunn. Den blir en
egen enhet som rapporterer til direktør for strategi og utvikling
- Strategi og utviklingsavdelingen har som hovedoppgave å arbeide overordnet med
strategi og utviklingsplaner
- Ringerike kommune sier opp avtalen vedrørende plankontoret i sin nåværende form
og varsler at kommunen begrenser sin deltakelse i samarbeidet fra 1. juni 2018.
Plankontoret evalueres våren 2018 og evalueringen vil legge føringer for hvordan
samarbeidet skal videreføres.
- Ringerike kommune reduserer økonomisk bidrag som gis til RU AS. Den aktuelle
frigjorte økonomiske ressurs benyttes til å bygge opp kommunens egen nye
avdeling for strategi og utvikling. Dette vil for RU bety en kraftig reduksjon og vil
føre til redusert driftsnivå. Behov for avklaringer gjøres i dialog med selskapets
styre.
1. Posisjonen vil kunne foreslå justeringer av budsjettet etter innspill i hørings
perioden.
2. Ved behandling og vedtak i sak til Holten utvalget vil det bli foreslått
økonomisk tilskudd.
3. Formannskapets disposisjonsfond kan bli foreslått øket til 6. mill.
4. Økning på 270’ til Regionkoordinator strykes.»
Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp:
1. «Formannskapet sender forslag til årsbudsjett, handlingsprogram 2018 – 2021 og
betalingsreglement for 2018 ut på høring. Høringsfristen settes til 08.11.17.
2. I det videre arbeidet med budsjettet vil følgende prioriteres:
a. Øke rammen innen oppvekstsektoren for å øke lærertettheten.
b. Øke antall ansatte i pleie- og omsorgssektoren for å øke kvaliteten på
tjenestene.
c. Redusere antall heltidspolitikere

RINGERIKE KOMMUNE

d. Redusere investeringsbudsjettet, ved kun å prioritere de viktigste
investeringene.
e. Ikke gjennomføre planer om nytt ordfører- og varaordførerkontor.»

RINGERIKE KOMMUNE

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Et enstemmig Formannskap sender forslag med endring til årsbudsjett 2018,
Handlingsprogram 2018-2021 og betalingsreglement for 2018 på høring. Høringsfrist settes til
8. november 2017.
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Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019
Forslag til vedtak:
1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye
takstgrunnlag fra 2019.
2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag
3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det
leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at
takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018.
4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen.

Innledning / bakgrunn
I følge Eigedomsskattelova §8A-3 punkt 2 skal det gjennomføres allmenn taksering av
eiendommene hvert 10 år. Sist eiendommene ble taksert i Ringerike kommune var i 2009.
Ringerike kommune har eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen inklusive verk
og bruk og annen næringseiendom.
Ved siste allmenne taksering var det ca 11.600 eiendommer som det ble skrevet ut
eiendomsskatt på, i 2017 er det skrevet ut eiendomsskatt på 14.000 eiendommer.
Ringerike kommune har i sitt takstreglement særskilte fritak for nyoppførte boliger som fritas
for eiendomsskatt i 6 år, fritak for de som mottar bostøtte og for trygdede som har inntekt
under 2G.
Reduksjonsfaktoren er på 45%, slik at alle takster reduseres med 45% før eiendomsskatten
beregnes. Reduksjonsfaktoren vedtas av kommunestyret og endres ikke før det igjen
gjennomføres allmenn taksering.
Inntektene fra eiendomsskatt var på 43,6 mill. kroner i 2009, og på 54,1 mill. kroner i 2017.

-

Ringerike kommune har i 2017 skattesats på 3 promille for boliger og fritidseiendommer, og 5
promille for verk og bruk og annen næringseiendom.
I forbindelse med allmen taksering i 2009, ble det utviklet ett eget eiendomsskatteverktøy –
eSkatt – som er spesialtilpasset kommunens takstreglement. I forbindelse med ny allmenn
taksering er det ønskelig å anskaffe nytt verktøy til bruk i arbeidet.
Beskrivelse av saken
Det er i 2019 10 år siden det ble foretatt allmenn taksering av eiendommene i Ringerike
kommune. Det skal da etter Eigedomsskattelova §8a-3 punkt 2 gjennomføres allmenn
taksering på nytt.
Dette arbeidet må gjennomføres i løpet av 2018, slik at Kommunestyret høsten 2018 kan vedta
de endelige takstene som eiendomsskattene utskrives på.
Det er 3 ulike valg man kan gjøre ved 10-års fristen.
 Allmenn taksering
 Kontorjustering
 Utsettelse av allmenn taksering i 1, 2 eller 3 år
Rådmannen anbefaler at Allmenn taksering velges, og at det benyttes Skatteetatens boligverdi
som takstgrunnlag for boliger.
For resterende eiendommer benyttes takstmenn og taksten fastsettes av takstnemda.

Eiendommer i eSkatt
Boligeiendom
Fritidseiendom

2008/2009
7301
2854
Gårdsbruk/skogbruk med bolig
1048
Gårdsbruk/skogbruk med fritidsb.
130
Gårdsbruk eller skogbruk
55
Kombinert bebygd tomt
38
Næringseiendom
246
SUM

11672

2017
8279
3225
1235
101
464
112
597

Endring
978
371
187
-29
409
74
351

14013

2341

De neste årene vil ytterligere 350 boliger komme inn i takstgrunnlaget.
Skatteetatens boligverdier er basert på formuesverdien av boligen. Den beregnes av SSB etter
en formel (http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_201039/notat_201039.pdf). Formelen
tar hensyn til boligens beliggenhet, alder, areal (P-ROM/BOA) og boligtype. Basert på
opplysninger om omsatte boliger fra SSB, beregner Skatteetaten en årlig beregnet
markedsverdi for boligen (boligverdi), som benyttes for fastsetting av ny formuesverdi.

-

Formuesverdien er 25% av boligverdien. Deretter reduseres boligverdien (justert boligverdi)
med 20% for å sikre at den ligger under omsetningsverdien.
Klagebehandlingen gjøres av Skatteetaten.
I 2017 var det 34 eiendommer som hadde fritak på grunn av at eier var trygdet og tjente under
2G, samt at det var 58 som hadde fritak med bakgrunn i bostøtte.
Eksempler:

Hønefoss nord
Hønefoss syd
Heradsbygda
Haugsbygd
Nes
Hallingby
Sokna

Enebolig
enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
småhus

Grunnlag i
eSKatt før red.faktor
2 270 000
1 817 046
1 040 094
1 387 617
527 489
888 030
816 154

Skatteetatens
boligverdi 2015
2 751 426
2 854 202
2 472 193
2 783 267
1 885 391
1 960 590
2 207 474

Eksemplene viser boliger ulike steder i Ringerike kommune. Kolonnen for Grunnlag i eSkatt er
grunnlaget før faktorer anvendes.
Økonomiske forhold
Eiendomsskatten er en av Ringerike kommunes inntekter som er med på å finansiere de
tjenestene som kommunen leverer til sine innbyggere og næringsliv. Inntekten har de siste
årene hatt tilnærmet samme verdi nominellt. Reelt betyr det at mengden tjenester kommunen
kan levere for dagens eiendomskatt er lavere enn ved sist allmenn taksering.
Rådmannen mener at eiendomsskatten bør økes i 2019 med 10 til 20 mill. kroner for å ha
samme verdi i forhold til tjenesteleveransene som i 2009.
I forslaget til Statsbudsjett for 2018, foreslår regjeringen å fjerne skatt på produsjonsutstyr og
– installasjoner med overgangsregler over fem år fra 2019.
For Ringerike kommune betyr det reduserte inntekter i perioden på 4,85 mill. kroner med 20%
årlig med i underkant 1 mill. kroner.
Grunnlaget for produksjonsutstyr – og installasjoner skal skilles ut som eget grunnlag fra og
med 2018, og det er etter 2018 ikke mulig å endre promillesatsen med mer enn 1 promille.
Alternative løsninger
Ringerike kommune kan velge å benytte seg at følgende alternative løsninger:
 Allmenn taksering med bruk av takstmenn til alle eiendommer
 Kontortaksering
 Utsettelse i 1, 2 eller 3 år

-

Allmenn taksering ved bruk av takstmenn til alle eiendommer er en variant av løsningen som
rådmannen foreslår, ved at alle eiendommer takseres ved bruk av takstmenn. Siden nesten 8
300 av eiendommene er boliger, og med 350 boliger som kommer inn i grunnlaget de neste
årene, vil dette være en løsning som er betydelig dyrere og mer omfattende enn å benytte seg
av boligverdier fra Skatteetaten.
Den største ulempen med taksering med takstmann er at det kun foretas en utvendig besiktelse,
og det kan derfor være vanskelig å bedømme standard innvendig ut fra det utvendige. I tillegg
er det en grad av skjønn tilstede ved takseringen.
I tillegg må kommunens selv stå for klagebehandlingen, Skatteetaten er klageinstans ved bruk
av Boligverdier.
Fordelene ved taksering av takstmann er at standard på boligen vurderes i det enkelte tilfelle.
Som ett biprodukt av stedlig taksering, vil takstmenn oppdage forhold som ikke er registrert i
matrikkelen, og som heller ikke plukkes opp av boligverdiene.
Kontortaksering gjøres ved at takstgrunnlaget økes med inntil 10% årlig.
Utsettelse i 1, 2 eller 3 år av allmenn taksering. Takstgrunnlaget må være ferdig taksert til det
fjerde året.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at allmenn taksering må gjennomføres nå, og så effektivt og oversiktlig
som mulig.
Rådmannen foreslår derfor at Skatteetatens boligverdier benyttes for boliger, samt at det
takseres med takstmenn for øvrige eiendommer. Grunnlaget for produksjonsutstyr og –
innstallasjoner skilles ut som eget grunnlag.
Allmenn taksering gjennomføres som et prosjekt, og det leies inn nødvendig kompetanse og
kapasitet til å ha nye grunnlag klare til 1. september 2018. Kostnadene til allmenn taksering
samt anskaffelse av nytt verktøy innarbeides i 1. tertial 2018.

Ringerike kommune, 08.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

-
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Status planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret tok den 29.06.2017 i sak 72/17 rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak
til orientering, i sak om status planarbeid og prioriteringer fremover. Kommunestyret ba
samtidig om ny statusrapport oktober 2017. Denne statusrapporten ble utsatt til november
2017.
Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet, og
hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og
byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.
Oversikt over planlagte tiltak:







Ferdigstille rekrutteringsprosesser
Jobbe videre med å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter
ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse de arbeidsoppgavene vi har.
Utvikle en enkel rapporteringsform som viser en oversikt over planarbeidene, status og
framdrift/saksbehandlingstid.
Ta i bruk plandialog og jobbe med informasjonen på kommunens nettsider.
Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.
Prioritere kommuneplanens arealdel, områderegulering Hønefoss og FRE.

En nærmere redegjørelse for det enkelte tiltak følger under.
Rekrutteringsprosesser og kjøp av tjenester

-

Ringerike kommune har i dag totalt 11,7 årsverk fordelt på 13 personer ved areal- og
byplankontoret og regionalt plankontor. Dette er en økning på 3 årsverk siden mai 2015. I
denne perioden har det vært flere som har sluttet og noen har vært i permisjon. Av disse
årsverkene er 4,5 årsverk tilknyttet regionalt plankontor. Det vil ved årsskiftet være 6 av 13
personer som jobber deltid (60% - 90%).
Vi er i ferd med å avslutte rekrutteringsprosesser til tre type stillinger: teknisk tegner,
arealplanlegger og arealplanlegger med geologisk kompetanse. Rekrutteringsprosess for
avdelingsleder er også inne i sluttfasen. I skrivende stund har fem takket ja til stilling (ny
avdelingsleder, tre arealplanleggere og en teknisk tegner) og vi avventer tilbakemelding fra
ytterligere tre. Nye medarbeidere trenger opplæring og vil ikke være 100% produktive fra dag
en, selv om søkertilfanget på stillingene har vært veldig bra både når det gjelder kompetanse og
erfaring. Det vil bli lagt en plan for hvordan vi på en best mulig måte kan ta i mot de nye,.
Etter rekrutteringsprosessen vil areal- og byplankontoret og Ringerike kommune sin del av
regionalt plankontor totalt bestå av 20 personer. Dette er en nødvendig styrking av areal- og
byplankontoret og regionalt plankontor, som sikrer bredere kompetanse og kapasitet.
Vi kjøper det vi trenger av tjenester. Det gjøres en vurdering av behovet hver gang det er
aktuelt, og det vurderes om vi har kompetansen og ressursene selv. Vi søker også innspill på
hvordan dette løses i andre kommuner for å utvikle vår praksis rundt dette. Kjøp av tjenester er
tidkrevende, det må styres og følges opp, og dette krever også ressurser. Det er viktig for
Ringerike kommune som arbeidsgiver å legge til rette for at ansatte får oppgaver som er
interessante, som er utviklende og som gir motivasjon. Det vil bidra til at Ringerike kommune
som en attraktiv arbeidsgiver får beholde dyktige og erfarne medarbeidere. Det bidrar til at vi
får et godt omdømme og at det da blir lettere å rekruttere nye. Planprosesser er langvarige, og
det er derfor særlig viktig å beholde medarbeiderne over tid. I tillegg til medarbeidernes
formelle kompetanse er kjennskap til kommunen og historikk viktig i planarbeidet.
Organisering
Ved første kvartal 2018 vil kommunens årsverk innen planlegging ha vokst med 9 årsverk
siden 2015. Vi må ut i fra disse endrede forutsetningene strukturere og organisere
planoppgavene slik at vi utnytter ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse disse
oppgavene. Det har vært gjennomført innledende arbeid rundt dette, og det jobbes mot at ny
struktur skal være på plass rundt årsskiftet.
Klare føringer for areal- og samfunnsutviklingen i overordnede planer bidrar til at detaljplaner
kan behandles raskere og mer forutsigbart. Dette er i tråd med regjeringens nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) hvor gode og effektive
planprosesser er et satsningsområde. Dette vil vi ha fokus på i prosessen med å strukturere og
organisere planarbeidet.
Vi organiserer store planer som prosjekter. Vi gjennomførte anbudsprosess i sommer for å leie
inn ekstern prosjektleder til områderegulering for Hønefoss. Denne prosessen resulterte i kun
et tilbud, og konkurransen ble på dette grunnlag avlyst. Vi valgte da å bruke egne ressurser,
intern prosjektleder er nå på plass og arbeidet er godt i gang. Vi er også inne med intern
prosjektleder i sykkelbyprosjektet.
Rådmannen vil også fortsette å arbeide med kommunikasjonslinjene i organisasjonen og sørge
for at disse følges både oppover og nedover.

-

Felles plankontor
Areal- og byplankontoret er i dag ikke lokalisert sammen med regionalt plankontor. Det
oppleveskrevende for de ansatte, og og er noe vi har fokus på. Avdelingene blir samlokalisert i
Fossveien i starten av 2018..
Ringerike kommune har meldt inn følgende saker til det regionale plankontoret:
områderegulering for Hønefoss, samarbeidet i forbindelse med statlig regulering av FRE,
samarbeid i forbindelse med regionale og statlige planer og kommunedelplan for E16 NymoenEggemoen.
De ansatte på regionalt plankontor fra Ringerike kommune, opplever at det formelle og
uformelle samarbeidet er kommet godt i gang og begynner å finne formen.
Rapportering og dialog
Vi vil fortsette arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på i hvilken grad fristene i
plan- og bygningsloven overholdes. Dette vil da bli et egnet måleverktøy på samme måte som
det er for saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall
dispensasjoner sier også noe om kommunens planverk, samt andel arealplaner som blir møtt
med innsigelser.
I tilbakemeldingene vi mottar er det få som går på at fristene ikke overholdes, selv om
forslagsstillere generelt ønsker en raskere fremdrift. Vi vil som et ledd i dette arbeidet jobbe
med å gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status, og hva som kreves i
den enkelte saken for å sikre fremdrift. Det vises til vedlegg 3 som illustrerer planprosessen
med frister.
Vedlagt (vedlegg 2) følger en illustrasjon som viser saksbehandlingstid for private
detaljreguleringer i 2016 på landsbasis. Figuren illustrerer de ulike etappene i planprosessen, og
viser tydelig at det vesentlige arbeidet i planprosessen ligger fra oppstart til innlevering av
planforslag til 1. gangsbehandling. Innsatsen som nedlegges i denne fasen er også avgjørende
for den videre tidsbruken fram til endelig vedtak.
Digital plandialog vil være et godt hjelpemiddel for å bedre dialog og medvirkning i
planprosessene. Plandialogen gir oversikt over pågående planarbeid, status i den enkelte sak og
innsyn i saksdokumenter. Det er også mulig å gi innspill til planarbeidet direkte i plandialogen.
Dette verktøyet er på plass i kommunens systemer, men foreløpig ikke tatt i bruk fullt ut. Vi vil
jobbe videre med å ta dette i bruk. Ved overgang til kommunens nye nettsider vil vi jobbe med
hvordan plansaker presenteres, koblingen til plandialog og kommunens kartsystem. Dette vil på
sikt gi bedre service for publikum og forslagsstillere, og en mer effektiv tidsbruk for
kommunen til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.
Saker
Vedlagt følger en oversikt over status i de sakene som ble omtalt i sak 72/17 av 29.6.2017. Det
presiseres at det i tillegg til sakene i denne oversikten, som ble beskrevet at ikke var
uttømmende, har blitt produsert mye fra areal- og byplankontoret og regionalt plankontor.
Dette vises blant annet ved at det siden august har vært produsert 21 saker til politisk
behandling fra areal-og byplankontoret og regionalt plankontor. Totalt fra enheten miljø og
areal har det i dette tidsrommet blitt produsert 42 saker.

-

Det har i løpet av de siste par årene blitt startet opp en rekke nye planer, og fortsatt mottar
kommunen relativt mange forespørsler som gjelder nye planinitiativ. I tillegg til ordinære
plansaker har vi en rekke oppgaver knytta til bistand til andre avdelinger i kommunen,
uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, kartlegginger m.m. Det vises til oversikten i
vedlegg 1 hvor det til slutt i vedlegget er tatt med en oversikt over planinitiativ/mulige
planinitiativ mottatt etter juni 2017, totalt 20 saker. Denne oversikten er heller ikke
uttømmende.
Planstrategien er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver.
Kommunestyret skal i planstrategien avklare hvilke planer som skal utarbeides, eller si noe om
innen hvilke områder det ønskes å prioritere planer. Planstrategien revideres hvert fjerde år og
skal vedtas innen et år etter at nytt kommunestyre er trådt i kraft.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet og
hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og
byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.
Rådmannen oppfatter fortsatt at kommuneplanens arealdel, områderegulering for Hønefoss, og
FRE (E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Reguleringssaker belyst i sak 72/17 og nye saker innkommet etter juni 2017
Vedlegg 2: Figur saksbehandlingstid for private detaljreguleringer, hele landet
Vedlegg 3: Planprosessen med frister

Ringerike kommune, 07.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Guro Li og Line Synøve Østvold

-

-

Reguleringssakerbelyst i sak 72/17 og nye saker innkommet etter juni 2017
Ballen er hos forslagsstiller
Listen er ikke uttømmende
Ballen er hos kommunen
Ballen er hos eksternetat
Sak: Nr navn

ESA

Merknad

Planlagt videre
framdrift

Områdereguleringer
271 Øvre Hønengata øst

14/2825 Høring og offentlig ettersyn2014.Begrenset
høringav endringerjuni 2017.Innsigelsefra
Statensvegvesen
.
14/1488 Høring og offentlig ettersyn2016 (2. gangs).
Innsigelsefra Statensvegvesen
. Dialogmøter
avholdt utenresultat.
14/1016 1.gangsbehandling
i HMA oktober2017,utsatti
formannskapetgrunnetønskeom mer
informasjon.
16/4592 Høring og offentlig ettersyn2017.Innsigelsefra
Statensvegvesen.

Planvedtak2018

431 Hønefossbyplan

17/1379 Forslagtil planprogramhar værtpå høringog
offentlig ettersyn. Intern prosjektleder.

Planvedtakhøsten
2019

367 EggemoenAviation
& TechnologyPark (Ola
Tronrud)

14/1477 Høring og offentlig ettersyn2014-2015.
I nnsigelsefra Statensvegvesen
. Dialogmøter.
Avhengerblant annetav avklaringeri
kommunedelplanfor E16 Nymoen-Eggemoenog
trasevalg, som er planlagtferdig 2018.

Uavklart

366 Kunnskapspark
Ringerike
354 RingerikeVannverk
Kilemoen
424 Follummoen
(storskaladatasenter)

Uavklart

Ligger til
1.gangsbehandlin
g
Planvedtakjanuar
2018

Detaljreguleringer
375 Eggemoen
næring/industri
(Røysi)
405 Tandberghøgda

420 Kvartal 46
(Stangsgt.oggml
Vikenbygget)

14/989

Planprogramfastsatt2012.Avhengerblant annet
av avklaringeri kommunedelplanfor E16
Nymoen-Eggemoenog trasevalg,somer
planlagtferdig 2018.
15/4556 Planforslagmottattapril 2017.
K an ikke starteopp med byggingher før E16 har
startetbyggingi Sundvollen(rekkefølgekravi
kommunedelplanfor Krakstadmarka
). Det
vurdereså setteut behandlingenav planforslaget
til eksternkonsulent.
15/8783 Oppstartvarslet2016.Uttalelseroversendt
forslagsstillersom jobbermed å utarbeide
planforslag.

Uavklart

Uavklart

Avhengerav
leveringfra
forslagsstiller

414 Kvartal 36
Storgata/Sundgata

15/9051 Oppstartvarslet2017.Uttalelseroversendt
forslagsstillersom jobbermed å utarbeide
planforslag.

Avhengerav
leveringfra
forslagsstiller

421 Lloyds marked

16/3915 Oppstartvarsl et 2016.Arbeidsmøter avholdes
med forslagsstiller.

Uavklart

419 Hov omsorgsboliger

15/9958 Høring og offentlig ettersynmai-juni 2017.
Uttalelseroversendtforslagsstillersom jobber
med å utarbeideplanforslag.

Planvedtak2018

393 Kvartal Hønengt,Hønen
alle, HalvdanSvartesgtog
Dr. Ragnhildsvei

14/884

Høring og offentlig ettersyn2014.Forbereder
sluttbehandling,avhengigav noenavklaringer
medforslagsstiller.
16/5443 Varselom oppstartmai-juni 2017.Uttalelser
oversendtforslagsstiller, som jobbermedå
utarbeideplanforslag.

Planvedtak2018

432 Hemskogveien
panorama

17/1273 Varselom oppstartseptember2017.Uttalelser
oversendtforslagsstillersomjobbermed å
utarbeideplanforslag.

Avhengerav
leveringfra
forslagsstiller

433 Nye skoler i Ullerål
og Hov

17/2150 Varselom oppstartmai 2017.Uttalelseroversendt
forslagsstiller.

428 NedreKlekkenhagen

379 Hensmoengrusuttak

14/286

Høring og offentlig ettersynapril-mai 2017.M er
enn60 høringsinnspill.Uttalelseroversendt
forslagsstiller,møteri den forbindelse.

Avhengerav
levering fra
forslagsstiller

Uavklart

VÆRT TIL BEHANDLING /AVHOLDT OPPSTARTSMØTEETTER JUNI
373 Apalbakken

15/487

1. gangsbehandling
november2017.

Uavklart

415 Sagaveien56

15/5449 Høring og offentlig ettersynseptember
-oktober
2017.Merknaderoversendtforslagsstiller, som
jobbermedå utarbeideplanforslag.

Avhengerav
leveringfra
forslagsstiller

411 Løkenstuen
boligprosjekt

15/8194 Politisk oppstartsakseptember2017,varselom
oppstartoktober2017 medfrist desember
.

Uavklart

417 Færdenboligområde

15/5952 1. gangsbehandling
april 2017. Sluttbehandling
november2017.

BESLUTTET AT SKAL AVVENTE ANDRE FORHOLD
387 Øya

14/266

Høring og offentlig ettersyn2015.I nnsigelsefra
Statensvegvesen.Må vurderesifm.
områdereguleringHønefoss(grensesnittog
trafikkløsninger).

Avventer
områderegulering
Hønefoss

395 NordrePark
boligsameie

14/260

330 Soknedalsveien
5-27

427 Byporten

StormarkedetTippen

Høring og offentlig ettersyn2016.I nnsigelsefra
Statensvegvesen.Dialogmøteavholdti 2016,
uten resultat.A vventerområdereguleringfor
Hønefoss.
15/6836 1.gangsbehandling
desember2015: Vedtakom
utsettelse,med henvisningtil områderegulering
for Hønefoss,KVU og ny stasjon.Noen arealer
ligger inne i fellesprosjektet.
16/6457 Ønskeom planprosessfor bl.a. endringav
byggehøydeog byggegrense.Politisk
oppstartsakmai 2017,vedtakom å ikke anbefale
oppstartog at det raskt planleggeskonsistente
løsningerfor samferdseli Hønefosssentrum.
15/8924 Politisk oppstartsakmai 2016,vedtakom
utsettelseog at det raskt planleggeskonsistente
løsningerfor samferdseli Hønefosssentrum
(delerav detteplanområdetinngåri 421 Lloyds
markedsom er underarbeid).

Avventer
områderegulering
Hønefoss
Uavklart

Uavklart

Uavklart

Kommuneplan, kommunedelplaner
Kommuneplanens
arealdel 17/3927 Høring og offentlig ettersynmai-september
2017.Innsigelserfra 5 myndigheter,nærmere70
innspill totalt.
1012 E16 Nymoen–
15/8928 Fastsattplanprogramseptember2016.Planlagt
Eggemoen,
høringog offentlig ettersynmedio januar2018.
kommunedelplan

Planvedtak2018

Planvedtak2018

Avsluttet siden juni 2017
344 Kilemoensanduttak,
områderegulering

14/1015 3 klager,behandlethøsten2017,ble ikke tatt til
følge av fylkesmannen.

Planvedtakapril
2017.

399 Ny skoleog
boligområdeBenterud,
detaljregulering
406 Kistefos-museet,
detaljregulering

14/2345

Planvedtakmars
2017.

15/337

Planvedtakjuni
2017.

324 Trampenskytebane
,
detaljregulering

14/263

Planvedtak
november2016.

376 Fisketjern,
detaljregulering

14/285

Planvedtak
september2017.

377 Vikersetra,
detaljregulering

17/792

1009 Krakstadmarka,
kommunedelplan

14/2576 Planvedtak30.06.2016.Vedtatt medinnsigelser. Endeligvedtaki
Endeligvedtaki Kommunal- og
KMD april 2017.
moderniseringsdepartementet
(KMD) april 2017.
2 boligområdertasut. Kommunenfikk ikke
medhold.
17/32
Delegertvedtakom mindreendringaugust2017. Mindre endring
vedtattaugust
2017

347-1 Hvervenmoen
,
mindreendring

NYE PLANINITIATIV

Planvedtak
september2017.

ETTER JUNI 2017

Listen nedenforomhandlerplaninitiativ/muligeplaninitiativ mottattetterjuni 2017.Listen er
ikke uttømmende.Vi behandlerkontinuerligulike planinitiativ, hvor noe tasviderei en
planprosess,
annetbehandlessombyggesøknadog noeninitiativ blir ikk e videreført.
437 Telegrafalleen2
438 Strandgata3
436 Lamoen2
430 Krokenveien23 og
40a
Prestmoen
, masseuttak
Bekkegata17
Vestliveien10
Midtmoen 1, Sokna
Strømsoddveien
81, Sokna
Stabellsgate4
Brutorget,planendring
SøndreRingåsen3
Storgata,Norderhovsgate,
Sundgata
Benterudsøndre
Ringåsengnr/bnr 8/10
Eikli sør,planendring
Kvartal 42, Hønefoss
Setertjern,planendring
VemeKvernvolden
Vestsidenpukkverk

17/3414
17/4016
17/2721
17/736

17/4039

Vedlegg2:

Illustrasjon av saksbehandlingstidfor private detaljreguleringer
fordelt på etapper. Hele landet, 2016.Kilde: Statistisksentralbyrå

5. Forslagsstillers tid fra
merknadsmøte til innlevert
plan for 2. g angsbehandling
4. Kommunens
saksbehandling stid for
merknader til forslagsstiller

2. Kommunens saksbehandlingstid fra
mottatt planforslag til 1. gangsbehandling

Planprosess

Planinitiativ
Forslagsstiller/
kommune

Oppstart

Planforslag
utarbeides

Høringog
offentlig
ettersyn

Forslagsstiller/
planmyndighet

Forslagsstiller

Planmyndighet
HMA – (FS)

Oppstartsmøte
Pol./adm.
prinsippavklaring

Planforslag:kart,
bestemmelser og
beskrivelse.
Medvirkning

Kunngjøringog
varsling

Kunngjøringog
varsling
Evt. forslag til
planprogram.

Planforslagmottas
av kommunen,
gjennomgangog
saksforberedelse

6 uker høringsfrist

4 uker uttalefrist
(anbefalt)
Hvisplanprogram:
6 uker
Evt.fastsettingav
planprogram

Merknadsbehandling/
planjustering
Forslagsstiller/
planmyndighet

Vedtakav
plan
Planmyndighet
HMA – FS– KS

Kunngjøringog
varsling

12 uker

3 uker klagefrist

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 14/3020-9

Arkiv: U64 &01

Fornyelse av avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Ringerike kommunene
Forslag til vedtak:
Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og
Ringerike Reiseliv.
Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 20182021.

Bakgrunn
I forbindelse med nedlegging av Ringerike Reiseliv så ble reiselivsarbeidet vedtatt etter grundige
vurderinger og en ekstern analyse å slå seg sammen med destinasjonsselskapet i Gjøvikregionen. Det
nye destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv ble opprettet og avtalen
vedtatt i desember 2014 –for en 3 års periode.
Det vedlegges en evaluering av arbeidet som er gjennomført av destinasjonsselskapet på vegne av
Ringeriksregionen og Hadeland.
Se vedlagte evalueringsrapport.
Kontraktsperioden går ut i 2017 og ny kontrakt må undertegnes. Kommunene utfordres til å ta stilling
til i hvilken grad reiseliv skal utvikles og styres i et tett samarbeid mellom det offentlige og
reiselivsnæringen på̊ regionalt nivå̊. For å styrke kommunenes interesser og sikre bedre styring i
forhold til gitt mandat/bestilling til destinasjonsselskapet så har Rådet for Ringeriksregionen satt inn
regionskoordinator for Ringeriksregionen i styret sammen med varaordfører i Jevnaker.
Det skal utvikles en tydeligere bestilling til destinasjonsselskapet, tettere oppfølging og dialog
gjennom våre to nye styremedlemmer. Det skal også gjøres et grundig stykke arbeid ila høsten der det
skal legges en ny strategi for selskapet og dets arbeid fremover samt en navne endrings prosess.
Det er viktig at alle kommunene i regionen står samlet i resielivssamarbeidet da vi oppfattes som en
samlet destinasjon i markedet og har diverse kvaliteter som vi fremover bør forene og markedsføre
under en felles regional merkevare. På bakgrunn av dette så foreslåes det at alle kommunene i
regionen viderefører avtalen og jobber systematisk med reiselivsutviklingen i regionen fremover med
det eksisterende verktøyet vi har da vi pr dags dato ikke har noe tilsvarende godt alternativ.

-

Det skal også påpekes at dersom vi trekker oss ut av destinasjonsselskapet så får det konsekvenser for
en del reiselivsrelaterte bedrifter i regionen som er avhengig av synlighet i alle kanaler under Visit og
Innovasjon Norge. En annen konsekvens er at vi som region vil miste retten til å søke på
reiselivsrelaterte midler dersom vi velger en annen organisasjonsform for reiselivsarbeidet enn hva de
statlige myndighetene har lagt til grunn i nasjonal reiselivsstrategi.
Beskrivelse av saken og forholdet til overordnede planer
Nasjonal reiselivsstrategi – grunnlag for framtidig organisering
Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble utarbeidet av Nærings- og
handelsdepartementet (NHD) i 2012 og presentert for fylkeskommunene i 2013. Målet er å øke
verdiskapingen og produktiviteten. Det er beregnet at det er mulig å frigjøre inntil 165 mill. ved
restrukturering av reiselivsarbeidet. Disse midlene ønskes frigjort ved å bruke mindre på
administrasjon og få overført disse midlene til operativt arbeid. Modellen innebærer at man
organiserer reiselivet i 6 regionale selskaper med tilhørende destinasjonsselskap.
I forbindelse med nasjonal reiselivsstrategi er det uttalt et ønske om en strukturendring i norsk reiseliv.
Målet er å å redusere antall destinasjonsselskaper og få etablert et landsdelsselskap i de deler av landet
hvor dette ikke eksisterer. Denne prosessen startet man tidlig å forberede seg på regionalt og man har
nå gjennomført en vellykket fusjonsprosess mellom selskapene Gjøvikregionen Turistkontor og
Hadeland Ringerike Reiseliv. Destinasjonsselskapet er i dag lokalisert til Gjøvik. I denne prosessen
har det nye selskapet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv også vært med på å stifte det nye
landsdelsselskapet VisitOsloregionen SA og er i dag 1 av 7 eiere.
Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv - formål
Det nye destinasjonsselskapet ble dannet i 2014 og registrert formelt under navnet Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike Reiseliv (GHRR). Kommunene har i flere år hatt et godt samarbeid med
destinasjonsselskapet.
Av praktiske grunner vil man arbeide for et kortere navn til daglig bruk, men som også underbygger
regionens merkevare.
Selskapet skal gjøre Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike enda mer synlig gjennom markedsføring
og branding. Initiere og inspirere til produktutvikling innenfor felles strategi og iverksette
utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk gjennom produktutvikling og innovasjon. Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike Reiseliv SA skal være ansvarlig for å involvere og engasjere medlemmene
gjennom de strukturer som organisasjonen omfatter, herunder markedsråd og ulike arbeidsgrupper.
Selskapet skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne gjennom
målrettet informasjon og markedsføring av destinasjonen i inn- og utland.
Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoordinator og
spydspiss i markedsføringen av destinasjonen. Selskapet skal gjennom målrettet og samlet innsats
styrke regionens konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke hele destinasjonens attraktivitet.
Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens kontaktpunkt opp mot kommuner,
fylkeskommune, Innovasjon Norge og fylkesmannen i reiseliv. sspørsmål
Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, virksomhetene
og kommunen økes. GHRR skal utføre sin virksomhet slik at det blir attraktivt for reiselivs, kultur,
handel og opplevelses virksomheter i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike samt nærliggende
områder å melde seg inn.

-

Destinasjonsselskapet har større prosjekter knyttet både til nasjonal og internasjonal markedsføring av
regionen med mål for øye å trekke flere besøkende til regionen.
Destinasjonsselskapets arbeidsoppgaver
1) Markedsføring og branding – Gjøre regionen enda mer synlig.
- Forbrukerrettet profilering, nasjonalt og internasjonalt (Destinasjonsmarkedsføring)
- Produksjon og distribusjon av ulike salgsutløsende brosjyrer og annet profileringsmateriell
(Profilbrosjyre, kart, plakater, infotavler mm).
- Utvikling og drift av internettportalen www.visithr.no samt innholdsleverandør til
www.visitnorway.com og andre nasjonale og internasjonale internettportaler
- Produksjon og koordinering av felles annonser for reiselivsnæringen
- Mediepåvirkning og PR tiltak.
- Være talerøret utad i reiselivsspørsmål.
- Koordinere og delta på evt. messer i profilering og markedsføring av kommunen og regionen
- Tilrettelegge visningsturer, og besøk av høy kvalitet for journalister og TV team,
turoperatører, transportselskaper etc.
2)

Prosjekter, produktutvikling og innovasjon.
- Destinasjonsselskapet skal initiere og inspirere til produktutvikling innenfor temaene;
aktiviteter, arrangement, kultur, opplevelser og lokal mat som i en felles strategi og iverksette
utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk. Regionale og kommunale prosjekter knytter til
utvikling innenfor disse områdene bør skje i så tett samarbeide som mulig med
destinasjonsselskapet for å utnytte felles ressurser best mulig samt for å sikre at ulike
prosjekter kan bli videreført.
Destinasjonsselskapet har vært bidragsyter til prosjekter på Hadeland som blant annet NRK
Sommertog, bestillingsbuss til Granavollen, sommeråpen Turistinformasjon på Granavollen
inkludert forprosjektet” Hvem besøker Granavollen” og sommeråpen Turistinformasjon på
Hadeland Glassverk.

Organisasjonsform
Selskapet er organisert som et Samvirkeforetak (anbefalt modell av Nærings- og
Fiskeridepartementet). For å sikre god kommunikasjon og innsikt i organisasjonen ble det etter ønske
fra Reiselivsnæringen valgt inn kommunale representanter i styret i selskapet på årsmøtet i mai 2017.
Økonomiske forhold
Finansiering
Det har vært en noe ulik finansiering i de tre regionene som er med i reiselivssamarbeidet:
 I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene.
 I Hadelandsregionen var det lagt opp til en blanding av midler fra kommunene og
partnerskapsmidler.
Kommunens bidrag 2017
Gjøvikregionen:
Gjøvik
1 055 480 Inkl. drift av Turistkontor
Østre Toten
319 250
Vestre Toten 319 250
Nordre Land 258 835
Søndre Land 258 835
Del sum
2 211 650
Hadelandsregionen:
Gran
200 000
Jevnaker
160 000
Lunner
160 000
-

Partnerskapsmidler Hadeland/OFK 258 840
Del sum
778 840
Ringeriksregionen:
Hole
240 870
Ringerike
582 860
Del sum
823 730
Sum 3 814 220
Økonomien til selskapet er i dag god. Man hadde i 2016 en omsetning på 14 millioner og er
omsetningsmessig det største destinasjonsselskapet i Buskerud og Oppland (2016 tall).
Fra Regionrådets for Hadelands sin side har det vært lagt opp til en gradvis endring i vektingen av
finansieringen mellom partnerskapsmidlene og kommunale bidrag utover i avtale perioden. Bruken av
partnerskapsmidler avsluttes i 2017.
I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) var det lagt opp til bruk av partnerskapsmidler fra Buskerud
fylkeskommune og Rådet for Ringeriksregionen de to første årene (2015 og 2016), og betaling direkte
fra kommunene i 2017.
Reiselivsnærings betydning i regionen
Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til byggog anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfeller kan det være vanskelig å isolere hvor store
inntekter tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper og hvilke aktører som tjener penger på
disse. Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange tilreisende som både bor på hoteller,
campingplasser og hytter i området og som bruker penger på dagligvarer, kultur, byggevarer og mye
annet. Formålet med ringvirkningsanalysen som ble gjennomført basert på 2013 tall var å belyse hvem
de tilreisende er, hvor stort forbruk de står for og hva store ringvirkninger deres forbruk skaper for
ulike næringer i de tre regionene.
Tilreisende skapte en omsetning på 354 millioner kroner på Ringerike
Næringslivet i Ringerike opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 354
millioner kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen bidrar til en verdiskaping på 134
millioner kroner samt til å sysselsette 319 arbeidstakere. Figuren under viser hvordan omsetningen,
verdiskapingen og sysselsettingen fordeler seg mellom ulike næringer.
Vi ser at bygg og anlegg er den bransjen som får størst inntekt fra reiselivsrelatert forbruk med en
omsetning på 85 millioner kroner hvorav 29 millioner kroner utgjør verdiskaping. Vi beregner at cirka
36 personer sysselsettes som følge av denne aktiviteten. Det er stort sett eksisterende hytteiere som
bidrar til omsetningen, omfanget av hyttebygging er betraktelig lavere på Ringerike enn for eksempel i
Gjøvikregionen. Nest størst aktivitet får overnattingsaktører med en omsetning på 78 millioner kroner
og en verdiskaping på 34 millioner. Som vi har sett er det yrkesreisende som i størst grad bidrar til
denne omsetningen også på Ringerike. Overnatting er bransjen som bidrar til å skape flest
arbeidsplasser, der anslagsvis 95 personer sysselsettes av reiselivsrelatert forbruk. Videre får
varehandel en omsetning på 55 millioner kroner og en verdiskaping på 9 millioner. Det er spesielt
hytteeiernes kjøp av utstyr og innredning som bidrar til høy aktivitet for handelsstanden. Varehandel
bidrar kun til å sysselsette 20 personer, noe som er færre enn i samtlige bransjer med unntak av
kraftnæringen. Videre får serveringsaktører en samlet omsetning på 43 millioner kroner hvorav 18
millioner er verdiskaping. Som følge av denne omsetningen sysselsettes 78 personer. Videre får
transportselskaper en omsetning på 33 millioner, hvor to tredjedeler utgjør verdiskaping, og 34
personer sysselsettes. Opplevelsesbransjen får en omsetning på anslagsvis 27 millioner kroner, hvor 11
millioner utgjør verdiskaping. Offentlig sektor får anslagsvis 19 millioner kroner i omsetning som
følge av hytteeiernes bruk av kommunale tjenester og liknende. 9 millioner kroner er estimert til

-

verdiskaping og 22 personer sysselsettes. Kraftnæringen får en omsetning på 16 millioner kroner, hvor
5 millioner er verdiskaping og 3 personer sysselsettes.
Se vedlagt Ringvirkningsanalyse
Vurdering:
Det viktigste offentlige virkemiddelet for bedre organisering er å bidra til at reiselivsnæringen selv
klarer å finne fram til en markedsorientert organisering, med forutsigbar finansiering, som gjør det
mulig å bygge kompetanse og utvikle langsiktige strategier for økt verdiskaping. Dagens modell er
forankret i ca 170 reiselivsbedrifter, 3 regionråd, 10 kommuner og 2 fylkeskommuner og er en ønsket
modell videre.
Fusjonen har ført til effektivisering og bedre kvalitet på tjenestene. Man har i dag en betydelig større
aktivitet enn tidligere og man nyter stor glede av felles infrastuktur knyttet til web og sosiale medier.
Næringen selv peker også på økt kompetanse i destinasjonsselskapet knyttet til reiselivsspørsmål. Økt
synlighet og større innflytelse på utvikling av nasjonal reiselivspolitikk er et annet et resultat av
fusjonen, gjennom destinasjonsselskapet sitt eierskap i VisitOsloregionen. Rådmannen viser for øvrig
til vedlagte rapport fra Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv med en status over oppnådde
resultater siden selskapet ble startet.
Det synes å være nødvendig med en offentlig grunnfinansiering for å sikre at organisasjonen blir
robust nok og kan rette oppmerksomheten mot operative aktiviteter i stedet for å «løpe etter penger».
Kommunenes bidrag kan ses på å være betaling for å ivareta vår vertskapsrolle på denne destinasjonen
og sørge for at stedet blir markedsført, ikke bare reiselivsbedriftene.
Dagens finansieringsmodell utløser matching av midler både fra reiselivsnæringen og andre offentlige
aktører. Uten en slik modell vil man ifølge destinasjonsselskapet ikke alene klare å utløse disse
midlene, eller delta i disse aktivitetene. Bidrag fra kommunene er med på å sikre at andre midler
utløses fra private og andre offentlige aktører.
Fusjonen medførte at reiselivsnæringen selv måtte øke sitt eget bidrag med 3-4 gang.
Det synes som om det nye selskapet vil videreføre sin aktivitet på minst samme nivå som i dag og at
destinasjonsselskapet har også invitert kommunene regionvis til å bli representert i selskapets styre fra
2017. Dette synes fornuftig i og med at selskapet har ambisjoner og å utvikle reiselivsnæringen i tett
samarbeid med kommunene. Styret er i disse dager i gang med prosess knyttet til nye strategi for
selskapet, samt jobbe med en felles kommunikasjonsplattform.
Destinasjonsselskapet ønsker en ny avtale med bidrag fra Ringerike kommune som viderefører det
offentlige økonomiske bidraget på dagens nivå på totalt på 582 860kr.
Det er utarbeidet er utkast til samarbeidsavtale som forplikter kommunen til 31.12.2019, og at avtalen
deretter viderereføres med ett års oppsigelsesfrist. Forslaget til avtale følger vedlagt.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å inngå samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og
Ringerike Reiseliv, gjeldende fra 2018. Det årlige bidraget på kr 582 860 innarbeides i budsjett og
økonomiplan 2018-2021.
Se vedlagt Avtaleutkast

Rådmannens vurdering
Ringerike kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Gjøvikregionen Hadeland og
Ringerike Reiseliv.

-

Kommunens årlige bidrag til selskapet på kr 582 860 innarbeides i budsjett- og økonomiplan 20182021.
Vedlegg
Destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv – egenevaluering 2017
Ringvirkningsanalyse
Utkast til samarbeidsavtale mellom destinasjonsselskapet og kommune

Ringerike kommune, 24.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Hege Cecilie Bjørnerud

-

DESTIN ASJON SSELSKAPET
Egenevaluering
2017

Destinasjonsselskapet – egenevaluering
Samarbeidsavtalemellom Destinasjonsselskapetog kommunenepå Hadelandog Ringerikeskal
evalueres. Destinasjonsselskapethar gjennomført en egenevalueringmed utgangspunkti avtalens
punkt 4 om tjenesteinnhold. Førsthar vi valgt å sette et sammendragav rapporten med status 2012
og i dag. Videre har vi satt opp litt rundt fusjonsprosessen.Fullstendigrapport finner man bakerst i
dokumentet.

a) Profilering av regionenpå web, sosialemedier, messer og trykksaker etc
Web/Sosialemedier
2012
Egenhjemmeside– norsk
Lite oppdatering
50 besøkendeper dag
Ingen sosialemedier kanaler

2017
Egenhjemmeside– 3 språk
Oppdateringdaglig
1000 besøkendeper dag
34.000 personer følger osspå Facebook& Instagram
Visit Norway (app og nettside, flere språk)
VisitOsloregion(nettside, flere språk)
Digitale kampanjer: riksaviser,google,facebook

Gjennom samarbeidetså har man hatt en profesjonaliseringknyttet til jobbing med web og sosiale
medier. Trafikken har økt voldsomt. I tillegg når man ut til et mye større publikum i flere viktige
kanaler som Visitnorway og Visitosloregion.

Messer/workshops
2012
Reiselivsmessen
Oslo

2017
Reiselivsmessen
Oslo (vinner årets utstiller 2015)
Aktiv Fritid Ålesund
NorwegianTravelWorkshop
Internationale TourismusBörse(Berlin)
Grüne Woche (Berlin) – 3 år
Diverseandre mindre messeri samarbeidemed
næringsaktører

De siste årene med samarbeidesom en større region gjør at man er tilstede på flere arenaer enn i
2012. Sentralenæringsaktørersier man er helt avhengigav at selskapetrepresenterer de på disse
arenaene, da de ikke har kapasitet til å gjøre det selv.
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Trykksaker
2012
Egenavis (opplag 50.000 per område)
Distribusjon regionalt + nærliggende
regionen.

2017
Egetmagasin(opplag 180.000).Særtrykkengelskog
tysk.
Distribusjon regionalt, Oslo,Trondheim, Bergen.
Digital distribusjon av magsinet i Ålesund,Molde
Kristiansundog regionalt
Bykart Hønefoss
Infotavler Sollihøgda
Diverseflyere

Med en større region har man flere næringsaktørersom er med å dekke kostnadeneknyttet til
trykksaker.Gjennom felles løft når man samlet ut til flere målgrupper enn man gjorde tidligere,
samtidig som at man unngår overlapp av utsending av markedsmateriell.

Visningsturer
2012
Ingen

2017
Presse(Norsk/Utenlandsk)
Turoperatører (Norsk/Utenlandsk)
Lag/Foreninger
Bedrifter

Sammenslåingenhar gjort regionen mer attraktiv for samarbeidspartnereå komme på visning til . Det
er flere produkter i kurven – noe som er avgjørendefor å fatte interessefor regionen. Turene
gjennomføresi dag enten av ossalene eller i samarbeidmed VisitOsloregion.

b) Tilby arrangementskalenderløsningtil kommunensnettsider
2012
Leverte ikke

2017
Leverer i dag
Gratis å registrere arrangement
Integrering mot diverse billettsystemer
Prosessmed Ringblad,AvisaHadelandog Oppland Arbeiderblad
med tanke på utvikling av felles kalenderløsning.
Koblingmot kalenderen:
VisitNorway,Kulturnett og VisitOsloregion

Teknisk løsninger på plasssom kommunene kan ta i bruk om de ønsker. Det er svært krevendeå
holde en arrangementskalenderoppdatert. Den løsningenvi har i dag, muliggjør en enklere
innrapportering av arrangement. Et utvidet samarbeideer startet opp med de 3 lokalaviseneog
dette samarbeidetvil gjøre kalenderenenda bedre.
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c) Deltakelsei ulike reiselivsrelaterteprosjekter i regionene
2012
Gjennomførte Hadelandsmessa

2017
Arbeidsgruppafor Grüne Woche Osloregionen
1 av 7 eiere/stiftere VisitOsloregionSA
Forum for Reiseliv– Buskerud
Digitalt kompetanseprosjekt
PilegrimsrådGranavollen(Bønsnes-Gjøvik)

Regionen har som helhet blitt mer interessant for samarbeidspartnere.Digitalt kompetanseprosjekt
er generert av Oppland Fylkeskommune,men åpent for medlemmer i Buskerud.Deltakelsei
VisitOsloregionbetinger at man minimum har en omsetning som i dag. Videre deltar selskapeti en
rekke små og større prosjekter/arbeidsgrupper i hele regionen.

d) Profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter f.eks kirker,
turstier, turforslag.
2012
Noe på web
Kulturminnekart – på papir
Omtale i Sommeravis

2017
Noe på web
GoogleTrackerav turstier
Omtale i Magasin
Link til kommunensnettsider
Infotavler
VisitNorway(app og nettside på flere språk)
VisitOsloregion(nettside på flere språk)
Samarbeidemed DNT og Skiforeningen

Det er forbedringspotensiali forhold til profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktivitete r i
regionen. Med en tettere dialog med kommunene som har førstehåndsinformasjon så vil denne
raskt kunne bedres. Kommuneneer ansvarligfor å levere innhold på norsk samt foto.
Destinasjonsselskapet
sørgerfor oversetting til tysk og engelskog distribusjon av innhold i ulike
kanaler inkludert Visitnorway og Visitosloregion. Et tettere samarbeideopp mot DNT og
Skiforeningenkan bidra til å få det endra bedre fram alle regionensturmuligheter (vandring,sykkel
og ski).
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e) Kontakt opp mot virkemiddelapparatherunder fylkeskommunerog
InnovasjonNorge i reiselivsspørsmål
2012

2017

Lite/Ingen

InnovasjonNorge (direkte)
Fylkeskommuner(direkte)
Fylkesmenn(landsbruksavdelingen)
Eksternestiftelser (prosjektfinansiering)
NHO Reiseliv(direkte, Destinasjonsforum)
Forum for Reiseliv - Buskerud
Regionrådene

Selskapeter i dag en aktuell samarbeidspartnerog i posisjonfor å møte framtidens utfordringer.
Oppland Fylkeskommunehar fra 2017 lagt inn føring om at man må være minimum 5 kommuner
som samarbeiderhvis de skal inn og støtte prosjekter. Bedrifter i kommuner som velger å stå alene
rammes ogsåav dette. Selskapetantar at andre instit usjoner ogsåvil tilpassesegdagens
rammebetingelser.Selskapetsitter i dag i regionrådene.Selskapeter opptatt av at man får forbedret
kommunikasjonenmed kommuneneog aktuelle etater. (kommunikasjon,kultur, næring/utvikling).

f) Produktutvikling i samarbeidemed reiselivsnæringenog den enkelte
kommune.
2012
Lite/Ingen

2017
Arrangementsutvikling,inkludert gjennomføringav
NRKSommertogpå Hønefossog Gran.
SkiNM på Lygna
SkøyeNM på Jevnaker
Sommerbusstil Granavollen
Turistinformasjonpå HadelandGlassverkog Granavollen
(sommeråpent)
VRprosjekt med SundvoldenHotell,
Kartverket, Buskerudmuseene,NTNU Gjøvik
Fiskelykke: int ernasjonalefisketurister til regionen
CRMsystemfor oppfølgingav medlemmer, kunder, kommuner.
Skreddersømved kundehenvendelser

Samarbeidethar gitt oss en posisjontil å gjennomføre større og mindre enkeltprosjekter knyttet til
arrangement,kult ur, opplevelserog mat. Området man representerer oppfattes som attraktivt å
samarbeidemed da man har kritisk massenæringsaktører.Selskapeter i posisjontil å få ekstern
finansieringslik man er organisert i dag (kommuner, fylkeskommuner,fylkesmenn,stiftelser).
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g) Kompetansehevendetiltak for reiselivsnæringen
2012
Lite/Ingen

2017
8 kurs – 100 deltakere
Digitalt kompetansekurs
Bruk av lokalmat
Pakkekurs
Hvordan lykkesmed kurs/konferansemarkedet
Foto kurs
Finansieresav næringen og InnovasjonNorge
Nettverkstreff for næringen
Studietur
Diverseforedrag/seminarer

Selskapethar gjennom samarbeidetfått gjennomført en rekke kompetansehevendekurs og
seminarer.Kursene brukes aktivt for å spleisenæringeni regionen sammen.Selskapethar i dag en
stabil arbeidskraft og opparbeidet segstor faglig kompetanseknyttet til reiselivsspørsmål
. De ansatte
bistår bedrifter med rådgivninginnenfor søknader,digitalisering,markedsspørsmålosv.

Gjestedøgnsutvikling / Ringvirkninger
Antall kommersielle gjestedøgni regionen
2015
2016
Ringerike/Hole
Hadeland*
Gjøvikregionen

191.230
34.731
205.934

Endring i %

226.374
36.987
250.057

+ 18,3
+ 6,5
+ 21,4

1 halvår 2017
endring fra 2016
+ 6,9
+ 15,5
+ 5,7

* Tallenefor Hadelandinkluderer kun tall fra hotell, grunnet manglendeinnrapporteringfra campingplassene.

- Totale kommersiellegjestedøgni regionen er på sammenivå som f.eks Valdres.
- Dagsturismeer i tillegg stor. SpesieltHadelandGlassverkhar mange dagsbesøkende.De alene
generer 158 millioner i forbruk.
Hytter
- Stor aktivitet knyttet til regulering av hyttetomter og områder.
- Stor aktivitet knyttet til Lygna,Mylla, Spåtindog Vikerfjell.
- En større reiselivsregioner avgjørendefor å få synliggjort tilbudene regionen kan tilby . Kunnskap
om tilbudet i regionen øker tilstrømming av potensielle hyttekjøpere samtidig vil bruken av hyttene
øke.
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Ringvirkninger av reiselivet
Ringvirkningerav reiselivet er store i regionen.
Tall fra ringvirkningsanalysengjennomført i 2014 (2013 tall):
- Totalt Hytteeierne: 341 millioner
- Totalt reiselivseksportfra regionen: 1,17 milliarder
- Sum reiselivseksportinkl. hytter: 1,5 milliarder
Utviklingen i regionen har vært positiv siden. Vi antar at ringvirkningenehar økt tilsvarende. Ny
undersøkelsevil bli gjennomført i 2018.
Økonomi:
- Kommunenebidrar totalt sett med 3.8 millioner. Bidraget fra kommunene på Hadelandog
Ringerikeer stabilt. Gjøvikregionensine kommuner har indeksregulerti perioden.
- Kommunensdeltakelse utløser bidrag fra Fylkeskommuner,Fylkesmenn,InnovasjonNorge
og næringen.
- Bidragfra næringeni Hadelandog Ringerikehar økt med 300-400%
Omsetningsmessiger selskapetdet største destinasjonsselskapeti Opplandog Buskerud
med en omsetning på ca. 14 millioner (2016).
Det er avgjørendefor selskapetat grunnfinansieringenfra det offentlige er på minst nåværendenivå.
Dette for å utløse bidrag fra andre og fortsatt videreutvikling av regionensreiseliv.

Samletkonklusjon:
Selskapetmener at det leveres på tjenesteinnhold i forhold til samarbeidsavtalen. Videre leverer
selskapettjenester som styrker reiselivsnæringenutover hva samarbeidsavtalensier. Samarbeidet
har gitt ossdeltakelseog påvirkning i fora og nivåer vi ellers ikke ville ha fått. Selskapetregistrerer at
næringsbidragog engasjementhar økt betydelig og jobben med ny strategi vil styrke dette
ytterligere.
Målet med ny strategi er å gjøre næringenog regionen mer offensiv i forhold til reiselivsatsningen.
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DESTINASJON
SSE
LSKAP
ET - EGENEVALUERING
Ut fra eksisterendesamarbeidsavtaleskal avtalen mellom Destinasjonsselskapetog kommunenepå
Hadelandog Ringerikeevalueres.Destinasjonsselskapethar gjort en egenevalueringmed
utgangspunkt i avtalenspunkt 4 - tjenesteinnhold. Samtidighar vi sett tilbake til 2012 for å se på
bakgrunn for og danningen av selskapet.

Fusjon - bakgrunn og prosess:
Samarbeidemellom Hadeland,Ringerikeog Gjøvikregionenstartet med at Regionrådenefor
Hadeland og Ringerikei 2012 satte i gangen grundig prosessknyttet til hvordan HadelandRingerike
Reiselivskulle møte framtidige utfordringer. Børre Berglundble engasjertsom veileder for prosessen
og landing av fusjonen.
Samtidigså pågikk det en nasjonal prosessknyttet til omstrukturering av norsk reiseliv – hvor ett av
målene var en kraftig reduksjon i antall destinasjonsselskaper.
Kortversjonenpå denne prosessener
at man anbefalte HadelandRingerikeReiselivå søkesamarbeidemed GjøvikregionenTuristkontor.
Denneprosessener nå forankret i den nye stortingsmeldingenom reiseliv.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld. -st.-1920162017/id2543824/sec2?is=true&q=#KAP2
-2-4
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Konklusjon
• Anbefaling er å følge hovedtrekkenei alternativ III for fremtidig organiseringav reiselivet på
Hadelandog Ringerike
• I praksisbetyr dette anbefalingfor reiselivet på Hadeland og Ringerikeå danne et felles
destinasjonsselskapmed GjøvikLandToten (og Romerike)
• Den endelige geografiskeavgrensingenfor denne organiseringenmå tilpassesmer nøyaktig
etter hvert og samordnesmed arbeidet som skal gjennomføresfor å implementere
Regjeringensstrategi på området organisering

Etter en periode, kalt ”forlovelsesperioden” gikk de to selskapenefor en formell fusjon. Denne
perioden var svært krevendefor administrasjonen.Det var i HadelandRingerikeReiselivflere
avtaleforhold knyttet til økonomi som det var behov for å avklare. Dette er et arbeid som har pågått
helt til 2016.

Tabellenunder viser hva reiselivsnæringenforventet til selskapeti 2012.
Hva man leverte i 2012og hva som leveresi 2017.
Forventninger i 2012

Hva leverte man faktisk i 2012

Hva leverer man i dag

Fellesmarkedsføring og
informasjonstiltak, inklusive internett
og sosialemedier

Egenhjemmeside med 50
besøkendeper dag. Dårlig med
oppdateringer.
Ingen deltakelsei sosialemedier
Egendistribusjon av sommeravis
lokalt/regionalt.

Egen hjemmesidepå 3 språk,med i
snitt ca 1.000 besøkendeper dag.
34.000 følgere på sosialemedier.

Tilretteleggingfor salgog online
booking

Noe per telefon.

Fellesproduktutvikling

Lite.

Man lager i dag større produktpakker
for hele regionen. Man har en løpende
vurdering i forhold til kost/nytte
knyttet til online booking.
ProsjektFiskelykke
Infoskilt Sollihøgda

Distribusjon
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Distribuerer i dag egne trykksaker
samt materiell fra næringslivet.

Kompetanseutvikling

Samarbeidmed andre reisemålog
andre næringer

Internmarkedsføring

Høringsinstans- felles talerør

Strategi for utvikling av reiseliv i
regionen

Vertskapsoppgaver

Drift av turistinformasjonskontor

Internasjonalemarkedskampanjer

Nasjonalemarkedskampanjer

Utvikling og drift av internettplattform

GoogleTracker
VRProsjektBuskerudmuseet
Felleskampanjecamping
Leverte ikke
Levereri dag en rekke kurs til
næringeni samarbeidemed blant
annet InnovasjonNorge og Oppland
Fylkeskommune.
Sværtlite. Man var ikke en aktuell Er i dag 1 av 7 eiere i
samarbeidspartner,mye grunnet
LandsdelselskapetVisitOsloregionen.
lav bemanningog liten aktivitet.
Har tett samarbeidemed landbrukets
organisasjonerknyttet til koblingen
mellom mat og reiseliv. Deltar fra fast i
alle regionrådene.
Lite. Jobbet lokalt med blant annet Levererjevnlig nyhetsbrev til
Hadelandsmessa
næringenog kommunene.Har et eget
CRMsystemhvor alt loggføres.
Leverte ikke utover egen
I dag høringsinstanspå relevante saker
kommune.
for reiselivet i regionen opp mot
kommuner, fylkeskommuner,
fylkesmenn,Visitosloregionog
InnovasjonNorge.
Ja– utvikle samarbeidetmot
Ja.
Gjøvikregionen.
Ny felles strategiprosesser nettopp
satt i gangav nytt styre. Dette
inkluderer ogsånavneendringpå
selskapet.
Ingen utover å arrangere
Gjennomførervisningsturerfor presse,
Hadelandsmessa.
turoperatører, lag/forening og
næringsliv. Arrangementersom Ski
NM, Sommertog
Infokiosker (pc løsningutplassert
Drifter egen turistinformasjon på
på sentrale steder).
Gjøvik,hvor GjøvikKommune
kompensererfor dette. Sommeråpent
Turistinformasjonpå Hadeland
Glassverkog Granavollen.Har vært i
dialog med RingerikeKommunefor å
se på muligheten av turistinformasjon
der.
Leverte ikke
VisitNorway
VisitOsloregionen
Fiskelykke
Grüne Woche
NorwegianTravelWorkshop
Internationale TourismusBörse
Reiselvismessa
og distribusjon av
Er en del av VisitNorway
Sommeravis(opplag 45.000)
Distribuerer eget magasini 180.000
eks.
Deltar på messerog reiselivstreff
Haddenettside. Lite utvikling av
Internett og sosialemedier
denne.
oppdateresdaglig.Hjemmesiden
leverespå 3 språk.
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Drift av bookingsystem

Leverte ikke

Tjenestertil enkeltaktører

Grunnet lav bemanningogså
leverte man lite.

Analyserog statistikk

Leverte ikke

Forskningsog utviklingstiltak (FoU)

Leverte ikke

Næringspolitisktalerør

Leverte lokalt/regionalt.

Samarbeideri dag løpende med flere
destinasjonerog leverandørerom
videreutvikling av plattform og
teknologi
Fremtidig strategi vil avgjøreom man
går for en egen bookingfunksjon.
Er i dag en organisasjonmed stor og
bred kompetanse.Dennebenytt es
ogsåav enkeltbedrifter.

Menon gjennomførte en større
ringvirkningsanalyseknyttet til reiseliv
rett etter fusjonen. Har i dag meget
god tilgang på nasjonal,regional og
lokal statistikk.
VRprosjekt sammenmed NTNU
Gjøvik,Kartverket og
Buskerudmuseene.
Tilbyr kurs og seminarertil næringen.
Er i dag høringsinstansfor relevante
sakeri Opplandog Buskerud.Gjennom
sitt eierskapi VisitOsloregionhar man
gitt innspill til stortingsmeldingenang
reiseliv. Medlem av NHO Reiselivog
deres destinasjonsforumhvor aktuelle
sakerdiskuteres

Formålet med reiselivssamarbeidetog destinasjonsselskapet
Organisasjonenskal fungere som virkemiddelapparatfor kommunenefor å sikre felles profil og flere
besøkendetil regionen i et tett samarbeidemed reiselivsnæringen.
Destinasjonsselskapet
er en medlemsorganisasjonog det er en felles forståelseav at det er
medlemsbedrifter som skal profileres.
Det er ogsået formål at kommuneneog regioneneprofileres gjennom samarbeidet.

Organisasjon
Styre
Reiselivetsstyre var Gjøvikregionen Næringsråd.Dette ble oppløst i 2016. Et interimsstyre jobbet
frem nye vedtekter og forslag til avtaler med medlemmeneog kommunene.
Nytt styret for selskapetkom på plassi mai 2017. Etter ønskefra årsmøte ble de 3 samarbeidene
regioneneinvitert inn i styret. Styre består av 5 næringsaktørerog 3 styremedlemmerfra det
offentlige.
Styret er alt i gangmed å utarbeide en ny strategi samt profil og navn på organisasjonen.

10

Medlemmer
Medlemstall er stabilt, ca. 170 bedrifter og de aller fleste av reiselivsrelevantebedriftene er i dag
medlemmer.
Medlemsmassenbestår av bedrifter innen bl.a. overnatting, transport, servering,opplevelserog
handel i tillegg til kommunene.Av aktører har selskapeti dag de mest sentrale aktørene som
medlemmer. I tillegg er ogsåkommunenemedlem.
Medlemmer i Hadelandog Ringerikehar gjennom fusjonsprosessentilpasset segmedlemsbidraget
som var i Gjøvikregionen.Dette er økt med 3- 4 ganger.
Næringenbidrar inn i ulike markedsaktiviteterog prosjekter. I 2016 ga dette en omsetning på 14
millioner. Dette er større enn f.eks Lillehammer-regionen.
Destinasjonsselsk
apet har regelmessigkontakt med medlemmeneog kommunene gjennom
nyhetsbrev,aktiviteter og kampanjer.Innholdet til nettsider og sosialemedier oppdateres etter
innspill fra medlemmer og kommuner. Selskapeter ansvarligfor oversetting til engelskog ty sk, når
dette er relevant.

Destinasjonsselskapet
- tjenester i perioden.
A) Profilering av regionen på web, sosiale medier, messerog trykksaker etc.
Selskapethar i dag egen nettløsning hvor man ogsådistribuerer innhold til de viktige kanalene
VisitNorway.com og Visitosloregion.com. Dette gjøresvia den nasjonaledatabasendaglig. Innholdet
på egne nettsider som i dag består av over 500 artikler er tilgjengelig både på norsk, tysk og engelsk.
Selskapethar en svært stor billedbank som er tilgjengelig for kommuneneog næringen.
Trafikk utviklingen på egne web har vært svært positiv fra 2012 og fram til i dag. Selskapetkjører i
dag egne digitale kampanjer rettet mot camping,arrangement,naturopplevelsergjennom hele året
på både Googleog i sosialemedier. I tillegg leverer man innhold til VisitNorwayog VisitOsloregion.
Trafikkutvikling nettsiden
Hadeland/ Ringerike Gjøvikregionen
Antall besøkendenettsiden 2012
18.274 besøkende
63.540 besøkende
Antall besøkendefelles nettside 2016
238.358besøkende
En økning på 1304%fra 2012
Den positive trafikkutviklingen på websidenfortsetter i 2017 hvor tallene for 2016 allerede er
passert.
Gjennom samarbeidet så har man hatt en profesjonalisering knyttet til jobbing med web og sosiale
medier. Trafikken har økt betydelig. I tillegg når man ut til et mye større publikum i flere viktige
kanaler som VisitNorway og VisitOsloregion.
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Deltakelse på messer/workshops
Selskapetdeltar enten sammenmed reiselivsaktørereller alene på ulike messerog workshopsrundt i
Norge. Selskapetdeltar ogsåaktivt gjennom VisitOsloregionsamarbeidetpå messeri utlandet.
Tilbakemeldingfra sentrale reiselivsaktørerer at det er viktig for disseat selskapetkan representere
dem på ulike messer.
Bildeneer fra Reiselivsmessen2015 hvor regionenble kåret til utstiller, samt NTW i Bergen2017.

De siste årene med samarbeide som en større region gjør at man er tilstede på flere arenaer enn i
2012. Sentrale næringsaktører sier man er helt avhengig av at selskapet representerer de på
diverse messerog workshops, da de ikke har kapasitet til å gjøre det selv.
Trykksaker:
Selskapetgir ut en større trykksak.Dennepresenterer hele regionen og er finansiert i sin helhet av
bidrag fra næringen.Årets produksjon inkludert digitale kampanjer hadde en ramme på 1.2 mill ioner
kroner. Årets magasinkom i et opplag på 180.000og ble distribuert i postkasseri Oslo,Bergenog
Trondheim. I tillegg distribueres den på sentrale lokasjonerregionalt.
Magasinetfinnes ogsåi en digital versjon som er markedsført regionalt, Oslo,Bergen,Trondheim,
Ålesund,Molde og Kristiansund.
https://issuu.com/ghr_reiseliv/docs/ghr_magasinet_kom_vers1_web
En kortversjon på engelskog tysk har vært tilgjengelig hos reiselivsbedriftenei sommer.
Selskapethar gitt ut et nytt sentrumskart for Hønefoss.Kartet har vært svært etterspurt og man må
trykke nytt opplag for 2018.
Destinasjonsselskapet
har nylig oppdatert de store infot avlene på vei mot Sollihøgdamed nytt
innhold.
Med en større region har man flere næringsaktører som er med på å dekke kostnadene knyttet til
trykksaker. Gjennom felles løft når vi samlet ut til flere målgrupper enn man gjorde tidlige re,
samtidig som man unngår overlapp av utsending av markedsmateriell.
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Visningsturer for presse/turoperatører/bedrifter
Selskapetarrangererårlig visningsturerfor presse,turoperatører og bedrifter til regionen. Dette skjer
i samarbeidemed næringsaktører og gjennomføresenten som en egen tur for regionen eller som del
av en større rundreise i Osloregionen.Redaksjonellomtale er svært viktig og en kostnadseffektiv
måte å profilere regionen på.
Sammenslåinghar gjort regionen mer attraktiv for samarbeidspartnere å komme på visning til. Det
er flere produkturer i kurven – noe som er avgjørende for å fatte interesse for regionen. Turene
gjennomføres i dag enten av oss alene eller i samarbeid med VisitOsloregion.
B) Tilby arrangementskalenderløsning til kommunens nettsider
Selskapethar en nasjonaldatabaseløsning(Tellus)
som gjør registering av arrangementenkelt for
brukeren. Denneer gratis å benytte uavhengigom man er medlem eller ikke. Man har informert
kommuneneom denne løsningenog i flere av kommunene er det i dag prosessersom går i forhold til
å se på et tettere samarbeide.Destinasjonsselskapet
er nå i tillegg i dialog med de 3 avis
regionavisene(Ringblad,AvisaHadelandog OpplandArbeiderblad)for å se på en felles løsninghvor
målet er en kalender funksjon som skal gjøre det enklere både for arrangørerog publikum.
Tekniskløsning er på plasssom kommunene kan ta i bruk om de ønsker. Det er svært krevende å
holde en arrangementskalenderoppdatert. Den løsningen vi har i dag, muliggjør en enklere
innrapportering av arrangement. Et utvidet samarbeide er startet opp med de 3 lokalavisene
(Amedia) og dette samarbeidet vil gjøre kalenderen enda bedre.
C) Deltakelse i ulike reiselivsrelaterte prosjekter i regionene
Grüne Woche – destinasjonsselskapethar vært svært sentral i forhold til regionensdeltakelsepå
Grüne Woche de 3 siste årene. Selskapethar jobbet tett med Fylkesmannenog næringenrundt
deltakelse. https://www.ringblad.no/nyheter/klakken -hotell/kokkelarling-imponerer-pa-verdensstorste-mat-og-reiselivsmesse/s/5-45-182294 De to siste årene har man ogsåsittet som
markedsansvarligfor hele Osloregionensin deltakelsepå Grüne Woche. VisitOsloregionener i disse
dager i ferd med å samle segom et større mat og reiselivsprosjekti samarbeidemed Fylkesmennene
og Fylkeskommunene.
Visit Osloregionenfelles landsdelsselskapsom jobber med utenlands profilering av Osloregionen.
Her er selskapet1 av 7 stiftere/eiere. Dette selskapetjobber tett med InnovasjonNorge, Avinor og
reiselivsnæringenom å profilerer Osloregioneni prioriterte markeder. Selskapethadde ikke vært
aktuell som stifter/eie r uten at man har dagensorganisering. Størrelsenpå destinasjonsselskapeter
avgjørendefor deltakelseinn i Visitosloregion.
Forum for Reiseliv– Buskerud
Reiselivsorganiseringen
i Buskeruder preget av små selskapermed unntak av Geilo, Hemsedalog
vårt selskap.Forumet er organisert av BuskerudFylkeskommuneog destinasjonsselskapetmøter her.
Digital kompetanseprosjekt i Oppland (inkluderer også Buskerudbedriftene)
Dette er et kompetanseprosjektsom OpplandFylkeskommunehar initiert og finansierer hvor
destinasjonsselskapene
og de som er medlemmer av disseer invitert til en lang rekke kurs innenfor
digital kompetansehevning.Dette forsetter ut 2018.
Målet er å gi næringenet løft digitalt – samtidig som at man utdanner destinasjonsselskapene
til å bli
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et kompetanse-nav innenfor digitalisering i respektive regioner. Selskapetdeltar med flere ansatte på
dissekursene, for å styrke kompetanseninternt i organisasjonen.
Pilegrimsrådet for Granavollen
Destinasjonsselskapet
sitter i Pilegrimsrådetfor Granavollen.Pilegrimssenteretpå Granavollen
organisererPilegrimsledenfra Hole, via Hadelandtil Toten og Gjøvik.Destinasjonsselskapetvar
sentrale i forhold til å sikre fortsatt drift av senteret da det ble truet med nedleggelse.
https://www.hadeland.no/nyheter/pilegrimssenter-granavollen/kirken-i-gran/kirken-i-gran-tar-overpilegrimssenteret/s/5-21-135403
Regionenhar som helhet blitt mer interessant for samarbeidspartnere.Digitalt
kompetanseprosjekt er generert av Oppland Fylkeskommune,men åpent for medlemmer i
Buskerud. Deltakelsei VisitOsloregion betinger at man minimum har en omsetning som i dag.
Videre deltar selskapeti en rekke små og større prosjekter/arbeidsgrupper i hele regionen.
D) Profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter som f.eks. kirker, turstier, turforslag.
Selskapetprofilerer i dag noen av dissepå sine nettsider. Selskapet har i denne forbindelse hatt
dialog med kommunene for å få større oversikt. De er allikevel en god vei å gå for å få inn alle
attraksjoner og aktiviteter . Kommunene bidrar med teks og bilder hvor så selskapetoversetter dette
til tysk og engelsk.Informasjonen blir distribuert videre til visitnorway.com og visitosloregion.com.
Kommunenehar ansvaret for innhold når det gjelder ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter.
Selskapethar i samarbeidemed Googlekartlagt flere turstier slik at blant annet KONGENS
UTSIKTer
tilgjengelig på Google.Selskapethar ogsådialog med DNTog Skiforeningeni forhold til å synliggjøre
deres tilbud på våre nettsider.
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Bilde er fra KongensUtsikt når selskapetkartla turen for Googlesensommeren2016.
Det er forbedringspotensial i forhold til profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter i
regionen. Med en tettere dialog med kommunene som har førstehånds informasjon så vil denne
raskt kunne bedres. Kommunene er ansvarlig for å levere innhold på norsk samt foto.
Destinasjonsselskapetsørger for oversetting til tysk og engelskog distribusjon av innhold i ulike
kanaler inkludert Visitnorway og Visitosloregion. Et tettere samarbeide opp mot DNTog
Skiforeningen kan bidra til å få det endra bedre fr am alle regionens turmuligh eter (vandring, sykkel
og ski).
E) Kontakt opp mot virkemiddelapparat herunder fylkeskommuner og Innovasjon Norge i
reiselivsspørsmål
Destinasjonsselskapet
deltar i ulike plangrupper sammenmed både Oppland og Buskerud
Fylkeskommune samt InnovasjonNorge. Selskapethar via sitt eierskapi VisitOsloregionenSAtett
dialog opp mot virkemiddelapparatet,herunder InnovasjonNorge, Fylkeskommunerog
Fylkesmannen.Videre er selskapetslik det i dag organisert ogsågitt muligheten til å søke
prosjektstøtte hos disse. Oppland Fylkeskommunehar fra 2017 skjerpet inn kravene i forhold til
destinasjonsselskapog krever at minimum 5 kommuner skal samarbeidefør man eventuelt kan gi
støtte. Man må kunne anta at tilsvarende innskjerpingervil komme fra andre gitt nasjonaleføringer
om å tenke større organisatoriskesamarbeid.
Selskapeter i dag en aktuell samarbeidspartnerog i posisjon for å møte framtidens utfordringer.
Oppland Fylkeskommunehar fra 2017 lagt føring om at man må være min imum 5 kommuner som
samarbeider hvis de skal inn og støtte prosjekter. Bedrifter i kommuner som velger å stå alene
rammes også av dette. Selskapetantar at andre institusjoner også vil tilpasse seg dagens
rammebetingelser. Selskapetsitter i dag i regionrådene. Selskapetønsker å forbedre
kommunikasjon med kommunene og aktuelle etater. (kommunikasjon, kultur, næring)
F) Produktutvikling og prosjekter i samarbeid med næringen og den enkelte kommune.
Selskapethar levert flere prosjekter i samarbeidemed kommunene og andre aktører.
Følgendeprosjekter kan nevnes:
Sommerbusstil Granavollen – Selskapettok initi ativ til etter innspill fra næringsaktører på
Granavollenå få opp et sommer-busstilbud fra Gran til Granavolleni samarbeidemed
Opplandstrafikk.Det f ørste året ble gjennomført i sommer og er enda ikke evaluert.
Sommeråpent Turistinformasjon på Hadeland Glassverkdriftes av selskapetetter ønskefra
reiselivsnæringen.Man mottar ikke bidrag fra JevnakerKommunei dag til drift av denne.
Etter innspill fra Gran Kommunehar man i sommer hatt Sommeråpent Turistinformasjon på
Granavollen. Selskapethar søkt OpplandFylkeskommuneom et forprosjekt knyttet til å finne ut
hvem er de besøkendepå Granavollen.Evalueringav sommersesongener enda ikke gjennomført.
Destinasjonsselskapethar i dag, i samarbeidemed regionrådet for Gjøvikregionenog Hadeland
knyttet til segen arrangementsutvikleri som jobber med flere større prosjekter. Dennehar vært
benyttet til vellykkedegjennomføringerav prosjekter i tett samarbeidemed arrangørerog
kommunene;
SKINM på Lygna
NRKSommertogpå Gran
NRKSommertogpå Hønefoss

15

Potetfestivalenpå Gran
Skøyte-NM på Jevnakerer man i full gangmed planleggingenav.
I tillegg er man i gangmed et VR(Virtal Reality)prosjekt i samarbeidemellom Veien Kulturminnepark,
Kartverket, BuskerudMuseene,NTNUGjøvikog SundvoldenHotell.
Fiskelykkeer et prosjekt som startet opp i Gjøvikregionensom man nå er i ferd med å rulle ut i
Ringerikeog Hadeland.Her har man fått med segflere aktører som ønskerå satsepå å få
internasjonalefisketurister til regionen. Et av tiltakene er da presseturermed utenlandske
fiskemagasiner. I samarbeidemed InnovasjonNorge ble denne filmet laget
https://www.youtube.com/watch?v=Z6jIwhN4iHA
Samarbeidethar gitt oss en posisjon til å gjennomføre større og mindre enkeltprosjekter knyttet til
arrangement, kultur, opplevelser og mat. Området man representer oppfattes som attraktiv å
samarbeide med da man har en kritisk massenæringsaktører. Selskapeter i posisjon til å få
ekstern finansiering slik man er organisert i dag (kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn.
Selskapetmener at en rekke prosjekter som ikke hadde blitt gjennomført på samme nivå uten at
selskapethadde vært pådriver eller koordinator.
G) Kompetansehevendetiltak for reiselivsnæringen
Destinasjonsselskapet
har i samarbeidemed InnovasjonNorge og andre kompetansemiljøer
gjennomført 8 antall kompetansehevendekurs i perioden 2015-2017, med tilsammen godt over 100
deltakere. Dette er kurs som har gått på temaer som digital kompetansehevning,lokalmat i
reiselivsbedriftene,pakke-kurs, hvordan lykkespå kurs/konferansemarkedet,fotokurs, m.m. Kursene
finansieres av støtte ordning til InnovasjonNorge og bidrag fra næringen.Tilbakemeldingene på
kursenefr a deltakerne er gode. Gjennomføringav kurs er planlagt gjennomført videre.

Bilde er fra Vertskapskurset– avholdt på Thorbjørnrud Hotell.
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Studietur
Selskapetinviterte i 2016 , som en del av oppspillet til ny strategi for selskapet, næringenog
kommunenetil studietur til Lake District i CumbriaEngland. Området man besøktekan
sammenlignesmed vår region. Sliketurer er lærerike både for selskapetog næringen.
Møtepl asser
Destinasjonsselskapet
samler næringeni regionen på ulike sosialetreff for nettverksbyggingog for at
bedriftene skal bli bedre kjent på tvers av regiongrenser.
Selskapethar gjennom samarbeidet fått gjennomført en rekke kompetansehevendekurs og
seminarer for næringen. Kursenebrukes aktivt for å spleise næringen i regionen sammen.
Selskapethar i den en stabil arbeidskraft og seg stor faglig kompetanse knyttet til
reiselivsspørsmål.De ansatte bistår i dag enkelt bedrifter med rådgivning innenfor søknader,
digitalisering, markedsspørsmål,statistikk osv.
Trafikk - omsetning
Utviklingen hva gjelder gjestedøgnhar i perioden vært svært positiv og man må anta at
ringvirkningenehar økt tilsvarende.

Hadeland:her er det vanskeligå hente ut eksakte tall fra SSB(camping).Talleneviser en positiv
utvikling for hotellene med en trafikkøkning på 6,5%fra 2015 til 2016.
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Hytter
Hytteutviklingen i regionen har fått fart på segspesielt knyttet til Spåtind,Lygnaog Mylla. Det er å
forvente raskereutvikling knyttet til Vikerfjell de nærmesteårene.
Ringvirkninger – undersøkelsegjennomført av Menon
Destinasjonsselskapet
gjennomførte raskt etter fusjonen en ringvirkningsanalysefor reiselivet i
regionen. Dennebeskriver situasjonenfor regionen og gir også et godt bilde på hvilke muligheter
som ligger i en offensiv reiselivsatsning.Tabellenunder viser at basert på 2013 tall så har regionen et
reiselivsrelatert forbruk på 1,5 milliarder.

Destinasjonsselskapet
har som målsetningå gjennomføreen ringvirkningsanalysehvert 4 år for å ha
best mulig data for utviklingen av reiselivet i regionen.
Økonomi
Kommunensbidrag de 3 siste årene er som under.
Kommune
2015
Gjøvikregionen:
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten
Nordre Land
SøndreLand
Del sum
Hadelandsregione
n:
Gran
Jevnaker
Lunner
PartnerskapsmidlerHadeland/OFK
Del sum
Ringeriksregionen:
Hole
Ringerike
PartnerskapsmidlerRingeriksreg/BFK
Del sum

2016

982 860
297 100
297 100
240 870
240 870

982 860
297 100
297 100
240 870
240 870

150 000
130 000
130 000
368 840

200 000
160 000
160 000
258 840

2017

Merknader

1 055 480 Inkl. drift av Turistkontor
319 250
319 250
258 835
258 835
2 211 650

200 000
160 000
160 000
258 840
778 840

240 870
582 860
800 000

800 000
823 730

Sum
3 814 220
Økonomientil selskapeter i dag god. Man hadde i 2016 en omsetning på 14 millioner og er
omsetningsmessigdet største destinasjonsselskapeti Buskerudog Oppland(2016 tall).
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Bidragenefra kommunene er viktig i forhold til at man får ro til å jobbe med aktivitet og prosjekter. I
perioden har bidraget fra kommunene på Hadelandog Ringerikestått stille, mens bidrag fra
kommunen fra Gjøvikregionenhar blitt indeksregulert.
Konklusjon
Samarbeideti regionen fungerer, slik selskapetopplever det, meget godt.
Aktiviteten og profesjonaliseringener løftet flere hakk i selskapetog regionen. Utviklingen på de
fleste felt svært positiv.
Selskapeter i takt med nasjonale føringer og i posisjontil å gjennomføre samarbeidsprosjekterpå
regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Selskapetsnye styre ble valgt i mai 2017. Styre har deltakere fra næringen(5) og fra det offentlige i
alle regioner (3). Selskapetstår nå på egne bein og er organisert som et SA.
For selskapetbetyr dette at en ny, sterk og god strategi må på plass.Prosessenmed ny strategi er i
gangog vil gi et tydelig signalom at selskapetønskerå være regionensog reiselivetsforetrukne
samarbeidspartner. Dette være seginnenfor marked, utvikling, kompetanseog næringsinteresser
innenfor tema opplevelser,kultur og mat.
Selskapethar ambisjoner om vekst og om å øke tilstedeværelseni hele regionen. For og lykkesmå
det tenkes langsiktig.Det å se på mulighetene for å inkludere flere kommuner, som i dag ikke har et
organisert reiseliv, er et av momentene som vil bli tatt med i prosessenmed ny strategi.
En tydelig rolleavklaringmot andre utviklingsaktører,i regionen, vil ogsåvære avgjørendef or å
oppnå «value for money».
Selskapethar for å bedre kommunikasjonenmed kommuneneinvitert seginn som deltaker i de ulike
regionrådene.Det vil være viktig at man ogsåfinner en samarbeidsforminn i de ulike kommunale
etater.
Skalaktiviteten fortsette på dagensnivå er selskapetavhengigav at det kommunale bidrag fortsetter
på sammenivå som i dag. Med en økning fra kommunenevil dette ogsåkunne utløse økt støtte og
bidrag fra andre finansieringskildersom fylker, næringenog andre deler av det offent lige
virkemiddelapparatet.
Konklusjon - tjenesteinnhold:
Selskapetmener, med bakgrunn i rapporten, at det leverespå tjenesteinnhold i forhold til
samarbeidsavtalen.Videre leverer selskapettjenester som styrker reiselivsnæringenutover hva
samarbeidsavtalen sier.
Samarbeidethar gitt ossdeltakelseog påvirkning i samarbeidi fora ellers vi ikke ville ha fått.
Selskapetregistrerer at næringsbidragog engasjementhar økt betydelig. Dette må man oppfatte
som stor tillitt til selskapetog jobben som gjøres.M ed utarbeidelse av ny strategi mener vi dette vil
styrke den ytterligere. Den vil ogsågjøre næringenog regionen enda mer fr emoverlent i forhold til
videreutvikling av reiselivet.
Arne JørgenSkurdal
Dagligleder

Trond Øverlier
Styreleder
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1.

Sammendrag

Ifølge Menons beregninger skaper tilreisendes forbruk en direkte omsetning 1,17 milli arder kroner i
storregionen Gjøvik – Hadeland– Ringerike.Den direkte omsetningenfører til en videre omsetning på 320
millioner kroner hos underleverandøreri området. Det er bygg- og anleggsbransjensom opplever størst
omsetning på bakgrunn av reiselivseksportenfra regionen med 339 millioner kroner. Deretter følger
1
overnattingsbransjen
og varehandelenmed en omsetning på henholdsvis 259 og 165 millioner kroner.

Servering,transport, opplevelser,offentlig sektor og kraftnæringenfår inntekter på mellom 40 og 140 millioner
kroner. Sefiguren under.
Våre beregningertilsier at den reiselivsrelaterte omsetningen tilsvarer 1163 arbeidsplasseri storregionen.
Overnattingsbransjener en svært arbeidsintensivog omsetningenlegger til rette for hele 306 arbeidsplasser
innen bransjeni storregionen.Ellersbidrar det reiselivsrelaterteforbruket til 251 arbeidsplasserinnen servering,
143 arbeidsplasserinnen bygg og anlegg, 114 arbeidsplasserinnen transport og 100 arbeidsplasserinnen
opplevelser.

Figur1 – a) Reiselivsrelatertomsetningog verdiskapingog b) reiselivsrelatert sysselsettingi storregionenGjøvik– Hadeland
– Ringerikei 2013. Kilde: Menon (2014)

Hytteturismener en sværtviktig inntektskildei særligGjøvikregionenog Ringeriksregionen.
Ifølgetall fra SSBog
våre beregningerer det 12 500 hytter i hele området, noe som innebærer487 000 gjestedøgnfra tilreisende
hyttebrukere og med det et forbruk på 392 millioner kroner når man inkluderer faste kostnader knyttet til
hyttene. I tillegg byggesdet omtrent 135 hytter i 2013, noe som bidrar til de store inntektene for bygg- og
anleggsbransjen.

1

Hoteller og campingplaserhar ofte integrerte serveringstilbud,slik at en del av omsetningeninnen servering i realiteten vil tilfalle
overnattingsaktører
.
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Ellers er forretningsreisendeet viktig segment i storregionen,særlig på Hadeland.Yrkesgjesterog kurs- og
konferansegjesterstår for 70 prosentav gjestedøgnenepå hotell og sidendette ogsåer et segmentmed et høyt
forbruk skaperforretningsreisende314 millioner kroner i omsetningfor næringslivet.

2.

Innledning

Reiseliv skaper store

ringvirkninger for

ulike

virksomhetstyperfra hotell og serveringsstedertil byggog anleggsbransjenog varehandel.I mangetilfeller kan
det være vanskelig å isolere hvor store inntekter
tilreisendefra andre deler av landet og utlandet skaper
og hvilke aktører som tjener penger på disse.
Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange
tilreisendesom både bor på hoteller, campingplas
ser og
hytter i området og som bruker penger på dagligvarer,
kultur, byggevarer og mye annet. Formålet med
ringvirkningsanalysen
er å belysehvemde tilreisendeer,
hvor stort forbruk de står for og hva store ringvirkninger
deres forbruk skaper for ulike næringer i de tre
regionene.

2.1. Om regionene
Gjøvikregionenbestårav kommuneneGjøvik,Nordre- og
SøndreLand,Østreog VestreToten,som til sammenhar
cirka 70 000 innbyggere. I Gjøvik sentrum kan man
besøkeen av de få sjokoladefabrikkenei Norge,besøke
Mjøsmuseene eller teste shoppingferdighetene på
innlandets største kjøpesenter CC Gjøvik. De mer
landlige kommune Søndre og Nordre land ved
Randsfjordener pregetav skogkleddeåserog innsjøerog
er

populære

hyttekommuner.

Landskapet

i

Totenkommunenehar et meget godt turstinett sommer
som vinter, samt at ØstreToten liggerlangsvakreMjøsa
som i tillegg til å væreen attraksjoni segselvtilbyr gode
bade- og fiskemuligheterom sommeren.
Hadelandbestårav kommuneneGran, Lunner og Jevnake
r som har en befolkningpå rundt 29 000. Regionener
rik på både historie, geologiog natur med attraksjonersom Norgeseldste gjestgiveriog søsterkirkenepå Gran,
naturreservateneSkotjernfjellog Rinilhagen,samt HadelandFolkemuseumpå Lunner. Regionen huser ogsåen
av Norgesstørsteturistattraksjoneri ærverdigeHadelandGlassverk,som er Norgeseldste håndverksbedrift.
UnderRingerikeregneskommuneneRingerikeog Holesomsamlethar et innbyggertallpå cirka36 000. Regionen
har en variert natur, med alt fra fjord, fjell, åskammer,store skoger,kulturlandskap,innsjøer,småvann,elver og
bekkefar.Hønefossi Ringerikekommuneer ogsået kollektivt knutepunkt som kun ligger 50 kilometer nordøst
for Oslo.
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2.2. Oppdraget
Påoppdragfra Turistkontoreti Gjøvikregionen,Hadelandog Ringerikehar vi undersøkthva slagsringvirkninger
reiselivetgenererte for regioneni form av omsetning,verdiskapingog sysselsettingi 2013.2 Vi har utført separate
analyserfor de tre regionenehvor vi ser på direkte virkninger av reiselivsrelatertforbruk og én analysefor de tre
regionenesamlethvor vi ser på totale ringvirkningerav forbruket.
Formåletmed oppdrageter å kartleggestørrelsenpå det reiselivsrelaterteforbruket i regionene.Oversikteneav
ringvirkningervil væreet kunnskapsgrunnlag
til bruk for videreutviklingav reiseliveti regionene.
Rapportenbør betraktessom en beskrivendeanalysesom kan benyttesved beslutningstakingfor kommunenog
lokale reiselivsaktører.Det tas ikke eksplisitt stilling til hvordan de ulike aktørene bør satse,utover hva som
entydig fremgårfra kvantitativefunn.

3.

Menons ringvirkningsmodell

I dette kapittelet vil vi først gå igjennomoppbygningenav Menonsringvirkningsmodellfor reiselivsnæringen.I
kapittel 3.2 gjennomgåsforutsetningenelagt til grunn for å beregnetotalt forbruk og totale investeringerskapt
av tilreisendetil regionene. Modellen bestårav en beregningav det totale forbruket i en region,som avhenger
av antall gjestedøgnper segment multiplisert med forbruk per gjestedøgnfor hvert segment, disse tallene
presenteresi henholdsviskapittel 3.2.1 og kapittel 3.2.2. I kapittel 3.3 går vi igjennom f orutsetningenelagt til
grunn for å beregnefaste kostnaderog investeringeri fritidsboliger.

3.1. Om modellen
Vi starter med å finne antall gjestedøgnfor åtte ulike besøkssegmenteri regionene og ved å studere deres
forbruk. Segmenteneer delt inn etter overnattingstype,og der det er mulig skiller vi mellom nordmenn og
utenlandsketilreisende.For hotellgjesterskiller vi ogsåmellom fritids- og yrkesreisende.Vi skiller ogsåmellom
sommerhalvår(mai-oktober) og vinterhalvår(november– april), fordi både nivå på forbruk og forbruksmønster
varierer betydelig med sesong.I tillegg ser vi på faste kostnaderved eierskapav fritidsbolig for eiere som også
bor innad i regionen, og for eiere som bor utenfor regionen.Vi ser ogsåpå forbruk generert i forbindelse med
byggingav nye fritidsboliger.
Etter vi har kartlagt hvert segments totale forbruk, per region, bruker vi beregningene inn i Menons
ringvirkningsmodell (ITEM-modellen3). Modellen er utviklet for å beregne nærings-, sysselsettings
- og
skattevirkningerav ulik type aktivitet, deriblant reiseliv.Her bruker vi den til å framvisebådedirekte og indirekte
lokaleringvirkningerav reiselivsrelatertforbruk. Figuren nedenfor illustrerer modellen.
Indirekte virkningeroppståraltså i det de direkte berørte næringenetil sammenbenytter flere millioner kroner
av den genererte omsetningenpå vare- og tjenestekjøpfra underleverandøreri regionen. Hoteller kjøper for
eksempelinnredningsom kan skapeomsetninghos den lokaleSkeidar-butikken og reisebusserkan få servicepå
et lokalt verksted. Mange underleveranservil ogsåkomme fra andre steder i Norgeog utlandet. NettbussØst
som er registrert i Gran kommunebestiller for eksempelbussenesine fra utlandet, og SunnvoldenHotell får

2

Verdiskapinger omsetningensom «blir igjen» i bedriften etter vare- og tjenestekjøp.Verdiskapingkan deles opp i lønnskostnaderog
driftsresultat før skatt, avskrivingerog nedskrivinger.
3
Menons Internasjonaletotaleffektmodell (ITEM)kan benyttes til beregne ringvirkningerav forbruk eller næringsaktivitetpå regionalt,
nasjonaltog internasjonaltnivå.
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kanskje trykksakerprodusert hos et reklamebyråi Oslo. Slike ringvirkningertas ut av analysensiden de ikke
skaperaktivitet i næringsliveti regionenvi studerer.

Figur 2 – Enillustrasjon av Menons ringsvirkningsmodell.Kilde: Menon (2014)

Ringvirkningsmodellen
baserersegpå bedriftenesregnskapstall(hentet fra Menonsregnskapsdatabase),
i tillegg
til nasjonalregnskapstall
og SSBskryssløpsanalyse
(SSB,2010). Menons regnskapsdatabase
brukes for å vise
hvordanøkonomiskaktivitet bidrar til økt sysselsettingog verdiskapingnæringfor næring,og kryssløpsanalysen
brukesfor å vise hvordan aktivitet i en næring påvirker aktivitet i andre næringer.Menonsringvirkningsmodell
tar, til forskjell fra andre ringvirkningsmodeller,høyde f or lokale variasjoneri arbeidsproduktivitet,vare- og
tjenestekjøpog lønnsnivå.
Som datagrunnlagbrukes overnattingsstatistikk,hyttestatistikk og forbrukstall innhentet fra TØIs og SSBs
TOURIMPACT
-prosjekt, der gjennomsnittligforbruk for ulike typer av reisendeer godt kartlagt på fylkesnivå.
Forbrukstallene vi benytter ligger blant annet også til grunn for flere offentlige statistikker, deriblant
Satellittregnskapetfor turisme.

3.2. Beregningav forbruk: Antall gjestedøgnmultiplisert med forbruk per
gjestedøgn
I dette delkapittelet går vi igjennom forutsetningenelagt til grunn for å beregnedet totale forbruket skapt av
reiselivsvirksomheteni Gjøvikregionen,Hadelandog Ringeriksregionen. For å beregnedet totale forbruket til
hver enkelt besøkssegmenti Gjøvikregionen,Hadeland og Ringeriksregionenmultipliseres totalt antall
gjestedøgnfor hvert segmentmed antatt forbruk per gjestedøgnfor hvert segment.I dette delkapittelet vil vi
først gå igjennom gjestedøgnstallenefor hvert enkelt segmentog deretter antatt forbruk per gjestedøgnper
segment.

3.2.1. Antall gjestedøgnper segment
I 2013 hadde regionene samlet cirka 1,3 millioner gjestedøgn,fordelt på nesten 780 000 om sommerenog
510 000 om vinteren.
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Forbruk varierer over forbrukergrupperog sesong.Det er derfor viktig å benytte en inndeling som får frem de
relevanteforskjellenefor større grupper, slik at man ikke aggregererviktige ulikheter bort. En personsforbruk
varierer i forhold til overnattingsform, nasjonalitet4, reiseformålog årstid. Pådenne bakgrunnav har vi delt inn
gjestedøgnenei åtte grupper, som igjen er delt inn i sommerhalvår og vinterhalvår. Disseåtte gruppene,med
angivelseav gjestedøgnfor hver årstid er gjengitt i tabellen under. Forbesøkendeved private fritidsboligerskiller
vi mellom besøkendesom bor utenfor regionenog besøkendesom ogsåhar primærboliginnenfor regionen.
Vi har definert sommerhalvåret som mai til oktober og vinterhalvåretsom novembertil april. Ved inndelingen
tar vi siktepå at sesongeneskalværelike lange,at sommersesongen
primært skaldekkemånedenemed barmark
og at vintersesongenprimært skaldekkemånedenemed snødekke.
Vi ser at det er størst sesongvariasjonfor campinggjester,der hele 92 prosent av gjestene kommer på
sommerhalvåret. For hotellgjesterog besøkendeved private fritidsboliger er det langt jevnere,med om lag 45
prosentav gjestedøgneneom vinterhalvåretog 55 prosent sommerhalvåret.
Påhotellene i regionener det klart flest gjester med yrke- eller kurs/konferansesom formål for reisen,cirka 70
prosent av alle gjestedøgnenefaller inn under denne kategorien.Overvektenav yrkesreisendeer mest tydelig
på Hadelandder nesten90 prosent av gjestedøgnenefaller inn under denne kategorien. For Gjøvikregionener
det tilsvarendetallet betydelig lavere,på rundt 60 prosent. Dette er naturlig da hoteller i Gjøvikbysentrumer
enkelt tilgjengeligefor turister, menshotellenepå Hadelandgjerneliggeret stykkeunnakollektiveknutepunkter.

Tabell1- Antall gjestedøgni Gjøvikregionen,Hadeland,Ringerikeog de tre regionenesamlet, i 2013. Kilde: Statistikknett,
SSB,TØI,Menon (2014)

Merk at for besøkendeved fritidsbolig vil ikke besøkstallenefra de tre regionene samlet summereseg opp på
sammemåte som de kommersiellegjestedøgnene
. Dette er fordi at når vi ser på de ti kommunenesom én stor

4 Vi skiller kun mellom nordmenn og utlendinger generelt. Utlendinger utgjør cirka 15 prosent av hotellgjestene og 10 prosent av
campinggjestene.De tre størstegruppeneav utenlandsketurister er tyskere,svenskerog nederlendere.Henvisertil statistikknett for mer
detaljert informasjonom overnatting per nasjonalitet.
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region,såvil flere av fritidsboligenefalle inn under kategorien«fra regionen», og da færre falle innenfor «utenfra
regionen».Samletantall gjestedøgnfor de to kategorieneav fritidsboligerblir imidlertid likt.
5
For å finne antall gjestedøgnfor hotell- og camping/hyttegrendgjester
sommerog vinter i de tre regionenehar

vi brukt månedligstatistikkfor 2013fra StatistikknettReiseliv,somhar systematisertStatistisksentralbyrås(SSB)
statistikk.6
For å finne antall gjestedøgnpå private fritidsboliger har vi måttet gjøre et estimat. Ved å kombinere SSBs
statistikk over antall fritidsbygninger i regionen med Agderforskningsdata på eierskap, beregner vi antall
fritidsboligersom eiesav innbyggereinnenfor og utenfor regionene.
I følgeSSBer det 13 587 fritidsbygninger7 i de ti kommunenetil sammen.Vi antar at 92 prosent av fritidsboligene
er i bruk og får da at det er 12 500 fritidsbygninger8. Av de 12 500 beregnervi at 6394 fritidsboliger har eiere
som er bosatt utenfor regionenog at 6106 fritidsboliger er eid av menneskersom ogsåbor innenfor regionen.9
Enmer detaljert oversiktover antall fritidsbygningerog eierskapi de tre regionenevisesi Tabell2 under. Vi har
videre multiplisert antall fritidsbygninger som er i bruk med gjennomsnittlig antall gjestedøgnper år per
fritidsbolig i området, som TØIhar beregnettil å være 76,1 gjestedøgn. På denne måten estimerer vi at det er
omtrent 487 000 gjestedøgn per år i fritidsboliger med eiere utenfra regionen, og 465 000 gjestedøgni
fritidsboliger med eiere innenfor regionen. Vi har benyttet samme sesongfordelingav gjestedøgn ved
fritidsboliger i området som for nærliggendeMidt -Gudbrandsdalen,hvor det finnes en fritidsboligundersøkelse
for 2012 som har dokumentert bruksdøgnper sesong.10

Tabell2 - Oversikt over antall hytter i regioneneog eierskap.Kilde: SSB,Agderforskning.

3.2.2. Forbruk per gjestedøgnper segment
For å beregnetotalt forbruk knyttet til hvert segmentmå vi knytte sammenantall gjestedøgnmed forbruk per
gjestedøgnsegment for segment. I dette avsnittet presentereskildene til, og beregningerav, forbruk per
gjestedøgn.

5

For camping/hyttegrendom vintersesongenpå Hadelandfinnes ikke gjestedøgns
tatistikk pga. få aktører og konfidensialitetshensyn
. Vi har
imidlertid fått oppgitt at Lygnacampinghar 11 680gjestedøgni vinterperiodenog brukerdette somsamletantall gjestedøgn.Vi antar samme
fordeling av nordmennog utlendinger som for campingturisterpå Ringerike.
6 Fordelingenav utenlandskehotellgjestedøgnmellom yrkes- og fritidsreisendeer ikke rapportert på Statistikknett,men vi antar den følger
sammefordelingensom nordmenn. Etter samtalemed flere hoteller i området har vi fått oppgitt at en ikke ubetydeligandel utenlandske
gjesterer yrkesreisendeog at disseofte er ansattei norskefilialer i utlandet eller er innkjøpereav norskevarer produsert i regionen.
7
Énfritidsbygningkan potensielt inneholdeflere boenheter. For enkelhetsskyldregnervi likevel én fritidsbygningsom én fritidsbolig/hytte,
og bruker begrepeneom hverandre.Totalt antall bruksdøgnfor hyttesegmentetkan derfor betraktessom et konservativtestimat.
8
I tråd med antakelsesom er gjort i «ProsjektplanSynnfjellRandsfjordenHytteutvikling25.06.14»
9 I ringvirkningsanalyser
er det vanligå se bort ifra hytter som er eid innenfor regionen,da brukerneher ikke vil tilføye konsum men ha sitt
konsumi regionen ogsåtil daglig.Etter oppdragsgiversønskebelyservi likevel antall gjestedøgnog forbruket knyttet til fritidsboligeneeid
av den lokalebefolkningen.
10 «Fritidsboligundersøkelse
2012 i Midt -Gudbrandsdalen».
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Forbruksnivåetfor alle de kommersiellegjestedøgnenesamtfordelingenav forbruket for yrkesreisendeer hentet
fra InnovasjonNorgesTuristundersøkelse
sommeren2013. Forbrukstallenefor besøkendeved privat fritidsbolig,
samt fordelingen av forbruk for de øvrige segmentene er hentet fra Transportøkonomiskinstitutts (TØI)
nasjonaleferie- og fritidsundersøkelserfra sommeren2008 og vinteren 2009, samt fra rapportene Utenlandske
turisters forbruk i Norge 2007 og Nasjonal Fritidsboligundersøkelse
2008.11 I alle undersøkelseneer det gjort
spørreundersøkelser/intervju
der de reisendehar blitt bedt om å oppgi gjennomsnittligdøgnforbrukfordelt på
ulike kategorier.
Vi benytter TransportøkonomiskInstitutts kartleggingav de tilreisendes forbruk om sommeren og vinteren
fordelt på sju forbrukskategorier; «overnatting»,«servering»,«transport», «dagligvarer»,«øvrige varekjøp»,
«aktiviteter» og «andre utgifter».

12

Informasjon om fordelingen mellom de ulike forbrukskategorieneer fra

2005-2009,og i mangelpå nyere statistikk antar vi at denneer lik i dag.
InnovasjonNorgesTuristundersøkelse
sommeren2013kartleggerkun gjennomsnittligforbruk per gjestedøgnfor
ulike nasjonaliteter,og skillerikke mellom camping- og hotellgjester.Undersøkelsenkartleggerogsåkun forbruk
om sommeren.For å estimere fordeling av forbruket på nordmenn og utlendingerved camping og hotell har vi
sett på forholdet mellom antall besøkendefra de to segmentenepå nasjonaltnivå om sommerensamt sett på
forhold mellom camping/hyttegrend og hotellgjestersforbruk fra TØIs Nasjonalferie og forbruksundersøkelse
sommeren 2008. Vi finner at 58 prosent av gjestedøgnenefor fritidsreisende om sommeren er ved
camping/hyttegrendog 42 prosent ved hotell. Fra den sammeundersøkelsenfinner vi at nordmennved hotell
har omtrent 1,83gangersåstort forbruk somnordmennsomovernattervedcamping/hyttegrend.FraInnovasjon
Norgesundersøkelsefinner vi at gjennomsnittligforbruk for alle fritidsreisendenordmenn er 1160 kroner per
gjestedøgn.Vi kan da sette opp følgenderegnestykke, der x er estimat på camping/hyttegrendgjesters
forbruk;
Andel campinggjester* x + andel hotellgjester* relativt forbruk* x = 1160
0,58 * x + 0,42 * 1,83x= 1160
Vi løserfor x og finner at forbruket for norskecampinggjesterom sommerener cirka 860 kroner. Vi multipliserer
så dette tallet med 1,83 for å finne hotellgjestersforbruk, som da beløper seg til cirka 1570 kroner13. Vi gjør
tilsvarendeeksersisfor å finne utlendingersforbruk, hvor vi finner forholdet mellom camping- og hotellgjesters
forbruk fra TØIsrapport Utenlandsketuristersforbruk i Norge2007.
For å beregneforbruk om vinteren ser vi på forholdet mellom vinter og sommerforbrukfor de ulike gjestenefra
TØIsrapporter, og gangersommerforbruketfra InnovasjonNorge med forholdstallenevi finner. For eksempel
finner vi at nordmenn ved hotell bruker 1,2 ganger så mye penger per gjestedøgnom vinteren som om
sommeren.Vi multipliserer da 1570 kroner per gjestedøgn(som vi beregnetover) med 1,2 og får at nordmenn
på hotell har et døgnforbrukpå omtrent 1885kroner om vinteren.
Forbrukstallenefor hyttebesøkendeer hentet fra TØIs Nasjonal fritidsboligundersøkelse2008, som viser
gjennomsnittligdøgnforbruk på fylkesnivå.Undersøkelsenviser at hytteeiere som bor lengre unna har 40%
høyere transportkostnader,slik at transportkostnadener ulik for hytteeiere med bosted innad i regionen og
hytteeiere bosatt utenfor regionen.Vi har ikke justert hytteieres forbruk etter sesong,men antatt at forbruket

11

TØisrapporter er en del av TOURIMP
ACTseriensom er et samarbeidmed SSB.
Undersøkelsentil InnovasjonNorge viser ikke detaljerte utgiftskategorierfor fritidsreisende,så vi benytter fordelingen fr a TØIstidligere
rapporter. For yrkesreisendeviser rapporten tall på utgifter som går ti l overnatting og transport, og så har vi fordelt resten av forbruket på
de resterendekategorienebasert på tidligere tall fra TØI..
13 Tallenei forbrukstabellenesom følger avvikernoe, da disseer rundt av til nærmeste5 for enkelhetsskyld.
12
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er likt sommer- og vintersesongen.Vi har videre inflasjonsjustertforbrukstallene i tråd med Norges Banks
oppgivelseav konsumprisindeksen,
slik at de skaltilsvareforbruk i 2013.
Når vi ser på yrkesreisendesitt forbruk er det viktig å væreklar over at eventuellleie av møtelokaleeller andre
kurs/konferanserelaterteutgifter som arbeidsgivergjerne betaler på forhånd ikke er inkludert. Estimatet for
forbruket knyttet til hvert gjestedøgnsom vi benytter her vil derfor trolig være noe konservativt.
I tabelleneunder har vi oppsummertforbrukstalleneper gjestedøgnsommerog vinter per besøkskategori.Faste
kostnaderved hytter er ikke inkludert.
Vi ser at forbruket til utlendingerer høyereenn forbruket til nordmenn for alle overnattingskategorier,og ikke
overraskendeat yrkesreisendehar høyest forbruk. Forbruket er ikke veldig høyt for tilreisende til egen
fritidsbolig, noe som er rimelig da besøkendeved egenfritidsbolig blant annet ikke har kostnadertil overnatting.
For hotellgjester på feriereise er overnatting og serveringde største utgiftspostene.Vi ser at fritidsreisende
utlendingerbruker forholdsvismye pengerpå aktiviteter og varekjøpbåde sommerog vinter.

Tabell3 - Oversikt over forbruk per gjestedøgntil de ulike overnattingssegmentene,sommerhalvåret.Kilde: TØI, IN.

Tabell4 - Oversikt over forbruk per gjestedøgntil de ulike overnattingssegmentene,vinterhalvåret. Kilde: TØI

I denneanalysener vi opptatt av å isoleredet forbruket somtilfaller regionenevi studerer.Utgifter til overnatting
skjer lokalt, mensde øvrigeutgiftene til en vissgrad vil foretas på butikker, restauranterog opplevelsesforetak
utenfor regionene. Samtidigvil det ogsåværemangereisendesom overnatter utenfor regionen(og derfor ikke
fangesopp av overnattingsstatistikke
n), som har en del av sitt forbruk innenfor de studerte regionene. De to
effektene vil trolig omtrent utligne hverandre, slik at vi her kan anta at 100 prosent av forbruksutgiftene til
overnattingssegmentenevil bli igjen lokalt. Vi har gjort ett unntak fr a denne hovedregelennår det gjelder
transportutgifter. For utenlandskegjesterved camping/hyttegrendsamtfor besøkendetil privat fritidsbolig med
bosted utenfor regionen, antar vi at halvparten av transportkostnadenevil være betalt på forhånd til aktører
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utenfor regionene. Ogsåfor nordmenn på yrkesreiseantar vi at 50 prosent av transportkostnadenevil tilfalle
andre steder,blant annet fordi det ikke er noen flyplassi regionen.For utenlandskeferie – og yrkesreisendesom
bor på hotell antar vi at kun 30 prosent av transportutgifter vil tilfalle regionen,da mestepartenav utgiftene til
transport går til flybillett som vil værebetalt på forhånd.
I tillegg vil de studerte regioneneha tilreisendefra Oslo og andre nærliggendesteder på dagsbesøk.Omfanget
av forbruket til denne gruppener vanskeligå estimere siden vi ikke vet omfanget av antall dagsbesøkende
og
derestilhørendedagsforbruk, og vi utelater dagsbesøkende
fra denneanalysen.

3.3. Beregningerav faste kostnader og investeringeri fritidsboliger
Den direkte reiselivsrelaterteomsetningeni de tre regioneneer ikke bare knyttet til antall gjestedøgnfor ulike
gjester. Mye av omsetningener ogsåknyttet til faste kostnaderved eksisterendehytter og i forbindelsemed
byggingav nye hytter. Selvom store deler av omsetningenvil tilfalle for eksempelbyggentreprenørerutenfor
regionene,vil ogsåvesentligeinntekter tilfalle lokaleaktører.

3.3.1. Fastekostnader
Vi har delt de faste kostnadeneinn i fire kategorier:«offentlige avgifter»,«strøm og brensel»,«byggog anlegg»
og «utstyr, innredning og øvrige varekjøp».Merk at kategorien «bygg og anlegg»også inkluderer feste- og
bygslingsavgiftsåvel som kjøp av utstyr og tjenesteri forbindelsemed vedlikehold.Offentligeavgifter inkluderer
eiendomsskatt, renovasjonsavgiftog andre kommunaleavgifter, inkludert vei og brøyting.14
For å finne kostnaderforbundet med eierskapog vedlikeholdav hytter har vi tatt basisi anslåttekostnaderfra
«Prosjektplan Synnfjell Randsfjord Hytteutvikling» fra 2014 og «Fritidsboligundersøkelse2012 i Midt Gudbrandsdalen
» samt benyttet fordelingentil utgifter fra TØIsNasjonaleFritidsboligundersøkelse
(2008).Som
Tabell2 viste er det 6 394 hytter i bruk som har eiere utenfra regionenog 6 106 hytter med eiere som ogsåer
bosatt innad i regionen. Alle hytteeierne vil ha de sammefaste kostnadeneuavhengigav bosted, men andel
utgifter som blir foretatt innenfor regionene vil være ulik. I tabellen under viser vi omfanget av de faste
kostnadeneog andelenesom vil tilfalle lokale aktører for de to gruppene med hytteeiere for de tre regionene
samlet(alle de ti kommunenesom utgjør Gjøvikregionen,Hadelandog Ringerike).
For å anslå lokale entreprenørersandeler har vi basert oss på erfaring fra tidligere studier, egne kvalitative
vurderingersamt samtaler med lokaleaktører. Noen viktige resonnementersom liggerbak er som følger; f or de
hyttene som har eiere bosatt utenfor regionen vil en stor andel av varekjøpbli foretatt nær hjemsted.Vi har
derfor antatt at kun 50 prosent av disseutgiftene vil t ilfalle aktører innenfor regionene,noe som er i tråd med
resultatenefra hytteundersøkelse
n fra Midt -Gudbrandsdalen
.15 Basertpå sammeundersøkelsehar vi anslått at
andelenetil bygg- og anleggsbransjeni regionener henholdsvis80 prosent for hytter med eiere bosatt utenfor
regionenog 100 prosent for hytteeiere som ogsåer bosatt innenfor regionen. For alle hytteeierehar vi antatt at
75 prosentav utgiftene til strøm og brenselvil tilfalle aktører lokalt16.

14

Fire av de ti kommunenehaddeeiendomsskattpå boliger og fritidseiendommeri 2013 (Gjøvik,Lunner,Granog Ringerike).I 2014 vedtok
Nordre Landogsåeiendomsskattpå fritidseiendommer.
15 Referanse:
Fritidsboligundersøkelse
2012 i Midt -Gudbrandsdalen.Vinteren2012.
16 Nettleieselskaperer naturlige lokalemonopolog drøyt 50 prosent av strømutgiftenetil nordmenngår til nettleie (SSB).
Videreoppgirlokale
kraftselskapå ha omkring 50 prosent av lokale innbyggeresom kunder. Vi antar derfor at 75 prosent av totale strømutgifter tilfaller lokale
aktører.
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Tabell 5 - Fastekostnader for private fritidsboliger i hele regionen (ti kommuner). Kilde: TØI, Fritidsboligundersøkelsei
Midt -Gudbrandsdal, Menon (2014)

3.3.2. Byggingav friti dsboliger
Det er ikkebare eksisterendehytter somgenerererhytterelatert omsetningi regionene. Denlokalehyttestanden
er i stadigvekst.Stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjenknytter segtil byggingav nye hytter.
Forå kartleggeomfangetav hyttebygginghar vi sett på statistikkfra SSBsomviserantall ferdigstilteog igangsatte
fritidsbygninger på kommunenivåper år. Ettersomhyttebyggingenfluktuerer en del fra år til år, har vi vektet
byggetallenefor igangsatteog fullførte fritidsboliger likt , og tatt et gjennomsnitt for 2012 og 2013. Slik har vi
beregnetantall nye fritidsbygningertil å være87 i året i Gjøvikregionen,14 på Hadelandog 33 i Ringerike, tallene
står oppsummert i tabellen under. Tilsvarendehar vi vektet igangsatt og fullført bruksareallikt for å finne
snittarealfor nybygdehytter i regionene,som vi har beregnettil r undt 75 m2 for hele regionen.

Tabell6- Antall nye hytter ila. ett år i hver region, gjennomsnitt for 2012-2013. Kilde: SSB

I forbindelsemed hyttebygginghar vi delt kostnadeneopp i to kategorier; utgifter til tomt og utgifter til byggog
anlegg.Vi har anslått gjennomsnittligtomtepris i området til å være450 000 kroner ved å ta et gjennomsnittav
alle tomter som ligger til salgspå Finn.noi de ti kommunenei slutten av september.Å utbedre og klargjøreen
tomt til hyttebygging krever både arbeidsinnsatsog andre investeringer,men samtidiger en del av utgiften til
tomt kun et skifte av eiendomsverdienfra selgertil kjøper,snarereenn genereringav nye verdier.Vi antar derfor
at kun halvparten av tomteutgiftene vil være knyttet til verdiskapendeaktivitet i det lokale næringslivet.
Kostnadenetil byggog anlegghar vi anslåtttil 2 millioner kroner per nye hytte etter å ha undersøktpris på ferdige
hytter hos flere leverandører, samt vurdert lokale hyttegrendprosjektersom Lygnahyttegrender på Hadeland.
Vi har videre anslått lokalebyggentreprenørersine andelerav inntektene i Gjøvikregionen,Hadeland,Ringerike
og heleregionensamletbasertpå størrelsenepå regioneneog det tilhørendetilbudet av varerog tjenesterinnen
bygg.Regionensom helhet har et stort tilbud både på innsatsfaktorerog arbeidskraft,men vi ser ikke at det er
registrert noen totalentreprenørerav hytter på Hadelandeller Ringerike.Siden vi vet at det er veldigvanligbåde
blant privatpersonerog profesjonelleeiendomsutviklereå kjøpeslikestandardiserteløsningerantar vi at kun 50
prosentav utgiftene til hyttebyggingtilfaller disseto regionene. I Gjøvikregionener det imidlertid registrert minst
én totalentreprenør,«Opplandbyggog anlegg»,i Nordre Landkommune.Vi antar derfor at hele 80 prosent av
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byggeutgifter vil tilfalle lokaleaktører i Gjøvikregionenog for de ti kommunenesamlet,mens20 prosent tilfaller
eksterneaktører. Tabellennedenfor oppsummererforutsetningenevi har benyttet i våre beregninger.

Tabell7 – Forutsetningerbenyttet i beregningav totale investeringeri nye fritidsboliger. Kilde: Menon, Finn (2014)

4.

Forbrukog investeringeri regionene

Så langt har vi presentert antall gjestedøgnog forbruk per segment, samt at vi har gått igjennom antall
eksisterendefritidsboligerog fastekostnaderknyttet til disse,i tilleggtil antall fritidsboligerunder oppføringmed
tilhørendeinvesteringer.I dette kapittelet vil vi knytte alt forbruket sammenog presenteretotalt reiselivsrelatert
forbruk i hver region per forbrukskilde,det vil si både forbruket til de ulike kundesegmenteneog kostnadene
knyttet til eksisterendeog nye hytter. Videre gjør vi et skille mellom de inntektskildene som går inn under
definisjonenav reiselivseksport,og de som faller utenfor. Dette forklaresnærmerei nesteavsnitt.

4.1. Reiselivseksporteksport på 1,17 milli arder kroner i 2013
I dette avsnittet ser vi på samlet forbruk for alle forbrukskildene som faller inn under definisjonen av
reiselivseksport.Reiselivseksport
innebefatteralt forbruket til de tilreisendesombor utenfor regionenetil vanlig.
Det medfører at vi her har tatt ut både det variable og faste forbruket til hyttegjester som ogsåbor innenfor
regionene vi studerer. I neste kapittel (kapittel 5) beregner vi direkte virkninger og ringvirkninger av
reiselivsrelatert forbruk og ser derfor kun på reiselivseksporten
. Tabell 8 under viser samlet forbruk per
forbrukskildeinnen reiselivseksport
, mens gruppen av reisendeinnen egen region kommentereskort i neste
delkapittel.
Vi ser at den størsteinntektskildenfra reiselivseksporti Gjøvikregionenknytter segtil byggingav nye hytter. Av
de tre regionenevi ser på har Gjøvikregionenbåde flest hytter og størst omfang av hyt tebygging.I tillegg har
regionen et relativt stort lokalt tilbud av varer og tjenester, slik at størstepartenav forbruket også tilfaller
regionen.Yrkesreisendenordmenngenererernest størst inntekter for reiselivsnæringeni Gjøvikregionen.Både
på Hadeland og Ringerikeer yrkesreisendenordmennden størsteinntektskilden.Somvi så tidligere har hotell i
beggeregioneren veldigstor overvektav yrkesreisende,og dette er en gruppemed høyt forbruk per gjestedøgn.
I begge regioner er også eksisterendehytter en stor inntektskildene, mens omfanget av hyttebygging er
betraktelig lavere enn i Gjøvikregionen.For storregionen samlet (Gjøvikregionen
-Hadeland-Ringerike)er det
yrkesreisendenordmenn og byggingav nye hytter som generererstørst inntekter.
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Tabell8 - Totalt forbruk per kilde innenfor reiselivseksporti hver region. Kilde: Menon (2014)

4.2. Lokalehytteeiere: Forbruk og investeringerpå 341 millioner kroner
Besøkendefra egen region går som nevnt ikke inn under definisjonenav reiselivseksport,men det er likevel
interessantå belysegruppenstotale forbruk. Tabellennedenfor viser forbruket til hytteeierne, samt det totale
reiselivsrelaterteforbruket som inkludererreiselivseksportenfra forrige avsnitt.
Vi ser at forbruket til lokale hytteeiere samlet utgjør mellom 20 og 25 prosent for de ulike regionene.Selv om
dennegruppensforbruk skjeri regionenogsåtil daglig,kandet tenkesat flere ville reist utenfor regionenpå ferie
dersom de ikke hadde eid fritidsbolig her. Slik kan det argumenteresfor at også denne gruppen tilfører et
merkonsumtil regionen. På den annen side kan det tenkes at denne gruppen ville hatt sitt konsum hjemme
dersomde ikke haddehatt hytte i regionen.
I ringvirkningsanalyserser man på effektene av tilreisende personersforbruk, det vil si ringvirkningeneav
reiselivseksporten,og dermedutelateslokalt bosatte personersforbruk fra videre analyse.

Tabell9 - Totalt forbruk for hyttebesøkendeinnenfor egenregion, samt totalt reiselivsrelatertforbruk oppsummert. Kilde:
Menon (2014)
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5.

Ringvirkningerav reiselivseksportenfra regionene

I forrige kapittel beregnet vi det totale reiselivsrelaterteforbruket og investeringerknyttet til fritidsboliger for
reiselivseksportog for reisendeinnenfor egen region. Vi presenterteresultatet med utgangspunkti kildene til
inntektene.I dette kapittelet skalvi visehvilke næringeri regionenesom får omsetningsom følgeav tilreisendes
reiselivsrelaterte forbruk, det vil si ringvirkningerav «reiselivseksporten
» fra regionene.Vi vil også angi den
relaterte verdiskapingen, og hvor mangesom kan tenkeså sysselsettessom følge av dette forbruket.17 Vi viser
først direkte effekter på omsetning,verdiskapingog sysselsettingi de tre ulike regioneneog deretter presenterer
vi tallene for hele regionen samlet med indirekte ringvirkninger. De indirekte ringvirkningene av det
reiselivsrelaterteforbruket oppståridet reiselivsnæringene
kjøpervarer og tjenester fra underleverandørersom
ogsåoppleveromsetning,verdiskapingog sysselsettingsom et resultat.

5.1. Direkte effekter på regionsnivå
Næringslivetopplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 581 millioner kroner i
Gjøvikregionen,216 millioner kroner på Hadelandog 354 millioner kroner i Ringerike. Den reiselivsrelaterte
omsetningentilsvareren verdiskapingpå 218 millioner kroner i Gjøvikregionen,84 millioner kroner på Hadeland
og 134 millioner på Ringerike.Omsetningentilsvarer en aktivitet på henholdsvis500 sysselsattepersoner i
Gjøvikregionen,209 sysselsattepå Hadelandog 319 sysselsattei Ringerike. Vi vil i dette delkapittelet se på
tallene i detalj for de tre regionene.

5.1.1. Tilreisendeskapte en omsetningpå 581 millioner kroner i Gjøvikregionen
Næringslivet i GjøvikregionenopplevdeifølgeMenonsberegningeren samletdirekte omsetningpå 581 millioner
kroner fra reiselivsrelatertforbruk. Dennedirekte omsetningenbidrar til en verdiskapingpå 218 millioner kroner
og til å sysselsette500 personer. Figur 3 a) under viser hvordan omsetningenog verdiskapingenfor deler seg
mellom ulike næringerog Figur3 b) visersysselsettingenfordelt på næring.
Vi serat det er bygg- og anleggsbransjen
som oppnår størstomsetningfra tilreisendesforbruk med 189 millioner
kroner. Det er hytteeiere som skaperdenneomsetningen,ved å kjøpebyggog vedlikeholdstjenesterfor nye og
eksisterendehytter. For bygg- og anleggsbransjen
beløper64 millioner kroner segtil verdiskaping,altsålitt over
en tredjedel av omsetningen. Nest størst omsetningfår overnattingsaktørermed 116 millioner kroner, hvor 51
millioner kroner beløper segtil verdiskaping.Overnattingsbransjen
er arbeidsintensiv,det vil si at det krevermye
personellfor å drive innen bransjen. Arbeidsintensivebransjer har gjerne en høyere verdiskapingsmargin
enn
mange andre næringer fordi en stor andel går til å lønne de ansatte, og derfor er ogsåverdiskapingeninnen
overnattingi Gjøvikregionenrelativt høy. I Gjøvikregionener det i dennebransjenat flest arbeidsplasserskapes
fra reiselivet,med 143 arbeidsplasser.Mangehoteller har ogsåintegrert restaurant- og varehandelsvirksomhet,
slik at noe av aktiviteten innen dissebransjenei realiteten vil tilfalle overnattingsaktører.
Tredje størst omsetningfår varehandelsbedriftermed 81 millioner kroner, hvor hytteeiereskjøp av utstyr og
innredning gir det største bidraget. Verdiskapingenfor varehandeler betydelig lavere på 13 millioner kroner,
som utgjør drøyt 15 prosent av omsetningen.En stor del av omsetningeninnen varehandelgår til kjøp av varer
og tjenester fra underleverandører,slik at kun en liten andel av omsetningenbli verdiskaping,altså lønn til de
ansatteog driftsresultat (EBITDA).Både varehandelog byggog anlegger relativt lite arbeidsintensiverelativt til
omsetningen; byggog anleggsysselsetter79 personerog varehandelsysselsetter29 personer,noe som er færre
enn bransjersom overnattingog servering.

17

Verdiskapinger omsetningensom «blir igjen» i bedriften etter vare- og tjenestekjøp.Verdiskapingkan deles opp i lønnskostnaderog
driftsresultat før skatt, avskrivingerog nedskrivinger.
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Figur 3 – a) Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping i Gjøvikregionen fordelt på næringer. b) Reiselivsrelatert
sysselsettingi Gjøvikregioneni 2013 fordelt på næringer.Kilde: Menon (2014)

Serveringsbransjenfår en omsetning på 66 millioner kroner og en verdiskapingpå 27 millioner kroner, og
opplevelsesbransjenfår en omsetningpå 41 millioner kroner der 16 millioner utgjør verdiskaping.Serveringog
opplevelserer ogsåarbeidsintensivebransjer, og her sysselsetteshenholdsvis119 og 49 ansatte. Bransjenehar
forholdsvisliten andel vare- og tjenestekjøpog høy verdiskaping,der relativt mye av verdiskapingenvil gå til å
lønneansatte.
Transportbransjenoppleveren omsetningpå 55 millioner kroner som følge av reiselivsrelatertforbruk, hvor 33
millioner kroner utgjør verdiskaping.33 personersysselsettessom følgeav denneaktiviteten. Transportsektoren
i regionener den næringenmed høyestverdiskapingi forhold til omsetning,samtidigsom den har en relativt lav
andelvare- og tjenestekjøpfra underleverandører.Transporter heller ikke like arbeidsintensivtsomovernatting,
serveringog opplevelser.Det vil si at dette er en næringhvor store deler av inntektene blir igjen i bedriftene som
driftsresultat. Transportbransjeni de ti kommuneneer relativt mer arbeidsintensivog har relativt lavere andel
vare- og tjenestekjøpsammenliknetmed landet for øvrig. Dette har nok sammenhengmed at største aktør i
regionen,NettbussØst AS(del av det større konsernetNettbuss)har relativt mangeansatteregistrert på filialet
i Gran,samtidig som varekjøptrolig gjøressentralt fra Nettbuss-konsernet.
Ellersfår offentlig sektor en omsetningpå 18 millioner kroner som følge av hytteeiernesbruk av kommunale
tjenester og liknende,og en antatt verdiskaping18 på 9 millioner kroner og 20 sysselsatte.Verdiskapingog antall
sysselsattei offentlig sektorer vi forsiktigemed å tolke fordi det er vanskeligå måle.Kraftnæringenfår omsetning
på 15 millioner kroner og verdiskapingpå 5 millioner noe som sysselsetter3 personer.

5.1.2. Tilreisendeskapte en omsetningpå 216 millioner kroner på Hadeland
Næringslivetpå Hadelandopplevdeifølge Menons beregningeren samlet direkte omsetningpå 216 millioner
kroner fra reiselivsrelatertforbruk. Denneomsetningenbidrar til en verdiskapingpå 84 millioner kroner og bidrar

18

Verdiskapingi offentlig sektor er et omdiskutert mål, den er her vist som antall ansatte multiplisert med
gjennomsnittligårslønni kommunal- og fylkeskommunalsektor.
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til å sysselsette209 personer.Figurenunder viser hvordan omsetningen, verdiskapingog sysselsettingfordeler
segmellom ulike næringer.
Vi ser at det er overnattingsbransjensom får størst omsetning fra reiselivsrelatertforbruk med 55 millioner
kroner, hvorav 24 millioner kroner utgjør verdiskaping.Andel omsetning til overnattingsaktøreneer relativt
større på Hadelandi forhold til de andre regionene,noe som ikke er unaturlig gitt at Hadelander den regionen
som har størst andel kommersielleovernattinger. Overnattinger som nevnt en arbeidsintensivbransje og er
følgeligden bransjensom sysselsetterflest på Hadeland, med 68 sysselsattepersonersom følge av reiseliveti
regionen.
Byggog anleggog varehandelfår nest størst omsetning fra reiselivsrelatertforbruk med henholdsvis35 og 34
millioner kroner i omsetning. Det er vedlikeholdog oppgraderingav eksisterendehytter, samt hytteeierneskjøp
av utstyr, innredningog annet som skaperdennemestepartenav denneomsetningen.For byggog anleggutgjør
12 millioner kroner verdiskaping,mens det tilsvarendetallet for varehandeler 6 millioner kroner. Aktiviteten
innen bygg og anlegg sysselsetter15 personer, mens varehandelbidrar til å sysselsette12 personer. Både
varehandelog byggog anlegger relativt lite arbeidsintensivebransjer,der relativt store andelerav omsetningen
går til å kjøpeandre viktige innsatsfaktorer.
Viderefår serveringsaktøreren omsetningpå 30 millioner kroner fra reiselivet,noe som bidrar til en verdiskaping
på 12 millioner kroner og sysselsettingav 54 personer.Serveringer altsåden bransjenhvor det sysselsettesnest
flest, etter overnatting.

Figur 4 - a) Reiselivsrelatertomsetningog verdiskapingpå Hadeland fordelt på næringer.b) Reiselivsrelatert sysselsetting
på Hadelandi 2013 fordelt på næringer.Kilde: Menon (2014)

Vi har beregnetat transportsektorfår en omsetningpå 25 millioner kroner og en verdiskapingpå 15 millioner fra
reiselivsrelatertkonsum.Dette bidrar til å sysselsette25 personer.
Opplevelsesbedrifterfår 17 millioner kroner i omsetning,hvor 7 millioner utgjør verdiskapingog 21 personer
sysselsettessom følge. I likhet med overnattingog serveringer opplevelsesbransjen
relativt arbeidsintensiv,slik
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at en stor del av verdiskapingentrolig utgjør lønn til ansatte(verdiskapinger summenav lønn til de ansatte og
driftsresultat (EBITDA
)).
For offentlig sektor skaperhytteeierne en omsetningpå 11 millioner kroner, der 5 millioner kroner er estimert
til å utgjøre verdiskaping.Denneaktiviteten bidrar antakeligvistil å sysselsette12 personer.Huskat anslagfor
verdiskapingog sysselsettingi offentlig sektor må tolkes med forsiktighet.
Denlokalekraftnæringenfår 9 millioner kroner i omsetningog 3 millioner i verdiskapingfra hyttefolketsforbruk
av strøm og brensel, noe som bidrar til å sysselsette2 personer.

5.1.3. Tilreisendeskapte en omsetningpå 354 millioner kroner på Ringerike
Næringsliveti Ringerikeopplevde ifølge Menons beregningeren samlet direkte omsetning på 354 millioner
kroner fra reiselivsrelatertforbruk. Denneomsetningenbidrar til en verdiskapingpå 134 millioner kroner samt
til å sysselsette319 arbeidstakere.Figurenunder viserhvordanomsetningen, verdiskapingenog sysselsettingen
fordeler segmellom ulike næringer.
Vi ser at byggog anlegger den bransjensom får størst inntekt fra reiselivsrelatertforbruk med en omsetningpå
85 millioner kroner hvorav29 millioner kroner utgjør verdiskaping.Vi beregnerat cirka 36 personersysselsettes
som følge av denneaktiviteten. Det er stort sett eksisterendehytteiere som bidrar til omsetningen,omfangetav
hyttebygginger betraktelig lavere på Ringerikeenn for eksempeli Gjøvikregionen. Nest størst aktivitet får
overnattingsaktørermed en omsetningpå 78 millioner kroner og en verdiskapingpå 34 millioner. Somvi har sett
er det yrkesreisendesom i størst grad bidrar til denne omsetningenogsåpå Ringerike.Overnattinger bransjen
som bidrar til å skape flest arbeidsplasser,der anslagsvis95 personersysselsettesav reiselivsrelatertforbruk.
Videre får varehandelen omsetningpå 55 millioner kroner og en verdiskapingpå 9 millioner. Det er spesielt
hytteeierneskjøp av utstyr og innredningsom bidrar til høy aktivitet for handelsstanden.Varehandelbidrar kun
til å sysselsette20 personer,noe som er færre enn i samtligebransjermed unntak av kraftnæringen.

Figur 5 - a) Reiselivsrelatertomsetning og verdiskapingi Ringerikefordelt på næringer.b) Reiselivsrelatert sysselsettingi
Ringerikei 2013fordelt på næringer.Kilde: Menon (2014)

Videre får serveringsaktøreren samlet omsetningpå 43 millioner kroner hvorav 18 millioner er verdiskaping.
Som følge av denne omsetningen sysselsettes78 personer. Videre får t ransportselskaperen omsetningpå 33
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millioner, hvor to tredjedeler utgjør verdiskaping, og 34 personer sysselsettes.Opplevelsesbransjenfår en
omsetningpå anslagsvis27 millioner kroner, hvor 11 millioner utgjør verdiskaping.Offentlig sektor får anslagsvis
19 millioner kroner i omsetningsom følge av hytteeiernesbruk av kommunaletjenesterog liknende.9 millioner
kroner er estimert til verdiskapingog 22 personersysselsettes.Kraftnæringenfår en omsetningpå 16 millioner
kroner, hvor 5 millioner er verdiskapingog 3 personer sysselsettes.

5.2. Ringvirkningenetilsvarer 1163arbeidsplasseri hele storregionen
Næringslivet i storregionen Gjøvik-Hadeland-Ringerike opplevde ifølge Menons beregninger en direkte
omsetning på 1,17 milliarder kroner som følge av reiselivsrelatertforbruk. Denneomsetningenskaptederetter
ringvirkningeri form av vare- og tjenestekjøppå 320 millioner kroner i hele storregionen.Våreberegningertilsier
at omsetningentilsvarer 561 millioner kroner i verdiskapingutover i verdikjeden og aktiviteten tilsvarer en
sysselsettingpå 1163 personerhos de ulike aktørene og deres underleverandøreri regionen. Figurene under
viser hvordan omsetningenog verdiskapingenfordeler segpå de ulike næringsbransjenei regionen, samt hvor
mye omsetningog verdiskapingsom skapeshos underleverandørertil de andre bransjene(ringvirkninger). Den
viserogsåhvor mangesom sysselsettesi de ulike bransjene.
Ifølgevåre beregningerskaperer den reiselivsrelaterte omsetningen størst innen bygg- og anleggsbransjen
med
339 millioner kroner, hvor 115 millioner kroner beløper segtil verdiskaping.Aktiviteten stammerfra regionens
12 500 fritidsbygningeri bruk som stadigkrever vedlikeholdog oppgraderingsamt fra byggingav i overkant av
130 hytter i året. Av spesielt hyttetette områder i storregionen kan Nordre og SøndreLand, Østre Toten og
Ringerikenevnes.
Nest størst omsetning får overnattingsbedriftermed 249 millioner kroner i omsetning,hvor 108 millioner er
verdiskaping.Somvi har sett er det spesieltforretningsreisendesom bidrar til denne omsetningeni regionen.
Ifølge overnattingsstatistikkenstår denne gruppen for 70 prosent av gjestedøgnenei storregionen og
forretningsreisendehar ogsået høyereforbruk enn ferie/fritidsreisende.Hoteller i hele storregionen,deriblant
Sundvoldenhotell og Klækkenhotell i Ringeriksregionen,
Lygnasæterhotell i Hadelandog Quality hotell Strandi
Gjøvikhar både konferansekapasitetog nærhet til en million menneskeri Oslo-området. I forhold til avstandog
reisetid er storregionenkonkurransedyktigi kampenom kurs- og konferansegjestene
på Sørøstlandet.
FraMenonsregnskapsdatabase
finner vi samletomsetningfor overnattingsaktøreri heleregionentil å værecirka
460 millioner kroner. Våreberegningertilsier imidlertid at overnattingsaktøreneopplevdeen omsetningpå 249
millioner kroner fra reiselivsrelatertforbruk i 2013.Det er flere grunnertil dette avviket,som det er viktig å være
klar over. Som nevnt vil ikke kurs/konferanseavgiftervære inkludert i døgnforbrukettil yrkesreisende,slik at
inntektenefra dette segmentettrolig er endahøyere.Viderehar de fleste hotell integrert restaurantvirksomhet,
slik at en stor del av utgiftene til servering vil tilfalle overnattingsaktørene.Hotellenesrestaurantvirksomhetvil
ogsåha kunder fra lokalbefolkningen,hvis forbruk ikke er en del av reiselivet. Noen hotell har ogsåintegrert
varehandeleller opplevelsestilbud.
Videre skaperden tilreisendesfor bruk en omsetningpå nesten 165 millioner kroner innen varehandelen,noe
som tilsvarerverdiskapingpå 27 millioner kroner. Cirka35 prosentav omsetningeninnen handelstammerfra de
kommersielleovernattingssegmentenesvariable forbruk av dagligvarerog andre produkter mens rundt 65
prosent stammerfra hytteeieresvariableforbruk samt kjøp av utstyr og innredningtil hyttene. Varehandeleni
Gjøvik har et bredt utvalg med blant annet kjøpesenteretCCGjøvik og en livlig sentrumshandel.Den store
hyttebefolkningeni Nordreog SøndreLandog på Totenbidrar altsåtil vesentligomsetningfor butikkenei Gjøvik.
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Den fjerde største omsetningen får serveringsbedriftermed 138 millioner kroner, hvor 58 millioner utgjør
verdiskaping.I likhet med overnattingsbrans
jen er det yrkesreisendenordmenn som bidrar til klart mest
omsetning for restauranter og andre serveringsbredrifter,et segmentsom bruker mye penger på drikke og
bespisningbåde på hotelleneog på andre restauranter.
Videre har vi estimert at t ransportbransjen opplever en omsetningpå 112 millioner kroner hvor 67 millioner
utgjør verdiskaping.Transportbransjensstørste aktører i regionen er Nettbuss Øst, NSB Gjøvikbanenog
SnertingdalAuto. I tillegg skapertilreisendegod omsetningfor bensinstasjoneri området.
Opplevelsesbedrifterfår omsetning på 83 millioner kroner i storregionen,hvor 33 millioner utgjør verdiskaping.
Regionenhuserflere viktige opplevelsesaktører,
deriblant HadelandGlassverk,Kistefos-museet,Mjøsmuseetog
Randsfjordmuseene.
Biri travbaneog VitensenteretInnlandettrekker ogsåmangemenneskertil Gjøvikområdet.
Vi har beregnetat offentlige avgifter knyttet til eierskapog byggingav fritidsboligergir kommuneneen omsetning
på 45 millioner kroner i storregionen. Med utgangspunkti SSBsKOSTRA
-database har vi beregnet at den
relaterte verdiskapingener på 23 millioner kroner. Til slutt får kraftnæringen38 millioner kroner i omsetningfra
hyttenesforbruk av strøm og brensel,hvor 12 millioner kroner er verdiskaping.
Ringvirkningeneoppståri det de berørte næringenebenytter en stor del av sin genererteomsetningpå vare- og
tjenestekjøpfra underleverandøreri regionen.Vi har på bakgrunnav tidligere analyserog kjøringerav Menons
NOREG
-modell19 her antatt at 40 prosent av vare- og tjenestekjøpeneutover i verdikjedentilfaller aktører i
storregionen.Våre beregningerviser at den direkte omsetningen skaperen videre omsetningpå 320 millioner
kroner hos underleverandøreri ulike bransjerutover i verdikjeden, hvorav 118 millioner kroner er verdiskaping.

Figur 6 – Reiselivsrelatertomsetning og verdiskaping i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionensamlet. Kilde:
Menon (2014)

19

«Noreg» er en regionaløkonomiskringvirknings- og likevektsmodellfor hele Norge, utarbeidet på vegne av departementene.Noregmodellener unik ved å væreden enesteøkonomiskeprognosemodellfor Norgesom bådetar hensyntil økonomiskelikevektsegensk
aper og
til regionalutvikling basert på sentraleprinsipperfra faget økonomiskgeografi.
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Denarbeidsintensiveovernattingsbransjener ogsåden bransjensomsysselsetterflest i de ti kommunene samlet
som følge av reiselivsrelatertomsetning. Ifølge våre beregningerskaper tilreisende en sysselsettingpå 306
ansattei storregionen.Overnattingsbransjen
er sværtarbeidsintensivog har et lavt lønnsnivå,og dette bidrar til
at omsetning innen overnatting bidrar til langt mer sysselsetting enn de fleste andre bransjer.
Overnattingsbrans
jen kan gjerne være svært viktig for å motvirke arbeidsledighet, spesielt blant yngre
arbeidstakereog innvandrere.
Serveringer den mest arbeidsintensivebransjen i regionen; bransjen sysselsetter251 ansatte som følge av
reiselivsrelatertforbruk. Serveringsbransjenbestår som regel av mangesmå bedrifter med lav omsetningog få
ansatte.Det sværtmangegründeresomprøverseginnenfor serveringsbransjen,
blant annetmangeinnvandrere
starter sitt eget og bransjener derfor en viktig arena for sysselsetting av arbeidskraftsom har vanskeligheter
med å skaffesegarbeid andre steder.
Bygg- og anleggsbransjen
ansesikke somen reiselivsnæring,men bådeomsetnings- og sysselsettingstallene
viser
at tilreisendesforbruk og investeringerskaper viktige inntekter og tilhørende arbeidsplasserinnen bransjen.
Bygg- og anleggsbransjensysselsetterifølge våre beregninger143 ansattepå bakgrunnav reiselivseksportenfra
storregionen.
Transportbransjener landets største reiselivsbransjemål i omsetning og verdiskaping, og sysselsetterogså
mangemenneskeri Gjøvikregionen,Hadelandog Ringeriksregionen
på bakgrunnav tilreisendesforbruk med 114
arbeidsplasser.Somnevnt tidligere er NSBGjøvikbanen,NettbussØst og SnertingdalAuto sentralebedrifter i så
måte.
Ifølge våre beregningerbidrar reiselivseksportentil å sysselsette100 ansatte innen opplevelseri storregionen.
Opplevelsesbransjen
er en variert reiselivsbransjemed mangeforskjelligeaktører;her finnesblant annet museer,
sportsarrangørerog guider. Det betyr at opplevelsesbransjen
ogsåhar en svært variert bruk av arbeidskraftog
bransjensysselsetteralt fra høyt utdannedekunstformidleretil selvlærtenaturkjennere.

Figur7 - Reiselivsrelatert sysselsettingfor Gjøvikregionen,Hadelandog Ringeriksregionensamlet. Kilde: Menon (2014)
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Varehandeler som nevnt lite arbeidsintensivt,og på tross av en omsetningpå hele 165 millioner kroner skapes
det kun 59 arbeidsplasseri regionen.Varehandelenhar naturlig en lav verdiskapings
margin,da størstedelen av
omsetningengår til å kjøpesalgsvarerfra inn- og utland. Med bakgrunni SSBsKOSTRA
-databasehar vi beregnet
at offentlig sektor kan sysselsette51 personer på bakgrunnav reiselivseksporten, og vi har ellers beregnet at
kraftnæringenhar mulighet til å sysselsette7 personer.
Menonskjøringeri av ITEM-modellen viser at den reiselivsrelaterte omsetningeni storregionen leggertil rette
for andre- og høyereordensringvirkningersom tilsvarer 131 arbeidsplasserhos underleverandører i andre deler
av næringsliveti regionen.

6.

Betydningenav HadelandGlassverk

I dette delkapitteletundersøkervi betydningentil HadelandGlassverkfor reiselivsrelatertomsetningi regionene.
Vi gir først en kort presentasjonav foretaket for deretter å gjøre et regnestykkepå hvor mye omsetning
tilreisendepå dagsbesøktilføyer regionenved sitt forbruk på HadelandGlassverk.

6.1. Om HadelandGlassverk
Hadeland Glassverkligger i Jevnaker,i naturskjønne omgivelser ved den sydlige enden av Randsfjorden.
Glassverketble grunnlagt i 1762 og er en av Norgeseldste industribedrifter med kontinuerlig drift. I dag er
HadelandGlassverkbåde forvalter av historie og kulturarv, samtidigsom det har Norgesstørstefabrikkutsalgav
glassog porselen,hvor det satses kontinuerligpå utvikling og design.Med 8 butikker og 3 spisestederi historiske
bygninger,åpen glasshyttemed museumog uteområderved Randsfjorden,er HadelandGlassverksom en liten
landsbysom byr på mange spennendeopplevelser. Man kan se glassblåsing på nært hold og prøve seg som
glassblåserselv. Hele året finnes ogsåsesongrelaterteaktiviteter for hele familien, spesieltpopulært er barnas
bondegårdom sommerenog førjulstidenmed juleverksted,hest og kjerre og nissebesøk.
HadelandGlassverkhar omtrent 500 000 besøkendei året, noe som gjør det til en av Norgesbest besøkte
turistattraksjoner. For å gi en illustrasjon hadde det best besøktemuseet på Bygdøy,Norsk Folkemuseum
,i
underkantav 300 000 besøkendei 2012.HadelandGlassverkhar også langt flere besøkendeenn andre museer
i regionen.Tabellenunder viserbesøkstallfor de størstemuseenei storregioneni 2012,noe somgir en ytterligere
illustrasjonpå størrelsentil HadelandGlassverk.

Tabell10 - Besøkstall for museenei Gjøvikregionen- Hadeland- Ringerikei 2012.Kilde: Norskmuseumsstatistikk

6.2. Regnestykkepå omsetningfra dagsturisterved HadelandGlassverk
Vi går her gjennom diverse opplysningerom besøkstallog forbruk mottatt fra HadelandGlassverk.Basertpå
dissevil vi gjøreet grovanslagpå hvor mye omsetningdagsbesøkende
til HadelandGlassverkunder definisjonen
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av reiselivseksporttilføyer regionen. Det vesentligeher er at forbruket til den andelen av besøkendesom er
overnattingsgjesteri regionenalleredevil værefanget opp av vår overnattingsstatistikkog forbruksberegninger
i analysenovenfor, så vi vil forsøkeå skille denne gruppen ut i regnestykket vårt for å unngå dobbelttelling. I
tilleggvil vi skilleut forbruket vedHadelandGlassverktil de besøkendesomogsåbor innenfor regionen,da denne
gruppen ikke kan sies å ha et reiselivsrelatertforbruk her. Når vi har isolert forbruket til dagsreisendeved
HadelandGlassverksom kommer utenfor regionene kan vi legge dette tallet sammen med resultatene fra
analysenovenfor.
HadelandGlassverkoppgir som nevnt å ha cirka 500 000 besøkendei året. Vi har ikke et eksakttall på antall
dagsgjesterversusgjester som ogsåovernatter i regionen,men vi får oppgitt at størstepartenav de besøkende
er dagsgjesterfra Osloog andre større steder i en radiuspå omkring1,5 time rundt HadelandGlassverk.I tillegg
er det en del gjesterfra Vestlandetsom kommer innom glassverketnår de først er i regionen, men som ogsåi
stor gradovernatter utenfor. Vi får ogsåoppgitt at det er få fra den umiddelbarelokalbefolkningensom besøker
glassverket.
Selvom hotellenei regionenrundt er sterkt dominert av kurs- og konferansegjesterer kurs- og konferansegjester
stadigmindre viktige for HadelandGlassverksin aktivitet. Inntrykket dereser at dette segmentettar segmindre
tid til opplevelserog varehandelnær konferansestedenn tidligere. Når det gjeldernasjonalitet på gjestenefår vi
oppgitt at hele 80-90 prosenter nordmenn,og glassverkethar gått bort fra sin tidligere satsningpå utenlandske
segmenter.Nordmenner lettere å nå med markedsføringsamt at de leggerigjen mer pengerpå glassverket,slik
at det er viktigereå rette segmot det norskesegmentet.
HadelandGlassverkoppgir videre at hver gjesti snitt leggerigjen 400 kroner per besøk. Størstepartenav de 400
forbrukskronenegår til varehandel,mensen mindre andel går til servering.Besøkendefår ogsåopplevelserpå
glassverket,men det tas ikke inngangspengerfor annet enn glassblåseshow,
og dissegjøresstort sett bare på
bestilling. Vi vil likevel si at aktiviteten og den relaterte omsetningenvil falle inn under de tre kategoriene
varehandel,serveringog opplevelser.
Under presenterervi antakelserog regnestykkerpå hvor mye omsetningdagsbesøkende
til HadelandGlassverk
under definisjonenav reiselivseksporttilføyer regionene.Vi gjør ogsået anslagpå dagsreisendesandel av den
totale reiselivsrelaterteomsetningeni regionene. Vi ser først på Hadelandisolert og deretter på storregionen
som innebefatter Gjøvikregionen,Hadelandog Ringerike.

Hadeland
På Hadeland antar vi at cirka 20 prosent av de 500 000 gjestene ved Hadeland Glassverk vil være
overnattingsgjesteri regionen,slik at forbruket for 100 000 besøkendetrekkes fra. Befolkningeni regionener
kun på i underkant av 30 000, samtidig som Hadeland Glassverkoppgir at lokalbefoklningener en liten
besøksgruppe.Vi antar derfor at kun 1/5 av disse besøkerglassverketi løpet av et år, slik at vi trekker fra
ytterligere 6 000 besøkende.Vi står da igjen med 394 000 besøkendesom er tilreisendedagsturister.Forbruket
ved HadelandGlassverker som nevnt 400 kroner per gjest i gjennomsnitt.
Vi regnersåut dennegruppensforbruk:
394 000 besøkendex 400 kroner i forbruk per besøk= 158 millioner kroner i reiselivsrelatertforbruk
I analyseni avsnitt 5.1.2 har vi regnet ut at overnattingsgjesteri Hadelandregionenbidrar til en reiselivsrelatert
omsetningpå 216 millioner kroner til sammeni løpet av ett år, hvorav152 millioner kroner er forbruk. Det vil si
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at de dagsreisendeved HadelandGlassverk kan stå for omtrent like stort forbruk som de overnattendegjestenes
forbruk på Hadeland, hvor omsetningengår til varehandel,serveringog opplevelsesbedrifter.

StorregionGjøvik- Hadeland- Ringerike
Når vi serpå storregionenantar vi at cirka30 prosentav de 500 000 besøkendeogsåvil væreovernattingsgjester
i regionen,slik at forbruket til 150 000 gjestertrekkesfra. Befolkningeni hele regionener på rundt 134 000, og
av disse kan vi anta at rundt 1/3 vil besøkeglassverketi løpet av ett år. Vi trekker derfor fra 45 000 lokale
besøkende.Vi står da igjen med 305 000 besøkendesom er tilreisendedagsturister.
Gruppenstotale forbruk blir da:
305 000 besøkendex 400 kroner i forbruk per besøk= 122 millioner kroner i reiselivsrelatertforbruk
I analyseni over har vi beregnetsamlet direkte forbruk for overnattingsgjesteri regionentil å værei underkant
av 1,17milliard kroner, hvorav808millioner kroner er forbruk. Det betyr at dagsreisendeved HadelandGlassverk
kan stå for i overkant av en tiendedel av reiselivsrelatertforbruk innen regionen, hvor omsetningengår til
varehandel,serveringog opplevelsesbedrifter.
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7.

Vedlegg:Metode

I vedleggene vil først Menons ringvirkningsmodellpresenteres nærmere i detalj, deretter gjennomgås
beregningene av forbruk per gjestedøgnog beregningeneav sysselsettingseffekter
av økt omsetningi regionen.
Tilslutt følger liste over figurer og tabeller.

7.1. Menons ringvirkningsmodell
Menon har utviklet en egenringvirkningsmodellfor å kunne anslånærings-, sysselsettings- og skattevirkninger
av ulike former for aktivitet. Modellen er tuftet på Menonseierskapsdatabase,
så vel som Statistisksentralbyrås
(SSB)nasjonalregnskapstallog næringskryssløpfra 2009. Eierskapsdatabasenog nasjonalregnskapstallene
benyttesfor overordnedemakrostrukturellebetraktningerog skatteanalyser,menskryssløpsanalysen
anvendes
for å anslåhvordanen næringpåvirkeraktiviteten i en annennæring.
Menon har dessutenutviklet en egen geografiskmodul for næringstyngde,som med basis i avstanderog det
relevante næringslivetsstørrelse fordeler ringvirkningeneav andre og høyere orden fra en region utover
omkringliggenderegioner. I vår ringvirkningsanalysefor Gjøvik, Hadeland og Ringerike er hovedfokus på
sysselsettingsvirkninger,
omsetningog verdiskapning.I den grad det er geografiskebetraktningerer de tuftet på
erfaringerfra andre analyserog kvalitativevurderinger,menspåvirkningav skatteinngangenikke er analysert.
Det er viktig å understrekeat virkningeneer å ansesom bruttoeffekter. Dette følger av at økt sysselsettinget
sted, i praksisvil fortrenge sysselsettinget annet sted. Det kan naturligvisogsåforekommeat arbeidsstyrkenblir
større, enten det skjer gjennom arbeidsinnvandringeller ved at arbeidsledigeeller personer utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid. Statistisksett vil disseeffektene imidlertid i liten grad dominere på makronivå.Uten
vridende økonomisk politikk eller dominerende klyngemekanismervil nemlig sysselsettingtiltrekkes av de
næringene som har høyest avkastning, ettersom disse vil ha en høyere betalingsvillighet for å ansette
medarbeidere.
Våreanslager å ansesom minimumanslag.Det vil ogsåværeen del feilkilder somtrekker i ulike retninger.Vi har
i vår analyseikke tatt med at økt aktivitet gir høyereprivat forbruk i regionen. I mangelav tilgjengeligstatistikk
har vi ikke justert for dagsbesøkende
og gjennomreisende
, med unntak av besøkendeved HadelandGlassverk
.
Dette tilsier at de reelle effekteneer høyereenn det vi finner.
Vi har ikke tatt inn i betraktningenat fastboendekan benytte seg av kommersielleovernattingeri regionene.
Dette er en mindre feilkilde som skulle vært tatt ut, dersom det hadde eksistert tilgjengelige tall for
sammenhengen.Omfanget av ikke-kommersiellutleie av private hytter er heller ikke tatt med, men bruken
fangesopp av tallene for hyttebruk.
Vi har i den statusrettederingvirkningsanalysen
benyttet gjestedøgnstatistikkfor 2013 fra Statistisksentralbyrå
og Statistikknett. Som basis for forbrukstallene for de ulike gjestegruppenehar vi benyttet tallmateriale fra
TransportøkonomiskInstitutts ulike ferie og fritidsundersøkelserog Innovasjon Norges turistundersøkelse
sommeren2013. Åtte besøksgrupper,to årstider og sju variableforbrukskategorierknyttet til antall gjestedøgn
danner utgangspunktetfor analysen.I tillegg har vi analysertfire forbruks- og investeringskategorierknyttet til
antall eksisterendehytter og to grupper knyttet til hyttebygging.Alle tall er inflasjonsjustertetil 2013-kroner.
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7.2. Estimeringav forbruk per gjestedøgn
For å identifisere forbruk knyttet til antall gjestedøgn har vi studert sammenhenger mellom ulike
forbrukskategorierog overnattingsformer.I praksismultipliseresturistenes gjennomsnittligedagsforbrukmed
antall gjestedøgnog regionensforbruksandelfor hver forbrukskategoriog en gitt overnattingsform.
Forbrukstallenei denne rapporten byggerpå Transportøkonomiskinstitutts (TØI)kartleggingav de tilreisendes
forbruk om sommerenog vinteren fordelt på sju forbrukskategorier;«overnatting»,«servering»,«transport»,
«dagligvarer»,«øvrigevarekjøp»,«aktiviteter»og «andreutgifter». Foryrkesreisendehar vi tilpassetInnovasjon
Norgesgroveinndelingtil TØIsine forbrukskategorier.
Forbruket for hver overnattingsform over hver forbrukskategorier inflasjonsjusterttil 2013-kroner i tråd med
NorgesBankoppgivelseav konsumprisindeksen.
Det fins naturligvisen del feilkilder her. Det kan for eksempelværeat enkelte hytteeiere fremleier hyttene sine.
Fremleie av hytter vil imidlertid være av mindre betydning,siden gjestedøgneneer mer i statistikkenog hytte eierne, som mottar leieinntektene,primært bor utenfor kommunen.Et annet eksempeler at det i ferier som
regel vil væreflere personerpå hyttene, samtidig som oppholdstidenfor alle gjesteri hovedsakvil være lenger
enn ved helgeopphold.Dette kan gi stordriftsfordeleri forbruket og medføre at de tilreisendeer mindre aktive
per dag, i tillegg vil forbruk til og fra hytta utgjøre en større andel av t otalforbruket ved helgeopphold.Det er
imidlertid ingen grunn til å tro at forholdet mellom gjestedøgnved ferieoppholdog gjestedøgni helgeoppholdi
regionen vil avvike så betydelig fra landsgjennomsnittet,at dette får store konsekvenserfor forbrukstallene.
Dermed vil forskjell mellom helgeopphold og ferieopphold langt på vei allerede være inkorporert i vårt
beregningsgrunnlag.For hytter har vi tatt ut kostnadenefor overnatting.

7.3. Beregningav verdiskapingog sysselsetting
For å beregne sysselsettingsv
irkningene av reiselivsrelaterteinntekter, tar vi utgangspunkti den estimerte
omsetningen og Menons regnskapsdatabase som inneholder regnskapsinformasjon om samtlige
regnskapspliktigebedrifter i Norge. Ved å finne forholdet mellom omsetning,verdiskaping og sysselsetting i de
aktuellenæringenei regionenog deretter multiplisereomsetningenmed dette forholdstallet,finner vi et estimat
på hvor mangearbeidsplasseromsetningenleggertil rette for.
Aktivitet i reiselivet vil skapeomsetningogså i andre deler av næringslivet.Andre- og høyereordenseffekter
henviser til ringvirkningene fra den økte aktiviteten som reiselivet fører med seg. Ved bruk av Menons
regnskapsdatabase,
beregner vi andel av omsetning som går til verdiskapingi bedriftene selv og andel av
omsetningsom går til vare- og tjenestekjøpfra underleverandører
. Vedå benytte Statistisksentralbyråskryssløp
for varekjøpmellom ulike næringer,finner vi hvilkebransjersomoppleverøkt omsetningsomunderleverandører
til de berørte næringene, og hvor mange menneskersom sysselsetteshos underleverandørene(se for øvrig
vedlagtmetodekapittelfor nærmerebeskrivelseav hvordanringvirkningerberegnes).
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Figur 8 – Forholdstall mellom omsetning og verdiskaping (i 1000), sysselsettingog vare- og tjenestekjøp benyttet i
ringvirkningsmodellen.Kilde: Menon

Vi har antatt at 40 prosent av ringvirkningenetilfaller underleverandøreri regionen. Jo lengerman går utover i
verdikjeden,desto større andel av ringvirkningeneer nasjonale,og desto mer tjenesteintensivblir næringen.Vi
derfor har antatt at forholdet mellom omsetningog sysselsettingfor tredje- og høyereordenseffektene er det
sammesom et gjennomsnittav tjenesteytendenæringer.
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AVTALE MELLOM
Gjøvik

Hadeland

og Ringerike

Den ne avtalen ble inngått den [
(1)

Ringerike kommune og

(2)

Gjøvikregionen

Reiseliv

OG Ringerike

kommune

] 20 1 7 mellom

Hadeland Ringerike Reiseliv SA , org. nr. 970228934

som leverandør

hver omtalt som en " Part " og sam let omtalt som " Partene ".
1.

FORMÅLET MED AVTALEN

1.1

Destinasjonss elskapet
representerer
reiselivs aktører
og
kommunene
Gjøvik regionen, Hadeland og Ringerike. Reiselivsaktøre r i Destinasjonen
knyttet til Reise liv sselskapet gjennom egne medlems - samarbeidsavtaler.

1.2

Destinasjonsselskapet
skal
gjennom
målrettet
markedsføring,
salg
og
produktutvikling
bidra til økt omsetning for reiselivsaktører i Destinasjonen og
arbeide med utvikling av Destinasjonen som reisemål for tilreisende og turiste r .

1.3

D enne a vtalen regulerer innholdet i samarbeidet mellom Destinasjons selskapet
og k ommunen om markedsføring og utvikling av d estinasjonen som reisemål .

1.4

Destinasjonsselskapet
kan også inngå tilsvarende avtaler som denne a vtalen
med andre kommuner og fylk eskommune r, hvor reiselivsaktører i d estinasjonen
ligger , samt omkringliggende kommuner, som ønsker å kjøpe og motta tjenester
knyttet til reiselivet.

2.

KOMMUNENS

2.1

Kommunen
skal kartlegge
og definere
d estinasjonens
severdigheter
attraksjoner.
Det te skal i hovedsak være ikke - kommersiell
informasjon
knutepunkter,
turløyper og fritidsaktiviteter
i kommunen
( severdigheter
opplevelser ).

og
om
og

2.2

Kommunen
skal
oversende
Destinasjons selskapet
informasjon
Severdighetene på norsk, sammen med bilder i høyop pløselig kvalitet.

om

2.3

Kommunen
skal etter
inngåelse
av a vtalen
og løpende
deretter
gi
Destinasjonss elskapet en oversikt over aktuelle reiselivsaktører
i kommunen,
som
kan
være
aktuelle
samarbeidspartnere
for
selskapet.
Aktuelle
reiselivsaktører
må inngå egen samarbeidsavtale
med selskapet for å bli
markedsført gjennom Destinasjons selskapets kanaler.

2.4

Kommunen skal etablere
hjemmesider.

2.5

Kommunen
skal
destinasjonsselskapet

i
er

OPPGAVER

en link fra k ommunens

hjemmesider

til selskapets

sikre
kommunikasjon
og
samarbeidet
med
ved å invitere dem med i relevante fora og møtepunkt.

3.

NÆRINGS - OG PRODUKTU TVIKLING

3.1

Destinasjonss elskapet
bistår
sine samarbeidspartnere
med utvikling
av
eksisterende og fremtidige produkter. Arbeidet er regulert i samarbeidsavtalen
og er basert på sal g og markedsføring
av samarbeidspartnerne
og deres
produkter eller tjenester.

3.2

Kommunen har ansvar for å legge til rette for nærings - og produktutvikling
i
egen
kommune.
Destinasjons selskapet
skal
bistå
med
nærings og
produktutvikling
hvor dette er naturl ig. Destinasjons selskapet er foretrukket
samarbeidspartner
knyttet til utviklings prosjekter knyttet til opplevelse, mat og
kultur.

4.

REISEMÅLSSELSKAPETS

4.1

Destinasjon sselskapet skal aktivt og målrettet markedsføre d estinasjonen som
reisemål
for tilre isende og styrke
d estinasjonens
konkurransekraft
og
markedsposisjon
ved
å
øke
d estinasjonens
aktivitet
( Destinasjonsmarkedsføring
).

4.2

Destinasjonsmarkedsføring
skal
skje
gjennom
Destinasjonsselskapet
kommunikasjons - og markedstiltak,
herunder i brosjyrer og annet trykket
materiale, på egne og eksterne hjemmesider, gjennom sosiale medier, skilting, i
artikler, på arrangement og messer og i andre kommunikasjonskanaler.

4.3

Destinasjonsselskapet
skal presentere k ommunen og severdighete r på egne
hjemmesider og andr e nettsider som r eisemålsselskapet anser s om relevante for
å markedsføre d estinasjonen,
samt i brosjyrer og annet trykket materiale.
Reisemålsselska pet skal regelmessig informere k ommunen om besøksfre kvens
på sider der Kommunen og severdighetene er presen tert.

4.4

Destinasjonsselskape t skal etablere en link fra egne hjemmesider
hjemmesider , dersom Kommunen ønsker dette .

4.5

Destinasjonss elskapet skal i tillegg utføre tjenester nærmere b eskrevet i Vedlegg
X til denne a vtalen. Kommunen skal betale for disse tjenestene slik det er
nærmere presisert i Vedlegget .

5.

KOMMUNENS

5.1

Jevnaker k ommune skal betale d estinasjon sselskapet
vederlag for tjenestene
som d estinasjons selskapet
k ommune n i henhold til denne a vtalen .

5.2

Vederlaget forfaller 30 dager etter mottatt

6.

ANDRE TJENESTER FOR KOMMUNEN

6.1

Destinasjon sselskapet kan også utføre andre tjenester for k ommunen.
inngås separate avtaler for eventuelle tilleggs kjøp av tjenester.

6.2

Oversikt over tjenester
som d estinasjons selskapet tilbyr
gjeldende satser per dags dato, er lagt ved i Vedlegg 1 .

7.

VARIGHET

OPPGAVER

VEDERLAG T IL DESTINASJONS

til Kommunens

SELSKAPET
kr 582 860 per år som
utfører på vegne av

faktura.

k ommunen,

Det

samt

OG OPPSIGELSE

Side 2 av 3

7.1

Avtalen gjelder til 31.12.2019
og løper deretter videre dersom den ikke sies
opp med ett års varsel ved årsskifte det enkelte år.

7.2

Partene har rett til å heve a vtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen
p art vesentlig misligholder sine forpliktelser etter a vtalen, vedlegg eller senere
tilleggsavtaler.

8.

ENDRINGER

AV AVTALEN

Eventuelle endringer som gjør es i nærværende
å kunne påberopes overfor den andre Part en .
9.

a vtale må være skriftlig avtalt for

TVISTER OG VERNETING

Enhver tvist vedrørende a vtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom løsning ikke
oppnås, skal saken løses ved de alminnelige domstol er. I den anledning vedtas Gjøvik
tingrett som verneting.
10.

SIGNATUR

Denne a vtalen er undertegnet

i t o eksemplarer,

ett til hver av p artene.

Ringerike, dato:

For Ringerike k ommune

For Gjøvik Hadeland og Ringerike Reiseliv

Signatur:
_______________________
Navn med blokkbokstaver:

Signatur:
_______________________
Navn med blokkbokstaver:
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4023-1

Arkiv:

Salg av areal til Ringerike Boligstiftelse - småhus i Slettåkerveien
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune selger 1 683 m², området BFS3, til Ringerike Boligstiftelse for på kr
639 540,-.
Ringerike boligstiftelse skal benytte området til småhusbebyggelse. Det resterende området
beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må
opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Drift og
vedlikeholdsansvaret for lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en
offentlig lekeplass.

Sammendrag
Helse og omsorg bestilte etablering av småhus i Slettåkerveien av Ringerike Boligstiftelse. På
bakgrunn av dette gjennomførte Ringerike Boligstiftelse regulering Lundveien 0605_413 og
kommunens eiendom utgjør 8722,9 m² av reguleringsplan som er ubebygd. Ringerike
Boligstiftelsen skal bebygge reguleringsformålet BFS3 (frittliggende småhusbebyggelse) med
to småhus. BFS3 er på 1683 m², mens reguleringsformålet BKB2 (Bolig/tjensteyting) ikke
skal bebygges og BLK (lekeplass) må opparbeides før ferdigstillelse. Det er gjennomført to
takster for det kommunale området og gjennomsnittet på takstene ligger på kr 380,- pr. m²,
dvs. en salgspris på kr 3 315 000,- ved salg av hele den kommunele eiendommen til Ringerike
boligstiftelse.
Innledning / bakgrunn
I h.h.t. detaljregulering for Lundveien, reg.plan 413, har Ringerike boligstiftelse søkt
byggetillatelse for oppføring av tre småhus på planens BFS3. Området som er regulert til
dette formålet ligger på kommunal grunn, gnr. 86, bnr. 47, 69, 555 og 718.
Beskrivelse av saken
Ringerike boligstiftelse har etter bestilling fra Helse og omsorg gjennomført regulering for å
kunne etablere småhus i Slettåkerveien. For å kunne bygge småhusene på eiendommen må
Ringerike boligstiftelse kjøpe eiendommen av Ringerike kommune. I
-

reguleringsbestemmelsene til reg.plan 413 er det pålagt utbygger en rekke krav for å kunne
gjennomføre utbygging. Det må opprettelse utbyggingsavtale med kommunen og før boligene
får ferdigattest skal utenomshus mm være opparbeidet.
Området som er regulert er sentrumsnært og vil kunne være en viktig tomtereserve for
kommunen i framtiden. Det vil derfor være hensiktsmessig at utbygger kun får kjøpe området
som skal bebygges og at de tar driftsansvaret for lekeplass, da dette må ses i sammenheng
med etablering av småhusene.
Reulgeringsplan består av 13 forskjellige tomter hvor kommunen eier 8 av disse. Salg av
eiendommen vil medføre endring av grenser som blir berørt av salget. Denne kostnaden
dekkes av utbygger.
Økonomiske forhold
Det er utarbeidet to takster på eiendommen og gir en gjennomsnittelig tomteverdi på kr 380,pr m² som gir en salgspris for hele området på kr 3 315 000,-. Salg av BFS3, 1 683 m², vil gi
en salgspis på kr 639 540,-.
Alternative løsninger
Alterntiv 1. Selger kun området BFS3 og BKB2. Lekeplass (BLK) beholdes i kommunal regi
som fremtidig tomtereserver. Ringerike boligstifelse må opparbeide lekeplass, gang- og
sykkelvei. Dette vil kunne gi en salgspris ca. kr 846 716,-. Driftansvaret for lekeplassen blir
lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en offentlig lekeplass.
Alternativ 2. Selger 8 722,9 m² i reguleringsplan Lundveien 413 til Ringerike boligstiftelse
iht. gjennomsnittelig takst.
Prinsipielle avklaringer
Kommunen har relativt få sentrale tomter igjen i sentrum av Hønefoss og det er et veldig stort
område som nå blir vurdert solgt til Ringerike boligstiftelse. På lengere sikt kan det være
stategisk vikig å ha en del tomtereserver for å kunne tilrettelegge for fremtidig behov. Det bør
derfor vektlegges nøye om hele området selges da dette er et meget stort område som
kommunen seinere kan benytte til andre formål. Det kan derfor være prinsippielt viktig å
vudre om kun området som skal bebygges skal selges eller om kommunen skal selge hele
området som kommunen eier som er blitt regulert av Ringerike boligstifelse skal selges eller
ikke.
Rådmannens vurdering
Selger 1 683 m², området BFS3, som Ringerike boligstiftelse skal benytte til
småhusbebyggelse. Dette vil kunne gi en salgspris på kr 639 540,-. Det resterende området
beholdes i kommunal regi som fremtidige tomtereserver. Ringerike boligstiftelse må
opparbeide lekeplass, gang- og sykkelvei, samt utgifter til fradeling av arealet. Driftansvaret
for lekeplassen blir lagt på Ringerike boligstiftelse da dette ikke er en offentlig lekeplass.
Vedlegg:
Reguleringsplan
Bestemmelser til reguleringsplan

-

Ringerike kommune, 03.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef: Gunn Edvardsen
enhetsleder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Per Christian Frøislie

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3178-4

Arkiv:

Sak: 92/17
Saksprotokoll - Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling
Vedtak i Formannskapet:
Saken utsettes.
Utredningen behandles videre i egen sak før budsjettsamhandlingen. Aktuelle aktører inviteres
til høring. Økonomiske konsekvenser følges opp i handlingsplanen.

Behandling i Formannskapet 29.08.2017:
Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H, og KrF:
«Utredningen behandles videre i egen sak før budsjettsamhandlingen. Aktuelle aktører
inviteres til høring. Økonomiske konsekvenser følges opp i handlingsplanen.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Holtens (KrF) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3178-3

Arkiv:

Sak: 28/17
Saksprotokoll - Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.
2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3178-2

Arkiv:

Sak: 19/17
Saksprotokoll - Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.
2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 15.08.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3178-1

Arkiv:

Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling
Forslag til vedtak:
1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.
2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022.

Innledning / bakgrunn
Det ble i kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg
med følgende mandat:
«Kommunestyret nedsetter et ad-hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere
som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle
arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe
sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.
Utvalget skal også redegjøre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale
etater i dag og hva som bør kunne overføres arbeidsmarkedsbedriftene.
Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen».
Følgende politikere ble oppnevnt:






Arnfinn Holten (KrF - leder av utvalget
Runar Johansen (H)
Iren Rannekleiv (Ap)
Axel Sjøberg (SV)
Nanna Kristoffersen (Sol)

Beskrivelse av saken
Utvalget har behandlet problemstillinger i samfunnet som er store og sammensatte.
Årsaksforholdene er mange, og tilnærmingene kan være vanskelige dersom målsettingen er å få
-

gjort noe positivt for de som defineres som vanskeligstilte og blant annet er avhengige av
supplerende økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Fokus på denne gruppen kan oppleves som
negativt stigmatiserende, og gjøre livet enda vanskeligere for enkelte.
Det må allikevel være et mål at alle skal være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet slik at
man ikke har behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Utvalget er klare på at arbeidet
rettet mot grupper av sosialhjelpsmottakere må prioriteres og intensiveres. Dette gjelder i
første rekke ungdom, flyktninger/innvandrere og barnefamilier med vedvarende lav inntekt.
Utvalget foreslår følgende tiltak i 14 punkter:
1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på
Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere
sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom
det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV
om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges
det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det
beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra
tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten
2017.
2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger
motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv.
Denne gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som
gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte
opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at
oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift.
3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående
skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange
ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må
yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens
nåværende lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i
Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få
veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre
lokaler.
4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på
Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet.
5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de
trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for
disse. Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir
raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette.
6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks
til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og
arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid
eller som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom
integreringstilskuddet.

-

7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier» bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over.
Kunnskap fra prosjektet bør brukes i lignende arbeid i kommunen.
8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen
bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr
100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år.
9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært
arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes
til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det
bør samarbeides med næringslivet om det.
10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe
sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS,
videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester.
11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at
videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten.
12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i
tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det.
13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med
budsjettet 2018.
14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for
sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres
hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gjennomføres og utvikles.
Rådmannens vurdering
Rådmannen legger med dette fram innstillingen fra nedsatt «ad-hoc utvalg» i forhold til
problemstillingene som oppleves når det gjelder arbeid og utdanning, og de relasjoner dette her
i forhold til de kommunale tjenestene. Rådmannen merker seg de konstruktive refleksjoner
innstillingen målbærer og de positive forslag til tiltak som foreslås. Rådmannen ønsker allikevel
å utrede nærmere hvorvidt det er ønskelig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører og
arbeidsmarkedsbedrifter som et alternativ til å selv gi disse tjenestene i egen regi.
Rådmannen er, og har vært spesielt opptatt av det faktum at mange barn opplever å vokse opp
i vanskelige forhold med store begrensninger på grunn av svak økonomi hos forsørgere.
Likeens det faktum at mange unge er avhengig av økonomiske ytelser fra NAV, og at mange
flyktninger fortsatt ikke er selvhjulpne i samfunnet etter at introduksjonsperiodene er over.
Kommunen har etablert gode tiltak, men de løser ikke hele problemet.
Dagens samfunn krever kompetanse på alle plan innen arbeidslivet. Dersom man kommer til
Norge som analfabet, vil nok introduksjonsprogrammene lære flyktningene å kunne
kommunisere og fungere i samfunnet, - men kvalifisering til dagens arbeidsmarked vil være en
stor utfordring.
Utvalget peker videre på problemstillinger der kommunen har et klart ansvar, og som i stor
grad påvirker forholdene i negativ retning. Dette gjelder spesielt de problemstillinger flere har

-

med å fullføre videregående utdanning, takle de psykiske belastninger og utfordringer man i
dag blir tilt ovenfor, rusproblematikk og avhengighet samt familieutfordringer.
Problemstillingene debuterer tidlig, og tiltakene må rettes inn både forebyggende og som
direkte hjelp både ovenfor grupper og enkeltindivid. Staten har et stort ansvar, men den
kommunale utfordringen vil ofte være mangler i den kommunale tiltakskjede som gjøre det
vanskelig å optimalisere og nyttiggjøre seg statlige tiltak.
Vedlegg


Utvalgets innstilling

Ringerike kommune, 07.08.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

ADHOC-UTVALGET - ARBEID OG AKTIVITET 2017

1.

Mandat og formål

I kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble det vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg.
Utvalget fikk følgende mandat:
Kommunestyret nedsetter et adhoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestöende ov 5 politikere som
innen 01.06.77 skol utrede hvordon Menova og de ondre ideelle arbeidstreningsbedriftene kan brukes
til kommunale oppgaver for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til kvolifisering og arbeid. Utvalget skol
også redegjgre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunole etater i dag og hvo
som bør kunne overfgres arbeidsmorkedsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen.

Oppnevnte politikere:
o Arnfinn Holten (KrÐ

o
o
.
o

S

Runar Johansen (H)

- leder av utvalget

Iren Rannekleiv (Ap)
Axel Sjøberg (SV)
Nanna Kristoffersen (Sol)

ekretærer for utvalget:
o Iren Parthaugen
- avdelingsleder
a Bente Jansen leder NAV
-

NAV

a

Formålet med utvalget er å fü gjort noe positivt for sosialhjelpsmottakerne slik at de ved å
komme i arbeid, utdanning eller annen aktivitet ikke lenger har behov for økonomisk
sosialhjelp.

Det ble gjennomført seks møter

2.

Hva er NAV

-

Hvem er NAV?
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3.

Målgrupper

Utvalget har fått en grundig presentasjon av hva slags utfordringer sosialhjelpsmottakerne i
kommunen har og hva som giøres for disse i dag.
Etter presentasjoner og diskusjoner ble det klart at arbeidet med følgende grupper av
sosialhjelpsmottakere må prioriteres o g intensiveres :

o
o
o

Ungdom
Flyktninger/innvandrere
Familier med barn som lever i vedvarende lavinntekt

Ungdom:
o Det er 2020 uføre i Ringerike kommune pr I . mars 2017 . Av disse er 95 under 30 år.
o Det er 935 personer som mottar arbeidsavklaringspenger på Ringerike. 170 er under
30 år. Det utgjør 18 Yo av alle på Ringerike som mottar arbeidsavklaringspenger.
o Pr l. april 2017 var det 139 brukere under 30 år som mottok sosialhjelp. 107 av disse
hadde sosialhjelp som hovedinntekt.
Oppsummert er det rundt 430 unge under 30 år som hver måned mottar ytelser fra NAV.
Kjennetegn på disse er at de ikke har fullført videregående skole, har psykiske utfordringer,
utfordringer med rus og familieutfordringer.
Utbetaling sosialhjelp for hele 2016 til de under 30 år:
Alle under 30 år: kr.l3,4 millioner
I tallet inngår utbetalt kr. 9,3 millioner som viktigste kilde til livsopphold(de som har
økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt)

-

Flyktninger:
10,6 yo av kommunens befolkning er flyktninger og innvandrere. Lokalt, som nasjonalt, er det
en synkende andel flyktninger som er selvforsørget giennom arbeid. Tall fra NAV viser at
flyktninger og innvandrere utgjør en stor andel av langtidsmottakerne av økonomisk
sosialhjelp. I Ringerike utgjør flyktninger og innvandrere over 50 Yo av brukerne med høyest
utbetaling av sosialhjelp hver måned.
Arbeid er viktig for god integrering og glr stolthet, nettverk, uavhengighet og
mestringsfølelse. På grunn av sprfüutfordringer, ofte kombinert med manglende
grunnkompetanse, forblir mange langt unna det ordinære arbeidslivet etter at
introduksjonsordningen er giennomført.
Utbetalt i2016: Introduksjonsstønad kr. 16 millioner, Sosialhjelp kr.8,9 millioner inklusiv
flyktninger i 5 års perioden under 30 år.
Lavinntektsfamilier:
De sist tilgjengelige tallene fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf dir), viser at 12,3
o/o
av bama, det vil si 662 barn vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt i
Ringerike. I sammenlignbare kommuner som Gjøvik og Ringsaker er tallene 11,3 Yo og9,6
%. Nasjonalt er tallet l0 %. 7,6 o/o av barna i Ringerike kommune lever i husholdninger som
har mottatt sosialhjelp iløpet av det siste året(6,1 o/o for Norge). NAV anslår at det er minst
100 familier i Ringerike med barn som har behov for økonomisk sosialhjelp fra NAV til
enhver tid. Over halvparten av disse familiene er flyktningfamilier.

Stabile inntekter gir forutsigbarhet og danner et fundament familiene kan bygge på. Felles for
barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, er at foreldrene har svak eller ingen
tilknlning til arbeidslivet.

4.

Presentasjon av kommunale tiltak
Det er mange kommunale tiltak for å få kommunens innbyggere ut i arbeid. Noen er
forebyggende, noen er støttende, mens andre tiltak, som NAV sine, er direkte rettet
mot arbeid. Utvalget ble presentert for fire av tiltakene.

a) Læringssenter
Interkommunalt samarbeid med Hole og Jevnaker, felles flyktningetjeneste med
Jevnaker. Har hatt en stor vekst i forbindelse med økt bosetting. Utfordringer er
blant annet norskprøver og gjennomføring av disse. Dette fordi prøvene tas til
besternte tidspunkt og ikke nødvendigvis når bruker er klar for det. En utfordring
ligger det også i overgang til videregående skole Opus. Det er ventelister og stor
pågang og dette kan hindre inntak på ønsket tidspunkt. I forhold til
språkpraksisplasser så er det inngått avtale med ulike enheter og avdelinger i
kommunen.

b)

Lavterskeltiltak på Gamle Follum(Brannstasjonen)
Kommunen har ett lavterskeltiltak for äfølge opp noe av aktivitetsplikten for
mottakere av økonomisk sosialhjelp. Tiltaket er lokalisert på den gamle
brannstasjonen på Follum. NAV Ringerike har disponert en veileder til dette
arbeidet som hovedsakelig retter seg mot de brukerne som ikke er klare til å
nfitigg¡øre seg statlige tiltak. Tiltaket har begrensede muligheter ifht antall
brukere, det er derfor primært rettet mot brukere under 30 år.

c)

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
Dette er et forskningsprosjekt overperioden20l6-2018. Ringerike er en av tre
kommuner som ble valgt ut til å delta i første runde av prosjektetþilotkommune).
Målet for prosjektet er å forhindre sosial arv, og forebygge at barn i familier med
lav inntekt forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og
manglende sosial integrering. Den kortsiktige målsetningen er å utvikle ogprøve
ut en oppfølgingsmodell som kan gl bedre resultater av innsatsen for familiene i
målgruppen.

d)

Magnar Ågotnes Kommunalsjef skole og kultur / Drop-out skole
Ungdomsskolene:
Arbeid på systemnivå med fokus på praktisk og variert undervisning i alle fag,
med varierte arbeidsmåter, kombinert med god klasseledelse på grunn av gode
relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne. Dette har vært målsettingen
med prosjektet Ungdomstrinn i utvikling.
Supplert med innføring av nye valgfag, og med et alternativ til andre
frernmedsprfü, er en god vei å gå.
Tidligere var det og gode erfaringer for noen ungdommer å jobbe en dag siste året
på ungdomsskolen, for å fïi mer arbeidserfaring, og større motivasjon for skolefag
de andre dagene. Dette har stort sett utspilt sin rolle. Skoleprestasjoner er viktigere
enn noen gmg, det finnes ikke jobber som ungdornmer uten for eks fagbrev kan gå
ut i.

-

Ofte er det slik, at de som står i fare for å falle ut av skolen, ofte ikke er motivert
for praktisk arbeid heller, men i helt andre ting.
Det som ses på i Oppvekst nå, og som utfordrer oss, er bl.a. hva vi kan gjøre med
skolevegring. ,{ utebli fra skolen kan gr store konsekvenser på sikt. Tendensene
starter tidlig, og de fleste fullfører grunnskolen, men fraværet øker, og det er for
mange ungdommer hjemme i vår kommune som ikke går på videregående skole og
som ikke er i jobb. Ä¡sakene kan være mange og sarnmensatte, og her må det
jobbes på tvers av sektorer for å fange de opp så tidlig som mulig og følge opp
med gode tiltak. Disse havner etter hvert også i NAV-systemet, der en har mange
tiltak og erfaringer, men for Oppveksts del gielder det å ta signaler og forebygge
allerede i grunnskolealder.
Introprogrammet:
Når det gjelder introduksjonsprogrammet for flyktninger på Læringssenteret så er
de utfordret til å se på om de kan lage et mer praksisrettet \øp, som går parallelt
med det andre. De har som mål å ha dette klart fra høsten av.

5.

Markedsbedriftene
Utvalget inviterte følgende arbeidsmarkedsbedrifter slik at de kunne presentere sine
tanker om hvordan de kan hjelpe til å fä flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeid.

a) Menova
Presenterte betraktninger hva de kan gjøre for sosialhjelpsmottakere og de beskrev
faktorer som gjelder sosialhjelpsmottakere og hvordan de kan grupperes for at man
lettere kan ha målrettede tiltak til de forskjellige grupperingene. De kan
gi ennomføre behovsavklaring, kartlegging, kvalifi s ering, j obberfaring o g

utdanning.

b)

Fontenehuset
Fontenehuset sier de kan avklare arbeidskapasitet, konsentrasjon og utholdenhet,
samt hjelpe til å opparbeide struktur, rutiner, ressurser, ferdigheter, selvfølelse, bo
evne, samfunnsorientering og evne til egen økonomi. Fontenehuset har også

fritidsaktiviteter.
Fontenehuset har et eget arbeidsprogram som kalles overgangsarbeid (OA) der
brukere fïir trening hos en arbeidsgiver. De har 5 slike plasser i dag.

c)

Stjernegruppen
Stjeme Gruppen benytter LØFT-metodikk. De har delt tiltaksprosessen i tre faser:
oppstartsfase, kvalifiseringsfase o g formidlingsfase. Det utarbeides en
handlingsplan for den enkelte. Stjerne Gruppen har fokus på hjelp til personer med
rusproblemer.
Stjerne Gruppen har eksterne opplæringsplasser i tillegg til sine egne.

d)

Adaptor ble invitert, men møtte ikke

Tiltakstrappen

Den statlige delen av NAV Ringerike (sammen med NAV Hole) mottar og bruker nær 50
millioner kroner i året på arbeidsmarkedstiltak. Beløpet hver kommune mottar er utarbeidet
etter en nøkkel og det er kun ekstraordinære omstendigheter som kan medføre ekstrabevilling.

Bruk av de statlig finansierte arbeidsmarkedstiltakene er regulert av blant annet i
Arbeidsmarkedsloven med forskrifter. Det går klart frem at statlige arbeidsmarkedstiltak skal
brukes til tiltak som gir økt kompetanse eller arbeid. Tiltak som for eksempel skal brukes til
basiskompetanse som norskopplæring, regneferdigheter eller for å øke motivasjonen til å
komme i gang med utdannelse eller arbeid er et kommunalt ansvar.
Alle tiltak har arbeid som måI, noen med oppfølging over kort tid og andre med lengre
tidsperspektiv.

I figuren under er dette forsøkt illustrert:
Grønt: statlig: Arbeide med brukere som er satt i

stand

til

å benytte seg av

tiltak;/virkemidler for å komme

i

arbeid.

Blått:

kommunalt: Sette bruker i stand til å kun¡e benytte seg av statlige virkemidler og bistand.

Arbeid
Arbeid
Lønnstilskudd
Jobbspesialister

Arbeidstrening
Statl¡ge

arbeidsmarkedstiltak
Oppfølging,
Avklaring,
Arbeidsforberedende
tiltak, varig
tilrettelagt arbeid

Kvalifiserin gsprogram

Motivering og kvalifisering
Norslç lesing, skriving
Dagliglivets ferdigheter

Kommunestyrets vedtak fra 2014 / øke still¡nger
hos innbyggerne i Ringerike Kommune.

til Boligtjenesten for

å

sikre elementære behov

Stå opp om morgenen,

ernæring hygiene
Booppfglging

Kommunens utfordringer er hva som mangler av tiltak på kommunal side for å nyttiggiøre seg
av statlige arbeidsrettede tiltak(grønne soner).

6. Refleksjoner om utfordringene
Utvalget har reflektert hver for seg og samlet i gruppe.
Svært mange av utfordringene til innbyggerne som mottar stønader fra NAV og spesielt
økonomisk sosialhjelp, har oppstått før innbyggerne søker NAV om hjelp og veiledning.
Et sentralt punkt har derfor væît at den forebyggende innsatsen i kommunen må styrkes.

NAV Ringerike har i dag mange muligheter til

å bistå bruker på veien mot arbeid og aktivitet.
For å kunne benytte seg av virkemidlene er det for mange helt nødvendig å styrke de primære
behovene som mat, tak over hodet, bo evne, trygghet og helse - såkalt lavterskeltilbud. Dette
er områder som kan styrkes i arbeidet innad i NAV, men det er også deler av et arbeid som
ivaretas i andre deler av kommunens tjenesteapparat.Tryggplattform som ivaretar
elementære behov, styrker muligheten for utvikling og resultat opp mot arbeid og aktivitet og
det å bli selvhjulpen. NAV opplever i dagat vi mangler gode nok tilbud relatert til nedre del
av tiltakstrappen.

Når det gjelder ungdom som har behov for hjelp av NAV, har de fleste av ungdommene
utfordringer med psykisk helse, drop out-problernatikk, familieproblemer. Utvalget ser at
tiltak kunne vært satt inn tidligere, gjerne allerede i barnehagen ogleller grunnskolen slik at
utfordringer i ung alder blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt og ikke senere når utfordringene har
blitt enda større og massiv hjelp må settes inn.
Det er nødvendig at NAV har et godt samarbeid med aktører innenfor utdannings- og
helsesektoren, samt kommunale tjenester, spesielt innenfor Avdeling for rus og psykisk helse.
Utvalget har diskutert om et eget kontor for ungdom bør opprettes. Eksempelvis har
kommuner som Drammen, Kongsberg og Lier opprettet slike kontorer sentralt i byen.
Ungdomstorget i Drammen er for unge mellom 13 og 25 âr. Det er et tilbud hvor ungdom kan
komme, uten timeavtale. Målet er å klare å hjelpe tidlig, for å unngå at problerner vokser seg
så store at det blir behov for omfattende tjenester. Det er et tverrfaglig tilbud hvor, NAV,
barnevern, avdeling for rus og psykisk helse, ungdomshelsetjenesten og
Oppfølgingstj enesten(fylkeskommuneÐ er rçresentert.
Nasjonalt blir stadig flere familier avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid. Det betyr at
flere barn vokser opp i stadig trangere kår. Vi ser også denne utviklingen i Ringerike.
Forskning viser at barn fra disse familiene er overrepresentert når det gjelder dropoutproblematikk, helseutfordringer og utenforskap. Dette vil igjen generere økte
sosialhjelpsutgifter over tid. For å hjelpe de voksne i familien ut i arbeid og barna i aktivitet,
må kommunen arbeide helhetlig og systematisk med familiene.

Vi für stadig

en større innvandrerbefolkning i Ringerike. Flere av flyktningene har
utfordringer med å lære seg norsk og ofte har de ikke den kompetansen som etterspørres av
arbeidsgiveme i distriktet. I2018 vil 100 flyktninger gå ut av introduksjonsordningen i
Ringerike. Hver flyktning som ikke kommer i arbeid, vil utgiøre en kostnad for kommunen på
rundt kr 200.000,- i året til økonomisk sosialhjelp. Det er viktig at det tas tak i denne
problematikken og at flyktningene ikke bare blir integrert gjennom arbeid, men også i

samfunnet generelt.
Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene og
endringen fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen fagutdanning og
innen høyskole- og universitetsstudier. Utvalget ser at det er en gruppe av befolkningen i
Ringerike som ikke har og som også vanskelig vil tilegne seg kompetansen som etterspøffes.
Det må arbeides med å etablere bedrifter i regionen som vil ha god nytte av arbeidskraft uten
helt spesiell kompetanse - hvor ønsket kompetanse kan læres og utvikles gjennom arbeid i
bedriften. De neste årene vil det bli stor etterspørsel etter enkelte fagutdanninger i distriktet.
Det er viktig at de som ønsker å arbeide og bo på Ringerike giøres oppmerksom på dette og at
det oppmuntres til denne type utdanning.

Det er en stor utfordring at det ikke i særlig grad finnes arbeidsplasser til svært mange av de
arbeidsledige fordi de ikke har tilstrekkelig kompetanse. Og mange av de arbeidsplasser som
blir ledige rekrutteres ved arbeidsinnvandring giennom S chengen-området.

7.

1.

2.

Forslag til tiltak
Lavterskeltilbudet aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år på Gamle
Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale næÍnere
sentrum, se pkt 3. Etter en første avklaring på <<Brannstasjonen> gjøres det, dersom det
er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV om
videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges det
opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det
beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra
tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten
2017.

Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltakfør de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger
motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå arbeidslivets <spilleregler>> osv.
Denne gruppen sosialdelpsmottakere kan blant annet trenes giennom arbeidslag som
gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gør at den enkelte
opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at
oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift.

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført

videregående
skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange
ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må
yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens
nåværende lokaler i fremtiden brukes som et <Drop-in>-senter til ungdommen i
Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få
veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre
lokaler.

4.

Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på
Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet.

5.

Mange fremmedsprfülige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de
trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for
disse. Det er svært viktig at sprfüprøvene affangeres oftere enn nå, slik at det blir
raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè og dette må fortsette.

6.

Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet(siste seks

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og
arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid,
eller som del av introduksjonsprogrammet.
Dette bør finansieres gjennom integreringstilskuddet.

7

.

Tiltaket overfor lavinntektsfamilierþrosjektet Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier) bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over.
Kunnskap fra prosjektetbør brukes i lignende arbeid i kommunen.

8. Det er stor mangel på arbeidskraft

innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen
bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr
100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år.

9.

Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært
arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes
til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike.. Det
bør samarbeides med næringslivet om det.

viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe
sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS,
videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester.

10. Det er svært

11. Det er stort behov for at fflkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet slik at
videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten.
12. Kommunen bør vurdere å etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra
tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det.
13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering

i

i forbindelse med

budsjettet 2018.

til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for
sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres
hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gi ennomføres og utvikles.

14. Det legges opp

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/4178-5

Arkiv: F17

Sak: 31/17
Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
1. Evalueringen tas til orientering
2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og
tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing.
3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem
til politisk behandling våren 2018.

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.11.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/4178-4

Arkiv: F17

Sak: 8/17
Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"
Vedtak i Råd for funksjonshemmede:
1. Evalueringen tas til orientering
2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og
tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing.
3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges
frem til politisk behandling våren 2018.
Behandling i Råd for funksjonshemmede 31.10.2017:
Et samlet råd ser fram til status/konkretisering på pkt 3, og fremmet rådmannens
forslag til vedtak.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/4178-2

Arkiv: F17

Sak: 13/17
Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"
Vedtak i Integreringsrådet:
1. Evalueringen tas til orientering
2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og
tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing.
3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem
til politisk behandling våren 2018.
Behandling i Integreringsrådet 30.10.2017:
Leder Stein-Roar Eriksen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/4178-3

Arkiv: F17

Sak: 21/17
Saksprotokoll - Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"
Vedtak i Eldrerådet:
1. Evalueringen tas til orientering
2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og
tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing.
3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem
til politisk behandling våren 2018.
Behandling i Eldrerådet 30.10.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt av Eldrerådet.

RINGERIKE KOMMUNE

Eldrerådet
Integreringsrådet
Råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4178-1

Arkiv:

Evaluering av "Boligsosial hendlingsplan"
Forslag til vedtak:
1. Evalueringen tas til orientering
2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og
tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing.
3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem
til politisk behandling våren 2018.

Innledning / bakgrunn
I det følgende vil boligsosial handlingsplan 2015-2022 evalueres. I denne planperioden har
Husbanken endret sin strategi på området. Strategiendringen førte til at Husbanken ventet på
nytt program før de intensiverte innsats i det nye programmet. Ringerike kommune kom inn i
siste fase av avsluttet program, og ble derfor automatisk overført til det nye
satsingsprogrammet. Denne mellomfasen muliggjorde etableringen av kommunens nye
Boligtjeneste. Samlokaliseringen og nye lokaler var på plass høsten 2017. Evaluering av den
nye Boligtjenesten vil derfor ikke være en del av denne saken.
Beskrivelse av saken
Oktober 2014 vedtok kommunestyret Ringerike kommunes boligsosiale handlingsplan 20152022. Handlingsplan hadde fem hovedstrategier:
1.
2.
3.
4.
5.

-

Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger
Husleie (kostnadsdekkende).
Fra leie til eie.
Oppfølging i bolig – med spesiell vekt på boevne.
Samarbeid med frivillige.

Ringerike kommune inngikk avtale om å delta i Husbankens program BASIS (Boligsosialt
Arbeid – Satsing I Sør). Programmet hadde til hensikt å:




øke forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
øke boligsosial aktivitet i kommunene
øke boligsosial kompetanse i kommunene.

Innsatsen skulle rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og som
er avhengig av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. En prioritert målgruppe
var ungdom.
I forbindelse med samarbeidet med Husbanken ble det i 2015 gjennomført en foranalyse hvor
det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde en fragmentert, lite koordinert og til
dels manglende ledelse av det boligsosiale arbeidet. Foranalysen kom med en rekke
anbefalinger som bl.a. økt strategisk og effektiv bruk av Husbankens virkemidler, en mer
effektiv forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen, en mer målrettet og planmessig
oppfølging av leietakere med behov for oppfølging i bolig, et tettere samarbeid med frivillig
sektor og opprettelse av en stilling med ansvar og myndighet for kommunens boligsosiale
arbeid.
Implementeringsarbeidet for den boligsosiale handlingsplanen og Husbankens program ble
prosjektorganisert med midler til prosjektleder fra Husbanken og med føringer som beskrevet
ovenfor. Prosjektgruppen var sektorovergripende sammensatt og underlagt kommunalsjef for
Helse og omsorg. Prosjektet hadde fire hovedområder hvorav tre av områdene ble til tre
delprosjekter.
Delprosjekt «Fra leie til eie» ble ledet av avdelingsleder ved NAV, delprosjekt «Mestre å bo
trygt og godt» ble ledet av avdelingsleder for psykisk helse og rus og delprosjektet
«Subsidiering av leietaker og ikke bolig» ble ledet av avdelingsleder for Eiendomsforvaltning.
Hovedprosjektet «Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeidet» ble ledet av
prosjektleder i kommunalsjefens stab. Hovedprosjektet la til rette for det tverrsektorielle
samarbeidet og drøftingene mellom alle delprosjektene.
Fra leie til eie
Delprosjektet ble lagt til NAV og pågikk fra oktober 2015 til mars 2016. Det ble rettet
henvendelse til 23 leietakere i den kommunalt disponerte boligmassen med råd og veiledning
om kjøp av bolig. Det var satt av 0,5 stilling til arbeidet i perioden. I dag har 6 av de 7 som ble
innvilget startlån kjøpt sin egen bolig. Én person valgte å kjøpe den boligen som vedkommende
på det tidspunktet leide.
Erfaringene fra delprosjektet viste at det krevde mye tid og modning i prosessen med å vurdere
og evt. kjøpe bolig. Mange hadde behov for oppfølging både før, under og etter
kjøpsprosessen I etterkant ser vi at ved å selge ut de billigste og små boenhetene, ble nye
boliganskaffelser forholdsvis dyre for kommunen å leie ut pga. innføring av gjengs husleie.
Derfor ble salg av de minste boenhetene stoppet. Arbeidet med leie til eie videreføres i den nye
Boligtjenesten og retter seg mot nyanskaffede borettslagsleiligheter.
Mestre å bo trygt og godt
Delprosjektet ble lagt til avdelingen for psykisk helse og rus. Mandatet til delprosjektet var
bl.a. å etablere felles forståelse for praksis og prosedyrer, for deretter å gjennomføre i praksis.
Arbeidet viste et tydelig behov for en tjeneste som ikke var etter bestiller-utfører-modellen. Det
var behov for å kunne jobbe mer fleksibelt med utgangspunkt i tjenestemottakers vekslende
behov, og raskt kunne mobilisere og motvirke uheldig utvikling til beste for både beboer og

bolig. Delprosjektet så for seg en forsterket innsats, lik integrering av flyktninger i selve
etableringsfasen ved nye boforhold, for deretter å knytte brukere med behov for ytterligere
bistand opp mot øvrige helse- og omsorgstjenester. Konklusjonen ble en overføring av
ressurser fra psykisk helse og rus til en ny boligtjeneste.
Subsidiering av leietaker og ikke bolig
Delprosjektet ble lagt til Teknisk forvaltning. Det ble lagt ned mye arbeid på bl.a. kartlegging
og vurderinger i forhold til nivå og prinsipper for husleie. Konklusjonen ble at kommunen
skulle legge seg på gjengs husleie. Dette er behandlet i egen politisk sak og omtales ikke
ytterligere her.
Status på innføring av gjengs husleie og videre strategi vil politisk behandles første halvår
2018.
Organisering og ledelse av det boligsosiale arbeidet
Hovedprosjektet hadde som mandat å sørge for et helhetlig og godt koordinert boligsosialt
arbeid. Med føringer fra den boligsosiale handlingsplanen og foranalysen fra 2015 ble
hovedfokus å etablere felles tverrsektoriell forståelse for muligheter og utfordringer knyttet til
det boligsosiale arbeidet. I tillegg arbeidet prosjektleder mye med strukturering,
systematisering og operativ drift.
Hovedprosjektet valgte etter hvert å anbefale etablering av en egen enhet for å ivareta helheten
for dette arbeidet. Det ble videre anbefalt at den burde være tverrsektoriellt sammensatt og
jobbe med det totale boligsosiale arbeidet.
Boligtjenesten ble etablert som egen enhet 1/1-17 med egen enhetsleder. Boligtjenesten er
ansvarlig for realisering av ambisjonene i Boligsosial handlingsplan og Husbankens
kommuneprogram. Enheten har fått ressurser og oppgaver fra NAV, Psykisk helse og rus,
Flyktningetjenesten, Teknisk Forvaltning og Teknisk Drift. Det er kun tilført midler til
enhetslederstillingen. Ellers er det ikke opprettet nye årsverk, kun flyttet årsverk mellom egne
enheter og overført fra andre sektorer.
Hovedaktivitetene til enheten er å være kommunens «nav» for boligsosiale aktiviteter, både på
strategisk og operativt nivå. Dette innebærer å bistå personer, som av ulike årsaker ikke har et
trygt og stabilt boforhold med fremskaffelse av og etablering i bolig. Videre skal det sørges for
en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale utfordringer i
kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom kunnskap om innbyggernes behov og
ressurser, tett samarbeid med øvrige enheter, god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt
disponerte boligmassen, formidling mot det private utleiemarkedet, riktig bistand ved
etablering i bolig samt økt kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler.
Enheten ble besluttet organisert i sektoren Helse og omsorg med rapporteringsansvar til
kommunalsjef.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune inngikk i juni 2016 en ny programavtale om deltakelse i Husbankens by og
tettstedsprogram. Programmet er en operasjonalisering av strategien «Bolig for velferd» nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020. Dette programmet erstatter BASIS. Det
nye programmet har fastsatt følgende nasjonale mål:
1. Alle skal ha et godt sted å bo
2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Husbankens by- og tettstedsprogram gir føringer på at bl.a. barnefamilier med lav inntekt er en
prioritert gruppe. Boligtjenesten velger å se dette i sammenheng med pilotprosjektet i NAV,
med fokus på helhetlig oppfølging av lavinntekts barnefamilier. Boligtjenesten ønsker, som del
av en tverrfaglig gruppe, og benytte handlingsrommet for startlån og tilskudd til etablering.
Dette vil styrke barnefamilier med lav inntekt sin mulighet for å kjøpe bolig i godt egnede
bomiljøer.
Med utgangspunkt i programavtalen med Husbanken og de nasjonale målsettingene, ble det
inngått en samarbeidsavtale med husbanken.. Arbeidet med å etablere en mer tydelig
boligsosial struktur på tvers av sektorer og enheter, vil videreføres. Det vil tydeliggjøres ansvar
og forventninger i kommunen som helhet og i den enkelte enhet, for den nye planperioden
2018-2020. Denne vil komme som ny politisk sak første halvdel av 2018. Rådmannen vil også
legge frem mer konkrete måltall for å følge opp videre utvikling og strategi.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 16.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Stine Lien/Kristin Akre-Hansen

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4198-1

Arkiv:

Avvikling av kommunale heimevernsnemnd
Forslag til vedtak:
Kommunal heimevernsnemnd i Ringerike kommune nedlegges.
Beskrivelse av saken
Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop.
102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven.
Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og
forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale
heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på
distriktsnivå. Kommunene vil gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf.
forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet § 2.
Forsvarsdepartementet ber kommunene formelt å avvikle de kommunale heimevernsnemdene
fra 1. juli 2017. Slik melding ble mottatt i kommunen 3/9-2017.
Rådmannens vurdering
Heimevernsnemnda i Ringerike kommune består av:



Viera Rozmara-Frydenlund (H) leder vierafry@start.no
Viggo Elstad (FrP) velstad@yahoo.no

Varamedlemmer:
 Rolf Vegger Aarflot (V) Rolf.wegger.aarflot@ringerike.kommune.no
 Tor Bøhn (FrP) torbohn@aolnorge.no
I tråd med skriv fra forsvarsdepartementet (se beskrivelse av saken) anbefaler rådmannen at
den kommunale heimevernsnemnd nedlegges.
De kommunalt oppnevnte medlemmer og varamedlemmer har fått kopi av dette saksframlegg.

Vedlegg



Ingen

Ringerike kommune, 17.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4200-1

Arkiv:

Sør-Øst 110-nødalarmsentral. Valg av organisasjonsform, - høring
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune er av den oppfatning at «Sør-Øst 110» bør organiseres som et
interkommunalt selskap (IKS).
Beskrivelse av saken
Tønsberg kommune er pålagt å etablere en nye 110 nødalarmsentral for region Sør-Øst. Alle
kommunene i regionen er pliktige til å knytte seg til sentralen og gjennom avtale delta i
finansering av drift og etablering. (jf Brannloven § 16). Dagens Vestviken 110 i Drammen og
110 Telemark i Skien vil opphøre. Vestviken 110 har besluttet å overføre alle oppgaver og
tjenester til den nye sentralen i Tønsberg. 110 Telemark vil kun overføre de lovpålagte
oppgavene.
Etter dette vil «110 Sør-Øst» forestå mottak av brann- og nødmeldinger samt lovpålagte
automatiske brannalarmer som etter loven skal utføres ved 110 – nødalarmsentralen, herunder
alle de oppgaver som følger av dette, som utkalling av brannvesen, oppfølging, loggføring osv.
Sør-Øst 110 skal utføre dette for kommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold pluss
Jevnaker kommune i Oppland.
Videre vil Sør-Øst 110 kunne tilby tilleggstjenester for de kommuner ev. andre som ønsker
dette. Styringsgruppa har besluttet at følgende tjenester kan utføres av Sør-Øst 110:










-

Automatiske brannalarmer (ABA)
Heisalarmer
Teknisk alarmer/Sikkerhetsalarmer
Røykvarsler fra trygghetsalarmer
Automatiske brannalarmer (ABA) fra vaktselskap med og uten avtale
Mottak av brannmeldinger fra flyklubber, koordinering hendelse skogbrann
Mottak sikringsradio
Varsling av kriseledelse
Utvarsling av skogbranntropper og lederstøtte

Ved etablering av Sør-Øst 110 vil kommunene i de tre fylkene (pluss Jevnaker kommune)
fortsatt kunne få utført sine tilleggstjenester som før, enten ved Sør-Øst 110 eller ved alarm/responssentralen i Skien (tidligere 110 Telemark).
Rådmannens vurdering
Etablering av en ny sentral vil medføre kostnader til utstyr og infrastruktur i ny
operasjonssentral. DSB vil dekke det aller meste av kostnadene til dette, men noe faller også
på Sør-Øst 110 ettersom DSB kun dekker kostnader relatert til de lovpålagte oppgavene. Det
er så langt anslått at den kommunale andelen av etableringskostnader til utstyr,
overgangsordninger og prosjektomkostninger kan bli ca. 2,5 mill kr. og forskutteres av
Tønsberg kommune inntil ny eier er klar.
Det er for tidlig å kunne si noe nærmere om driftskostnadene. Prosjektgruppa og
arbeidsgruppene arbeider nå med kartlegging av bemanningsbehov og andre kostander.
Styringsgruppa har også bestilt en risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder
bemanningsbehovet og turnusordning. Inntekter fra tilleggstjenester vil kunne redusere det
beløpet hver kommune må bidra med til driften av 110-sentralen.
Det er 52 kommuner som deltar i dette samarbeidet. Styringsgruppa har anbefalt at
kommunenes bidrag kun fordeles etter innbyggertall. Rådmannen regner med å ha en bedre
oversikt over de økonomiske konsekvensene i februar 2018, og vil komme tilbake til
kommunestyre med egen sak i mars 2018.
Sentralt ifm etableringen av en nye 110-sentral i Tønsberg, står spørsmålet om hvilken
organisasjonsform/eierform den nye sentralen skal ha. På oppdrag fra Tønsberg kommune har
KS Konsulent AS utredet flere alternativ og kommet med en anbefaling. Utredningen ble
presentert på kommunemøtet om dette temaet i Tønsberg 15.6.2016. Utredningen fra KS
Konsulent AS følger som vedlegg til denne sak.
Styringsgruppa for Sør-Øst 110 har behandlet utredningen og konkludert med at de tre mest
aktuelle organisasjonsformene er:
1. Nytt interkommunalt selskap (IKS)
2. Videreføring og endring av dagens Vestviken 110 IKS (flere deltakere, nytt navn osv)
3. Nytt aksjeselskap (AS)
Ringerike kommune er invitert til å uttale seg om organisasjonsform innen 20. desember 2017.
Dagens to alarmesentraler er organisert som IKS (InterKommunalt Selskap) og som
«Interkommunalt samarbeid» etter § 27. KS Konsulent anbefaler at den nye «Sør-Øst 110»
organiseres som et IKS, noe som godt ivaretar behovet for kommunal eierstyring, er godt
egnet for foretningsmessig drift og framstår som eget rettssubjekt. Rådmannen anbefaler at
Ringerike kommune slutter seg til denne vurdering.
Vedlegg
 Utredning av organisasjonsform for ny 110 nødalarmsentral Sør-Øst

Ringerike kommune, 17.10.2017

-

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

-

Utredning av organisasjonsform for
ny 110 nødalarmsentral Sør-Øst

KS-Konsulent rapport 10 – 2017

1 Innledning
Denne rapporten er utarbeidet av KS-Konsulent as på oppdrag for Tønsberg kommune.
Tønsberg kommune har startet arbeidet med å etablere en ny 110-nødalarmsentral i
Tønsberg, samlokalisert med politiets nye 112-operasjonssentral. Arbeidet er organisert
som et prosjekt med en styringsgruppe og prosjektgruppe. Prosjektleder Steinar Lien,
Tønsberg kommune, har vært kontaktperson overfor KS-Konsulent as.
Ved endringene i Politiloven og opprettelsen av nye politidistrikt skal inndelingen av
regionene for 110-nødmeldingstjeneste være lik de geografiske områdene for
politidistriktene. 110-sentralene skal samlokaliseres med politiets 112opersasjonssentraler. Den nye regionen Sør-Øst 110 omfatter i alt 52 kommuner.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har pålagt Tønsberg kommune å
etablere en ny 110-nødalarmsentral. Dette innebærer at de lovpålagte tjenestene ved
Telemark 110 og Vestviken 110 skal utføres ved den nye 110-sentralen i Tønsberg når
den er driftsklar i 2018. Brann- og eksplosjonsvernloven (§ 16) pålegger alle kommunene
i regionen å knytte seg til sentralen og inngå avtale om dekning av utgifter til etablering
og drift. DSB vil finansiere en vesentlig del av etableringskostnadene.
Tønsberg kommune har bestilt en utredning som beskriver alternative
organisasjonsformer med styrker og svakheter for blant annet:
•
Primær- og sekundæroppgaver.
•
Økonomi og forretningsmessige forhold.
•
Styring og eierskap
•
Driftsmessige forhold
•
Forhold av betydning for ansatte herunder pensjonsrettigheter
I tillegg skal konsekvenser som følge av pågående utredninger om mulig e lovendringer
belyses.
Utredningen skal være en del av beslutningsgrunnlaget for styringsgruppa og for et felles
saksframlegg til alle kommunene. Et slikt saksframlegg er planlagt ferdig i juli/august.
KS-Konsulent as takker for oppdraget og ønsker lykke til i den videre planleggingen.
Oppdraget er utført av seniorrådgiverne Kristine C Hernes og Arild Sørum Stana.

Oslo, 22. mai 2017

Arild S Stana
Seniorrådgiver

Kristine Hernes
Seniorrådgiver
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2 Nasjonale vedtak og føringer for etablering og drift
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB) har vedtatt lokalisering av 110sentralene i Norge. Vedtaket er hjemlet i brann- og eksplosjonsloven § 37 (1) jf. § 16(1).
Vedtak om nye 110-regioner ble sendt fra DSB 15.03.16. DSB pålegger Tønsberg
kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som
omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og
med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal
110-sentralen samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Tønsberg kommune.
Det heter videre i brevet fra DSB: «Brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (1) legger
ansvaret for etablering og drift av 110-sentralene til en "kommune". Bestemmelsen
ivaretar prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet ved at kommunestyret kan ta stilling
til hvordan oppgaven skal løses i den enkelte kommune. I tråd med prinsippet om
kommunal organisasjonsfrihet bestemmer kommunene selv hvordan 110-tjenesten skal
organiseres, herunder hvilken modell for interkommunalt samarbeid som er mest
hensiktsmessig for drift av 110-tjenesten i regionen.»
De 52 kommunene, 21 i Buskerud, 12 i Vestfold, 18 i Telemark og 1 i Oppland, må velge
en formålstjenlig samarbeidsmodell og organisering. Tønsberg kommune har et særskilt
ansvar for etableringen og driften. Når organisering er valgt, vil ansvaret for driften bli lagt
til den organisasjonsformen som de 52 kommunene velger.
Det er kjent at antall kommuner blir færre. Beslutning om 110-sentralen må skje før
kommunesammenslåingene. For de kommunene som skal slå seg sammen anbefales
det å behandle saken i fellesnemnda før vedtak i kommunestyrene.

3 Kommunal selskaps etablering
Kommunene har stor frihet til selv å velge organisering av sine tjenester. Interkommunalt
samarbeid kan i dag etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale mellom to eller
flere kommuner. Samarbeidet kan etableres med hjemmel i flere lover. Formålet med
samarbeidet er avgjørende for hvilken samarbeidsmodell som bør velges.
Det er kommunenes ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset blant annet
selskapets formål, behov for eierstyring, samfunnsansvar, hensynet til innsyn,
markedsforhold og de aktuelle lovene.
Når deler av virksomheten skal legges ut i et selskap, og selskapsformen diskuteres, bør
kommunene med utgangspunkt i selskapets formål, vurdere hvilket styringsbehov
kommunen har.
Ved utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter vil konkurranser egelverket som
Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen, legge føringer for valg av selskapsform og
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drift. Om selskapet skal ta risiko og operere i et marked må avklares før valg av
selskapsform.
I denne rapporten omtales aktuelle organiseringer og selskapsformer. Vi vurderer de ut
fra oppdragsgivers tema, og gir anbefalinger for valg av selskapsform.

3.1 Organisering og selskapsformer i interkommunalt samarbeid
Som omtalt ovenfor har kommunene stor frihet til å organisere sine tjenester. Aktuelle
former for interkommunalt samarbeid er:
Avtalebasert samarbeid – kjøp av tjenester fra en kommune
Kommunalt foretak med styre sammensatt av representanter fra kommunene –
kommunelovens kapittel 11
Vertskommunesamarbeid – administrativt eller med folkevalgt nemnd –
kommunelovens § 28-1 b og § 28-1 c – Tønsberg kommune som vertskommune
Interkommunalt samarbeid med eget styre – kommunelovens § 27 – Tønsberg
kommune som rettssubjekt
Interkommunalt samarbeid med eget styre – kommunelovens § 27 – samarbeidet
er eget rettssubjekt
Interkommunalt selskap – lov om interkommunale selskap – etablere et nytt IKS
hvor 52 kommuner er deltakere
Interkommunalt selskap – utvide antall deltakerkommuner i Vestviken 110
Aksjeselskap

Alle disse er aktuelle for den nye 110-sentralen for Sør-Øst i Tønsberg.
110-sentralene er i dag organisert som interkommunale samarbeid på svært mange
forskjellige måter. Ved samlokalisering av 110-sentralene og politiets operasjonssentraler
vurderes organisering og selskapsform. Flere ulike organiseringer og selskapsformer blir
valgt. Som eksempel skal Asker, Bærum og Oslo ha vertskommunemodell med Oslo
som vertskommune. For Øst 110 i Ski velges interkommunalt selskap (IKS). For
Innlandet er vertskommunemodell valgt videreført inntil videre. En vurdering om å
kombinere to organiseringer – en for lovpålagte oppgaver og en for sekundærtjenester –
pågår. Dette har sammenheng med lov om offentlige anskaffelser og offentlig støtte (mer
om dette i kapittel 4.3).
I vurderingen av selskapsform er det noen viktige forhold som må vurderes. I neste
kapittel omtaler vi de viktigste temaene. Andre tema er benyttet i beskrivelsene og
vurderingene av hver selskapsform i kapittel 11 - 19.
Oppsummering
For organisering av 110-sentralene benyttes mange ulike organiseringer og
selskapsformer. Oppmerksomheten på 110-sentralenes salg av tjenester og lov om
offentlige anskaffelser og offentlig støtte har økt i forbindelse med etableringen av færre
sentraler.
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4 Sentrale vurderingstema
I dette kapitlet omtales noen viktige tema ved vurdering av organisering og selskapsform.
4.1 Primær - og sekundæroppgaver for 110 Sør -Øst
Beslutning om selskapsform må fattes med bakgrunn i hvilke tjenester 110-sentralen skal
yte; og til hvem. I dette kapitlet beskriver vi 110-sentralens tjenester, og prosjektgruppas
forslag til tjenesteprofil for kommunene i 110 Sør-Øst.
110-sentralen er en lovpålagt oppgave i henhold til brann- og eksplosjonsloven med
forskrift. I dimensjoneringsforskriften § 4- 5 Mottak av nødmelding står det:
«Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til
enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette
nødvendige tiltak.
Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være
organisert slik at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp.
Nødalarmeringssentralen skal være samordnet med øvrige nødetaters
nødalarmeringssentraler.»
110-sentralen er nødalarmeringssentral for brann- og redningstjenesten i de 52
kommunene. Kjerneoppgaver er mottak av nødmeldinger og utalarmering av ressurser
fra de lokale brannvesen. Samlokaliseringen med politiets operasjonssentral vil styrke
samordningen mellom politiets operasjonssentral. 110-sentralens viktigste formål er å gi
trygghet for ca. 710 000 innbyggere.
Det er en vanlig oppfatning at det er god samfunnsøkonomi at 110-sentralen og brannog redningstjenestene arbeider for både skadeforebygging og brann- og
skadebegrensende arbeid ved å yte tjenester ut over de lovpålagte som gjelder brann og
andre ulykker. Det er derfor vanlig å sortere tjenestene i 110-sentralene i lovpålagte og
ikke lovpålagte oppgaver.
De lovpålagte oppgavene omtales her som primæroppgaver. Disse er brann- og
nødmeldinger til 110 og lovpålagte automatiske brannalarmer. Eksempel på lovpålagte
automatiske brannalarmer er direkte varsling fra brannobjekt med et vedlikeholds- og
kontrollregime, og hvor brannobjektet har vedtak om tilknytning til 110-sentralen i
medhold av plan- og bygningsloven eller brannloven. Lovpålagte oppgaver utføres i
kommunal egenregi for kommunene tilknyttet sentralen.
Sekundæroppgaver, eller tilleggstjenester, er alle ikke lovpålagte oppgaver.
Sekundæroppgavene deles i to kategorier:
tjenester utført for kommunene, og finansiert gjennom innbyggerandel eller som
en betalt tjeneste etter avtale med hver kommune. Dette er tjenester som vil
kunne sees på som utført for kommunen i utvidet egenregi. Eksempel på slike
tjenester er direkte brann- og heisalarmvarsling fra kommunale bygg. Et annet
eksempel er direkte brannvarsling fra privat bolig for person med for eksemplet
funksjonshemming og der det er fattet enkeltvedtak i kommunen.
tjenester utført etter avtale med private næringsdrivende, og betalt av kunden. En
del tjenester i denne kategorien leveres også av private selskap. Dette berører
gjeldende konkurranseregler om offentlige anskaffelser og offentlig støtte
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Egenregi og utvidet egenregi er omtalt i kapitlet 4.2.
Prosjektgruppa for 110 Sør-Øst har laget forslag til tjenesteyting til kommunene.
Forslaget bygger på nåværende planer for hver av de to 110-sentralene.
Årsmøtet for 110 Telemark har tiltrådt følgende innstilling: «Styret er av den oppfatning at
bare lovpålagte oppgaver overføres tik ny 110-sentral for Buskerud, Telemark og
Vestfold i Tønsberg.» (Kilde: Årsberetning 2016 Brannalarmsentralen 110-Telemark)
Telemarkskommunene planlegger nå å delta i 110 Sør-Øst for de lovpålagte oppgavene,
automatiske brannalarmer fra vaktselskap, mottak av brannmelding fra flyklubber og
koordinering av hendelse ved skogbrann. Alle øvrige oppgaver som i dag utføres ved
110 Telemark planlegges videreført i et responssenter for Telemark - Alarmsentralen
Telemark.
Representantskapet i Vestviken 110 IKS er godt informert om etableringen av ny 110sentral i Tønsberg. Av prosjektgruppas forslag til oppgaver og tjenester i 110 Sør-Øst
framgår det at kommunene i Buskerud, Vestfold og Jevnaker i Oppland vil videreføre alle
oppgavene i dagens Vestviken 110 i den nye sentralen.
Tabell 1 viser prosjektgruppas forslag for tjenesteyting. (ja, betyr at tjenesten skal utføres
av 110 Sør-Øst; nei, betyr at oppgavene ikke skal utføres i den nye 110-sentralen).
Oppgaver og tjenester

Lovpålagt

Brann og nødmeldinger til 110
Lovpålagte automatiske brannalarmer (LABA)
Automatiske brannalarmer (ABA)
Heisalarmer
Teknisk alarmer/Sikkerhetsalarmer
Trygghetsalarmer
Røykvarsler fra Trygghetsalarmer
ABA fra vaktselskap, med og uten avtale
Mottak av brannmelding fra Flyklubber,
koordinering Hendelse (Skogbrann)
Mottak Sikringsradio
Varsling Kriseledelse
Innbruddsalarm fra kommunale bygg
Utvarsling av Skogbranntropper og lederstøtte
Teknisk sentralbord kommunene
* Inkl. Jevnaker kommune

JA
JA
-

Betjener kommuner i
Busk erud * og
Telemark
Vestf old
JA
JA
JA
JA
JA
NEI
JA
NEI
JA
NEI
NEI
NEI
JA
NEI
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEI
JA
NEI

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

Tabell 1 – Prosjektgruppas forslag til tjenesteyting i 110 Sør-Øst (Kilde: prosjektgruppa)

Ut fra ovenstående kan vi gruppere oppgaveporteføljen i tre hovedmodeller:
110-sentralen utfør er de lovpålagt e nødmeldetjenestene for de 52 kommunene.
110-sentralen vil utføre lovpålagte kommunale oppgaver i egenregi for kommunene. Ut
fra prosjektgruppas forslag vil Telemarkskommunene ha en slik modell for 110 Sør-Øst.

110-sentralen er nødmeldesentral for de 52 kommunene, og yter tilleggstjenester
til en, flere eller alle kommunene
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En slik tjenesteprofil der 110-sentralen kun utfører lovpålagte oppgaver og
sekundærtjenester til kommunene, vil ikke være aktuell ut fra prosjektgruppas forslag.

110-sentralen er nødmeldesentral for de 52 kommunene, yter tilleggstjenester til
en, flere eller alle kommunene og selger tjenester i det private, konkurranseutsatte
markedet.
Ut fra prosjektgruppas forslag, vil kommunene i Buskerud, Vestfold og Jevnaker i
Oppland kjøpe kommunale tjenester fra 110-sentralen. Innhold og omfang på tjenestene
vil være ulike fra kommune til kommune. Det antas at tjenestene vil være utført i utvidet
egenregi.
110-sentralen foreslås også å selge tjenester i det private konkurranseutsatte markedet.
Dette øker den forretningsmessige virksomheten og konkurransemessige forhold vil
gjelde. Det samme gjelder kravet om å skille monopol- og forretningsmessig virksomhet,
og å ha balanse i å drive i egenregi og konkurranseutsatt virksomhet.
110-Telemark og Vestviken 110 driver begge etter denne modellen i dag. Dette
gjenspeiles i henholdsvis vedtekter og selskapsavtalen.
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) ønsker et tydelig skille mellom lovpålagte
og ikke lovpålagte oppgaver. Dette viser seg blant annet ved dimensjonering av antall
operatørplasser og anskaffelser staten bekoster i de nye 110-sentralene.
Om, og eventuelt, når det kommer nye føringer eller bestemmelser for salg av tjenester
til private fra 110-sentralene er ikke kjent.
Oppsummering
KS-Konsulent bygger sine vurderinger på forslaget fra prosjektgruppa. Organisering og
selskapsform blir derfor vurdert ut fra at 110-sentralen skal være nødmeldesentral for de
52 kommunene, og skal yte tilleggstjenester til flertallet av kommunene og selge
tjenester i det private, konkurranseutsatte markedet.
Formålet for 110 Sør-Øst vil måtte omfatte lovpålagte oppgaver, sekundæroppgaver
utført for kommuner og salg av tjenester i det private markedet.

4.2 Egenregi og u tvidet egenregi
Egenregi er når kommunene selv produserer sine varer og tjenester. Tjenester i egenregi
vil ikke omfattes av regelverket om offentlige anskaffelser.
Utvidet egenregi er der oppdrag tildeles en interkommunal enhet som kontrolleres av
deltakerkommunene på en tilsvarende måte som den kontroll kommunene utøver over
egen virksomhet - kontrollkravet. Denne kontrollen kan utøves av flere
deltakerkommuner i felleskap. I tillegg må hovedvirksomheten for enheten være å
betjene deltakerkommunene – omsetningskravet. Andel av omsetningen til
deltakerkommunene må være mer enn 80 % for å være innenfor kravet til utvidet
egenregi. Dette er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser.
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Etter vår kjennskap til 110-sentralene og brann- og redningstjenestene kommer
samfunnsansvaret om å drive brann- og skadeforebyggende og skadereduserende
arbeid i en «konflikt» med omsetningskravetom å drive i egenregi eller utvidet egenregi.
Samtidig ser vi at samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom de lokale brannvesen og
110-sentralene er organisert på forskjellige måter både de i mellom; og overfor kundene.
Dette påvirker 110-sentralens andel omsetning i utvidet egenregi og andel for salg av
tjenester.
Det er utenfor vårt oppdrag, og for tidlig, å beskrive nåværende og framtidig omfang og
organisering av tjenester i egenregi og salg av tjenester i det private markedet. Å foreslå
en økonomimodell, rolle- og ansvarfordeling vil være en del av prosjektets videre arbeid
når tjenesteomfanget er avklart.
Oppsummering
Ved valg av organisering og selskapsform må det tas hensyn til at 110-sentralen både
skal utføre lovpålagte oppgaver, utføre tjenester for kommunene og selge tjenester i det
private markedet. Selskapsformen må derfor kunne drive forretningsdrift.
4.3

Næringsvirksomhet

og offentlig støtte

Kommunene står etter kommuneloven fritt til å engasjere seg i næringsvirksomhet.
Kommuneloven inneholder ingen bestemmelser om hvordan virksomheten må
organiseres dersom kommunen driver med næringsvirksomhet.
EØS-avtalen legger ingen begrensninger på det offentliges adgang til å eie og å drive
næringsvirksomhet, så lenge virksomheten drives innen rammen av EØS -avtalens
bestemmelser. Dette innebærer at offentlig eid næringsvirksomhet hverken kan
diskrimineres, eller kan gis konkurransefordeler til privat eid virksomhet.
Etter EØS-avtalen, som i hovedsak gjelder som norsk lov etter EØS-loven, er det på
visse vilkår forbudt å tildele offentlig støtte til enheter som utøver økonomisk virksomhet.
Dette innebærer at dersom kommunene enten selv, eller via andre rettssubjekter, utøver
økonomisk aktivitet i markedet, må de gjøre dette på en slik måte at det ikke innebærer
tildeling av ulovlig støtte til virksomheten.
Statsstøttereglene kan legge begrensninger på kommunenes adgang til å utøve
økonomisk aktivitet i kommunen, inkludert i kommunale foretak, eller i interkommunale
samarbeid som er egne rettssubjekter.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i flere saker uttalt at enten må den kommersielle
aktiviteten skilles ut i egne rettssubjekter, eller så må det etableres regler som sikrer at
det ikke kan foregå slik kryssubsidiering. Følgende samlede tiltak antas å være
tilstrekkelig for å unngå kryssubsidiering:
Det må i den interne kontoføringen skilles klart mellom forvaltningsoppgaven og
den virksomhet som tilbys i markedet.
Alle inntekter og kostnader skal fordeles mellom de ulike delene av virksomheten
etter konsekvent anvendte og objektivt begrunnede prinsipper.
Prinsippene for føring av separate regnskaper skal være klarlagt.
Oppsummering
Organiseringen av ny 110-sentral må ta hensyn til at virksomheten finansieres gjennom
kommunale tilskudd og inntekter fra salg av tjenester i konkurranse med private. Dette
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gjelder uavhengig av selskapsform. Kommunene er sammen ansvarlige for å etablere
selskapet og gjennom drift å ha tiltak som hindrer kryssubsidiering.

4.4 Styring og eierskap - 52 kommuner
I et hvert samarbeid må kommunene gi fra seg noe av sin direkte myndighet og
innflytelse til de samarbeidende organene. Dette er helt nødvendig for å kunne
gjennomføre et samarbeid.
De ulike samarbeidsmodellene gir ulikt rom for styring for de folkevalgte organene. Jo
mer selvstendig et samarbeid kan opptre, dess mer indirekte er den folkevalgte styringen
og kontrollen. Derfor er det i begrenset grad mulighet til å delegere lovpålagte oppgaver
som innebærer offentlig myndighetsutøvelse til forskjellige selskapsformer.
110 Sør-Øst skal dekke 52 kommuner i fire fylker. Selv om det er vedtatt noen
kommunesammenslåinger, og antall kommuner vil bli redusert, vil en felles eierstyring for
så mange kommuner medføre noen utfordringer. Dette gjelder både ved etablering,
vedtak i kommunestyrene om likelydende avtaler, vedtekter eller selskapsavtale, og i den
løpende eieroppfølgingen.
Tydelig og gjennomarbeidet avtale mellom kommunene; eventuell selskapsavtale,
vedtekter og aksjonæravtale vil legge et godt grunnlag for ønsket styring av valgt
organisasjonsform.
Interkommunalt samarbeid med så mange kommuner, må løses gjennom gjensidig
forståelse for rollene, felles ansvar for å følge opp og delta i selskapets øverste organ.

5 Økonomi og forretningsmessige

forhold

I dette kapitlet er de økonomiske og forretningsmessige forhold vurdert ut ifra hvilke
økonomiske forpliktelser kommunene vil ha samt skatte- og avgiftsmessige forhold.
5.1 Økonomiske forpliktelser
Som en del av vurderinger av selskaps-/organisasjonsform er det hensiktsmessig å se
på økonomisk ansvar og risiko med henblikk på selskapets forpliktelser. Kommunen vil
for eksempel hefte ubegrenset for samtlige forpliktelser til et interkommunalt samarbeid
(kommuneloven § 27 og § 28), og hefte ubegrenset for en andel av forpliktelsene til et
interkommunalt selskap (IKS). Kommunen vil derimot ha et begrenset ansvar overfor
kreditorene til et aksjeselskap (AS). Dette gjelder også for et samvirke hvor risikoen kun
er eventuelt innskutt kapital. Dette presenteres ytterligere for hver organisering og
selskapsform.
5.2 Skatte og avgiftsmessige forhold
Selskapsform er av betydning for hvorvidt selskapet er berettiget for momskompensasjon
(kompensasjonsloven). Selskapsform kan også være av betydning ved vurdering av
begrensninger i skatteplikt, herunder ved en helhetlig vurdering av hvorvidt selskapet har
erverv til formål. Se også eget punkt under de ulike selskapsformer samt eget avsnitt om
skatt.
Denne rapporten behandler ikke kostnadsberegning eller kostnadsfordeling mellom
kommunene.
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6 Forhold av betydning for ansatte herunder
pensjonsrettigheter
6.1 Virksomhetsoverdragelse
Etableringen av ny 110-sentral der to eksisterende sentraler avvikles, er en
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven med de rettigheter dette innebærer for
de ansatte. Uavhengig av selskapsform vil dette gjelde for den nye arbeidsgiveren. Hver
enkelt medarbeider kan velge å takke nei til å bli med i det nye selskapet. For ny
arbeidsgiver er det viktig å sikre kompetanse og kapasitet til å utføre lovpålagte og
avtalte tjenester fra oppstart for den nye sentralen.

6.2 Arbeidsgiver
De ansatte vil få ny arbeidsgiver. Dette vil være enten Tønsberg kommune eller en
organisering som gjør 110-sentralen til et eget rettssubjekt. Det vil være individuelle
forskjeller på hva medarbeiderne foretrekker. I 110-Telemark er Skien kommune
arbeidsgiver. For Vestviken 110 er det interkommunale selskapet arbeidsgiver.
I og med at en del medarbeidere vil få lengre reise mellom bolig og arbeidsplass, vil
konsekvenser av slike forhold måtte vektlegges for nye arbeidsgiver.
Det vil være naturlig å foreta en harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår for at kollegaer
i samme sentral skal ha mest mulig like betingelser. Et eget rettssubjekt kan i noen tilfelle
gjennomføre dette lettere enn i en kommune.

6.3 Sikkerhetsklarering
Den samlokaliserte sentralen anses som et "beskyttet område" i medhold av
informasjonssikkerhetsforskriften § 6-5. Beskyttet område er et område hvor det
behandles eller oppbevares sikkerhetsgradert informasjon eller sikkerhetsgodkjente
informasjonssystemer. Det følger av informasjonssikkerhetsforskriften § 6-8 at "Personell
som gis permanent adgang" til beskyttet område skal være sikkerhetsklarert. I dette
ligger at samtlige 110-operatører (faste ansatte og vikarer) må sikkerhetsklareres.
Når det gjelder andre funksjoner på sentralen utover 110-operatørfunksjonen, vil det
være opp til anmodende myndighet å vurdere om disse funksjonene skal
sikkerhetsklareres. Så lenge funksjonene ikke har "permanent adgang" til beskyttet
område vil det ikke være et krav om sikkerhetsklarering.
Medarbeidere i dagens to sentraler som ikke blir sikkerhetsklart kan ikke arbeide i 110 sentralens beskyttede område. Iverksetting av sikkerhetsklarering bør skje så snart det
er formelt og praktisk mulig.
DSB har avklart følgende om ansvarsfordelingen i sikkerhetsklareringen:
Anmodende myndighet: 110-sentralen i Tønsberg
Klareringsmyndighet: Sør-Øst politidistrikt
Autorisasjonsmyndighet: Fylkesmannen i Oslo og Akershus for Vestre Viken og
Fylkesmannen i Rogaland for 110 Telemark.

6.4 Pensjon – særaldersgrense
Pensjon og særaldersgrenser er tema som drøftes for brann- og redningstjenesten og
110-sentralene i KS, KS Bedrift og KLP for tiden. Innenfor brann- og redningstjenestene
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praktiseres ulike særaldersgrenser. Det samme gjelder i 110-sentralene. Til
sammenlikning er særaldergrensen 60 år i politiets operasjonssentral, og 65 år i
helsetjenestens 113-sentral. For 110-sentraler er aldersgrensen 70 år for alle ansatte.
Aldersgrensene praktiseres ulikt for vaktmannskapene i 110-sentralene i landet.
Aldersgrensen for disse varierer mellom 60 og 70 år. Uavhengig av organisering vil dette
være et tema for 110 Sør Øst.
For begge dagens sentraler er det inngått personlige avtaler om særaldersgrense for
alarmoperatørene. 110-Telemark har pensjon gjennom Skien kommunale
Pensjonskasse og aldersgrense 60 år for operatørene, og 65 og 70 år for
administrasjonen. Vestviken 110 IKS har pensjon gjennom Drammen kommunale
pensjonskasse og aldersgrense 65 år for operatørene, og 70 år for administrasjonen.
Individuelle pensjonsrettigheter vil ved en virksomhetsoverdragelse normalt følge med
over til ny arbeidsgiver. I og med at dette gjelder uavhengig av selskapsform, og det
krever kjennskap til de enkelte avtalene, har vi ikke gått nærmere inn på dette. En
vurdering av framtidig pensjonsleverandør, og samordning med de to kommunale
pensjonskassene og eventuell ny pensjonskasse, tilhører ny arbeidsgiver.
Ny arbeidsgiver må påregne kostnader til en slik egenfinansiert lokal pensjonsordning.

7 Forvaltningsloven
Forvaltningsloven gjelder for all virksomhet som drives innenfor kommunen som eget
rettssubjekt. Selskaper omfattes som utgangspunkt ikke av forvaltningsloven. Dersom de
har så tett tilknytning til forvaltningen at de kan anses å være «organer for stat eller
kommuner», vil forvaltningsloven likevel gjelde.
Grensedragningen beror på en helhetsvurdering. Relevante vurderingstemaer er
selskapsform, formålet og bakgrunnen for opprettelsen, hva slags virksomhet selskapet
driver, om selskapet har monopolvirksomhet, og om den må regnes som et ledd i
gjennomføringen av kommunal politikk. Det sentrale vurderingstemaet vil være hvor sterk
reell tilknytning det er mellom selskapet og forvaltningen.
Primæroppgavene for 110-sentralen er lovpålagt offentlig tjenesteproduksjon utført i en
rettslig monopolsituasjon finansiert med offentlige midler.
Oppsummering
110-sentralen omfattes av forvaltningsloven uavhengig av selskapsform.

8 Offentlighetsloven
Offentlighetsloven gjelder for kommunalt eide selskaper dersom det offentlige har
eierandeler som gir rett til mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet, eller
direkte eller indirekte har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med
stemmerett i det øverste organet. Offentlighetsloven gjelder likevel ikke for offentlig eide
selskaper som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på
samme vilkår som private.
Uavhengig av selskapsform vil offentlighetsloven gjelde for 110-sentralen. To sentrale
konsekvenser er at protokoller fra styremøter er offentlige og at det er journalføringsplikt
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etter arkivloven. Offentlighetsloven åpner for å unnta offentlighet ut fra lovens
bestemmelser om dette.

Oppsummering
110-sentralen omfattes av offentlighetsloven uavhengig av organisering og selskapsform.

9 Pågående utredninger om mulige lovendringer
Det pågår arbeid med å endre lover og forskrifter. Noe har pågått over tid, og det er
ukjent når endringene fremmes for Stortinget. Dette gjelder i denne sammenheng:
Lov om interkommunale selskap – blant annet med tanke på å unngå
kryssubsidiering. Forslag som har vært på høring innebærer at interkommunale
selskap blir mer lik dagens aksjeselskap.
Kommuneloven – i denne sammenheng forhold som gjelder kommunen som
markedsaktør og interkommunale samarbeid.
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
Dimensjoneringsforskriften er det juridiske grunnlaget for hvordan KommuneNorge skal organisere og dimensjonere brann- og redningstjenesten. Den er
derfor styrende for handlefriheten som kommunene har med hensyn til hvordan
de ønsker å organisere brann- og redningstjenesten.
DSB skal levere sin innstilling til Justis- og beredskapsdepartementet innen
utgangen av oktober 2017.
Det er klare tendenser til å danne større brann- og redningstjenester og å styrke
kompetansen både faglig, operativt og innenfor ledelse. Dette omfatter også
personalet i 110-sentralene. Et eksempel på dette er etableringen av fagskole
også for 110-operatører.

1 0 Alternative organisasjonsformer
I kapittel 11 - 19 omtaler vi alternative organisasjonsformer som benyttes eller er aktuelle
for 110 Sør-Øst. Vi vurderer de mest aktuelle styrkene og svakhetene og gir anbefaling.
I kapitlene nedenfor skriver vi «Tønsberg kommune» som er vertskommunen ved
eventuelle vertskommunesamarbeid. Vi har ikke foretatt noen vurdering av Tønsberg
kommune. Formuleringen benyttes kun fordi det i dette tilfellet er én aktuell
vertskommune ut fra samlokaliseringen med politiet i Tønsberg, og ut fra oppdraget
Tønsberg kommune har fått fra DSB.

1 1 Kommunalt foretak
Kommunalt foretak, regulert i kommunelovens kapittel 11, er ikke eget rettssubjekt. Det
vil være en del av Tønsberg kommune. Kommunestyret selv vedtar opprettelsen,
fastsetter vedtekter og velger styret på minst tre medlemmer. Foretaket ledes av styret
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og daglig leder. Styret kan være sammensatt av personer fra kommunene som inngår i
110 Sør-Øst. Vedtektene regulerer foretakets formål og styrets ansvar og myndighet.
Vurdering
Tønsberg kommune vil være arbeidsgiver, og alene forplikte 110-sentralen juridisk og
økonomisk.
Hver av de 51 kommunene må inngå en avtale med foretaket om 110-tjenestene. Dette
må reguleres gjennom vedtektene og en tjenesteavtale. I henhold til kommuneloven vil
kommunene ikke ha påvirkning gjennom et eget eierorgan. Dette kan løses gjennom
avtale om et samarbeidsmøte med alle kommunene samlet en eller flere ganger i året.
Styringen og eierskapet for kommunene vil likevel være begrenset.
Et kommunalt foretak er tilrettelagt for å drive forretningsmessig virksomhet. Foretaket
kan gis anledning til å eie et interkommunalt selskap eller aksjeselskap som kan drive
den forretningsmessige virksomheten mens foretaket er ansvarlig for de lovpålagte
tjenestene. Dette gir mulighet til å skille lovpålagte oppgaver fra de forretningsmessige
oppgavene. 110-sentralen er en liten virksomhet både hva gjelder antall ansatte og
økonomisk. En deling av virksomheten i to organisasjonsformer mener vi fører til stor
ressursbruk til styring og kontroll og til å administrere selskapene.
Rådmannen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmannen skal ha anledning til
å uttale seg om saker som skal behandles av kommunestyret før styret fatter vedtak. Vår
erfaring er at kommunale foretak krever en god forst åelse av rollene til kommunestyret,
styret, daglig leder og rådmannen for en optimal drift av de kommunale oppgavene.
Denne kompleksiteten øker når så mange andre kommuner skal være avtaleparter og
finansiere 110-sentralen.
Anbefaling
KS-Konsulent legger vekt på at de deltakende kommunene skal ha en bedre mulighet til
eierstyring enn kommunalt foretak gir anledning til. Vi anbefaler ikke å organisere som
kommunalt foretak.

1 2 Avtalebasert samarbeid
Kommunene står fritt til å inngå privatrettslige avtaler seg imellom om kjøp og salg av
tjenester. Det kan gjelde både tjenester for å oppfylle lovpålagte og frivillige kommunale
oppgaver. Slike avtalebaserte samarbeidsordninger har ikke noen organisatorisk
overbygning, og vil kun være regulert gjennom den konkrete avtalen.
For 110 Sør-Øst vil en samarbeidsavtale mellom Tønsberg kommune og de øvrige
kommunene regulere samarbeidet. Det finnes ingen regulering av avtalens
minimumsinnhold. Avtalen må vise hvilke oppgaver som skal løses, hva kommunen skal
betale, hvordan dette årlig skal reguleres og ansvar og roller partene i mellom.
Et alternativ er at noen kommuner inngår samarbeidsavtale, mens andre er deltakere i et
samarbeid eller et selskap. Dette kan være aktuelt for de kommunene som velger å
utføre de fleste ikke lovpålagte oppgavene på annen måte enn i 110-sentralen.
Vurdering
Tønsberg kommune vil være arbeidsgiver, og vil alene forplikte 110-sentralen juridisk og
økonomisk. Merverdiavgiftskompensasjonsloven gjelder på lik linje med den øvrige
kommunale driften.
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Tønsberg kommune vil organisere 110-sentralen i den kommunale
organisasjonsstrukturen. Tønsberg kommune kan opprette et aksjeselskap for å drive
den forretningsmessige delen av 110-sentralen. Dette gir mulighet til å skille lovpålagte
oppgaver fra de forretningsmessige oppgavene. 110-sentralen er en liten virksomhet
både hva gjelder antall ansatte og økonomisk. En deling av virksomheten i to
organisasjonsformer mener vi fører til en for stor ressursbruk til styring og kontroll og til å
administrere selskapene.
Denne måten å organisere på gir Tønsberg kommune stor frihet til å organisere
tjenesten. Løsningen kan medføre store variasjoner i avtalestrukturen for kommunene;
og dermed tjenesteleveransen fra 110-sentralen. Dette kan gi en krevende
arbeidssituasjon både administrativt og for alarmoperatørene.
Deltakerkommunene vil ikke ha formell styring og kontroll med 110-sentralen.
Anbefaling
KS-Konsulent legger vekt på at de deltakende kommunene skal ha en bedre mulighet til
eierstyring enn avtalebasert samarbeid gir anledning til.
Vi anbefaler ikke å dele virksomheten i en kommunal enhet og et eget rettssubjekt.

1 3 Vertskommune -modellen
Vertskommunesamarbeid er organisert slik at en vertskommune får overført myndighet til
å utføre oppgaver på vegne av en eller flere deltakerkommuner. Vertskommunemodellen er en lovfestet samarbeidsmodell i kommunelovens kapittel 5. Formålet med
denne samarbeidsmodellen er samarbeid for lovpålagte og individrettede tjenester.
Samarbeidet kan være administrativt organisert eller gjennom folkevalgt nemnd. Disse to
samarbeidsformene er regulert i henholdsvis kommunelovens §§ 28-1 b og 28-1 c. En
folkevalgt nemnd skal være representert med to eller flere representanter fra hver av
deltakerkommunene.
Vertskommunesamarbeid er ikke eget rettssubjekt, men en del av vertskommunen som
subjekt.
Vurdering
Tønsberg kommune vil være arbeidsgiver, og vil alene forplikte 110-sentralen juridisk og
økonomisk. Tønsberg kommune vil organisere 110-sentralen i den kommunale
organisasjonsstrukturen.
Merverdiavgiftskompensasjonsloven gjelder på lik linje med den øvrige kommunale
driften.
Det økonomiske oppgjøret mellom kommunene og vertskommunen skal angis i
samarbeidsavtalen.
Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet skal også angis i
samarbeidsavtalen. Hver deltaker kan si opp deltakerforholdet sitt med ett års skriftlig
varsel, men er deltakerkommunene enige, kan samarbeidsforholdet oppløses raskere.
Tønsberg kommune kan opprette et aksjeselskap for å drive den forretningsmessige
delen av 110-sentralen. Dette gir mulighet til å skille lovpålagte oppgaver fra de
forretningsmessige oppgavene.
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Ingen av de to vertskommunemodellene er egnet til forretningsmessig virksomhet.
Anbefaling
KS-Konsulent anbefaler ikke vertskommune som organisering for 110 Sør-Øst.
Vi anbefaler ikke å dele virksomheten i et vertskommunesamarbeid og et eget
rettssubjekt.

1 4 Kommunesamarbeid § 27 som egen enhet i
Tønsberg kommune.
Kommuneloven § 27 gir hjemmel for kommunene til å etablere et interkommunalt styre
for å løse felles oppgaver. Loven stiller krav til at det skal være vedtekter for det
interkommunale styret. Et felles interkommunalt styre kan få myndighet til å treffe
avgjørelser som gjelder virksomhetens drift og organisering.
Vurdering
Alle deltakerne skal være med i styret. Det er anledning til å velge et underutvalg under
styret. På denne måten er styret det overordnede organet med møte 1 – 2 ganger per år.
Underutvalget velges av styret, og får ansvar innenfor rammen av avtalen som bør
regulere styrets ansvar og myndighet. Et slikt styre som overordnet organ med 52
medlemmer, og et underutvalg som det operative styret, vil være en ordning som kan
sammenliknes med representantskapet og styret i et Interkommunalt selskap.
Vedtektene kan gi bestemmelser om styret tilsvarende som for et representantskap. 110Telemark er organisert som et interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven.
Årsmøtet med en representant fra hver kommune er øverste organ. Årsmøtet er
beslutningsdyktig dersom halvparten av de deltakende kommunene er til stede. Loven
må forstås slik at vertskommunen rapporterer til årsmøtet.
Styret er å betrakte som et folkevalgt organ i henhold til KL § 29 nr. 3, og
saksbehandlingsreglene i kommuneloven gjelder dermed som utgangspunkt.
Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet, som
kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil
videre, der samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner
tilsier dette.
Tønsberg kommune vil være vertskommune og arbeidsgiver. Tønsberg kommune vil
organisere 110-sentralen i den kommunale organisasjonsstrukturen.
§ 27 i kommuneloven inneholder ikke bestemmelser om deltakernes ansvar for
virksomhetens forpliktelser. Dette anbefales regulert i vedtektene. Hvis ikke, vil Tønsberg
kommunen alene forplikte 110-sentralen juridisk og økonomisk.
Minimumskravet til vedtektene regulerer blant annet at det skal avtales hvorvidt
deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, og hvorvidt styret har
myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakere økonomiske forpliktelser.
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Om ikke vedtektene sier noe annet, kan den enkelte kommune med ett års skriftlig varsel
si opp sitt deltakerforhold i et interkommunalt samarbeid og kreve seg utløst av det.
Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men
ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn.
Et interkommunalt samarbeid er en del av kommunen, og ikke i skatteposisjon.
Samarbeidet vil være omfattet av merverdiavgiftskompensasjonsloven på lik linje med
den øvrige kommunale driften.
Organisering etter § 27 som kommunal enhet er planlagt for et oppgavesamarbeid; og
ikke forretningsmessig drift. Med den tjenesteprofilen som foreslås, vil ikke denne
organiseringen være aktuell. Modellen passer bedre for lovpålagte oppgaver og tjenester
utført i utvidet egenregi. Vertskommunen kan eie et eget rettssubjekt for
forretningsmessige formål.
I forslag til ny kommunelov foreslås endringer for § 27. Som ny betegnelse foreslås
kommunalt oppgavefellesskap. Kravene til innhold i avtalen øker; herunder at det
avklares om det er et eget rettssubjekt. Videre foreslås en fire års overgangsperiode for å
omdanne til et kommunalt oppgavefellesskap.
Anbefaling
KS-konsulent anbefaler ikke interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 fordi
110 Sør Øst også skal drive forretningsmessig virksomhet.

1 5 Komm unesamarbeid § 27 som egen selvstendig
juridisk enhet
Et § 27-samarbeid kan være en del av den enkelte deltakerkommunen eller et eget
rettssubjekt. Dette må framgå av vedtektene. I dette kapitlet omtales organiseringen som
eget rettssubjekt. For øvrig vises til foregående kapittel.
Vurdering
Som eget rettssubjekt vil styret, hvis ikke annet er nedfelt i vedtektene, være arbeidsgiver
og kunne forplikte juridisk og økonomisk. Det samme gjelder muligheten til å eie et annet
selskap. Selv om modellen er tenkt for lovpålagte oppgaver og tjenester utført i utvidet
egenregi, er det mulig for et § 27-samarbeid som eget rettssubjekt å drive
forretningsmessig virksomhet.
Anbefaling
KS-Konsulent mener at § 27-samarbeid som eget rettssubjekt er bedre egnet for 110
Sør-Øst enn et § 27-styre med Tønsberg kommune som vertskommune. Hvis denne
modellen velges, må vedtektene omfatte flest mulig av kravene til et interkommunalt
selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskap. Når vi ikke anbefaler denne
organiseringen, skyldes det lovens avgrensning til å løse felles oppgaver og ikke å drive
forretningsdrift. Når styrets myndighet i tillegg er avgrenset til virksomhetens drift og
organisering, mener vi dette ikke er den beste organiseringen.
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Vi anbefaler ikke å dele virksomheten i et § 27-samarbeid og et eget rettssubjekt.

1 6 Interkommunalt

selskap - I KS

Et selskap for interkommunalt samarbeid kan opprettes etter lov om interkommunale
selskaper. Deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap. Et
interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt som er utskilt fra den enkelte
deltakerkommune. Lov om interkommunale selskap er utformet med tanke på virksomhet
som har egne inntekter, typisk næringsvirksomhet. Eksempler på virksomhet organisert
som interkommunalt selskap er revisjon, renovasjon, energi, brannvesen, havnevesen og
vann- og avløp. Det er et krav om at det interkommunale selskapet har egen
selskapsavtale; IKS-loven § 4. Det er minimumskrav til innhold, og hvert kommunestyre
må selv vedta avtalen.
Representantskapet er øverste organ og har minst én representant fra hver av
deltakerkommunene. Denne skal ha personlig varamedlem. Hver representant har én
stemme med mindre noe annet er fastsatt i selskapsavtalen. I så tilfelle benyttes
stemmeandel tilsvarende innbyggerandelen for hver deltaker. Representantskapet er
beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse
representerer minst to tredjedeler av stemmene.
Representantskapet skal ha minimum 2 møter i året, og det er regulert hvilke saker
organet skal vedta. Dette er årsbudsjett og økonomiplan, samt årsregnskap og
årsrapport. Selskapsavtalen kan regulere flere saker som skal behandles i
representantskapet.
Styret er et obligatorisk organ med minst tre medlemmer, og velges av
representantskapet. Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Hvis ikke annet er
bestemt, ansetter styret daglig leder.
Kommunens økonomiske forpliktelser
Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av
selskapets forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelsene svarer til
deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. At den
enkelte deltakers ansvar er ”ubegrenset” innebærer at deltakeren hefter med hele sin
formue - både andel av selskapsformen og den øvrige formuen - for sin del av selskapets
totale forpliktelser.
En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor
ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve
den enkelte deltaker direkte for deltakerens andel av forpliktelsen. Den enkelte deltaker
plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet i større utstrekning enn det som følger av
selskapsavtalen eller loven. Selskapene kan derfor ikke uten særskilt hjemmel i
selskapsavtalen kreve at deltakerne f.eks. skal dekke underskudd eller bidra med nye
midler til utvidelse av virksomheten. Omfanget av en eventuell innskuddsplikt skal være
uttømmende regulert i selskapsavtalen. Plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
må også være avtalt og ligge innenfor rammene av gjeldende lovgivning.
Interkommunale selskap skal sette opp et årsbudsjett slik at det gir et realistisk bilde av
virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften. Er det grunn til å anta
budsjettavvik, skal styret straks gi melding til representantskapet som skal behandle
saken. Styret skal redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til
revidert budsjett. Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan
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som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, samlede
gjeldsbyrde og prioriterte oppgaver de 4 neste regnskapsårene.
Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at
selskapet skal ha slik adgang. Når det foreligger slik adgang, skal det i selskapsavtalen
være fastsatt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan ta
opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget
bruk, og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan ikke tas opp lån for den delen av
anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift. Selskapet kan ta
opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet.
Selskapets samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid
for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets
anleggsmidler ved siste årsskifte. Selskapets likviditetslån skal være gjort opp senest når
årsregnskapet fastsettes. Ved regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal
dekkes over flere år, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende
inndekningsperioden. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til
sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.
Selskapet skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at
det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at selskapet skal ha midler til
å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Utdeling av selskapets midler besluttes av
representantskapet etter forslag fra styret eller med styrets samtykke etter at regnskapet
for siste regnskapsår er fastsatt. Utdeling kan bare besluttes dersom midlene ikke trengs
til betaling av selskapsforpliktelser eller til selskapets virksomhet. Utdeling kan ikke
besluttes ensidig av representantskapet, herunder utdeling utover det beløp som er
foreslått eller akseptert av styret. Representantskapet kan imidlertid redusere utdelingen
eller beslutte at et forslag om utdeling ikke skal etterkommes. Det skal i så fall gjøres
vedtak om ny disponering av midlene.
Skatte og avgiftsmessige forhold
I tråd med skatteloven § 2.2 er interkommunale selskap, jfr. lov om interkommunale
selskap, skattepliktige. Selskapet vil være omfattet av kompensasjonsloven (Lov av 12.
desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner,
fylkeskommuner mv.). Avhengig av omfanget av salg av andre tjenester må en vurdere
om selskapet omfattes av lov om merverdiavgift i tillegg og vurdere tilleggsregistrering.
Vurdering
IKS er eget rettssubjekt. Selskapsformen er egnet for forretningsmessig virksomhet i et
samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap.
Denne selskapsformen gir kommunene god mulighet til eierstyring og kontroll med
selskapet. Dette skjer gjennom utarbeidelse av selskapsavtalen, lovens krav til saker
som skal behandles i representantskapet, valg av styremedlemmer, leder og nestleder
og ved revidering av selskapsavtalen. Antall deltakere er imidlertid en utfordring både
ved første gangs be handling, og fordi revidering skal vedtas i så mange kommunestyrer.
Der det er interkommunale brann- og redningstjenester organisert som IKS, kan disse
være deltakere i et eventuelt 110 Sør-Øst IKS. Dette kan redusere antall deltakere noe.
Selskapets styre vil være formell arbeidsgiver. På samme måte som i aksjeselskap kan
de ansatte kreve å få velge styremedlemmer av og blant de ansatte dersom det er flere
enn 30 ansatte. Ved færre en 30 ansatte har representant for de ansatte møte og talerett
i henhold til kommunelovens 26. nr. 1.
Alle kommunene får ved IKS en lik rolle. Kommunene forholder seg til
representantskapet som likeverdige deltakere, og ikke til en vertskommune.
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Lov om interkommunale selskap er under vurdering for å kunne forhindre en skjult
subsidiering eller ulovlig og konkurransevridende offentlig støtte til IKSene. Forslagene til
endring er blant annet at det blir stilt krav til egenkapital og likviditet slik som i
aksjeselskap. Dersom de foreslått e endringene blir vedtatt, vil IKS bli mer likt et
aksjeselskap enn i dag. Etter vår vurdering er interkommunalt selskap en meget godt
egnet selskapsform for 110 Sør-Øst.
Anbefaling
KS-Konsulent anbefaler interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale
selskap som selskapsform for 110 Sør Øst.

1 7 Utvidelse av Vestviken 1 10 I KS
Det er fullt mulig å utvide dagens Vestviken 110 IKS med flere deltakere ved at
Telemark-kommunene går inn i selskapet. En utvidelse med flere deltakere Vestviken
110 IKS har skjedd tidligere.
Ved opptak av nye deltakere må ansvarsdelen endres, og nye deltakere vil bli ansvarlige
etter sin andel også for selskapets eldre gjeld dersom inkke annet framgår av
selskapsavtalen.
Vurdering
Vi antar at en utvidelse av nåværende Vestviken IKS vil være lettere å gjennomføre fordi
selskapet allerede eksisterer, har gjennomført slike utvidelser tidligere, og er et selskap
som har erfaring med denne organiseringen og med den samlede tje nesteporteføljen i
den nye 110-sentralen.
Nåværende ansatte i Vestviken 110 beholder samme arbeidsgiver. Ansatte i 110
Telemark kommer under bestemmelsen om virksomhetsoverdragelse.
For ytterligere vurderinger viser vi til kapitlet foran.
Et moment til vurdering blant kommunene er et eventuelt ønske om å starte et helt nytt
selskap. Å starte med «blanke ark» er noen ganger viktigere enn å bygge videre på
eksisterende organisering.
Anbefaling
KS-Konsulent anbefalte i forrige kapittel interkommunalt selskap (IKS) som
selskapsform. Så sant det ikke er tungtveiende grunner til noe annet blant flertallet av
deltakende kommuner, anbefaler vi å utvide Vestviken 110 IKS.

1 8 A ksjeselskap AS
Interkommunalt samarbeid gjennom aksjeselskaper er regulert av aksjeloven. Loven er
utformet med tanke på virksomheter som har egne inntekter og som driver
næringsvirksomhet.
Oppgaver som kan løses gjennom aksjeselselskaper er begrenset og brukes ofte på
områder der det er åpnet for privat oppgaveløsning. Særlov åpner i liten grad for bruk av
aksjeselskap. Offentlig myndighetsutøvelse kan ikke delegeres til slike aksjeselskap.
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Kommuner kan delta i aksjeselskaper sammen med andre kommuner og
fylkeskommuner, men også sammen med andre offentlige rettssubjekter eller private.
Vedtak om å etablere et aksjeselskap ved å overføre en eksisterende kommunal
virksomhet til aksjeselskapet, vil som regel være en så sentral beslutning at vedtaket må
treffes av kommunestyret selv.
Organisering av samarbeid i et aksjeselskap innebærer at den demokratiske styring og
kontroll skjer indirekte gjennom generalforsamlingen og oppnevning av styret for
virksomheten. Kommunestyret vil kunne treffe vedtak om hvordan kommunen skal
stemme i en bestemt sak. Vedtaket vil være bindende for kommunens representanter på
generalforsamlingen. Kommunestyret har ingen direkte innflytelse på hvordan et
aksjeselskap skal forvaltes. Det kan imidlertid vedtektsfestes at visse saker skal
behandles av generalforsamlingen. Kommunestyret kan øve innflytelse på selskapets
drift på andre måter. For eksempel ved å stille vilkår for eventuelt kommunalt tilskudd til
selskapet.
Kommunens økonomiske forpliktelser
Aksjelovens § 1-2 innehar bestemmelser om ansvarsbegrensning for aksjeeierne.
Aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser. Aksjeeierne plikter
ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning
enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen. Kommunens økonomiske ansvar
og risiko vil således i utgangspunktet kun være knyttet til den innskutte kapitalen.
Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, fusjon
eller fisjon av selskaper, og tilbakebetaling etter oppløsning. Som utdeling regnes enhver
overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode.
Aksjelovens kapittel 8 regulerer utdeling av utbytte. Beslutning om utdeling av utbytte
treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen
anvendelse av overskudd. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har
foreslått eller godtar. Generalforsamlingen kan etter godkjenning av årsregnskapet for
siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av
selskapets årsregnskap. Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til første
ordinære generalforsamling. Innenfor rammen av aksjeloven kan det vedtektsfestes
handlingsregler for disponering av, herunder utdeling av utbytte. Dersom selskapet ved
sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal
vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved
oppløsning.
Skatte og avgiftsmessige forhold
I tråd med skatteloven § 2.2 er alle aksjeselskap skattepliktige. Selskapet vil selge 110tjenester og eventuelt andre tjenester til kommunene. Lov om merverdiavgift omfatter
salg av varer og tjenester og vil komme til anvendelse.
Merverdiavgiftskompensasjonsloven kommer ikke til anvendelse. Denne
gjelder i det vesentlige der kommunestyret er overordnet organ, eller
organisasjonsformer omfattet av kommunale særlover.
Vurdering
Et aksjeselskap er egnet for 110 Sør-Øst slik oppgaveporteføljen er foreslått.
Selskapets styre vil være formell arbeidsgiver. De ansatte kan kreve å få velge
styremedlemmer av og blant de ansatte dersom det er flere enn 30 ansatte.
Eierstyringen vil skje gjennom vedtekter, aksjonæravtale og generalforsamling.
Kommunestyrene må fatte vedtak om etableringen og vedtektene. Kommunene vil
påvirke gjennom generalforsamling. I IKS må representanten eller vararepresentant
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møte i representantskapet. Kommunene kan til generalforsamling la andre møte med
fullmakt. Når så mange kommuner skal delta, vil dette gjøre det lettere å sikre innflytelse
for hver kommune. Representantskapet i et IKS kan oppleve ikke å være
beslutningsdyktig. Sjansen for dette er betydelig mindre i et aksjeselskap.
Anbefaling
KS Konsulent mener aksjeselskap er bedre egnet til 110 Sør-Øst enn alle former for
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens bestemmelser. Aksjeselskapet er egnet
for forretningsmessig virksomhet i et marked. Den sikrer god eierstyring, men likevel
svakere enn for IKS. IKS-loven har krav om vedtak av årsbudsjett og økonomiplan i
representantskapet. Dette gir mulighet for en tettere kontroll og oppfølging av selskapets
utvikling gjennom et IKS.

1 9 A nbefalinger
KS Konsulent anbefaler ut fra en samlet vurdering interkommunalt selskap som
organisering og selskapsform. Vestviken 110 er IKS i dag, og 110-Telemark har
organisert sitt § 27-styre med klare likhetstrekk til et interkommunalt selskap. Dette er
derfor en kjente organiseringer for kommunene, og for 110-sentralenes ledere og
medarbeidere og brann- og redningstjenestene.
Når vi anbefaler IKS fram for AS, skyldes det i hovedsak vår erfaring. Denne viser at
kommunene som deltar i selskap der de selv skal yte et betydelig tilskudd til driften,
ønsker en best mulig eierstyring og kontroll med selskapets drift og utvikling. Lov om
interkommunale selskap, og særlig bestemmelsene om representantskapet, gir dette
grunnlaget.
Uavhengig av organisering vil det faktum at 52 kommuner skal ha en best mulig felles
eierstyring av selskapet være en utfordring. Antallet kommuner vil bli færre; likevel vil
antallet kommuner by på koordineringsutfordringer i forkant av
representantskapsmøtene. Å sikre felles formål, mål og resultatkrav vil gjelde alle
organiseringer der 110-sentralen er eget rettssubjekt. I et administrativt
vertskommunesamarbeid eller et rent avtalebasert samarbeid om kjøp og salg av
tjenester vil slik felles eierstyring være uaktuelt.
Når det gjelder organisering og daglig drift av selskapet mener vi det er en fordel å
organisere 110-sentralen uavhengig av et brannvesen. Dette kan skje for alle modeller. I
en vertskommunemodell vil imidlertid organisering knyttes til kommunens ledelses- og
organisasjonsstruktur. Vår begrunnelse er at med 26 brannvesen i 110-regionen, vil det
være en fordel ikke å ha bindinger til ett brannvesen. Det er imidlertid faglige fordeler ved
å tilhøre et brannfaglig kompetansemiljø; også med tanke på rekruttering.
I og med den endelige tjenesteporteføljen ikke er vedtatt, kan vi vanskelig være eksakte
på anbefalinger om kryssubsidiering og offentlig støtte. Det samme gjelder for skatt og
avgiftsmessige forhold knyttet til salg av tilleggstjenester. Vi har i våre beskrivelser
ønsket å vise forhold som må vektlegges, og har benyttet disse ved å anbefale
interkommunalt selskap.
Spørsmål om kommunen som markedsaktør, offentlig støtte, skatt og avgifter er tema
som har stor oppmerksomhet for 110-sentralene. Vi anbefaler derfor en egen vurdering
av disse forholdene når tjenesteprofilen og selskapsform er valgt. Videre er det mulig å
be om en bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten om skatt, merverdiavgifts og
kompensasjon for merverdiavgift. En slik uttalelse er bindende for skatteetaten dersom
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selskapet innretter seg helt etter hvordan det er skissert i forespørselen til skatteetaten.
For de kommunene som har vedtatt slå seg sammen, anbefales det å behandle saken i
fellesnemnda før den legges fram for kommunestyrene.

20 Kilder
Brev DSB til kommuner, brannsjefer og ledere av 110 -sentralene, «Vedtak om
nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten», datert
15.03.16
Årsberetning 2016 Brannalarmsentralen 110-Telemark
Prosjektgruppas forslag til tjenester i 110 Sør-Øst, datert
Stortingsvedtak 10.06.15
Innstilling 306 S (2014-2015)
Proposisjon 61 LS (2014-2015)
Brann- og eksplosjonsvernloven
Kommuneloven
Lov om interkommunale selskap
Lov om aksjeselskap
Forskrift om offentlige anskaffelser
Skatteloven
Lov om merverdiavgift
Kompensasjonsloven
NOU 2016: 4 Ny kommunelov
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4413-1

Arkiv: Q34

Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn
Forslag til vedtak:
1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med
minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser.
2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris.
3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av
ladepunktene.

Sammendrag
I henhold til ny sentral parkeringsforskrift er kommunen forpliktet til å tilby minimum 6 %
ladeplasser av totale antall kommunale parkeringsplasser. Minimumskravet på 6 % utgjør en
kostnad i størrelsesorden kr 4,0 – 4,5 millioner.
Alternativ kostnadsberegning ved å etablere 10 % ladepunkter istedenfor minimumet på 6 %
blir i størrelsesorden ca. 5,0 millioner kroner. Se skjema lenger ned i dokumentet.
Ladepunktene skal ha betalingsløsning. I dag er det gratis å lade og rådmannen mener det er
nødvendig at ladepunktene forberedes for betalingsløsninger da kommunen i fremtiden ikke
kan eller bør gi gratis strøm til lading.
Rådmannen vuderer at kommunen har behov for bistand med prosjektering, bygging, samt
videre drift og vedlikehold av ladepunkter på kommunale p-plasser. Etablering av evt. ladepkt.
kan komme på plass i løpet av 2018.

Innledning / bakgrunn
Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på
minimum 6 % av totale antall plasser.

-

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig
antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med
lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks
prosent av det totale antallet plasser.
Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller
driftskostnadene blir urimelig høye.
Trer i kraft 1 jan 2018.
Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse
ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft. Ringeriks-Kraft oppgir at disse nå krever
mye vedlikehold og er modne for utskifting.
Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 480 stk., hvorav 6 % utgjør 30 stk.
Dette resulterer i et behov for å etablere 30 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de
ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.
Alternativ til et minimum er å etablere ladepunkter til f.eks. 10 %, noe som utgjør 48 stk.
Det anes som fordelaktig å etablere de nye ladepunktene på kommunens «større» p-plasser.
Dette for å få «stordriftsfordeler» pr. målerskap. Ladepunkter ved gateparkering anses som lite
aktuelt.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet behandlet 24.01.2017 sak ang. ny parkeringsforskrift, saks nr. 16/4210.
Vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering.
2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner.
3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig
framtidig innføring av betaling for ladestrøm.

-

Økonomiske forhold
Erfaringstall på etablering av vanlige ladepunkter er ca. kr 35.000,- for ladepunkter med lav
effekt (inntil 7,2 kW), forutsatt mulighet for tilkobling til et eksisterende målepunkt. Prisen for
hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere da det normalt må utbedringer på infrastrukturen (ny
trafo, nytt ledningsnett etc.). På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det
også settes opp et målerskap for registrering av strømforbruk. Kostand pr. skap er ca. kr
60.000,-. I tillegg kan det komme uforutsette kostander anslått til kr 500.000,-, samt kostander
til strømtilførsel (graving og kabel) anslått til kr 1.500.000,-. Erfaringstall for etablering av
hurtigladere er i størrelsesorden kr 390.000,- til 550.000,- for selve ladepunktet. Kostnader til
nødvendig ny infrastruktur kommer i tillegg. Utbygging med hurtigladestasjoner er derfor ikke
aktuelt i denne omgang.
Forvaltningsavdelingen har ikke spesialkompetanse på fagfeltet ladestasjoner, og det er derfor
behov for å engasjere konsulent/prosjektleder for å få dette gjennomført. Anslått kostand til
dette er ca. kr 700.000,-. Totalkostnad for prosjektet ved å bygge ladepunkter til 10 %
ladepunkter blir ca. kr 5 millioner kroner.
Alternativ kostnadsberegning er ved å etablere 6 % ladepunkter, minimumskravet, istedenfor
10 %. Totalkostnad for prosjektet blir da i størrelsesorden ca. kr. 4,0 – 4,5 millioner kroner.
Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for betaling, da kommunen i fremtiden ikke kan gi
gratis strøm til lading.
Investeringsmidler ligger ikke inne i rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 – 2021.

-

Alternativt forslag til vedtak:
1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med
minimum 6% andel av totalt antall p-plasser.
2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris.
3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av
ladepunktene.
Rådmannens vurdering
Kommunen er forpliktet til minimum å etablere 6 % ladepunkter i henhold til gjeldende
Parkeringsforskrift (§ 35). Rådmannen anbefaler derfor å beslutte utbygging av ladepunkter for
ladbar motorvogn i henhold til Parkeringsforskriften (§ 35) og samtidig bygge ut for 10 %
dekning for å vise at Hønefoss er en by som satser på miljøet.
Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris.
Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av ladepunktene.
Finasiering kommer rådmannen tilbake til i forbindelse med behandlingen av 1. tertial 2018.
Vedlegg

-

Ringerike kommune, 30.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Morten Fagerås

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4482-1

Arkiv: M00 &32

Gebyr analyse - orienteringssak vann og avløp
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Innledning / bakgrunn
Formannskapet i Ringerike kommune ønsker svar på konsekvensene for forbruksgebyret
(årsgebyr) for vann og avløp i årene 2017 til 2020 dersom tilknytningsgebyret økes.
Formannskapet ønsker å få belyst tre ulike scenarier; dobling, tredobling og firedobling av
tilknytningsgebyret.
I tillegg ønskes det en gebyranalyse som viser gebyrutviklingen for gebyrområdene vann og
avløp med og uten Hole kommune. En analyse som redegjør for befolkningsvekstens
innvirkning på utviklingen av gebyrsatsene i kommunen i årene 2017-2036.
Vedlagt saken ligger to rapporter utarbeidet av EnviDan Momentum som svar på denne
bestillingen.
Investeringer
Det er vedtatt betydelige investeringer innenfor vann og avløp de nærmeste årene. Bakgrunnen
er at dagens kapasitet er nådd. Etter 2020 er det ikke lagt inn store investeringer innenfor VAR
område.
Med de investeringene som nå blir gjennomført er rådmannens vurdering at vi har nok
kapasitet innenfor avløp i mange år fremover. Renseanlegget vil ha en kapasitet på 48 000pe
når det er ferdig. Med Hole har vi nok kapasitet til 42 000pe. Dette er med det antall
innbyggere Hole har i dag.
De største investeringene er nytt vannverk og utvidelsen av Monserud renseanlegg.
Ringerike vannverk
-

Budsjett på 120 mill kr. Byggestart i juni 2016. Ferdigstilles i desember 2017. Da vil det være
en periode med prøvedrift frem til mars 2018.
Dagens kapasitet er på ca 23000pe. Nytt anlegg vil være på 60 000pe.
Dagens produksjon er på 100 l/s. Nytt anlegg ved full drift vil ha en produksjon på 225 l/s
Nytt høydebasseng på 3000m3 er en del av prosjektet.
Monserud renseanlegg
Budsjett på 350 mill.
Byggestart november 2016. Planlagt ferdigstillelse januar 2019. Det vil være prøvedrift fra
februar 2019- august 2019.
Dagens kapasitet er nådd på 24 000pe. Maks kapasitet på nytt anlegg er 36 000pe. Total
kapasitet fullt utbygd er 60 000pe
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har engasjert EnviDan Momentum til analysearbeidet. Det er i saken
vurdert økning av tilknytningsgebyret. I tillegg er det gjort en analyse av gebyrutviklingen på
vann og avløp, med og uten Hole på avløp.
Tilknytningsgebyret
Analysen viser at en økning av tilknytningsgebyret vil til en viss grad dempe den forestående
økningen av vann og avløpsgebyrene. Med dagens tilknytningsgebyr er det antatt at samlet
forbruksgebyr for vann og avløp må øke med 37,5 % fra 2015 til 2020 for å fullt ut dekke
kostnadene. Dersom tilknytningsgebyret firedobles så vil samlet forbruksgebyr for vann og
avløp måtte øke med 30,8 % for å dekke kostnadene, sammenlignet med 2015.
Relativt sett utgjør inntekter fra tilknytningsgebyr en liten andel av de totale gebyrinntektene.
Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 2,2 % av de totale gebyrinntektene i perioden
2015 til 2020 med dagens tilknytningsgebyr. Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 5,9
% av de totale gebyrinntektene i perioden 2015 til 2020 med en firebobling av dagens
tilknytningsgebyr.
Totalt sett øker kostnadene som må dekkes inn over gebyrene med 38,3 % fra 2015 til 2020
uavhengig av hvor stor andel som finansieres gjennom nye tilknytninger.
Dersom antall tilknytninger blir større enn hva som er forutsatt i denne analysen så vil effekten
på forbruksgebyret også bli større.
Det er normalt å anbefale at tilknytningsgebyret settes relativt lavt. Dette kan begrunnes i at
kommunen ikke har særskilte kostnader som oppstår som følge av en ny tilknytning og at et
høyt gebyr vanskeliggjør budsjetteringen av årsgebyret, og herunder bruk av/avsetning til
selvkostfond, siden det er vanskelig å forutse hvor mange tilknytninger det blir de neste årene.

-

Utviklingen av avløpsgebyrene i Ringerike kommune med og uten Hole kommunes
tilkobling mot Monserud renseanlegg

Hole kommunes selvkostpris er høyere enn økningen i driftskostnader ved Monserud for
samtlige år i analysen. Dette medfører at gebyrene vil være lavere i Ringerike kommune med
Hole tilkoblet Monserud renseanlegg. Differansen mellom scenario 1 og scenario 2 er størst i
år 2022. I årene 2023-2036 vil Holes belastning på renseanlegget som andel av total belastning
reduseres som følge av
befolkningsveksten i Ringerike. Dette vil gjøre at differansen mellom scenario 1 og scenario 2
avtar med årene.
Det er her verdt å legge merke til at gebyrene stiger frem mot 2020 og avtar deretter frem mot
2036. Denne utviklingen kommer av økt befolkningsvekst og ingen planlagte investeringer
etter 2020
Utviklingen for en gjennomsnittshusholdning med et årsforbruk på 160m3 i årene 20172036

Årsgebyret for vann i Ringerike kommune vil øke frem mot 2020 og avta i årene frem mot
2036. Økningen skyldes økning i kapitalkostnader ved investeringer i årene 2017-2019.

-

Årsgebyret avtar i påfølgende år grunnet høy befolkningsvekst samt at analysen ikke tar hensyn
til eventuelle investeringene som gjøres på gebyrområde vann i årene etter 2019.
Rådmannens vurdering
Siden gebyrene påvirkes i liten grad av tilknytningsavgiften størrelse anbefaler rådmannen at
tilknytningsavgiften holdes relativt lavt.
Ringerike kommunes årsgebyrer for vann og avløp består utelukkende av forbruksgebyr etter
målt eller stipulert mengde vann. Kommunens årsgebyr har ikke et fastledd, gjerne kalt
abonnementsgebyr. Dette er noe som kan vurderes innført.
Vurdering av fremtidige investeringsbehov.
Det er ikke beregnet store investeringer etter 2019. Eventuelle nye investeringer er ikke med i
denne gebyranalysen.
Med de vedtatte investeringene som nå foreligger, vil dette gi økte gebyrer på både vann og
avløp fremover. Dette dempes en del hvis Hole kommer inn på avløpsiden.
Vedlegg

Ringerike kommune, 06.11.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunn Edvardsen
saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal

-

1 Effekt av økning av tilknytningsgebyr for årsgebyr vann og
avløp
1.1 Bakgrunn
Formannskapet i Ringerike kommune ønsker svar på konsekvensene for forbruksgebyret (årsgebyr) for vann og
avløp i årene 2017 til 2020 dersom tilknytningsgebyret økes. Formannskapet ønsker å få belyst tre ulike scenarier;
dobling, tredobling og firedobling av tilknytningsgebyret.
EnviDan Momentum AS er landets er landets ledende konsulentselskap innen selvkost. Selskapet ble etablert i
2004 og har i dag 12 ansatte som alle er siviløkonomer. Vår markedsledende selvkostmodell benyttes av flere enn
270 kommuner og IKSer. Modellen er generisk og kan benyttes på alle betalingstjenester som er regulert av
«Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14)».

1.2 Sammendrag
Analysen viser at en økning av tilknytningsgebyret vil til en viss grad dempe den forestående økningen av vann og
avløpsgebyrene. Med dagens tilknytningsgebyr er det antatt at samlet forbruksgebyr for vann og avløp må øke
med 37,5 % fra 2015 til 2020 for å fullt ut dekke kostnadene. Dersom tilknytningsgebyret firedobles så vil samlet
forbruksgebyr for vann og avløp måtte øke med 30,8 % for å dekke kostnadene, sammenlignet med 2015.
Relativt sett utgjør inntekter fra tilknytningsgebyr en liten andel av de totale gebyrinntektene. Inntekter fra nye
tilknytninger vil utgjøre ca. 2,2 % av de totale gebyrinntektene i perioden 2015 til 2020 med dagens
tilknytningsgebyr. Inntekter fra nye tilknytninger vil utgjøre ca. 5,9 % av de totale gebyrinntektene i perioden 2015
til 2020 med en firebobling av dagens tilknytningsgebyr.
Totalt sett øker kostnadene som må dekkes inn over gebyrene med 38,3 % fra 2015 til 2020 uavhengig av hvor
stor andel som finansieres gjennom nye tilknytninger.
Dersom antall tilknytninger blir større enn hva som er forutsatt i denne analysen så vil effekten på forbruksgebyret
også bli større.
Det er normalt å anbefale at tilknytningsgebyret settes relativt lavt. Dette kan begrunnes i at kommunen ikke har
særskilte kostnader som oppstår som følge av en ny tilknytning og at et høyt gebyr vanskeliggjør budsjetteringen
av årsgebyret, og herunder bruk av/avsetning til selvkostfond, siden det er vanskelig å forutse hvor mange
tilknytninger det blir de neste årene.

1.3 Forutsetninger
I analysen sammenligner gjeldende forslag til årsgebyrer som det fremgår av selvkostberegningsmodellen med de
tre ønskede scenariene ønsket av formannskapet.
Det er i alle scenarier lagt til grunn et anslag på 80 nye tilknytninger årlig både for vann og avløp i årene 2017 til
2020. Til sammenligning var det henholdsvis 48 og 47 tilknytninger for vann og avløp i 2015, mens det er
prognoser på 177 og 197 tilknytninger i 2016 i selvkostmodellen. 80 nye tilknytninger er trolig et forsiktig anslag.
Dersom antall nye tilknytninger i 2017 til 2020 blir på nivå med prognosene for 2016 vil resultatene endres.
Tilknytningsgebyr for vann og avløp i 2016 er kr 18.000,- ekskl. mva. Dersom tilknytningen gjelder vann alene er
gebyret kr 9.000,- og for avløp alene kr 10.800,-.
I analysen er det forutsatt at forbruksgebyret avrundes til nærmeste hele 0,1 kr i perioden 2017 til 2020. Dagens
praksis er avrunding til nærmeste hele krone.
Ringerike kommunes årsgebyrer for vann og avløp består utelukkende av forbruksgebyr etter målt eller stipulert
mengde vann. Kommunens årsgebyr har ikke et fastledd, gjerne kalt abonnementsgebyr.
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2 Gebyrer 2017-2020 – tilknytningsgebyr lik kr 9.000,Tabellen under viser sammensetningen av gebyrinntektene i perioden.
Som i dag
Tilknytningsgebyr vann (kr/eiendom)
Antall tilknytninger vann
Tilknytningsinntekter vann
Tilkytningsgebyr avløp (kr/eiendom)
Antall tilknytninger avløp
Tilknytningsinntekter avløp
Forbruksgebyr vann (kr/m 3)
Forbrukgebyr avløp (kr/m3)
Samlet forbruksgebyr (kr/m 3)
Endring i %
Forbruksgebyrinntekter vann
Forbruksgebyrinntekter avløp
Samlede forbruksgebyrinntekter
Endring i %
Gebyrinntekter vann
Gebyrinntekter avløp
Samlede totale gebyrinntekter
Endring i %

2015
9 000
48
432 000
9 000
47
423 000
19,00
29,00
48,00
27 339 701
36 654 852
63 994 553
27 771 701
37 077 852
64 849 553

2016
9 000
177
1 593 000
9 000
197
1 773 000
19,00
32,00
51,00
6,3 %
26 437 859
39 038 876
65 476 735
2,3 %
28 030 859
40 811 876
68 842 735
6,2 %

2017
9 000
80
720 000
9 000
80
720 000
20,40
35,50
55,90
9,6 %
28 480 292
44 002 939
72 483 231
10,7 %
29 200 292
44 722 939
73 923 231
7,4 %

2018
9 000
80
720 000
9 000
80
720 000
22,30
37,10
59,40
6,3 %
31 499 447
47 137 830
78 637 277
8,5 %
32 219 447
47 857 830
80 077 277
8,3 %

2019
9 000
80
720 000
9 000
80
720 000
25,70
38,20
63,90
7,6 %
36 557 068
48 742 447
85 299 515
8,5 %
37 277 068
49 462 447
86 739 515
8,3 %

2020
9 000
80
720 000
9 000
80
720 000
23,10
42,90
66,00
3,3 %
33 239 513
54 985 946
88 225 459
3,4 %
33 959 513
55 705 946
89 665 459
3,4 %

Totalt
9 000
545
4 905 000
9 000
564
5 076 000

37,5 %
183 553 880
270 562 890
454 116 770
37,9 %
188 458 880
275 638 890
464 097 770
38,3 %

Andel

1,1 %

1,1 %

39,6 %
58,3 %
97,8 %

100,0 %

Samlet sett vil forbruksgebyr for vann og avløp øke med 37,5 % i perioden. Inntektene fra tilknytninger utgjør til
sammen 2,2 % av de totale gebyrinntektene.

3 Gebyrer 2017-2020 – tilknytningsgebyr lik kr 18.000,Tabellen under viser sammensetningen av gebyrinntektene i perioden.
Dobling
Tilknytningsgebyr vann (kr/eiendom)
Antall tilknytninger vann
Tilknytningsinntekter vann
Tilkytningsgebyr avløp (kr/eiendom)
Antall tilknytninger avløp
Tilknytningsinntekter avløp
Forbruksgebyr vann (kr/m 3)
Forbrukgebyr avløp (kr/m3)
Samlet forbruksgebyr (kr/m 3)
Endring i %
Forbruksgebyrinntekter vann
Forbruksgebyrinntekter avløp
Samlede forbruksgebyrinntekter
Endring i %
Gebyrinntekter vann
Gebyrinntekter avløp
Samlede totale gebyrinntekter
Endring i %

2015
9 000
48
432 000
9 000
47
423 000
19,00
29,00
48,00
27 339 701
36 654 852
63 994 553
27 771 701
37 077 852
64 849 553

2016
9 000
177
1 593 000
9 000
197
1 773 000
19,00
32,00
51,00
6,3 %
26 437 859
39 038 876
65 476 735
2,3 %
28 030 859
40 811 876
68 842 735
6,2 %

2017
18 000
80
1 440 000
18 000
80
1 440 000
19,90
34,90
54,80
7,5 %
27 760 292
43 282 939
71 043 231
8,5 %
29 200 292
44 722 939
73 923 231
7,4 %

2018
18 000
80
1 440 000
18 000
80
1 440 000
21,80
36,50
58,30
6,4 %
30 779 447
46 417 830
77 197 277
8,7 %
32 219 447
47 857 830
80 077 277
8,3 %

2019
18 000
80
1 440 000
18 000
80
1 440 000
25,20
37,60
62,80
7,7 %
35 837 068
48 022 447
83 859 515
8,6 %
37 277 068
49 462 447
86 739 515
8,3 %

2020
18 000
80
1 440 000
18 000
80
1 440 000
22,60
42,30
64,90
3,3 %
32 519 513
54 265 946
86 785 459
3,5 %
33 959 513
55 705 946
89 665 459
3,4 %

Totalt
18 000
545
7 785 000
18 000
564
7 956 000

35,2 %
180 673 880
267 682 890
448 356 770
35,6 %
188 458 880
275 638 890
464 097 770
38,3 %

Andel

1,7 %

1,7 %

38,9 %
57,7 %
96,6 %

100,0 %

Samlet sett vil forbruksgebyr for vann og avløp øke med 35,2 % i perioden. Inntektene fra tilknytninger utgjør til
sammen 3,4 % av de totale gebyrinntektene.

4 Gebyrer 2017-2020 – tilknytningsgebyr lik kr 27.000,Tabellen under viser sammensetningen av gebyrinntektene i perioden.
Tredobling
Tilknytningsgebyr vann (kr/eiendom)
Antall tilknytninger vann
Tilknytningsinntekter vann
Tilkytningsgebyr avløp (kr/eiendom)
Antall tilknytninger avløp
Tilknytningsinntekter avløp
Forbruksgebyr vann (kr/m 3)
Forbrukgebyr avløp (kr/m3)
Samlet forbruksgebyr (kr/m 3)
Endring i %
Forbruksgebyrinntekter vann
Forbruksgebyrinntekter avløp
Samlede forbruksgebyrinntekter
Endring i %
Gebyrinntekter vann
Gebyrinntekter avløp
Samlede totale gebyrinntekter
Endring i %

2015
9 000
48
432 000
9 000
47
423 000
19,00
29,00
48,00
27 339 701
36 654 852
63 994 553
27 771 701
37 077 852
64 849 553

2016
9 000
177
1 593 000
9 000
197
1 773 000
19,00
32,00
51,00
6,3 %
26 437 859
39 038 876
65 476 735
2,3 %
28 030 859
40 811 876
68 842 735
6,2 %

2017
27 000
80
2 160 000
27 000
80
2 160 000
19,30
34,30
53,60
5,1 %
27 040 292
42 562 939
69 603 231
6,3 %
29 200 292
44 722 939
73 923 231
7,4 %

2018
27 000
80
2 160 000
27 000
80
2 160 000
21,30
36,00
57,30
6,9 %
30 059 447
45 697 830
75 757 277
8,8 %
32 219 447
47 857 830
80 077 277
8,3 %

2019
27 000
80
2 160 000
27 000
80
2 160 000
24,70
37,10
61,80
7,9 %
35 117 068
47 302 447
82 419 515
8,8 %
37 277 068
49 462 447
86 739 515
8,3 %

2020
27 000
80
2 160 000
27 000
80
2 160 000
22,10
41,80
63,90
3,4 %
31 799 513
53 545 946
85 345 459
3,6 %
33 959 513
55 705 946
89 665 459
3,4 %

Totalt
27 000
545
10 665 000
27 000
564
10 836 000

33,1 %
177 793 880
264 802 890
442 596 770
33,4 %
188 458 880
275 638 890
464 097 770
38,3 %

Andel

2,3 %

2,3 %

38,3 %
57,1 %
95,4 %

100,0 %

Samlet sett vil forbruksgebyr for vann og avløp øke med 33,1 % i perioden. Inntektene fra tilknytninger utgjør til
sammen 4,6 % av de totale gebyrinntektene.
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5 Gebyrer 2017-2020 – tilknytningsgebyr lik kr 36.000,Tabellen under viser sammensetningen av gebyrinntektene i perioden.
Firedobling
Tilknytningsgebyr vann (kr/eiendom)
Antall tilknytninger vann
Tilknytningsinntekter vann
Tilkytningsgebyr avløp (kr/eiendom)
Antall tilknytninger avløp
Tilknytningsinntekter avløp
Forbruksgebyr vann (kr/m 3)
Forbrukgebyr avløp (kr/m3)
Samlet forbruksgebyr (kr/m 3)
Endring i %
Forbruksgebyrinntekter vann
Forbruksgebyrinntekter avløp
Samlede forbruksgebyrinntekter
Endring i %
Gebyrinntekter vann
Gebyrinntekter avløp
Samlede totale gebyrinntekter
Endring i %

2015
9 000
48
432 000
9 000
47
423 000
19,00
29,00
48,00
27 339 701
36 654 852
63 994 553
27 771 701
37 077 852
64 849 553

2016
9 000
177
1 593 000
9 000
197
1 773 000
19,00
32,00
51,00
6,3 %
26 437 859
39 038 876
65 476 735
2,3 %
28 030 859
40 811 876
68 842 735
6,2 %

2017
36 000
80
2 880 000
36 000
80
2 880 000
18,80
33,70
52,50
2,9 %
26 320 292
41 842 939
68 163 231
4,1 %
29 200 292
44 722 939
73 923 231
7,4 %

2018
36 000
80
2 880 000
36 000
80
2 880 000
20,80
35,40
56,20
7,0 %
29 339 447
44 977 830
74 317 277
9,0 %
32 219 447
47 857 830
80 077 277
8,3 %

2019
36 000
80
2 880 000
36 000
80
2 880 000
24,20
36,50
60,70
8,0 %
34 397 068
46 582 447
80 979 515
9,0 %
37 277 068
49 462 447
86 739 515
8,3 %

2020
36 000
80
2 880 000
36 000
80
2 880 000
21,60
41,20
62,80
3,5 %
31 079 513
52 825 946
83 905 459
3,6 %
33 959 513
55 705 946
89 665 459
3,4 %

Totalt
36 000
545
13 545 000
36 000
564
13 716 000

30,8 %
174 913 880
261 922 890
436 836 770
31,1 %
188 458 880
275 638 890
464 097 770
38,3 %

Andel

2,9 %

3,0 %

37,7 %
56,4 %
94,1 %

100,0 %

Samlet sett vil forbruksgebyr for vann og avløp øke med 30,8 % i perioden. Inntektene fra tilknytninger utgjør til
sammen 5,9 % av de totale gebyrinntektene.

EnviDan Momentum AS
Ved Ketil Endre Pedersen, fagansvarlig selvkost
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Gebyrutvikling vann og avløp ved økt befolkningsvekst
- Med og uten tilknytning fra Hole kommune
1 Innledning
EnviDan Momentum (heretter kalt EDM) har på oppdrag fra Ringerike kommune i Buskerud utarbeidet en
gebyranalyse som redegjør for Hole kommunes selvkostpris dersom Hole kommune tilknyttes Monserud
renseanlegg. Rapporten inneholder videre en analyse av gebyrutviklingenfor gebyrområdene vann og avløp i
Ringerike kommune. Analysen redegjør for befolkningsvekstens innvirkning på utviklingen av gebyrsatsene i
kommunen i årene 2017-2036. EDM har over 10 års erfaring som rådgiver og programvareleverandørinnen
selvkostområdet. Per i dag benytter over 280 selvkostkundervårt selvkostverktøy.Ringerike kommune har benyttet
EDMs selvkostverktøysiden 2004.

2 Forutsetninger
2.1 Forutsetninger selvkostpris Hole kommune
Ringerike kommune ønsker en beregning av selvkostprisen til Hole kommune i årene 2017-2036 dersom Hole
kommune kobler seg opp mot Monserud renseanlegg.Dette delkapitlet presentererforutsetningenesom ligger til
grunn for beregningen. Analysen inkluderer direkte og indirekte driftsutgifter samt kapitalkostnadenesom kan
knyttes til Monserud renseanlegg.

2.1.1 Driftskostnader Mo nserud
Monserud renseanleggs driftskostnaderer kostnadene som knyttes til driften av Monserud og dermed er å anse
som henførbare til renseanlegget.Presiseringav henførte kostnadervises i tabellenei dette avsnittet.
Tabell 1 viser direkte driftsutgiftersom er henført til Monserud.Tabellen angir andel av kostnadene som henføres.
Tjeneste
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

Tjeneste (T)
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Avløpsrensing

Ansvar
211506
500060
510001
510103
510104
510105
510105
510108
570000
711001
711003
841000

Ansvar (T)
Kommunens forsikringer og div fellesutgifter
VAR forvaltning
Var administrasjon
Slambehandling hra
Avløp
Avløpsrensing
Avløpsrensing
Drifts - og fjernkontroll
Utbygging
Klp reguleringspremie
Avsetninger diverse
Rammetilskudd og mvakomp

Summer
av Beløp
3 848
547 075
725
10 939
19 860
10 116 751
-17 300
1 340
-411 950
12 963
-2 393
-922

Henførbar t
Monserud
5%
33 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Tabell 1: Regnskapsposteringerhenført til Monserud renseanlegg

Av avløpstjenestens totale brutto driftsutgifterutgjør henførte kostnader til Monserud 42,6 %. Andelen er grunnlag
for fordeling av indirekte driftsutgiftertil Monserud. Avløpstjenestensindirekte driftsutgifter var i 2016 kr 1.286.170.
Monserudsandel av de indirekte kostnadeneanslås dermed til kr 547.780 i 2016.
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Beregningenav kapitalkostnaderi Tabell 2 tar utgangspunkti Ringerike kommunens anleggsregisterog planlagte
investeringerfor årene 2017-2019.
Monserud

2017
Prognose

Avskrivningskostnad

2018
Budsjett

2019
Økonomiplan

2020
Økonomiplan

214 076

214 076

214 076

Kalkulatorisk rente

1 959 863

5 395 017

8 271 345

9 236 246

8 717 335

Direkte kapitalkostnader

2 173 939

5 609 093

8 485 422

28 891 888

28 224 768

Indirekte kapitalkostnader
Totale kapitalkostnader

19 655 642

2021
Økonomiplan
19 507 433

3 117

3 065

541

535

522

2 177 056

5 612 158

8 485 963

28 892 422

28 225 290

Tabell 2: KapitalkostnaderMonserud

Tabell 3 viser investeringenesom knyttes til Monserud og andelen av investeringenesom henføres til Monserud.

Tabell 3: Gjennomførteog planlagteinvesteringerhenført til Monserud2016.

2.1.2 Belastning Hole kommune
Hole kommunesbelastningved tilkoblingtil Monserudrenseanlegger antatt å utgjøre 5.500 Pe (personekvivalenter)
per år. Med et gjennomsnittligforbruk på 148 m3 avløpsvannper husholdningog 2,19 personer pr husholdning(se
2.2.2) belaster Hole kommune Monserud renseanlegg med 271.333 m3 per år. Det er i beregningen av Holes
selvkostpris ikke tatt hensyn til eventuell økning i belastningen fra Hole kommunes avløpsvann fremover i tid.
Dermed er det kun Ringerikekommunes økte belastningsom tas hensyn til i analysen.

2.1.3 Øvrige forutsetninger selvkostpris Hole
Forutsetninger om befolkningsvekst,investeringer,framskriving av kostnader og kalkulatorisk rente i avsnitt 2.2
gjelder også for beregningenav selvkostprisfor Hole kommune.

2.2 Forutsetninger Gebyrutvikling Ringerike kommune
2.2.1 Driftskostnader
Driftskostnadenetar utgangspunkti kommunens etterkalkylefor 2016. Alle driftskostnadstypenefremskrivesmed
en deflator på 2,5%. Driftskostnadeneblir ikke påvirket av investeringsnivået.De indirekte kostnadeneer basert på
faktiske kostnaderfra etterkalkylenfor 2016, justert med en årlig deflator på 2,5%.

2.2.2 Befolkningsvekst
Det er forutsatt at Ringerike kommune vil ha en befolkningsvekstpå 17.000 innbyggere i perioden 2017 til 2036.
Vekstprofilen antas å være følgende; 3.000 innbyggerei perioden 2017-2022, 10.000 innbyggerei perioden 20232032 og 4.000 innbyggerei perioden 2033-2036. I følge SSBs rapport «Andelen husholdningermed barn synker»,
publisert på SSBs hjemmeside 28. oktober 2016, er det i gjennomsnitt 2,19 personer per privathusholdning.
Økningen i antall abonnenteri perioden 2017 til 2036 er dermed forutsatt å være 7.762 abonnenter.Det forutsettes
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derfor at antall abonnenterpå vann- og avløpstjenestenøker med 228 per år i perioden 2017 til 2022 og 457 per år
fra 2023 til 2036.
I analysener det lagt til grunn at samtlige nye innbyggeretilknyttesdet kommunalevann- og avløpsnettetog inngår
i beregningen av antall abonnenter. Hver ny abonnent betaler et tilknytningsgebyr på kr 9.000 og et årlig
abonnementsgebyr for vann- og avløpstjenesten fra det året husholdningen tilknyttes kommunens vann- og
avløpsnett.

2.2.3 Grunnlag forbruk
Med forbruk menes antall kubikkmeter målt eller stipulert vannmengde. I gebyrberegningene for vann- og
avløpstjenestenfra 2017 til 2036 er forbruket beregnet med utgangspunkti gjennomsnittligforbruk per abonnent i
2016. Forbruket i 2017 er satt lik forbruketi 2016 tillagt gjennomsnittligforbruk per abonnenti 2016 multiplisertmed
økningen i antall abonnenter fra 2016 til 2017. Tilsvarende for årene etter. I 2016 var gjennomsnittligforbruk per
abonnent ca. 160 kubikkmeterfor vanntjenestenog ca. 148 kubikkmeterfor avløpstjenesten.

2.2.4 Investeringer
Kapitalkostnaderfor investeringerfrem til 2016 er beregnet i anleggsregistereti kommunensselvkostmodell.Det er
forutsatt at investeringersom er gjennomført men som ennå ikke er tatt i bruk, tas i bruk i årene 2017-2019 og
avskrives året etter. Det er en forutsetningat et anleggsmiddeltas i bruk før det skal avskrives.Kalkulatoriskrente
løper fra og med investeringsåret.
I kommunensselvkostmodeller det lagt inn planlagteinvesteringsbeløpfrem til 2019. Planlagteinvesteringerutgjør
ca. 600 millioner kroner i årene 2017 til 2019. Kapitalkostnadenetil disse påvirker gebyrkalkylenefremover. EDM
har ikke hatt tilgang til kommunens investeringsplaneretter 2019. Analysens framskrivningerav årsgebyreri de to
scenarienemå ses i lys av at det ikke er lagt til grunn noen nye investeringerfra og med 2020.
I vedlegg 1 vises en oversikt over fremtidige investeringerpå vann- og avløpstjenesten,som Ringerike kommune
planleggerå gjennomføre.

2.2.5 Kalkulatorisk rente
Kalkulatorisk rentekostnad, eller alternativkostnad, er den avkastning kommunen alternativt kan oppnå ved
plassering av netto investeringsbeløp i markedet. I selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av
finansieringsform.Derfor benyttes det i beregningeneen kalkylerenteframfor den faktiske renten som kommunen
står overfor. Kalkylerentener gitt av Retningslinjerfor beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester(H3-14) til å være lik årsgjennomsnittetfor den 5-årige SWAP-renten, med et tillegg på ½ prosentpoeng.
I analysen er kalkylerentensatt til 1,7 % inklusiv påslag i 2016, 2,05 % i 2017, 2,25 % i 2018, 2,45 % i 2019, mens
renten i perioden 2020 til 2036 er satt til 2,65 %. Estimater for fremtidige rentesatser er kommunens anslag på
fremtidigerenter. Estimateneer hentet fra kommunens selvkostmodell.

2.2.6 Bruk av fond
I analysen er det forutsatt at overskudd på vann- og avløpstjenestene,eventuelt fremførbare underskudd, skal
tilbakebetalestil abonnementene/hentesinn i løpet av 5 år.

2.2.7 Kapitalkostnader
Utviklingenav kapitalkostnadenepå vanntjenesteni perioden 2017 til 2021 er oppsummerti Tabell 4 under.
Avløp
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente
Direkte kapitalkostnader
Indirekte kapitalkostnader
Totale kapitalkostnader

2017
Prognose

2018
Budsjett

2019
Økonomiplan

2020
Økonomiplan

2021
Økonomiplan

10 731 455

11 095 056

11 580 975

32 757 648

32 052 023

7 470 427

11 913 036

15 459 755

16 713 293

15 854 565

18 201 882

23 008 092

27 040 730

49 470 941

47 906 588

47 242

81 022

83 736

82 569

63 024

18 249 124

23 089 114

27 124 466

49 553 510

47 969 612

Tabell 4: Utviklingkapitalkostnaderpå avløpstjenesten
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Tabell 5 viser utviklingenav kapitalkostnadenepå avløpstjenesteni perioden 2017 til 2021
Vann

2017
Prognose

2018
Budsjett

2019
Økonomiplan

2020
Økonomiplan

2021
Økonomiplan

Avskrivningskostnad

6 977 944

9 995 971

16 405 679

16 354 725

15 805 767

Kalkulatorisk rente

5 954 777

8 340 153

8 880 580

9 171 450

8 745 323

12 932 721

18 336 124

25 286 259

25 526 174

24 551 090

33 383

62 439

69 455

68 574

54 779

12 966 104

18 398 563

25 355 713

25 594 748

24 605 869

Direkte kapitalkostnader
Indirekte kapitalkostnader
Totale kapitalkostnader

Tabell 5: Utviklingkapitalkostnaderpå vanntjenesten

3 Analyse - selvkostpris
Kapittel 3 viser selvkostprisen Hole kommune blir fordelt ved å koble seg til Monserud og oppsummerer
gebyrutviklingenpå vann- og avløpstjenesten. Alle gebyrsatser er eksklusivmerverdiavgift.

3.1 Selvkostpris Hole kommune ved tilkobling til Monserud
Kapittel 3.1 viser selvkostprisentil Hole kommune ved å koble seg til Monserud renseanlegg.Analysen viser pris
per kubikkmetersamt den totale kostnadenHole kommune blir fordelt for årene 2017-2036.
Tabell 6 viser selvkostprisHole kommune totalt og pr. m3 i årene 2017-2026 (Driftskostnader,belastning og total
selvkostprisi hele tusen).
Selvkostpris Hole
Driftskostnader Monserud
Belastning m3 fra Hole
Belastning m3 fra Ringerike
Fordeling Hole kommune

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

13 337

17 054

20 216

40 918

40 554

40 348

40 150

39 959

37 705

37 586

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

1262

1295

1329

1363

1397

1431

1498

1566

1633

1701

16,60 % 16,27 % 15,94 % 15,33 % 14,77 % 14,25 %

13,76 %

17,70 % 17,32 % 16,95 %

Selvkostpris Hole

2 361

2 953

3 427

6 793

6 596

6 432

6 156

5 902

5 371

5 171

Selvkostpris pr m3

8,70

10,88

12,63

25,04

24,31

23,71

22,69

21,75

19,80

19,06

Tabell 6: SelvkostprisHole kommune totalt og pr. m3 i årene 2017-2026

Tabell 7 viser selvkostprisHole kommune totalt og pr. m3 i årene 2027-2036 (Driftskostnader,belastning og total
selvkostprisi hele tusen).
Selvkostpris Hole
Driftskostnader Monserud
Belastning m3 fra Hole
Belastning m3 fra Ringerike
Fordeling Hole kommune

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

37 477

37 377

37 285

37 203

37 130

37 068

36 972

36 915

36 880

36 859

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

1 739

1 806

1 872

1 939

2 005

2 071

2 138

2 204

2 271

2 337

12,28 % 11,92 % 11,58 % 11,26 % 10,96 % 10,67 %

10,40 %

13,50 % 13,06 % 12,66 %

Selvkostpris Hole

5 058

4 883

4 720

4 568

4 426

4 293

4 164

4 046

3 936

3 834

Selvkostpris pr m3

18,64

18,00

17,40

16,83

16,31

15,82

15,35

14,91

14,51

14,13

Tabell 7: SelvkostprisHole kommune totalt og pr. m3 i årene 2027-2036

SelvkostprisHole vil avta fra 2021-2036. De bakenforliggendeforutsetningeneom null vekst i m3 belastningfra Hole
kommune og befolkningsveksti Ringerike legger grunnlagetfor denne utviklingen. I tillegg er det verdt å bemerke
at analysen kun tar hensyn til planlagte investeringer frem til og med 2019. Det gjør at eventuelle investeringer
knyttet til Monserud renseanleggetter 2019 vil føre til høyere selvkostprisfor Hole.
Ved vurderingav Hole kommunes tilkobling til Monserudrenseanleggbør det foreliggeen robust beregningsmodell
som tar høyde for utviklingen i blant annet investeringer, befolkningsveksti begge kommuner, samt en grundig
gjennomgangav økningen i driftskostnadersom følge av tilkoblingenog økt belastningpå Monserudrenseanlegget.
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3.2 Gebyrutvikling avløpstjenesten
3.2.1 Scenario 1 – Uten Hole kommune
Scenario 1 viser gebyrutviklingenfor avløpstjenesteni Ringerike kommune dersom Hole kommune ikke tilkobles
Monserud renseanlegg.
Tabell 8 viser utviklingeni forbruksgebyret(kr/m3) for avløpstjenestenfra 2017 til 2026 ved scenario 1.
Forbruksgebyr

2017

Forbruksgebyr (kr/m3)
Endring i forbruksgebyr fra året før

2018

35,00

36,00

9,38 %

2,86 %

2019

2020

38,00

2021

53,00

49,00

5,56 % 39,47 % -7,55 %

2022

2023

51,00

2024

47,00

2025

45,00

2026

41,00

39,00

4,08 % -7,84 % -4,26 % -8,89 % -4,88 %

Tabell 8: Utviklingen i forbruksgebyretfra 2017 til 2026 for avløpstjenestenved scenario 1

Tabell 9 viser utviklingeni forbruksgebyret(kr/m3) for avløpstjenestenfra 2027 til 2036 ved scenario 1.
Forbruksgebyr

2027

Forbruksgebyr (kr/m3)

2028

38,00

2029

36,00

2030

35,00

2031

34,00

33,00

2032

2033

32,00

2034

31,00

2035

30,00

2036

29,00

29,00

Endring i forbruksgebyr fra året før -2,56 % -5,26 % -2,78 % -2,86 % -2,94 % -3,03 % -3,13 % -3,23 % -3,33 %

0,00 %

Tabell 9: Utviklingeni forbruksgebyretfra 2027 til 2036 for avløpstjenestenved scenario 1

Tabell 10 viser årsgebyretfra 2017 til 2026 for en husholdningmed 148 m 3 avløpsvanni året ved scenario 1.
Årsgebyr

2017

Årsgebyr eksklusiv mva.

2018

2019

2020

5 624

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5 180

5 328

7 844

7 252

7 548

6 956

6 660

6 068

5 772

Endring i gebyr fra året før

9,38 %

2,86 %

5,56 % 39,47 %

-7,55 %

4,08 %

-7,84 %

-4,26 %

-8,89 %

-4,88 %

Endring i gebyr fra 2016

9,38 % 12,50 % 18,75 % 65,63 % 53,13 % 59,38 % 46,88 % 40,63 % 28,13 % 21,88 %

Tabell 10: Årsgebyretfra 2017 til 2026 ved scenario 1, for en husholdningsom bruker 148 m3 avløpsvanni året

Tabell 11 viser årsgebyretfra 2027 til 2036 for en husholdningmed 148 m 3 avløpsvanni året ved scenario 1.
Årsgebyr

2027

Årsgebyr eksklusiv mva.

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

5 624

5 328

5 180

5 032

4 884

4 736

4 588

4 440

4 292

4 292

Endring i gebyr fra året før

-2,56 %

-5,26 %

-2,78 %

-2,86 %

-2,94 %

-3,03 %

-3,13 %

-3,23 %

-3,33 %

0,00 %

Endring i gebyr fra 2016

18,75 % 12,50 %

9,38 %

6,25 %

3,13 %

0,00 %

-3,13 %

-6,25 %

-9,38 %

-9,38 %

Tabell 11: Årsgebyretfra 2027 til 2036 ved scenario 1, for en husholdningsom bruker 148 m3 avløpsvanni året

3.2.2 Scenario 2 – Med Hole Kommune
Scenario 2 viser gebyrutviklingen for avløpstjenesten i Ringerike kommune dersom Hole kommune tilkobles
Monserud renseanlegg.I dette scenarietvil selvkostprisenfra Hole kommune betegnessom en inntekt til Ringerike
kommune.
Tabell 12 viser utviklingeni forbruksgebyret(kr/m3) for avløpstjenestenfra 2017 til 2026 ved scenario 2.
Forbruksgebyr
Forbruksgebyr (kr/m3)
Endring i forbruksgebyr fra året før

2017

2018

35,00

2019

34,00

9,38 % -2,86 %

36,00

2020
48,00

2021
45,00

5,88 % 33,33 % -6,25 %

2022
45,00

2023
43,00

2024
41,00

2025
38,00

2026
36,00

0,00 % -4,44 % -4,65 % -7,32 % -5,26 %

Tabell 12: Utviklingeni forbruksgebyret(kr/m3) fra 2017 til 2026 ved scenario 2 for avløpstjenesten

Tabell 13 viser utviklingeni forbruksgebyret(kr/m3) for avløpstjenestenfra 2027 til 2036 ved scenario 2.
Forbruksgebyr
Forbruksgebyr (kr/m3)
Endring i forbruksgebyr fra året før

Tabell 13: Utviklingeni

2027

2028

35,00

2029

34,00

33,00

2030
32,00

2031
31,00

2032
30,00

2033
29,00

2034
28,00

-2,78 % -2,86 % -2,94 % -3,03 % -3,13 % -3,23 % -3,33 % -3,45 %

forbruksgebyret(kr/m3)

2035
28,00

2036
27,00

0,00 % -3,57 %

fra 2027 til 2036 ved scenario 2 for avløpstjenesten
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Tabell 14 viser årsgebyretfra 2017 til 2026 for en husholdningmed 148 m 3 avløpsvanni året ved scenario 2.
Årsgebyr
Årsgebyr eksklusiv mva.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5 180

5 032

5 328

7 104

6 660

6 660

6 364

6 068

5 624

5 328

Endring i gebyr fra året før

9,38 %

-2,86 %

5,88 %

33,33 %

-6,25 %

0,00 %

-4,44 %

-4,65 %

-7,32 %

-5,26 %

Endring i gebyr fra 2016

9,38 %

6,25 %

12,50 %

50,00 %

40,63 %

40,63 %

34,38 %

28,13 %

18,75 %

12,50 %

Tabell 14: Utviklingeni årsgebyret fra 2017 til 2026 for avløpstjenestenved scenario 2

Tabell 15 viser årsgebyretfra 2027 til 2036 for en husholdningmed 148 m 3 avløpsvanni året ved scenario 2.
Årsgebyr
Årsgebyr eksklusiv mva.
Endring i gebyr fra året før
Endring i gebyr fra 2016

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

5 180

5 032

4 884

4 736

4 588

4 440

4 292

4 144

4 144

3 996

-2,78 %

-2,86 %

-2,94 %

-3,03 %

-3,13 %

-3,23 %

-3,33 %

-3,45 %

0,00 %

-3,57 %

9,38 %

6,25 %

3,13 %

0,00 %

-3,13 %

-6,25 %

-9,38 % -12,50 % -12,50 % -15,63 %

Tabell 15: Utviklingeni årsgebyretfra 2027 til 2036 for avløpstjenestenved scenario 2

3.3 Gebyrutvikling vanntjenesten
Tabell 16 viser utviklingeni forbruksgebyret(kr/m3) fra 2017 til 2026 for vanntjenesten.
Forbruksgebyr

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Forbruksgebyr (kr/m3)

20,00

23,00

26,00

24,00

23,00

25,00

23,00

22,00

21,00

20,00

Endring i forbruksgebyr fra året før

5,3 %

15,0 %

13,0 %

-7,7 %

-4,2 %

8,7 %

-8,0 %

-4,3 %

-4,5 %

-4,8 %

Tabell 16: Utviklingeni forbruksgebyretfra 2017 til 2026 for vanntjenesten

Tabell 17 viser utviklingeni forbruksgebyret(kr/m3) fra 2027 til 2036 for vanntjenesten.
Forbruksgebyr

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

19,00

19,00

18,00

17,00

17,00

17,00

16,00

16,00

15,00

15,00

-5,0 %

0,0 %

-5,3 %

-5,6 %

0,0 %

0,0 %

-5,9 %

0,0 %

-6,3 %

0,0 %

Forbruksgebyr (kr/m3)
Endring i forbruksgebyr fra året før

Tabell 17: Utviklingeni forbruksgebyretfra 2027 til 2036 for vanntjenesten

Tabell 18 viser årsgebyretfor vann fra 2017 til 2026 for en husholdningsom bruker 160 m 3 vann i året.
Årsgebyr
Årsgebyr eksklusiv mva.

2017
3 200

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3 680

4 160

3 840

3 680

4 000

3 680

3 520

3 360

3 200

Endring i gebyr fra året før

5,26 % 15,00 %

13,04 %

-7,69 %

-4,17 %

8,70 %

-8,00 %

-4,35 %

-4,55 %

-4,76 %

Endring i gebyr fra 2016

5,26 % 21,05 %

36,84 %

26,32 %

21,05 %

31,58 %

21,05 %

15,79 %

10,53 %

5,26 %

Tabell 18: Utviklingeni årsgebyretfra 2017 til 2026 for vanntjenesten

Tabell 19 viser årsgebyretfor vann 2027 til 2036 for en husholdningsom bruker 160 m 3 vann i året.
Årsgebyr
Årsgebyr eksklusiv mva.

2027
3 040

2028

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2 880

2 720

2 720

2 720

2 560

2 560

2 400

2 400

Endring i gebyr fra året før -5,00 %

0,00 % -5,26 %

-5,56 %

0,00 %

0,00 %

-5,88 %

0,00 %

-6,25 %

0,00 %

Endring i gebyr fra 2016

0,00 % -5,26 % -10,53 % -10,53 % -10,53 % -15,79 % -15,79 % -21,05 % -21,05 %

0,00 %

3 040

2029

Tabell 19: Utviklingeni årsgebyretfra 2027 til 2036 for vanntjenesten
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4 Oppsummering
4.1 Selvkostpris Hole kommune
Figur 1 gir en grafisk fremstillingav utviklingen på Holes selvkostpris ved å koble seg til Monserud renseanlegg.
Som figuren viser øker prisen frem mot år 2020, før prisen avtar jevnt frem mot 2036.

Selvkostprispr m3
30,00
25,04 24,31
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18,00 17,40 16,83
16,31 15,82 15,35
re20,00
14,91 14,51 14,13
12,63
n15,00
10,88
o
8,70
r
K10,00
5,00
0,00
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035

År

Figur 1: UtviklingselvkostprisHole kommune 2017-2036

Med forutsetningene i analysen lagt til grunn, vil årsaken til økning i pris frem mot 2020 skyldes planlagte
investeringerved Monserud frem mot 2020. Kapitalkostnadeneknyttet til anleggetøker fra ca. 2,2 millioner kroner
i 2017 til ca. 28,9 millioner kroner i 2020. Det er i analysenikke lagt til grunn planlagteinvesteringerved Monserud
i årene 2020-2036. Den antatte befolkningsveksteni Ringerikefører til forholdsmessiglavere belastningfra Hole til
Monserud renseanlegg. Hole kommune vil dermed bli fordelt en lavere andel av kostnadene ved Monserud med
årene, noe som gjør at selvkostprisentil Hole synker i årene 2020-2036.

4.2 Avløpstjenesten med og uten Hole kommune
Figur 2 sammenliknerutviklingeni avløpsgebyrenei Ringerike kommune med og uten Hole kommunes tilkobling
mot Monserud renseanlegg.

Utviklingavløpsgebyrscenario1 og 2 (148 m3)
7 844

8 000

7 252

7 548
6 956

7 000

r 6 000
e
n
o
r 5 000
K
4 000

5 180 5 328

5 624 7 104

6 660
6 068

6 660 6 660

6 364

6 068
5 624

5 180 5 032 5 328

3 000
2017

2019

2021

5 772 5 624

2023

2025

5 328 5 180
5 032 4 884
4 736 4 588
4 440 4 292 4 292

5 328 5 180
5 032 4 884
4 736 4 588
4 440 4 292
4 144 4 144 3 996

2027

2029

2031

2033

2035

År
Årsgebyrmed Hole

Årsgebyruten Hole

Figur 2: Utvikling avløpsgebyrfor gjennomsnittshusholdningI Ringerike kommune med og uten Hole kommunes
tilkoblingtil Monserud. År 2017-2036

Hole kommunes selvkostpris er høyere enn økningen i driftskostnader ved Monserud for samtlige år i analysen.
Dette medfører at gebyrene vil være lavere i Ringerike kommune med Hole tilkoblet Monserud renseanlegg.
Differansen mellom scenario 1 og scenario 2 er størst i år 2022. I årene 2023-2036 vil Holes belastning på
renseanleggetsom andel av total belastningreduseressom følge av befolkningsveksteni Ringerike.Dette vil gjøre
at differansenmellom scenario 1 og scenario 2 avtar med årene.
Det også her verdt å legge merke til at gebyrene stiger frem mot 2020 og avtar deretter frem mot 2036. Denne
utviklingenkommer av økt befolkningsvekstog ingen planlagte investeringeretter 2020.
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4.3 Vanntjenesten
Figur 3 viser vanngebyretsutvikling for en gjennomsnittshusholdning med et årsforbruk på 160m3 i årene 20172036.
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Figur 3: Utviklingårsgebyr vann 2017-2036 I Ringerikekommune.

Årsgebyretfor vann i Ringerike kommune vil øke frem mot 2020 og avta i årene frem mot 2036. Økningen skyldes
økning i kapitalkostnader ved investeringer i årene 2017-2019. Årsgebyret avtar i påfølgende år grunnet høy
befolkningsvekstsamt at analysen ikke tar hensyn til eventuelleinvesteringenesom gjøres på gebyrområdevann i
årene etter 2019.
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5 Vedlegg 1: Planlagte investeringer 2017-2019
Gebyrområde

Prosjekt

Beskrivelse

Investert
(årstall)

Tatt i bruk
(årstall)

Levetid
(år)

Bruttokostnad
(ekskl. mva.)
(kr)

Avløp

1 SD-systemavløp

2017

2017

5

234 532

Avløp

1 StyresystemNesog Monserudrenseanlegg

2017

2019

5

5 000 000

Avløp

1 Monserudrenseanlegg

2017

2019

20

15 733 622

1 Monserudrenseanlegg

2017

2019

20

130 929 000

2017

2017

40

631 785

Avløp
Avløp

19100 Utskiftingavløpsledninger

Avløp

1 Spredteavløp- NedreKlekken

2017

2017

40

3 000 000

Avløp

1 Nes- Etappe2

Avløp
Avløp

15012

Avløp

2017

2017

40

1 750 000

Utskiftingavløpsledninger

2017

2017

40

4 000 000

SaneringHenVA

2017

2017

40

3 000 000

Hønengatanord kommunalandel

2017

2017

40

3 000 000

Avløp

1 Eggemoen

2017

2018

40

2 600 000

Vann

1 SOKNAVANNVERK
- OPPGRADERING

2017

2017

20

3 379 740

Vann

1 Hvervenmoen

2017

2017

20

70 444

Vann

15004

VannverkNesi Ådal

2017

2017

20

5 265 559

Vann

15004

VannverkNesi Ådal

2017

2017

20

18 000 000

Vann

15006

Ringerikevannverk

2017

2018

20

12 797 580

Vann

15006

Ringerikevannverk

2017

2018

20

88 000 000

15004 VannforsyningNes

2017

2017

40

3 906 000

2017

2017

40

6 618 720

Vann
Vann

15008

OverføringsledningÅsa- Monserud

Vann

1 Benterud- omlegging

2017

2017

40

666 256

Vann

1 Nes- Etappe2

2017

2017

40

112 720

Vann

1 Nes- Etappe2

2017

2017

40

1 750 000

Vann

Hønengatanord kommunalandel

2017

2017

40

2 000 000

Vann

Utskiftingvannledninger

2017

2017

40

4 000 000

Vann

Eggemoen

2017

2017

40

3 900 000

Vann

15012

SaneringHenVA

2017

2017

40

3 000 000

Vann

15008

OverføringsledningÅsa- Monserud

2017

2017

40

10 000 000

40

3 900 000

Vann

1 Eggemoen

2017

2018

Avløp

1 StyresystemNesog Monserudrenseanlegg

2018

2019

5

5 000 000

Avløp

1 Monserudrenseanlegg

2018

2019

20

150 850 000

Avløp

Utskiftingavløpsledninger

2018

2018

40

4 000 000

Avløp

Nes- Etappe2

2018

2018

40

6 000 000

Avløp

2018

2019

40

16 211 941

Vann

1 StyresystemNesog Monserudrenseanlegg
Utskiftingvannledninger

2018

2018

40

4 000 000

Vann

Nes- Etappe2

2018

2018

40

6 000 000

Avløp

1 StyresystemNesog Monserudrenseanlegg

2019

2019

5

5 000 000

Avløp

1 Monserudrenseanlegg

2019

2019

20

38 233 000

Avløp

1 StyresystemNesog Monserudrenseanlegg

2019

2019

40

376 016

Avløp

1 Monserudrenseanlegg

2019

2019

40

89 384

Tabell 20: Planlagteinvesteringervann og avløp 2017-2019.
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4535-1

Arkiv:

Bosetting av flyktninger i 2018
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar å bosette 35 flyktninger i 2018.
2. 2 av bosettingene forbeholdes enslige mindreårige over 15 år, men kommunen vil være
fleksibel i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over og under 15 år dersom
alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg.
3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.
4. Tjenestene bygd opp for mottak og bosetting i 2016 og 2017, bygges gradvis ned de
neste årene og tilpasses bosettingsantallene.
5. IMDI anmodes om ikke å tildele enslige mindreårige flyktninger til Ringerike kommune
i 2019.

Beskrivelse av saken
Prognoser fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at det er behov for å
bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018. Dette tallet inkluderer 150 enslig mindreårige
flyktninger, og er et langt lavere tall enn de siste årene. Grunnen er at det kommer færre
flyktninger til landet.
Ringerike kommune anmodes om å bosette 35 flyktninger i 2018 hvorav 2 plasser forbeholdes
enslig mindreårige.
Ringerike kommune har bosatt omlag 130 flyktninger i 2016 og 100 i 2017 inkludert
familiegjenforening. Ringerike kommune har dimensjonert tjenestene sine for å ivareta et
vesentlig høyere antall flyktninger enn det IMDI anmoder kommunen om å bosette i 2018.
Dette vil bety at kapasiteten i tjenestene, som bofellesskap for unge enslige mindreårige,

-

Læringssenteret for voksne og flyktningkontoret, etter hvert må bygges ned i takt med
synkende antall flyktninger, gjennomført introduksjonsprogram og redusert flyktningetilskudd.
Ringerike kommune har de siste to årene mottatt 25 enslige mindreårige under 18 år. Det
kommer nå få enslige mindreårige til landet. En anmodning på bosetting av kun 2 betyr at
tjenestene som er bygd opp for dette formålet gradvis fases ut.
Dersom det i løpet av 2018 kommer endret anmodning fra IMDI, vil rådmannen legge fram ny
sak om dette.
Rådmannens vurdering
Det kommer som nevnt tidligere, færre flyktninger til Norge og færre får innvilget bosetting.
Ringerike kommune har gjort en innsats ved å vedta og gjennomføre bosetting av det antall
flyktninger det har vært anmodet om. Rådmannen anbefaler at IMDI’s anmodning om
bosetting av 35 flyktninger i 2018 vedtas.
Med bakgrunn i de ekstra utfordringer det er å bygge opp og bygge ned bosettingstiltak for
unge enslige mindreårige vil Ringerike kommune be om at det ikke tildeles flyktninger i denne
gruppen fra 2019.
Vedlegg:
 Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2018.

Ringerike kommune, 09.11.2017
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Geir Svingheim

-

Ringerike kommune
Brevet bes distribuert til:
Ordfører
Rådmann

Deres ref:
Vår ref: 17- 08944-1

Dato: 6.11.2017

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018
Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av
flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings - og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Ringerike kommune for deres innsats i dette arbeidet.
Nå ber vi Ringerike kommune om å bosette 35 flyktninger i 2018. Av disse ber vi om at 2 plasser
er forbeholdt enslige mindreårige over 15 år. Vi ber også om fleksibilitet i fordelingen av plasser til
enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer
seg.
Frist for å svare på anmodningen er 6. januar 2018.
Kommunen må sende sitt vedtak om bosetting til post@imdi.no med kopi til nina.gran@ks.no og
registrere vedtaket i IMDis fagsystem for bosetting. For tilgang til fagsystemet og mer informasjon
om planlegging og bosetting, se https://www.imdi.no/planlegging -og-bosetting/
Vi oppfordrer kommunen til å fatte presist vedtak for det antallet flyktninger kommunen skal
bosette. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.

Bakgrunn for tallene
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert
150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.
Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er
bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å
bosette langt færre enn tidligere.
Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enige om at det skal tas utgangspunkt i noen felles
kriterier ved vurdering av fordeling av flyktninger for 2018. Disse kriteriene inkluderer
innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid.

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E- post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no

Kontakt
Ta kontakt med IMDi Indre Øst dersom dere ønsker dialog om anmodningen og bosetting av
flyktninger. Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid med andre statlige
aktører på feltet.

Med hilsen
lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Lisbeth Dalin
r egiondirektør

Dokumenteter godkjent elektroniskog trenger derfor ikke signatur.
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2124-23

Arkiv: 144 C20

Sak: 39/17
Saksprotokoll - Fysisk aktivitet ved grunnskolene i Ringerike
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Informasjonen om fysisk aktivitet i Ringeriksskolen tas til orientering.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.11.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2124-1

Arkiv:

Informasjon om fysisk aktivitet i grunnskolen i Ringerike
Forslag til vedtak:
Informasjonen om fysisk aktivitet i Ringeriksskolen tas til orientering.

Saksutredning
Rådmannen la i april 2016 fram sak om mulighetene for daglig fysisk aktivitet for alle elevene
i Ringeriksskolen. Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1.
2.

Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i
Ringeriksskolen tas til orientering.
Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret
2016/2017 med inntil 30 minutter fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme.

Denne saken er en tilbakemelding på situasjonen når det gjelder fysisk aktivitet, og
kommunestyrets vedtak fra 2016.
Alle grunnskolene har rapportert om arbeidet med, og sitasjonen for, fysisk aktivitet for alle
elever i skolene.

-

Under følger en oppsummering av fysisk aktivitet og kroppsøving ved grunnskolene i
Ringerike etter tilbakemelding fra skolene.
Skole

Krøppsøving

Uteskole, valgfag og
andre faste
aktiviteter

Generell aktivitet ved skolen,
begrensninger i mulighetene for daglig
fysisk aktivitet

Skole

Krøppsøving

Veien

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Uteskole, valgfag og
andre faste
aktiviteter
Fysak 5.-7. trinn,
uteskole 1. og 2. trinn.

Kirkeskolen

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.
Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.
Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Generell aktivitet ved skolen,
begrensninger i mulighetene for daglig
fysisk aktivitet
Uteområdene er flott og brukes av elevene i
pauser. Ballbinge, fotballbane,
håndballbane lekeapparater, skiløyper når
det snø, skøyter og aking.
Skolen skal oppfylle antall timer med
ordinær undervisning.

Nes skole
Eikli

Trivselslederne
arrangerer daglig
trivselsaktiviteter.
Daglig gåtur 25 – 30
minutter for alle.
Fysak 5.-7. trinn.
Trivselslederne
organiserer aktiviteter
i storefri 3 d/u.
1.-4. trinn har fast
uteskole 1d/u.
Fysak 5.-7. trinn.
Planlegger å starte
med trivselsledere og
daglige aktiviteter i
2018.
1.-4. trinn har uteskole
1 d/u.
5.-7. trinn har
timeplanlagt Fysak
1d/u.

Ullerål

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Vang skole

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Helgerud

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Fysak 5. og 6. trinn,

Sokna

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Hønefoss

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Fysak for 5.-6.trinn,
valgfag fysisk aktivitet
og helse, uteskole for
1. trinn 1 d/u.
Turdag 1d/u for 1.
trinn,
fysak 1 d/u for 2.
trinn,

-

Opptur v/DNT, ute- og tur-dager til ulike
turmål.
Stor aktivitet i friminutt.

Ullerål skole har mange faste
aktivitetsdager gjennom skoleåret som;
Innebandyturnering, håndballturnering,
sykkelturer, basketcup, skøytedag,
friidrettsdag, skistafett m.m.
Godt tilrettelagt uteområde for aktiviteter;
fotball, håndball, ballbinge, basketbane,
skaterampe, oppkjørte skiløyper når det er
snø.
Deltakelse i cuper, balldag, skidag,
idrettsdag, orienteringsdag, naturdag m.m.
Idrettsdag, sykkeldag, svømming,
orrhaneleik, deltar i forskjellige cuper,
vintertur mellomtrinnet. Skiløyper i
nærområdet når det er snø. Skolens
uteområde er bra og brukes mye.
Turer og aktivitetsdager i løpet av skoleåret

Idrettsdag, sykkeldag, skidag

Tyristrand

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Haugsbygd
u.skole

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.
Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.
Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Hov u.skole
Veienmarka
u.skole
Hallingby

Kroppsøving i
henhold til
læreplanen.

Fysak 6. og 7 trinn 1
d/u.
Valgfag på
ungdomstrinnet.
Valgfag – fysisk
aktivitet og helse.

Regelmessige turer for alle trinn.
Idrettsdag, skidag, turer til Hovinsetra,
turneringer, orienteringsdag, trivselsdag
m/aktiviteter
Idrettsdag, skogdag, vinteraktivitetsdag,
balldag og mestringsdag, ulike turneringer.

Valgfag – fysisk
aktivitet og helse.

Idrettsdag, bli-kjent dag, opptur m/DNT,
deltakelse i ulike cuper.

Valgfag – fysisk
aktivitet og helse.

Trinnvis idrettsdag, ekskursjoner, frivillig
fysisk aktivitet i gymsalen i storefri.
Rammetimetallet og lærerdekning er
begrensende faktorer.
Sykkelturer, ballaktivitetsdag, cuper og
turneringer, vinteraktivitetsdager.

Valgfag på
ungdomstrinnet.
Fysiogøy for 1. trinn,
Fysak for 5. trinn og
motorisk gruppe for 6.
trinn 1t/u.

Har ikke tid til mer innenfor dagens start og
sluttidspunkter. Må forholde oss til
skoletransporten.

Valgfag på ungdomstrinnet med aktivitetsmål: Fysisk aktivitet og helse og natur, miljø og
friluftsliv
Skole

Tyristrand
Veienmarka
Haugsbygd
Hallingby
Sokna
Nes
Hov
Sum hele
kommunen

Sum elever på
Valgfaget;
ungdomstrinnet natur, miljø
og
friluftsliv
123
288
216
105
37
15
234
1018

Valgfaget;
fysisk aktivitet
og helse
50
92
85

24
17
50
74

71
315

Andel elever med
de to valgfagene
40,6 %
31,9 %
39,4 %
22,9 %
45,9 %
0
51,7 %
38,2 %
(hentet fra GSI høsten 2017)

-

Fra gjeldende fag- og timefordeling for grunnskolen.
Fag/trinn

1.–4.
trinn

478

Kroppsøving
Valgfag

5.–7.
trinn

0

0

Sum
1.-7.

8.–10.
trinn

478

223

701

0

171

171

0

76

0
76
76
Fysisk aktivitet
Tabellen viser sum klokketimer i faget

Sum
grunnskole

Oppsummering av tiltak og aktiviteter skolene gjennomfører knyttet til fysisk aktivitet:
Kroppsøving: I grunnskolen skal elevene ha et minstetimetall i kroppsøving slik tabellen
over viser: Barnetrinnet 478 årstimer (60 minutters timer). Fordelt på 38 skoleuker gir dette i
underkant av 2 timer kroppsøving i uken per trinn.
Videre har mellomtrinnet, 4. – 7. trinn 76 årstimer (2 uketimer) med fysisk aktivitet, Fysak, i
tillegg til kroppsøvingstimene. Skolene på Ringerike har fordelt disse timene til 5., 6. eller 7.
trinn med 1 time, - ei økt i uka.
Valgfag: På ungdomstrinnet har elevene valgfag – 57 årstimer, eller 1,5 timer i uka.
Valgfagene; natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse er særlig populære. 38 % av
elevene har valgt et av disse tilbudene. Det betyr at de elevene som har gjort at slikt valg, er
fysisk aktiv også i disse timene.
Uteskole: Mange av skolene har en fast uteskoledag for alle, særlig på de lavere trinnene.
Disse dagene arbeider elevene med fagene ut fra en praktisk vinkling i tillegg til at de er
fysisk aktive.
Aktivitets- og temadager: Alle skolene har hvert år dager med forskjellige aktiviteter som
turneringer, sykkeldag, turdag (-er), orienteringsdag, friidrettsdag, eller ulike temadager der
også fysisk aktivitet er sentralt, eksempelvis knyttet til TV-aksjonen.
Uteområdene og aktivitet i pauser: Uteområdene ved grunnskolene i kommunen inviterer
til aktivitet. Skolene i kommunen har store godt tilrettelagte uteområder og nærmiljøer som
inspirerer elevene til aktivitet til alle årstider. Fra skolene meldes det at elevene er veldig
aktive med fritt valgte aktiviteter når det er pauser i undervisningen (friminutt). Noen skoler
har og trivselsledere som organiserer aktiviteter. Dette planlegges innført ved flere skoler.
Oppsummert så melder skolene om stor bredde og hyppighet i fysisk aktivitet, men i mindre
grad om nye forsøk siste skoleår. De aller fleste elever er fysisk aktive i gjennomsnitt minst en
halv time om dagen. Dette skjer gjennom timeplanlagt kroppsøving, valgfag, timer til fysisk
aktivitet, svømmeopplæring, uteskole, organiserte og frie aktiviteter og lek.

-

Begrensninger og muligheter for mer fysisk aktivitet
Dersom en skal utvidet til for eksempel en time fysisk aktivitet, så kan det nevnes to faktorer
som kan påvirke dette:
 Skoleskyss; - skolenes start og sluttidspunkter
 Bemanning
Ved alle kommunens grunnskoler er det elever som er avhengige av skoleskyss. Vel
25 % av elevmassen bor så langt fra skolen at de har rett til, - og får fri skoleskyss.
Skolebussenes ankomst- og avgangstider setter rammer for skoledagene. Skal en legge inn
mer tid utenom fagene øremerket fysisk aktivitet og således utvide skoledagen, påvirker dette
Brakars (Buskerud kollektivtrafikk) totale transportopplegg, og vil medføre større kommunale
kostnader for skoleskyss.
Fysisk aktivitet dreier seg ikke bare om kvantitet, men og om kvalitet. Skal 30 minutter daglig
fysisk aktivitet driftes og ledes av kompetente ansatte vil dette føre til økte lønnsutgifter. I
kommunestyresak 82/16, ble dette estimert til 1,5 millioner kroner.
Må skoledagen utvides for å får dette til, blir kostnaden langt høyere grunnet økte
skyssutgifter.
Andre veier å gå er å se på arbeidsmåtene i fagene og om en kan arbeidet med målene
samtidig som en er fysisk aktiv, slik en gjør i uteskolen på småskoletrinnet.
I noen kommuner har skoler redusert timetallet i fagene for i stedet å ha fysisk aktivitet. Dette
gir en utfordring i forhold til den nasjonale forskrift for fag og time-fordeling (Udir 1-2017)
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak om muligheten for daglig fysisk aktivitet for alle elevene i Ringeriksskolen ble behandlet
av kommunestyret i sak 82/16.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er glad for at det er mange fysisk aktive elever i Ringeriksskolen, og at det
foregår et bredt spekter av aktiviteter. Skolenes uteområder er godt tilrettelagte for aktivitet
noe som også er bra for fysisk aktivitet, men også for elevenes læringsevne.
Fysisk aktivitet dreier seg ikke bare om kvantitet men og om kvalitet. Det er viktig å legge
godt til rette for fysisk aktivitet. Dette har en klar folkehelseeffekt.
Rådmannen oppfordre skolene til å ha fokus på arbeidsmåter som stimulerer og krever fysisk
aktivitet i fagene. Når det gjelder midttime eller det lengste friminuttet, så viser erfaringer fra
skoler med elever som trivselsledere at disse bidrar til større og mer strukturert aktivitet.
Rådmannen mener derfor at ordningen med trivselsledere kan vurderes innført ved flere
skoler.
Ringerike kommune, 26.10.17
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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