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Arkivsaksnr.: 18/916-2   Arkiv: 200  

 

Årsrapport 2017 Finansområdet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Årsrapport 2017 for finansområdet tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunens lånegjeld har økt som budsjettert i løpet av året og finansutgiftene utgjør en  

større andel av driftsbudsjettet. Lånegjelden har økt med 355,8 millioner kroner i løpet av 2017 

og vil fortsette å øke de kommende årene. Disposisjonsfondet er lavere enn 10 prosent av 

brutto driftsinntekter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære 

årsrapporten. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale finansielle 

nøkkeltall i kommunal sektor: 

 

Finansielle nøkkeltall Benchmark

Resultat 

2017

Resultat 

2016

Resultat 

2015

Resultat 

2014

Netto driftsresultat i % av 

brutto driftsinntekter > 1,75 % 2,9 % 4,5 % 4,5 % 1,6 %

Disposisjonsfond i % av 

brutto driftsinntekter > 10 % 5,8 % 3,6 % 1,5 % 0,0 %

Netto lånegjeld i % av brutto 

driftsinntekter < 70 % 68,7 % 55,5 % 48,4 % 42,5 %

Disposisjonsfond i % av 

premieavvik >= 100 % 86,8 % 51,2 % 20,4 % 0,2 %  
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Kommunen har ikke fastsatt egne mål for disse nøkkeltallene, og det er derfor brukt 

benchmark som måleverdier. Det er brukt de samme verdiene som er brukt i Framsikt 

(kommunens nye system for budsjett og virksomhetsstyring) for de tre første nøkkeltallene i 

tabellen. Verdien på det siste nøkkeltallet er fastsatt basert på en faglig vurdering og på 

målfastsettingen til andre kommuner.  

 

Som tabellen viser, er netto driftsresultat i 2017 høyere enn måleverdien på 1,75 prosent. 

Resultatet viser en nedgang i forhold til 2016 og 2015. Disposisjonsfondet har hatt en positiv 

utvikling, men oppbyggingen av fondet har gått saktere enn budsjettert. Netto lånegjeld 

nærmer seg 70 prosent av brutto driftsinntekter, og investeringsplanene fremover har vist at 

lånegjelden vil passere 100 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Årsregnskap 2017 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn de foregående 

årene. Økningen er på 20 millioner kroner fra 2016 til 2017.  

 

Faktiske netto finansutgifter i 2017 ble 9,2 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. 

Årsaken til det positive budsjettavviket kan tilskrives finansinntektene.  

 

Netto finansutgifter utgjør i 2017 om lag 3,2 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en 

økning på 0,8 prosentpoeng fra 2016. Hvis netto finansutgifter hadde havnet på budsjettert 

nivå, ville utgiftene utgjort 3,6 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale 

finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på kommunens 

driftsregnskap på 20,7 millioner kroner i løpet av et år, med de forutsetninger som er lagt til 

grunn. I løpet av året er tapsrisikoen økt med 2,9 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak økt 

total lånegjeld. 

 

Saldo på konsernkonto ved utgangen av 2017 er 491 millioner kroner. Mer enn halvparten av 

saldoen er ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler.  

 

Faktisk likviditetsutvikling ble bedre enn forventet i finansrapporteringen per 2. tertial. Faktisk 

saldo på konsernkonto ved utgangen av året er 491 millioner kroner mot prognosen på 255 

millioner kroner, et avvik på 236 millioner kroner. Nedenfor er en tabellarisk oppsummering av 

årsakene til dette avviket, inkludert eventuelle konsekvenser for likviditeten i 2018.  
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Forklaring Avvik i mill kr Konsekvens 2018

Mindre bruk av lån 80                     utbetales til investeringer og startlån

Økt kortsiktig gjeld 68                     forfaller til betaling i 2018

Reduserte fordringer 6                       

Økte driftsinntekter 30                     

Reduserte driftsutgifter (pensjonspremie) 10                     

Netto mottatte ex.ord. avdrag startlån 20                     utbetales til Husbanken i 2018

Økning bundne driftsfond 10                     kan  få negativ likv.effekt 2018

Salgsinntekt Brutorget 11                     kan  brukes til egenfinansiering inv.

Likviditetsutvikling faktisk - prognose 235                   (avviket mellom 491 og 255 mill kr)  
 

Mye av denne ekstra likviditeten ved årsslutt vil altså forfalle til betaling i det 2018, spesielt 

bruk av lån til investeringer og nedbetaling av kortsiktig gjeld. 

 

Fossefondet har 31.12.2017 en markedsverdi på 140.633.828 kr og er ved utgangen av 2017 

investert med 24 % i pengemarkedsfond, 35 % i obligasjonsfond og 41 % i aksjefond (32 % i 

internasjonale aksjer og 9 % i norske aksjer). Avkastningen ble på 11.495.434 kr som tilsvarer 

8,9 %. 

 

2017 ble et meget godt år for aksjer, eiendom og høyrenteobligasjoner. Den globale veksten 

ble sterkere i 2017 enn hva som var ventet ved inngangen til året. På tross av dette holdt både 

rentene og inflasjonen seg lav. Lønnskostnadene steg kun moderat. Inntjeningen i bedriftene 

viste en fin vekst i de fleste markeder. Oljeprisene fortsatte å styrke seg i 2017. På denne 

bakgrunnen hadde aksjemarkedene både i Norge og internasjonalt et svært godt år i fjor. 

 

I forbindelse med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi en pekepinn på 

risikoen for tap i løpet av et år. Dersom renten stiger med 2 % fra dagens lave nivåer, det 

norske aksjemarkedet faller med 30 %, det internasjonale aksjemarkedet faller med 20 % og 

den norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer, vil vi få et tap i fondet på ca 16 

mill. kroner hvis alt slår til samtidig. 

 

Opprinnelig låneramme for 2017 var på inntil 543 millioner kroner, hvorav 299 millioner 

kroner til rentable investeringer. Lånerammen ble nedjustert gjennom året som følge av 

endringer i investeringsprognoser. Årets låneopptak ble 149 millioner kroner lavere enn 

opprinnelig vedtatt låneramme. 

 

Kommunen innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for 65,3 millioner kroner, 

15,3 millioner kroner mer enn årets låneopptak på 50 millioner kroner i Husbanken. 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 161,3 

millioner kroner.  

 

Beregnet minimumsavdrag for 2017, i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7, ble 70,9 millioner 

kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 74,1 millioner kroner. Det betyr at 

kommunen betalte 3,2 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag. 
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Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner er 90,9 millioner kroner i 2017, hvilket 

innebærer at kommunen betalte 16,8 millioner kroner mindre enn ordinære nedbetalinger. 

Kommunen inngikk i 2017 en ny låneavtale om avdragsfritt lån for å tilpasse avdragene til 

minimumsavdragsnivået og har nå to såkalte bullet-lån i sin gjeldsportefølje. Bullet-lån er 

avdragsfrie lån som forfaller i sin helhet på siste termin og som øker refinansieringsrisikoen på 

sikt. 

 

I 2017 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 5,1 millioner kroner. 

Kommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Driftsresultatet i 2017 muliggjør økte avsetninger til fond (både disposisjonsfond og 

investeringsfond), som er nødvendig for å kunne delfinansiere nye investeringer med egne 

midler og ha en buffer opp mot uforutsette hendelser, både inntektssvikt og økte kostnader.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport 2017 Finansområdet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 18/557-3   Arkiv: 223 &00  

 

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler- nytt saksfremlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Formannskapet 20.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

De foreslåtte retningslinjer for tildeling av prosjektmidler vedtas.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Formannskapet behandlet i sak 25/18 Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler. 

 

Følgende ble vedtatt: 

Saken utsettes. Rådmannen utarbeider nytt forslag etter malen fra Buskerud Fylkeskommune. 

Saken legges frem i Kommunestyrets møte 08.03.18. 

 

Det fremmes derfor delvis ny sak om retningslinjer for tildeling av prosjektmidler. 

 

Det er sjekket med BFK hvilke retningslinjer de har for slike midler. De har ikke frie regionale 

utviklingsmidler lenger. Tidligere var det midler til kommuneregionene, men fra 2017 har ikke 

BFK hatt slike midler. 

Alle fylkeskommunens utviklingsmidler og ordinære midler er nå bundet opp i ulike program 

som kunngjøres gjennom regionalforvaltning.no. Det er derfor ulike tildelingskrieterier for de 

ulike programmene. Rådmannen har tatt utgangspunkt i krieterier for næringsutvikling i 

distriktskommuner, og tilpasset disse Ringerike kommune sitt behov. 

 
I vedtak i sak 133/17 i kommunestyret den 30.11.17 fikk rådmannen i oppdrag å utarbeide retningslinjer 

for denne nye søkbare ordningen. Formannskapet er tilført nye midler som kan brukes til finansiering av 

prosjekter som bidrar til vekst og utvikling av Ringerikssamfunnet. Formannskapet kan tildele midler 

etter grunngitt søknad.  

Rådmannen anbefaler at midlene som skal brukes må målrettes dvs at tildeling vil kunne gis til 

utviklingsprosjekter som bygger oppunder kommunens vedtatte målsettinger. Dette for å oppnå 

langsiktige resultater. Disposisjonsfondet til formannskapet er på 6 mill kroner i 2018.  

Saken omhandler kriterier/ retningslinjer for tildeling av midler.  



  Sak 28/18 

 

 Side 8 av 73   

 

 

Målsettinger  

 

Ringerike kommunens visjon er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Det er vedtatt overordnende målsettinger innenfor befolkning, næring, by – og lokalsamfunn og 

kommunen som organisasjon. 

 

Rådmannen foreslår at retningslinjene skal bygge oppunder målsettingene innenfor næring. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Kommunestyret vedtok den 30.11.17 i sak 133/17 Årsbudsjett 2018- Handlingsprogram 2018-2021  

Utdrag fra vedtaket.  

Formannskapets disposisjonsfond økes med kr 3 mill til kr 6 mill.  

 

6.2 Formannskapets disponible midler  

Ringerike kommune avsetter for 2018 6 millioner kroner til Formannskapets disposisjonskonto. For 

øvrig forvalter Formannskapet fonds midler til utviklingstiltak etter egne fonds regulerte regler. For 

tiden tilsvarer dette en fondskapital samlet på 21 millioner kroner.  

Det legges i årene fremover opp til mer aktiv bruk av disse midlene i arbeidet med vekst- og 

samfunnsutvikling.  

 

6.5 Forhold til Ringerike Utvikling AS  

Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS. Det betyr ikke at selskapet opptrer på vegne 

av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som aktør når det gjelder 

samfunnsutviklingen.  

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra eierne. Ringerike 

kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i såkalt grunnfinansiering. Ringerike 

kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner. Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 

mill. 2019. Disse midlene vil bli omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på 

prosjektfinansiering og etter begrunnet søknad.  

 

Rådmannen gis i oppgave å utvirke forslag til retningslinjer for den nye ordningen Det er 

Formannskapet som basert på konkret saksfremlegg som tar stilling til om støtte skal gis eller ikke. Se 

for øvrig foreliggende forslags punkt 6 om Formannskapets disponible midler med formål styrket 

utviklingsarbeid.  

 

BFKs tildelingskriterier. 

 

BFK har midler det kan søkes på innenfor næring. 

 

De har følgende programområder med sine tildelingskriterier. 

 

 Oppfølging av næringsplan 

 Utviklingsstøtte til innovasjonsaktører 

 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 

 Internasjonale forprosjekt-midler 

 Aktivitetsturisme i Buskerud 

 Grønn Vekst 

 Kompetanse i regionale næringsmiljøer 
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 Næringsutvikling i distriktskommuner 

 Regionalt innovasjonsprogram 

 FORREGION 

 
 

Rådmannen har tatt utgangspunkt i kriterier for næringsutvikling i distriktskommuner som mal 

for retningslinjene for prosjektmidler i Ringerike kommune, og tilpasset disse til Ringerike 

kommune sitt behov. 
 

Rådmannen foreslår følgende kriterier for Ringerike kommunes – utviklingsmidler. 

 

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler 

 

Formannskapet fatter vedtak om tildeling etter en begrunnet søknad. 

 

Midlene er søkbare. Søknadsfrist 01.03 årlig. Dette kunngjøres. 

 

Midlene tas fra formannskapets disposisjonskonto. 

 

Det utarbeides elektronisk søknadsskjema som mal for søknaden. 

 

Tiltaket / prosjektet må oppfylle følgende mål 

 

 Prosjektet/ tiltaket skal gi merverdi for samfunnet/ kommunen 

 

Konkret skal tiltak/ prosjekt som får midler: 

 

 Bidra til økt attraktivitet 

 Bidra til reel verdiskapning i lokalsamfunnet. 

 Bidra til nye arbeidsplasser eller vekst i allerede eksisterende næringsliv. 

 

Temaer for prosjekter det kan søkes om 

 

Prosjektene skal være innenfor den til enhver tid vedtatte næringsstrategi for Ringeriksregionen. 

 

Det er en forutsetning at søker har gjort seg kjent med innholdet i planen. 

 

Temaer for utlysning i 2018 er: 

 

 Næringsattraktivitet, tiltrekke seg potensielle etablerere og beholde eksisterende bedrifter 

 Skape høy attraksjonskraft 

 

Søknadens innhold 

 

I vurderingen kommunen skal gjøre av innkomne søknader vil det legges vekt på  

 

 Klare mål 

 Konkret vurdering av resultat og læring for videre arbeid. 

 God lokal forankring (følger opp strategier og planer med konkrete tiltak) 

 Innovasjonsgrad og verdiskapningpotensial 

 Fremtidsrettet og bærekraftig. 
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Ringerike kommune ønsker at det søkes om prosjekter av en viss størelse. I mindre prosjekter vil 

søknaden måtte vise hvordan aktiviterer skal bidra til ovennevnte kriterier. I prosjekter med finansiering 

fra flere aktører, der det tildeles mer enn 500 000kr må det beskrives og senere rapporteres / 

dokumenteres på resultater og effekter. 

 

Hvem kan søke 

 

 Bedrifter i samarbeid 

 Organisasjoner 

 Offentlige aktører 

 Frivillige organisasjoner relatert til næringsutvikling. 

 

Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til enkeltbedrifter. 

 

Hva slags type prosjekter kan det søkes om 

 

 Det kan søkes om forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt 

 For prosjekter som planlegges over lenger tid enn et år, må fullstendig plan legges frem også for 

resten av planperioden 

 

Tilskuddsandel 

 

Prosjektet skal være fullfinansiert. Det forevntes noe egenfinansiering av prosjektet minimum 30%. 

 

Forutsetning for tildeling av midler 

 

Støtte skal tildeles i henhold til EØS- avtalens statstøtteregelverk. Ved tildeling av støtte til prosjekter 

og tiltak der støttemottaker er å anse som et foretak, bedriftsnettverk o.l skal bestemmelsene om « 

gruppeunntak» i statstøtteregelverket legges til grunn dersom tilskuddet ikke kan gis som bagatellmessig 

støtte. 

 

Rapportering 

 
Formannskapet holdes fortløpende informert om framdriften i prosjekter som har mottatt midler. Dette 

kan gjøres gjennom muntlige orienteringer eller notater hvert kvartal fra prosjekteier.  

Det rapporteres i tertial på hvor mye og hvilke prosjekter som er tildelt midler.  

Når prosjektet er avsluttet skal det fremlegges en sluttrapport med revisor godkjent regnskap. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Formannskapet har bedt rådmannen å utarbeide forslag til retningslinjer for tildeling av midler fra 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

Rådmannen mener midlene bør målrettes. Rådmannen har forstått at politikerne vil kunne gi midler til 

prosjekter som bidrar til vekst og utvikling i kommunen, prosjekter som gir merverdi for samfunnet/ 

kommunen.  

 

Rådmannen foreslår derfor at midlene kun skal kunne tildeles til prosjekter som bygger opp om og 

bidrar til positiv næringsutvikling i kommunen.  

 

Rådmannen utarbeider elektronisk skjema for søknaden. 



  Sak 28/18 

 

 Side 11 av 73   

 

  

Søknadsfristen settes til 01.03 årlig. Rådmannen foreslår at det i 2018 mottas søknader forløpende og at 

søknadfristen først trer i kraft fra 2019. Rådmannen foreslår at midlene kunngjøres slik at dette blir 

kjent for allmenheten. 

 

Søknad må sendes Ringerike kommune, denne må være begrunnet, administrasjonen forbereder saken 

og vurderer søknaden utfra de retningslinjer som til enhever tid er gjeldende, rådmannen innstiller i 

saken på vanlig måte. Formannskapet tildeler prosjektmidlene.  

 

Rådmannen anbefaler at hver søknad blir vurdert i henhold til gjeldende statsstøtteregelverk, slik at vi er 

sikre på at vi ikke gir tilskudd som kan være i konflikt med dette.  

 

Rådmannen mener det er viktig at formannskapet blir løpende orientert fra prosjekteier om fremdriften 

og effekten av prosjektet. Rådmannen ønsker i tillegg til den løpende orienteringen at det legges frem en 

sluttrapport med revisor godkjent regnskap ved prosjektets slutt. Dette for å sikre at midlene blir 

benyttet til det formålet det er tildelt midler til.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 17/770-7   Arkiv: 223 D10  

 

Drifttilskudd - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringkollen skianlegg AS har drevet alpinbakken «Ringkollen Parken» siden 2014 i samarbeid 

med Hønefoss brettklubb. Med dårlige vintere og kort sesong er økonomien i selskapet svak, 

og har vist årlig underskudd på 250-300 000 kr. Samtidig har en ikke klart å gjennomføre 

nødvendige vedlikeholds- og utviklingsprosjekter, som bl.a. å fornye anleggets billettsystem.  

Ringkollen skianlegg har derfor søkt kommunen om årlig støtte til driften. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret behandlet saken (K-sak 124/17) og ba om at det gjennomført et dialogmøte 

med sikte på å finne en løsning for alpinsenteret. 

 

I møtet  kom det fram at situasjonen for alpinsenteret før inneværende sesong startet var 

prekær.  

Momenter som kom fram i møtet: 

- kombinasjonen og synergien mellom Ringkollstua og alpinanlegget er viktig for begge 

parter. 

- Som alternativ til årlig driftstilskudd foreslo alpinsenteret   

o investeringsstøtte til nytt heiskortsystem til ca. 250 000 kr 

o en sum til nedbetaling av lån  

o kommunal støtte til barneheisen 

- Alpinanlegget så det og som en mulighet å dele ut gratis årskort til et årskull i 

grunnskolen 

- Alpinanlegget har søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om midler, men fått avslag. 

Stiftelsen støtter lag/foreninger, ikke private aktører. 
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Alternative løsninger 

Alternative forslag til vedtak kan være å gi engangstilskudd til investeringer, eller et årlig 

driftstilskudd: 

- Ringerike kommune gir et engangstilskudd til Ringkollen Parken til nytt billettsystem. 

Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonsfond. 

- Ringerike kommune gir årlig tilskudd til Ringkollen Parken.  Beløpet innarbeides i 

årsbudsjett ved 1. tertial. 

 

Juridiske forhold  

I utgangspunktet setter EØS-avtalen grenser for mulighetene norske myndigheter 

har til å gi støtte til næringsvirksomhet. Dette er ikke utredet i denne saken. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet av kommunestyret i sak 124/17 og det ble gjort følgende vedtak: 

Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at denne parken er det eneste anlegget av sitt slag i kommunen og at det 

beriker vintertilbudet til barn og unge i regionen. Rådmannen er fortsatt tilbakeholden med å 

tilrå tilskudd som kan bli en årlig utgift for kommunens drift og ønsker ikke noen kobling 

mellom økonomisk støtte og rabattsystemer til visse målgrupper. 

 

Vedlegg 

Saksutredning K-sak 123/17 Driftstilskudd Ringkollen Parken med søknad 

Vedtak i K-sak 123/17 

Referat fra møte med Ringkollen Parken 

 

 

 Ringerike kommune, 24.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 18/645-1   Arkiv: 252  

 

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

30/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune beskriver en økt satsing rettet mot vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Viktige tiltak er utviklingen av et variert tilbud av egnede boliger i gode bomiljø, 

veiledning om det private boligmarkedet og hjelp til kjøp av egen bolig. Slik hjelp baseres på en 

langt mer aktiv bruk av startlån.  

Dette er penger kommunen låner rimelig fra husbanken, for så å låne disse ut igjen til aktuelle 

innbyggere som startlån. For å hjelpe vedkomne til å holde boutgifter på et akseptabelt nivå, og for å 

for å unngå behov for supplerende sosialhjelp, kan nå kommunen benytte startlån for å fullfinansiere 

boligkjøpet. Dette sikrer også kommunen, da man vil ha 1. prioritet i boligen som sikkerhet for 

engasjementet. 

Førstegangsetablerere skal fortsatt spare penger til egenkapital, og faller som regel utenfor 

målgruppen. Barnefamilier er den gruppen som prioriteres i Ringerike kommune. 

Leiemarkedet er for tiden presset, og med de utviklingstrekk som beskrives i regionen, er det lite 

som tyder på at dette forholdet endres. Boutgiftene for vanskeligstilte som av forskjellige grunner er 

diskvalifisert i forhold til ordinære boliglån i bank og som dermed er avhegige av å leie bolig, kan 

ofte langt overskride kostnadene ved å eie. 

Høye boutgifter, der husleie er en hovedingrediens, generer økte sosialhjelpsutgifter for kommunen. 

Dette fordi lovverket garanterer innbyggerne et visst minimum å leve for etter at boutgiftene er 

betalt. Med boutgifter menes i denne sammenheng både husleie, avgifter, fyring o.l. Aktiv bruk av 

startlån er derfor et av de viktigste verktøy/tiltak staten har gitt kommunene for å redusere 

sosialhjelpskostnadene og for bekjempelse av barnefattigdom. 
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Beskrivelse av saken 

Vedatt «Boligsosial handlingsplan» samt kommunens nye vedtatte retningslinjer for tildeling av 

startlån, har ført til at langt flere har kunnet benytte tilbudet i 2017. Husbanken rapporterer at 

kommunen nå er på riktig vei, og imøtekom en søknad fra Ringerike kommune om en 

tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner for 2017 med 15 mill. kroner. 

Ringerike kommune har gjennom flere år lånt inn 35 mill. kroner/årlig som videreformidles som 

startlån. Beløpet har ligget inne i økonomiplanen for de forskjellige perioder. Tilsvarende beløp ble 

innlånt i 2017, men i tillegg ble det akseptert overført 52 mill. kroner i ubrukte midler fra 2016. 

Dette var restanser som var etablert på grunn av tidligere tildelingspraksis samt manglende 

saksbehandlerkapasitet bl.a. på grunn av sykdom. Dette var også en av årsakene til at det ble 

nødvendig å organisere tjenesten annerledes i 2017. 

Implisitt tilleggsbevilgningen fra husbanken på 15 mill. kroner i desember, disponerte kommunen 

derfor kr. 102 000 000,- til startlånsordningen. I tillegg disponerte kommunen 7,9 mill. kroner for 

tilskudd til utbedring, tilpasning og etablering. Da husbanken nå anbefaler å benytte ordningen med 

opptil 50 års nedbetalingstid på startlån, kan den månedlige kostnad på startlånet reduseres så 

vensentlig at behovet for tilskudd minimaliseres. 

I 2017 godkjente Ringerike kommune søknader om startlån på samlet kr. 99 000 000,- (65.3 mill. er 

utbetalt, og 33,7 mill. er forhåndsgodkjent). I tillegg er det utbatlt tilskudd på kr. 2 528 000,- til 

utbedring og etablering og forhåndsgodkjent et tilskudd på kr. 1 050 000,- til etablering. 

For å kunne håndtere intensjonene i boligsosial handlingsplan i tråd med husbankens føringer, samt 

den pågang boligtildelingskontoret registrerer, vil behovet for midler i 2018 ligge på ca. 100 mill. 

kroner. Handlingsplanens avsetning på 35 mill. korner/år, og som ble videreført i budsjett 2018 vil 

derfor ikke være tilstekkelig. 

 

Rådmannens vurdering 

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant/sikkerhet i den boligen som blir 

anskaffet. Klienten betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å opparbeide 

seg egenkapital og ta del i den veksten som regionen nå opplever på boligmarkedet. Dette er viktig, 

særlig for barnefamilier med lav inntekt og dermed på sikt kan være med på å redusere 

barnefattigdom.  

Med den vekst som nå er i markedet, oppfatter rådmannen at utlån av startlån innebærer svært liten 

risiko for kommunen. Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen kommunale 

administrative oppgaver utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging av klient/familien. 

Pr. i dag har kommunen avsatt et «tapsfond» på kr. 530 000,-, men har aldri hatt behov for å 

tapsføre noe på disse lånene.  

Pågangen etter startlån er nå stor, og kommunen vil ikke greie å opprettholde denne satsingen uten 

et økt innlån. Rådmannen anbefaler at rådmannens fullmakt til å låne inntil 35 mill. kroner til 

startlånsordningen, utvides til inntil 100 mill. kroner, for å dekke det faktiske behov for startlån i 

Ringerike kommune. 
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Vedlegg 

 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 13.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99923 
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Arkivsaksnr.: 17/4413-5   Arkiv: Q34  

 

Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 

 

  

 

Sammendrag 

 

Etablering av ladepunktene er et krav i henhold til parkeringsforskriften. Tidsfrist for etablering 

er 01.07.2018. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal etableres ladepunkter på 

minimum 10 % av det totale antall p-plasser.   

 

Det er ikke krav til type lader, men Norsk Elbilforening anbefaler å etablere semi-

hurtigladepunkter (inntil 22 kW om strømkapasiteten er tilstede). Elbilforeningen uttaler også 

at hurtigladepunkter (50 kW) fortrinnsvis bør bygges ut ved hovedfartsårene. Hurtigladere er 

derfor ikke tatt med i vurderingen for de kommunale p-plassene.  

 

«Ladeparker» foretrekkes fremfor mange p-plasser med få ladeplasser. Anbefalingene er å 

samle flere ladepunkter på et fåtall p-plasser. Nærhet til trafo (dvs. kort avstand å grave), med 

god kapasitet og fortrinnsvis 400 V er en fordel av hensyn til økonomien. En fordeling av 

grunninvesteringen ved større anlegg på flere ladepunkter, resulterer i en rimeligere 

gjennomsnittskostnad pr ladeplass. 
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Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. kr 6,0 millioner kroner (inkl. mva.). Prosjektet må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Som en følge av investeringen blir det behov for økt årlig 

budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter. Nivå fremskaffes i løpet av 2018.  

 

Det forslås å opparbeide nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt til presteboligen 

ved Hønefoss kirke. Denne plassen har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon 

i kombinasjon anleggsarbeidene ved etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. 

Med dette kan det tilføres 16-20 nye p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris. 

Kostanden til dette, ca. kr 400.000,-.  

 

Beregnet totalkostnad for prosjektet er ca. 6,0 millioner kroner. Prosjektet må gis en 

tilleggsbevilgning, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet for 2018. Uten 

dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til parkeringsforskriften. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ved tidligere behandling av sak om ladepunkter for ladbar motorvogn ble det fattet vedtak om 

å utrede kostnanden ved å etablere hurtigladepunkter som erstatning eller supplement til 

ordinære ladepunkter.  

 

Administrasjonen har avholdt infomøte med Norsk Elbilforening og de anbefaler at kommunen 

tilbyr høyest mulig ladeeffekt på ladepunkter, utfra det som er mulig avhengig av trafoene og 

strømnettet. De anser det som tilstrekkelig å etablere ladepunkter, som enten i dag eller i 

fremtiden, kan lade med inntil 22 kW. Denne typen ladepunkter kalles semi-hurtiglader. I 

praksis er det samme ladepunkter som kan gi lading fra 3,6 kW ved 230 V spenning til 22 kW 

ved 400 V spenning. Hurtiglading kan oppnås når 400 V er tilgjengelig i Ringerkiksk-Kraft’s 

trafo i nærheten av p-plassen. Alternativt må trafo bygges om. Mer info om av hva hurtiglading 

er, finnes i vedlegget «Hva er hurtiglading». El-biler har ulik mulighet for å motta lading (maks 

ladekapasitet), hvor den mellom biltyper varier fra 3,3 kW til 43 kW. Mer info om lading av 

ulike biltyper finnes i vedlegg «Info om lading av ulike bilmerker».  

 

Andre kommuner, som Kongsberg, Drammen og Gjøvik har valgt en ladetype som lader med 

en effekt fra 3,6 kW til 7,2 kW pr i dag. Oslo kommune har i sin anskaffelse «Rammeavtale for 

ladestasjoner for ladbare biler inkludert etablering, drift og vedlikehold» valgt å skaffe tilbud på 

semi-hurtigladere med ladeeffekt 3,5 kW (normallading) til 22 kW (semihurtiglading). Se side 

5 i vedlegg «Oslo kommune Kravspesifikasjon – ladestasjoner 2017» 

 

Elbilforeningen mener at hurtigladepunkter (fra 50 kW) bør etableres langs hovedfartsårene 

hvor bilistene stanser en kort tid for en et raskt påfyll av strøm. Typisk sted hvor 

hurtigladepunkter bør etableres er f.eks. ved steder som Gjestegården på Hvervenkastet eller 

ved en fremtidig servicestasjonen ved Styggdalskrysset (ny E16), hvor bilførere kan lade raskt 

og ta en kaffekopp/matbit samtidig. Ringerike kommune har ikke p-plasser langs 

hovedfartsårene utenfor sentrum. På bakgrunn av Elbilforeningens råd utelukkes 

hurtigladepunkter med så høy ladekapasitet på de kommunale p-plassene.  
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Ca. 10 stk. hurtigladepunkter finnes fra før i Ringerike kommune (Hvervenkastet, Eikli, Sokna 

og Nes i Ådal), og ingen av disse er på kommunale p-plasser. Se vedlegg «Muligheter for 

hurtiglading på Ringerike»  

 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 prosent av totale antall plasser. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal 

etableres ladepunkter på minimum 10 % av det totale antall p-plasser, se Tidligere 

behandlinger og vedtak.   

 

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, og de oppgir at disse nå krever mye 

vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 500 stk., hvorav 10 % utgjør 50 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 50 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Elbilforeningen opplyser at p-plasser med flere ladepunkter blir mer oppsøkt enn p-plasser med 

få ladepunkter, da sannsynligheten er større for å finne et ledig ladepunkt når det er mange på 

et og samme sted. Det er derfor fordelaktig å etablere flere nye ladepunkter på noen av 

kommunens «større» p-plasser. Dette vil også gi «stordriftsfordeler» pr. målerskap og ved 

gravearbeidene som må gjøres med strømtilførselen. Ladepunkter ved gateparkering anses som 

uaktuelt.  

 

Av den grunn foreslås det å etablere 3 stk. «ladeparker» på 3 forskjellige p-plasser i Hønefoss, 

samt at det settes opp 4 nye ladepunkter på p-plass hvor gamle/defekte byttes ut. 

Hoffgårdsgate (nr 17) og Kirkegata 10 (nr 23) sees som et område da de ligger «vegg i vegg». 

Forslag på fordeling av ladepunktene er fremstilt i Tabell 1. Optimal fordeling justeres når 

områdene detaljplanlegges.  

 

I vedlegg «Kart over p-plasser med lading» er p-plassene med forslåtte ladepunkter merket 

med rød firkant rundt p-plassens nummer, jfr. tabellen under.  

 

Det foreslås at det opparbeides nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt for 

presteboligen ved Hønefoss kirke, se kartskissen under. Jfr. Reguleringsplan fra 1984 er 

Kirkegata 10 regulert til parkeringsformål, se vedlegg «Reg pl 64-21_1984». Tomten er i dag 

en grusplass. Etter at brakkeriggen ble fjernet når byggeprosjektet på Hønefoss kirke var 

ferdig, ble denne grusplassen raskt oppdaget og tatt i bruk som gratis p-plass. Denne plassen 

har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon i kombinasjon anleggsarbeidene ved 

etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. Med dette kan det tilføres 16-20 nye 

p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris.  
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Tabell 1: Forsalg på fordeling av nye ladepunkter 

 

 
  

 

 

Skilting av p-plassene med lademulighet skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler 

under lading». Om det i fremtiden vil oppfattes som mangel på lademulighet (ledige 

ladeplasser) og kommunen ønskes raskere rullering på ladeplassene, kan det eventuelt innføres 

makstid på lading f.eks. 2 eller 3 timer.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Formannskapet behandlet 21.11.2017 sak ang. etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn, 

saks nr. 17/4413.  

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.  

4. Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn. Det etableres hurtig ladepunkter for ladbar 

motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med minimum 10 % andel av totalt antall p-

plasser. Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostander ved etablering av 

hurtigladepunkter. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

Erfaringstall på etablering av semi-hurtigladere er ca. kr 30.000,- pr ladepunkt med effekt inntil 

22 kW. Prisen for hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere, ca. 500.000,- pr stk., da det må 

større utbedringer på infrastrukturen (ny trafo, nytt ledningsnett etc.). Grunnet veldig høy pris 

på hurtigladere (50 kW) og anbefalingen fra Elbilforeningen, er det kun jobbet frem en 

totalkalkyle for semi-hurtigladere.  

 

På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det også settes opp et målerskap for 

registrering av strømforbruk. Kostand pr. målerskap er ca. kr 60.000,-. Det må gjøre 

utbedringer på enkelte av trafoene, graves, legges ny strømtilførsel og montere ladepunkter. 

Kostander for dette er synligjort i Tabell 2. 

 I tillegg kommer kostander til etterarbeid (asfaltering, beplantning, kantsteiner, istandsetting, 

etc.), anslått til kr 500.000,-. Samt kostander til konsulent/prosjektleder for å få prosjektet 

gjennomført, anslått kostand til dette er ca. kr 400.000,-. 

 

Kostnaden ved opparbeidelse av Kirkegata 10 til p-plass er anslått til kr 400.000,-. 

  

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. 6,0 millioner kroner (inkl. mva.), inkludert kostanden ved å opparbeide et nytt 

parkeringsareal på Kirkegata 10. 

 

Investeringsmidler til dette prosjektet er ikke inne å årets budsjetter. Prosjektet med en 

totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner trenger en tilleggsbevilgning til prosjektering og 

gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til 

parkeringsforskriften.  

 

Det vil som en konsekvens av anskaffelsen bli behov for å øke det årlige driftsbudsjettet til 

drift/vedlikehold og strømutgifter. Nivå for dette vil fremskaffes i løpet av 2018 og innarbeides 

i driftsbudsjettet for 2019. 
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Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for strømforbruk ved lading, da dette ble vedtatt av 

Formannskapet 21.11.2017. Strømprisen for lading blir i henhold til markedspris på ladestrøm 

fra andre aktører.   

 

 

Tabell 2: Forkalkyle på prosjektet 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens 

p-plasser, i henhold til tidligere vedtak (10% andel).  

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Prosjektet med en totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i 

henhold til parkeringsforskriften, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet 

for 2018. Kostanden til opparbeiding av ny p-plass på Kirkegata 10 er inkludert i bevilgningen.  

 

Behov for økt årlig budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter fremskaffes i løpet av 2018. 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 

 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 

 

 

 

Vedlegg 

Hva er hurtiglading? 

Info om lading av ulike bilmerker 

Oslo kommune Kravspesifikasjon - ladestasjoner 2017 

Mulighet for hurtiglading på Ringerike 

Kart over p-plasser med lading 

Reg pl 64-21_1984 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 
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Arkivsaksnr.: 15/8928-68   Arkiv: L12  

 

kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til 

høring av planforslag 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 
2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 
3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger på 

private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 
4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette må 

synliggjøres i planforslaget og antas å gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen og Follummoen samt innkjøring til Hønefoss nord.  

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 
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Sammendrag 

SVV legger frem forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til høring og 

offentlig ettersyn og presenterer i alt fire alternativer som alle i hovedsak løser hovedmålene 

med ny vegstrekning E16. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og 

bygging av tofeltsvei med mulighet for utvidelse til fire felt. 

 

På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging av veitrasè anbefaler 

rådmannen ikke alternativ C. Dette er med bakgrunn i at dette alternativet båndlegger bruken 

av boligarealer og kan ha negativ virkning på eiendommenes verdi samtidig som det ikke vil gi 

hjemmel hverken til å kreve innløsning for berørte eller å tilby innløsning. Dette vil kunne 

medføre en svært uheldig situasjon for enkeltpersoner som rammes.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i 

Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss 

sentrum og store miljøforbedringer. 

Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at trafikken fjernes fra Gummikrysset i 

nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den den bratte og lange Eggemobakken som kan være 

uberegnelig vinterstid. 

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og 

Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 

min og 4,5 min.   

Foreslått ny vegløsningen vil også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og 

Eggemoplatået. 

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje. 

Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger og tar 

stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard på ny veg. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom 

Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk 

virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for 

berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-11. 

 

Juridiske forhold  

Planen fremmes ette PBL §3.7 som gir mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre 

regulering frem til høring av planforslaget. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5.2016 – 1.7.2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06.2016, hvor kommunen vedtok 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av 

Formannskapet 20.09.2016 beh.nr. 175/16. 
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Økonomiske forhold 

 Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av 

eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre 

konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom. 

 
Behov for informasjon og høringer 

 Kommunedelplanen forholder seg til Plan og bygningslovens (Pbl) krav om medvirkning. Det 

har i tillegg vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og åpne folkemøter 

for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt grunneiermøte 28.februar, folkemøte 

7.mars og orientering for kommunestyret 8.mars for å orientere om planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

 Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-red. 

Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn 

til måloppnåelse og konsekvens. Valg av alternativ vil derfor avhenge av hvordan de ulike 

hensynene planen berører blir vektet. Alle alternativene må anses som mulige trasèer. 

 

SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert 

begrunnet med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve- Nymoen og at dette 

alternativet gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. 

Investeringskostnadene er beregnet å være ca. 600mill. lavere enn for fullverdig utbygging av 

C som igjen er ca. 600mill lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for 

alt. B og C.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre 

behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig 

omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil 

imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning 

av privat eiendom. 

Planforslaget ligger ute til høring og det må forventes at forhold som kan ha betydning for 

vurderingen av de ulike alternativene kan komme som følge av denne.  

Det er ønskerlig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Det kan være aktuelt å 

opprettholde flere trasèer dersom dette er nødvendig for å gi fleksisbilitet i forhold til 

usikkerheten rundt videreføringen mellom Nymoen og Ve. En slik løsning må i så fall sees opp 

mot ulempene slik båndlegging medfører.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen- 

Eggemoen er lagt ut til offentlig ettersyn.  

Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet 

forventes å bli vesentlig.  

De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og 

det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle. 
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Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til 

videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også 

en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet.  

 

I anbefalingen til SVV vises det til at alternativ C-redusert har en langt lavere kostnad og gir 

større flekisbilitet til videre veiløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn fra sør, enn dersom 

man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en mulig fremtidig trasè 

som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne trasèen er ikke utredet 

nærmere men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor positiv eller stor 

negativ betydning for beboere på Nymoen.  

Rådmannen ser det som problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige 

løsninger. I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot 

Hensmoen, støyskjerming eller innløsning av boliger inne. Det er også uklart om etablering av 

gang/sykkelvegnett er med som i A, B og C. 

Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten 

som ved alt A, B, og C men også de samme ulempene i form av økt trafikk med de 

utfordringer dette skaper for støybelastning og kapasitetsutfordringer i eksisterende kryss. At 

samfunnsnytten allerede er tatt ut kan gjøre det vanskeligere å få prioritert senere tiltak som 

fort kan få negativ samfunnsnytte. 

Rådmannen anser likevel at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ forutsatt at 

konsekvensene av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget og 

foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen.  

Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av 

eiendommene langs E16 på Nymoen. 

 

 

Vedlegg 

Linker til SVV hjemmeside 

1. Planbeskrivelse.pdf  

2. Planbestemmelser og plankart 2.2.2018.pdf  

3. Tegningshefte 2.2.2018.pdf  

4. ROS-analyse.pdf  

5. Tiltaksbeskrivelse og teknisk beskrivelse veg.pdf  

6. Trafikkberegninger 2.2.2018.pdf  

7. Geoteknisk vurderinger 2.2.2018.pdf  

8. Kulturmiljø og kulturminner 2.2.2018.pdf  

9. Landskapsbilde.pdf  

10. Nærmiljø og friluftsliv 2.2.2018.pdf  

11. Naturmangfold 2.2.2018.pdf  

12. Naturressurser.pdf  

13. Hydrologi 2.2.2018.pdf  

14. Vannmiljø 2.2.2018.pdf  

15. Støy- og luftforurensning 2.2.2018.pdf  

16. Lokal og regional utvikling 2.2.2018.pdf  

17. Prissatte konsekvenser2.2.2018.pdf  

18. Skisseprosjekt konstruksjoner.pdf  

19. Konsekvensutredning-kortversjon.pdf 

Møtereferat Grunneiermøte 28.02.2018 (vedlagt som dokument) 
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 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 18/754-1   Arkiv: 270  

 

Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

  

 

1. Innledning 

Rådmannen fikk 21. november 2017 en bestilling fra ordføreren vedrørende kommunens 

håndtering av erstatningssaker med påstander om blant annet anført tapt skolegang. Ordføreren 

ønsket blant annet en orientering om hovedtrekkene ved kommunens håndtering av slike saker, 

herunder de vurderinger som på faglig, prinsipielt eller kurant grunnlag er/blir gjort. 

 

I det følgende vil rådmannen ved kommuneadvokatkontoret gi en kort redegjørelse for 

gjeldende rutiner for administrasjonens håndtering av erstatningssaker samt beskrive råd for 

videre håndtering av slike saker.  

 

2. Gjeldende rutiner for håndtering av erstatningskrav 

Kommuneadvokatkontoret har i dag fem erstatningssaker til behandling. Disse sakene har 

kommet til kommunen på ulike måter. En sak kan for eksempel oppstå ved at krav fremmes 

ovenfor ordfører direkte eller at kravet fremmes for kommuneadvokatkontoret. Etter at 

administrasjonen har fått saken, har sakene i hovedsak vært håndtert av 

kommuneadvokatkontoret.  

 

I noen av sakene har det vært avholdt møter med administrasjonen slik at vedkommende det 

gjelder har fått mulighet til å fremme sitt syn muntlig. Dette har kun vært orienteringsmøter og 

beslutninger har ikke blitt truffet i slike møter.  

 

Erfaringen er at flere tar kontakt med kommunen for å få muligheten til å legge frem sin sak 

(gjerne muntlig) i den tro at dette i seg selv er tilstrekkelig for å få en eller annen økonomisk 

kompensasjon fra kommunen. Kommuneadvokatkontoret er tydelig på at for at kommunen 
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skal kunne vurdere et økonomisk krav eller liknende, må det fremmes et formelt krav mot 

kommunen – gjerne via en advokat. Det er først når det er fremmet et formelt krav mot 

kommunen at eventuelle erstatningskrav kan gis en grundig vurdering. Dette er også viktig ut 

fra likebehandlingsprinsippet.  

 

Etter at kommunen mottar et formelt krav, sendes saken over til vårt forsikringsselskap for 

vurdering. Enten svares saken ut av forsikringsselskapet direkte eller så bes 

kommuneadvokatkontoret om å håndtere saken på vegne av forsikringsselskapet. Det er viktig 

å bemerke at kommunen ikke kan gå inn i en forliksdiskusjon uten at dette er avklart med 

forsikringsselskapet. Dette for å ikke miste retten til forsikringsdekning.  

 

3. Råd for videre håndtering av erstatningssaker 

Kommunens politikere har en viktig ombudsrolle for kommunens befolkning. For å 

opprettholde tilliten til denne ombudsrollen, anbefales det at kommunens politikere ikke går i 

dialog med innbyggere i enkeltsaker. Dersom politikerne mottar enkeltsaker/henvendelser 

direkte, bør disse henvises til rådmannen for videre oppfølgning. På grunn av behovet for å 

sikre en tydelig ombudsrolle, samt likebehandlingsprinsippet, bør ikke politikerne gå i dialog 

med innbyggere om enkeltsaker. Dette betyr selvfølgelig ikke at kommunens folkevalgte ikke 

kan følge opp en sak ovenfor rådmannen. En oppfølging av et sakskompleks ovenfor 

rådmannen er en naturlig del av ombudsrollen. 

 

Ordinære erstatningskrav omfattes av kommunens forsikringsordning. En forutsetning for 

forsikringsdekning, er som tidligere nevnt, at kommunen ikke går i noen realitetsdrøftelser eller 

forliksforhandlinger med den som fremmer kravet. En slik dialog er det forsikringsselskapet 

som skal håndtere.  

 

Oppreisningskrav (erstatningskrav for tort og svie) faller utenfor kommunens 

forsikringsdekning. Slike krav håndteres av kommuneadvokatkontoret. For ordens skyld gjør 

vi oppmerksom på at det skal svært mye til for å nå frem med et slik krav. En forutsetning vil 

være at kommunen har opptrådt grovt uaktsomt.  

 

Å følge opp visse sakstyper på generelt grunnlag, er en viktig oppgave for kommunens 

politikerne. Dette er et viktig element i ombudsrollen som tilligger de folkevalgte. En generell 

håndtering av en sakstype kan for eksempel være at kommunens politikere finner at en 

sakstype kan løses ved at det opprettes en billighetserstatning som kan gis for en bestemt sum 

på visse vilkår. Dette kan for eksempel være en billighetserstatning for innbyggere som 

fremmer krav på bakgrunn av at kommunens dokumenter vedrørende vedkommende er 

kommet på avveie. Et sekretariat kan eventuelt håndtere slike søknader for den perioden 

erstatningsordningen skal gjelde for. En billighetserstatningsordning er også i samsvar med 

likebehandlingsprinsippet.    
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 Ringerike kommune, 20.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Lena Fagervold 
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Arkivsaksnr.: 17/3785-3   Arkiv:   

 

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 
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4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 

a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til FS sak 208/16, FS sak 164/16 og KS sak 148/16 samt ordførerens innspills notat i 

Formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. Kommunestyret vedtok i sak 148/16 at 

ordningen skulle innføres og evalueres. Vedtaket lød som følger: 

 

Ordførerkontoret styrkes i tråd med saksfremlegg, ifr. FS sak 208/16, FS sak 164/16 og i KS 

sak 148/16.  

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer varaordfører inn i 100 %, jfr. Kommuneloven § 9.  

3. Godtgjøringsreglementet for folkevalgte endres slik at årsgodtgjøring til varaordfører 

tilsvarer 100 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringsreglementets pkt. 3.2.1 varaordfører 

endres til: Varaordføreren skal på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 148/16 ha fast 

godtgjørelse tilsvarende 100% av ordførerens årlige godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i varaordførers godtgjøring.  

4. Ordningen evalueres våren 2017 og rapport med innstilling om vegen videre fremlegges 

som egen sak i kommunestyrets møte i juni 2017.  

5. Kostnader som følger av ordningen innarbeides i budsjett 2017.  

 

I FS sak 122/17 fattet formannskapet følgende vedtak: 

  

1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr. 

formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess.  

2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne. 

Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i 

formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen 

gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til grunn at 

representantene fører løpende dialog med eget respektive parti.  

3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens 

ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte organ 

settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i Ringerike kommune.  



  Sak 34/18 

 

 Side 35 av 73   

 

4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På grunn 

av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak legges fram 

for kommunestyret i møte 2.11.2017  

 

Beskrivelse av saken 

 

Utvalget som har vurdert ordningen fremmet forslag til vedtak i skriv av 22. januar 2018. 

Rådmannen er anmodet om å saksutrede forslaget. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å 

presisere at kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk. 

Rådmannen begrenser seg derfor til å redegjøre for juridisk og økonomiske konsekvenser 

relatert til forslaget. 

 

Juridiske forhold  

 

1. Godtgjøringsreglementet 

Når det gjelder varaordfører så kan tjenesten fastsettes/avtales med ordfører jfr. pkt. 3.2.1. 

Dersom ordningen med varaordfører i 50% vedtas som en varig ordning er det hensiktsmessig 

å endre pkt. 3.2.1 i godtgjøringsreglementet med frikjøp fra 20% til 50%.  

 

I dag er utvalgslederne frikjøpt i 4%. Dersom det vedtas at de skal frikjøpes til 10% av 

ordførers godtgjøring er det hensiktsmessig å endre pkt. 3.2.3 med frikjøp fra 4% til 10%. 

 

Gruppelederne tilstås i dag en fast prosentsats beregnet ut fra gruppens størrelse, jfr. pkt. 

3.2.5. Her må bestemmelsen endres til frikjøp i 10% uavhengig av gruppens størrelse. Videre 

må det inntas at gruppeleder for største parti i posisjonen og samlet for opposisjonen gis 

mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

 

Vedtaksordlyd 

Etter kommuneadvokatens mening bør det være tilstrekkelig at man i selve vedtaket skriver at: 

 

Godtgjøringsreglementet endres i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

2. Delegeringsreglementet 

Utvalget foreslår at det skal avholdes 2 formannskapsmøter i måneden. Det heter: 

 

«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass mellom politikk, 

administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, eksterne besøk, informasjon fra 

næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle denne dag. Dette avholdes som 

dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står 

for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6. 

 

Utvalgets forslag tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet. 
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Det anbefales derfor at delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 endres i tråd med dette slik at det 

tydeliggjøres at Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) er kommunens utvalg for 

plansaker, mens formannskapet er kommunens overordnede planmyndighet.  

 

Vedtaksordlyd 

 

Det anbefales at det inntas følgende ordlyd i vedtaket: 

 

Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å: 

6 være kommunens overordnede planmyndighet. 

 

Økonomiske forhold 

  

Beregningen forutsetter at det ytes møtegodtgjørelse i tillegg til frikjøp. 

Videre er beregningen av frikjøp gjort uten å hensynta hvem som innehar de ulike posisjonene. 

    

 
 

Alternative løsninger 

 

Ordningen med varaordfører på heltid avvikles.  

For øvrig gjøres det ingen endringer relatert til dagens politisk organisering. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om.  

 

Vedlegg 

Revidert utkast til forslag av 22. jnauar 2018 
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 Ringerike kommune, 27.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 18/974-1   Arkiv: 037  

 

Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/18 Formannskapet 20.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I kommunestyret den 8. mars 2018 fattet kommunestyret blant annet følgende vedtak i sak 

145/17: 

 

3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med 

tydelige forventninger og styringssignaler til selskapet. 

 

Ringerike kommune har over noe tid vært i dialog med Hole kommune og Menova AS om 

revideringen av eierstrateigien for selskapet. Vedlagte omforente forslag til revidert eierstrategi 

er utarbeidet i et samarbeid mellom eierkommunene og selskapets styre/ledelse. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Menova gjøre en god og viktig jobb for enkeltmennesker og for fellesskapet. I utarbeidelsen av 

eierstrategien har partene vært opptatt av å sikre Menova handlingsrom for å kunne møte de 

utfordringer og muligheter en arbeidsmarkedsbedrift står ovenfor fremover. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til eierstrategi vedtas. 
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Vedlegg. Forslag til eierstrategi for Menova AS 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 18/583-1   Arkiv: 223 &40  

 

Prosjekt Oslo Data Senter Location  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/18 Formannskapet 20.02.2018 

36/18 Formannskapet 20.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyre og drøftes i sin fulle bredde. 

 

 
 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har mottatt en begrunnet søknad fra Ringerike Utvikling til prosjekt Oslo 

Data Center Location. Et 5 årig prosjekt på til sammen 12,5 mill kroner.  

 

Prosjektet handler om å ta en posisjon både i Norge og i verden.  

 

Midlene det søkes på er utviklingsmidler som formannskapet disponerer. 

 

Ringerike Utvikling AS er et offentlig utviklingsselskap med et allmennyttig formål. Ringerike 

kommune er den største eieren av selskapet. 

 

Oslo Data Center Location ble etablert etter initiativ fra Ringerike kommune i samarbeid med 

Ringerike Utvikling mfl fordi Datasenterindustri er en industri i sterk vekst og der Ringerike 

kan ta og har tatt en sterk posisjon for å få etablert slik virksomhet i Norge og på Ringerike. 

 

Datasenterindustri er verdens mest kraftkrevende industri, og er en industri i sterk vekst. 

Norge som land har stort overskudd av fornybar energi. Det er større og større 

oppmerksomhet rundt miljøaspektet ved industrien, derfor er Norge et veldig aktuelt område å 

etablere slik virksomhet .   

 

I Norge er det noen få områder som er aktuelle for datasenterindustri, Ringerike er en av de tre 

beste lokasjonene i Norge. Vårt område er meget aktuell pga beliggenhet, tilgang til store flate 

arealer, mye kraft, gode fiberforbindelser og mye kjølevann. 
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Målet med prosjektet er å bidra til at slik virksomhet skal etablere seg i Ringeriksregionen, til 

dette arbeidet søkes det om midler. 

 

Prosjektet tilfredsstiller retningslinjer for tildeling av prosjektmidler som er lagt frem til politisk 

behandling i formannskapsmøte den 20.02.18. 

 

Rådet for Ringerikeregionen har i sitt møte 13.09.17 tildelt kr 300 000,- til forprosjekt Oslo 

Data Senter Location. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Målet med prosjektet ” Oslo Data Center Location” er å følge opp Ringerike kommune sitt 

initiativ om etablering av storskala datasenter. Gjennom koordinert samarbeid lokalt, regionalt 

og nasjonalt skal det på Ringerike etableres flere hyperskala kraftkrevende datasentre. 

 

Søkeren(Ringerike Utvikling) peker på flere uavhengige, internasjonale rapporter som har 

kartlagt direkte og indirekte virkninger av datasenteretablering, og disse dokumenterer svært 

gode effekter av denne type etablering.  

 

Kombinasjonen av regionens fortrinn, markedets økende etterspørsel (ref pågående etablering 

på Follum) og ringvirkninger på opp mot 1 MRD NOK per år gjør dette til en enestående 

mulighet for Ringeriksregionen. 

 

Ringerike utvikling jobber med alle datasentermuligheter innenfor rammene av regionen. Det er 

gjort kartlegginger i samarbeid med RiK og Glitre for å identifisere ledig kapasitet på etablerte 

transformatorstasjoner, og gjennom næringsteamet er det i tillegg identifisert arealer. 

 

Strategiene utarbeidet som del av Oslo Data Center Location har primærmålgruppen 

Hyperskala datasenter, som er den største kategorien datasenter. Etableringen som allerede er 

under bygging på Follum er en slik. I kategoriene finner vi både aktører som jobber med 

datalagring og med dataprosessering. Begge kategoriene er aktuelle for vår satsing. 

 
Ringerike utvikling sin rolle i arbeidet 

 

Ringerike utvikling sin rolle er definert gjennom strategisk plan/eierstrategien. Rollen lyder: 

«Ringerike utvikling er en pådriver som samordner og gjennomfører, og som bygger stolthet 

og attraktivitet gjennom profilering». Ringerike utvikling er et aksjeselskap med et 

allmennyttig formål. Enhver inntekt og overskudd Ringerike utvikling kan disponeres 

utelukkende av selskapet, og disponeres til dets formål.  

 

I sammenhenger hvor Ringerike utvikling er operatør for bidragsytere i prosjekt, føres detaljert 

prosjektregnskap som revideres av ekstern revisor (Hverven revisjon) sammen med årsoppgjør. 

Ringerike utvikling har full åpenhet og gir åpent innsyn underveis i prosjektet, dersom det er 

ønskelig. Ringerike utvikling har god økonomistyring, og driver forskriftsmessig og rasjonelt. 

 
I arbeidet med å sikre at datasentre etablerer seg på Ringerike er det identifisert oppgaver som 

er avgjørende for å lykkes, og som naturlig tilfaller Ringerike utvikling: 
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 Internasjonalt nærvær/oppfølging hos kunder sammen med samarbeidspartene (G4i, Invest in 

Norway, Statkraft m.fl.) 

 Dokumentasjon av muligheter og innsamling av informasjon 

 Utforming av markedsmateriell på norsk, engelsk og kinesisk og distribusjon av dette 

 Prosjektledelse og kundeoppfølging fra identifisert mulig kunde, til kunden er koblet med 

leverandører. 

 Messer og konferanser 

 Samt annet salg og markedsføring 

 
 

I tillegg til ovennevnte oppgaver, er Ringerike utvikling sitt aller fremste ansvar å sikre en 

strategisk samordning av de involverte aktørene/premissgiverne. Skal vi i Ringerike lykkes i 

internasjonal konkurranse, er det ved å fremstå som én samlet helhet, og i arbeidet så langt, er 

dette en oppgave og et ansvar som har falt på Ringerike utvikling. Utfra de erfaringer og 

innspill vi har med oss – spesielt fra Luleå – er dette også den viktigste og mest sentrale 

oppgaven 

 

Prosjektet Oslo Data Senter Location 

Prosjektet er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape etterspørsel etter «etablering av 

datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne etterspørselen i fasen fra prosjekt til 

kunde. Prosjektmodell og prosjektmål er langt på vei en identifisert «best practice» fra Luleå i 

Sverige, utarbeidet i nært samarbeid med Anders Granberg som ledet arbeidet der. 

 

I korte trekk kan en beskrive prosjektet slik: 

 Skape etterspørsel- gjøre Ringerike kjent 

 Betjene kunden og organisere og koordinere arbeidet rundt denne. Vertskapsrollen. 

 Etablere en organisasjon/ klynge/ nettverk som på sikt er en bærekraftig forretningsmodell. 

Målet er at modellen skal gi overføringsverdi til andre næringsetableringsprosjekter fremover. 

 

Etiske vurderinger 
Saksbehandler har etterspurt hos RU om det er gjort eller gjøres etiske vurderinger av de ulike aktørene. 

Som et minimum bør aktørene tilfredstille Oljefondets etiske retningslinjer for handel. Rådmannen 

forutsetter at RU følger opp dette. 

 

 

Ringerike kommunes målsettinger 

 

Ringerike kommunens visjon er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet. 
Det er vedtatt overordnede målsettinger innenfor befolkning, næring, by- og lokalsamfunn og kommunen 

som organisasjon 

 

Kommunestyret vedtok i sak 133/17 i møte den 30.11.17 i pkt 6.5 Forhold til Ringerike Utvikling 

AS. 
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Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS. Det betyr ikke at selskapet opptrer på vegne 

av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som aktør når det gjelder 

samfunnsutviklingen.  

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra eierne. Ringerike 

kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i såkalt grunnfinansiering. Ringerike 

kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner. Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 

mill. 2019. Disse midlene vil bli omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på 

prosjektfinansiering og etter begrunnet søknad.  

 
Juridiske vurderinger 
 
I henhold til retningslinjene for tildeling av prosjektmidler, skal søknader vurderes om bevilgningen er i 

tråd med statstøtteregelverket. Søknaden er vurdert til ikke å være i strid med statstøtteregelverket, da 

RU er vurdert til ikke å drive økonomisk virksomhet i regelverkets forstand. 

 

Rådmannens vurderinger 

 

Formannskapet vedtok i sak 133/17 den 30.11.17 å trekke tilbake en del av 

grunnfinansieringen til Ringerike Utvikling, disse midlene er blitt omdisponert til en ordning 

som formannskapet forvalter, der formannskapet kan gi midler til prosjekter etter en begrunnet 

søknad.  

 

Ringerike kommune har mottatt en begrunnet søknad fra Ringerike Utvikling til prosjekt Oslo 

Data Center Location. Et 5 årig prosjekt på til sammen 12,5 mill kroner.  

 

Prosjektet handler om å ta en posisjon både i Norge og i verden.  

 

Rådmannen mener prosjektet bygger opp under Ringerike kommunes målsettinger om 

næringsetableringer og kommunens visjon om å være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet.  

 

Prosjektet tilfredsstiller også retningslinjene som er utarbeidet for tildeling av midler til 

prosjekter. 

 

Ringerike kommune tok initiativ til etableringen av Oslo Data Senter Location sammen med 

Ringerike Utvikling AS i 2016. Ringerike Utvikling sin rolle i dette arbeidet er å profilere og 

selge regionen til potensielle kunder, og knytte kontakt mellom kunden og grunneier, 

leverandører osv. Ringerike kommunes rolle er først og fremst å være planmyndighet og legge 

til rette for næringsetableringer. 

 

Rådmannen mener kontinuitet i dette salgs og profileringsarbeidet som er igangsatt er viktig å 

videreføre. Prosjektet det søkes om midler til er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape 

etterspørsel etter «etablering av datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne 

etterspørselen i fasen fra prosjekt til kunde.  

 

Det er opprettet kontakter/ kontaktnett og relasjoner. Dette tar tid å opprette og rådmannen 

mener det er viktig at dette arbeidet videreføres. Rådmannen opplever at RU har tilegnet seg 

mye kunnskap om datasenterbransjen, RU har også ansatt dedikerte personer til å jobbe med 

dette.   
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Rådmannen mener Ringerike kan ta en posisjon for datasenter etableringer. Og mener at slike 

etableringer i vår kommune vil gi store spinoff, både direkte og indirekte virkninger.  

 

Det handler om å ville. Vi har arealer, vi har kraft, vi har kjølevann og beliggenheten er et stort 

konkurransefortrinn. For å komme i en posisjon for å få disse etableringene hit, trenger vi en 

helhetlig, forutsigbar og langsiktig satsning. Til dette arbeidet kreves det ressurser.  

 

Rådmannen vurderer prosjektet fra Ringerike Utvikling til å være avgjørende for om vi som 

region vil lykkes i denne kampen om etableringene. 

Rådmannen anbefaler formannskapet å støtte søknaden og bevilge 1,5 mill kr i 2018 og i 2019 

til prosjektet Oslo Data Senter Location. 

 

 

Vedlegg 

 

Prosjekt Oslo Data Senter Location – søknad 

Tillegg til søknad 

 

To status dokumet er unntatt offentlighet og vil bli utdelt i møtet. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Filvelsdal 
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Arkivsaksnr.: 18/705-1   Arkiv: U71 &38  

 

Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

11/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

3/18 Integreringsrådet 12.03.2018 

37/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  
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Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge 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  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette for 

å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første hjem 

i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte utleieboligene 

som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten som 

da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling av 

helse- og omsorgstjenester.  
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Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslåes at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innstatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/689-1   Arkiv: H10 &13  

 

Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

38/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 
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og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle 

helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan 

helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet 

er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne 

bygg og utstyr. 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for 

utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i 

planarbeidet. Vestre Viken HF har nå sendt planen ut på høring. 

Beskrivelse av saken 

Den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet definerer og setter fokus på 

omfang/disposisjon, samhandling, oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk, 

samt samarbeidet med kommunne. I tillegg har Helse Sør-Øst gitt i oppdrag å omtale 

områdene psykisk helsevern, rusbehandling, habilitering, rehabilitering, hjerneslag, 

kreftbehandling og prehospitale tjenester spesifikt og noe mer detaljert enn det man normalt 

finner i en utviklingsplan med langsiktig tidshorisont. 

Arbeidet har vært gjennomført som en åpen og involverende prosess med:  

 tre referansegrupper med hhv. kommuner, brukerutvalg 

 tillitsvalgte/vernetjeneste 

 fagspesifikke arbeidsgrupper 

 fagspesifikke temadager/seminar 

 fag- og medvirkningsressurser fra klinikk og stab 

 

Rådmannens vurdering 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 dekker alle tema som er beskrevet i den nasjonale 

veilederen, og er delt inn i sju kapittler: 

Kap. 1. Bakgrunn og historikk 

Dette kapittelet slår fast at sykehusstrukturen forblir som nå med fire somatiske sykehus og 

samling av psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå ved nytt sykehus i Drammen. 

Likeens vil beskrevet oppgavedeling og dimensjoneringen fra konseptfasen for nytt sykehus i 

Drammen ligge fast. 

Kap. 2. Dagens virksomhet 

Kapittelet beskriver fire godt etablerte, driftseffektive somatiske sykehus med tydelig 

fordeling av funksjoner og ansvar. Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå vil være 

samlet på ett sted fra 1. mars 2018. 
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Det er fem DPSii fordelt innen helseområdet, samt Hallingdal sjukestugu med 

spesialisthelsetjeneste for somatikk og psykisk helsevern som samhandler med interkommunal 

helsetjeneste. 

De prehospitale tjenester er etablert med 15 ambulansestasjoner som dekker helseområdet 

(med unntak av Asker og Bærum) og det er etablert samhandlingsstruktur og avtaleverk med 

alle kommunene i helseområdet. 

Kap. 3. Utviklingstrekk og framskriving 

Grunnlag for kapasitetsberegninger for alle fire sykehus i VV HF viser at kun relativt små 

kapasitetsendringer er nødvendig for å løse aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre 

Viken totalt sett og for det enkelte sykehus. Rådmannen ser at en befolkningsøkning i 

Ringerike sykehus nedslagsområdet er beregnet til ca 13% over 19 år, og vil bemerke at dette 

synes svært lavt i forhold til de prognoser man kan utlede av bygging av ny vei og jernbane. 

Dimensjonering av nytt sykehus i Drammen er basert på demografisk framskriving, basert på 

befolkningsutviklingen for de ulike aldersgruppene, vurdert mht. realvekst som er en 

konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk utvikling og pasientforventninger. Her 

innvirker også omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, 

samt effektivisering i form av redusert liggetid samt effekt av samhandlingsreformen. 

Kap. 4. Analyse og veivalg 

Vestre Viken ønsker å utvikle spesialisthelsetjenestene til befolkningens beste. Det er et 

overordnet mål å skape tjenesten nær der pasienten bor når det er mulig. Vestre Viken skal 

være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk bor. 

Medvirkning fra brukere, utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling med kommunene 

skal bidra til en tjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasientsikkerhet. 

Dette innebærer at: 

 Helhetlige pasientforløp skal skapes gjennom involvering av pasientene og god 

samhandling og oppgaveløsning på tvers avtjenestenivåene 

 Pasientenes evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen skal 

styrkes 

 Moderne teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre 

kvalitet og tilgjengelighet skal tas i bruk 

 Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til rette for klinisksamarbeid, sikrer god 

ressursutnyttelse og at befolkningen i hele helseområdet får robuste og likeverdige 

helsetjenester 

 Aktivt samfunnsansvar skal utøves ved å arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima, 

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon 

 

                                                
ii DistriktsPsykiatriske Senter 
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Kap. 5. Mål 

Planen definere følgende målområder som i årene framover vil brytes ned til delmål og 

omsettes til konkrete operasjonelle handlingsplaner: 

 Styrke pasienten 

 Skape trygge og helhetlige behandlingsforløp 

 Styrke samhandling og nettverk 

 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 

 Sikre personell med rett kompetanse 

 Sikre bærekraftig økonomi 

Kap. 6. Pasientbehandling 

Planen beskriver her at Vestre Viken kontinuerlig skal følge med og utvikle seg i takt med 

faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede kapasiteten i helseforetaket. De store 

fagområdene skal tilbud ved alle de fire sykehusene, men enkelte funksjoner lagt til ett eller to 

av sykehusene. 

Pasientene skal i stor grad få tilbud om behandling nær der de bor, samtidig som samling av 

spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag. Føringer fra Helse Sør-

Øst RHF omfatter fagområder med betydelige grenseflater mot kommunehelsetjenesten og 

med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanseutveksling 

Kap. 7. Eiendomsstrategi 

Kapittelet definerer følgende overordnede føringer: 

 Alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt 

 Internhusleie skal bidra til effektiv arealbruk 

Innen somatikken skal nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2024/2025 og øvrige sykehus 

inkl. tilbudet i Hallingdal skal oppgraderes og vedlikeholdes iht. eiers krav. Innen psykisk 

helsevern og rusbehandling ønsker Vestre Viken å samle område-funksjoner på færrest mulige 

og funksjonelle lokasjoner, og at DPSene er samlokalisert med somatisk virksomhet der det er 

mulig. Antall ambulansestasjoner skal opprettholdes og videreutvikles for å tilfredsstille 

gjeldene krav, nye driftsformer og behov i befolkningen. En ny løsning må etableres for AMK 

sentral. 

Rådmannen oppfatter forslaget til utviklingsplan for Vestre Viken HF som en god og 

framtidsrettet plan for gjenomføring av det samfunnsoppdraget helseforetaket har fått, og helt i 

tråd med de ønsker og forventninger Ringerike kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Foretakets ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med pasient, fastlege, 

kommune og andre helseaktører og utvide bruken av digitale verktøy for gode 

samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal helsetjeneste vil stille 

korresponderende krav til kommunen og bidra til en felles utvikling på disse områdene. 

Likeens vil foretakets ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt samarbeid med 

kommuner, utdanningsinstitusjoner, og andre helse- og næringslivsaktører gi en økt utnyttelse 

av forskningsdata, og høyere forsknings- og innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

Rådmannen skulle ønske at «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde hadde 

vært noe mer omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og 

samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokument 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på løsninger 

for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommunene. 
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Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for helsetjenester i 

grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om nye arbeidsformer og 

utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling beskrives en satsning på etablering av FACT-team. Det kunne med 

fordel vært mer utdypet hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtegå pasienter med 

behov for felles og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 

 

Vedlegg 

 

 Vestre Viken HF, - Utviklingsplan 2035. Høringsdokument. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/2216-6   Arkiv: M70 &00  

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

39/18 Formannskapet 20.03.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Endringer i forskrift om brannforebygging pålegger Ringerike kommune å etablere en 

feiertjeneste som ivaretar kravene i forskrift, også for hytter/fritidsboliger. For å kunne utføre 

denne utvidede tjenesten må finansiering avklares. Samtidig ønsker brannvesenet å etablere 

saksbehandlings- og tilsynsgebyr for fyrverkerisøknader. Brannvesenet ser da at det er 

hensiktsmessig å samle alle disse i en lokal forskrift slik at det er mer oversiktlig for brukere.  

Ettersom forskriften påvirker to forskjellige aktører og har forskjellig historikk, er 

vurderingene gjort separat. Henholdsvis feiing og saksbehandlingsgebyr for fyrverkerisalg. 

Vurderingen til administrasjonen står fortsatt som ved forrige behandling i HMA. 
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Tidligere behandling/vedtak  

Saken har vært opp i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ved to anledniger. 1. gang 

ble saken behandlet som sak 46/17 og fattet da følgende vedtak:  

 

Saken utsettes. Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere 

fremgår praktiske og økonomiske forhold.  

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt. 1 (Man betaler for utførte tjenester). 

 

2. gang saken ble behandlet var som sak 68/17 og hovedutvalget fattet da følgende vedtak:   

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 legges ut på høring i 6 

uker.  

 

Høringsuttalelser 

Saken har tidligere vært oppe i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning ved to tidligere 

anledninger. Administrasjonen ble bedt om å utredes ytterligere og gang nummer to for å sende 

forslaget ut på ut på høring med tilhørende alternativer.  

Saken har nå vært til offentlig høring hvor sakspapirene har ligget ute på Ringerike kommunes 

hjemmeside.  

 

Etter forrige behandling var det god dekning om høringen i Ringerikes blad med flere artikler, 

det var også lagt ut annonse i avisen med henvisning til hvor saksdokumentene kunne finnes og 

det var flere diskusjoner på facebook. Det kom til tross for dette ingen høringsuttalelser. 

 

 

Juridiske forhold 

Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2002 som har vært gjeldende til 

31.12.2015 har gitt en åpning for å unnlate fritidsboliger fra feiing og tilsyn som de fleste 

kommuner har benyttet seg av. Ny Forskrift om brannforebygging har endret på ordlyden i 

§17 slik at alle fyringsanlegg i byggverk som brukes til oppvarming skal bli feiet etter behov på 

lik linje som boliger. Byggverk defineres nå som hovedsak boliger og fritidsboliger.  

Gebyret om feiing er hjemlet i brann og eksplosjonsvernlovenv §28 2. ledd 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter 

i forbindelse med lagring av svart krutt inntil 50 kg. Dette igjen er hjemlet i brann og 

eksplosjonsvernloven. 
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FEIING 

 

Vurdering utført av administrasjonen. 

I dag gjennomfører Ringerike kommune feiertjenester på boliger i Ringerike og Hole. Det er et 

årlig gebyr som i utgangspunktet var tilpasset forskrift av 2002 men som fortsatt er gjeldende. 

Ny forskrift har ført til at feierne har startet å behovskartlegge hvert enkelt objekt for å sette et 

mer korrekt feieintervall på boliger. Feieren kan derfor oppleves noe mindre synlig for den 

enkelte beboer da hver enkelt feiersvenn bruker mer tid på Tilsyn og mindre på feiing, i tråd 

med ny forskrift.  

 

Det årlige gebyret sparer tjenesten for store administrasjonskostnader som ville ha kommet for 

å kreve inn gebyret. Ringerike kommune vedtok i 2004 at feiertjenesten skulle fakturere etter 

utført jobb og ikke som et flatt avgift (som det da ble vedtatt som).  Argumentene den gang 

var at boenhetene skulle betale etter faktisk utført tjeneste og at man skulle forebygge klager 

på feieravgiften. I 2011 ble en ny sak vedtatt for å tilbakeføre avgiften til en flat avgift.  

 

Grunnen til det var: 

 Antall skorsteiner som feies hvert år er vanskelig å planlegge på grunn av 

behovsprøving. 

 Hver enkelt ansatt har brukt svært mye tid på å håndtere tilbakemeldinger fra brukerne 

etter fakturering. Det skyltes spesielt tekniske problemer og svært høye gebyrsatser. 

 Ekstra kostnad for feiertjenstens fakturering, ca. 100 – 150.000 ekstra i 2011. 

 Økt antall klager.  

Erfaringene etter at flat avgift ble vedtatt er at feietjenesten har en forutsigbar og god økonomi. 

At det selvsagt kommer en del henvendelser i forbindelse med utfakturering sammen med 

andre gebyrer, men at det i hovedsak er stor forståelse rundt det når forklaringen kommer. 
 

Ved innføring av tilsvarende gebyr for fritidsboliger er det naturlig å tenke at det kommer en 

del henvendelser/klager. 

 

Det vil bli en utfordring å få kartlagt alle skorsteiner i hytteområdene og det er ikke mulig å få 

gjort dette i løpet av det første året og samtidig drive en forsvarlig feietjeneste. Det vil derfor 

bli lagt vekt på informasjon til hyttefolket samtidig som arbeidet vil starte. Det vil ta flere år før 

alle hyttene er kartlagt.  

 

Brannvesen med erfaring med hyttefeiing. 

Det er svært få brannvesen i dag som, etter vår kunnskap, gjennomfører feiertjenester på 

fritidsboliger. Lillehammer og Hol er noen av de få som har hyttefeiing. Dette er ikke 

sammenlignbart med våres situasjon da infrastrukturen og hyttenes utforming avviker fra våres 

tilstand. Unntaket er muligens nyere hyttefelt på Vikerfjell mens skogshyttene er eldre og 

vanskeligere tilgjengelig. For øvrig er de fleste kommuner i samme situasjon som Ringerike og 

Hole, at man er helt i startgropen i kartleggingsfasen. Dette fører til at det er lite erfaringsdata 

på dette område og vi selv må høste erfaringer. 
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Økonomi 

Etter råd fra EnviDan Momentum som på oppdrag utførte en økonomisk vurdering av 

selvkostområdet anbefales det å sette feiergebyret likt første året for så og differensieres. Det 

anbefales også å etablere et gebyr for medgått arbeidstid for de som ikke møter til avtalt tid.  

EDM er Ringerike kommunes konsulent i selvkostspørsmål og har god kjennskap til 

feiervesenets organisering. Det er lagt med en utregning for ett nytt årsverk for feiersvenn. Et 

grovt estimat er 773 500 for et nytt årsverk.  

 

 

Gjennomføringsplan 

Gjennomføring av feiing og tilsyn på de objektene som ikke tidligere har hatt besøk av feieren 

vil skje på en så skånsom måte som mulig. Det er ikke alle fritidsboliger som har 

tilfredsstillende adkomst som på bolighus. Selv om kravet er det samme kan det i noen tilfeller 

være aktuelt å feie nedenifra i samråd med eier. Da vil vi også gjøre vedkommende 

oppmerksom på at ansvaret ved nedsoting vil påhvile på eier. Alternativet er å skaffe tilveie 

tilfredsstillende adkomst som er hjemlet i forskrift. På denne måten blir sikkerheten til feieren 

ivaretatt i størst mulig grad. 

 

Den er viktig å presisere at den viktigste oppgaven ikke er feiing i seg selv men tilsynet 

sammen med feiing. Feieren er et av brannvesenets viktigste instrumenter for forebygging av 

brann i hjemmet. Det antas fra lokale og sentrale myndigheter at tilsynet vil gi meget gode 

forebyggende effekter mtp. på brann i fritidsboliger. 

 

Feie- og tilsynstjenesten er også en lovpålagt tjeneste derfor tolker administrasjonen det dithen 

at det ikke er nødvendig med tillatelse for ferdsel i utmark da det er hjemlet i §4 1. ledd 

bokstav a). 

 

Dersom kommunestyret vedtar fremlegget, er det ansett som nødvendig for brannvesenet å 

ansette en ny feiesvenn som kan bistå i arbeidet av hyttefeiing.  

Ettersom EnviDan momentom nå sier at det er tilstrekkelig å innlemme hyttene i eksisterende 

selvkostregnskap letter dette administrasjonsutgiftene betraktelig. 
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SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR FYRVERKERI 

 

Tidligere behandling vedtak  

Behandlingsgebyr av fyrverkerisøknader er ivaretatt i betalingsregulativet til kommunen. 

 

Juridiske forhold 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. 

Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter i forbindelse med lagring av 

svart krutt inntil 50 kg.  

Dette igjen er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven. 

 

Status i dag 

Det faktureres ikke for saksbehandling i dag noe som fører til at det er useriøse aktører som 

også søker. Samtidig går mye ressurser på å behandle søknader og føre tilsyn som kunne vært 

brukt på annen forebygging. Ved å ta betalt for tjenesten vil forhåpentlig vis færre søke og 

ressurser til primæroppgave bli frigitt. 

 

Økonomi                                             

Administrasjonen vurderer det dithen at det er små økonomiske konsekvenser. Det vil være en 

positiv endring i budsjettet. 
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ALTERNATIVE LØSNINGER 

 

Alternativ 1(Anbefalt løsning): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

Og §9-2 FOR-2002-06-26-922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av 

eksplosjonsfarlig stoff. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende 

forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av 

Kommunestyret. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 
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§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 



  Sak 39/18 

 

 Side 60 av 73   

 

 

Alternativ 2 (Gebyr etter utført feiing): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

Og §9-2 FOR-2002-06-26-922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av 

eksplosjonsfarlig stoff. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende 

forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder etter utført feiing. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av 

Kommunestyret. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 
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§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Alternativ 3 (Uten Gebyr for fyrverkerisalg): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 

 

§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Rådmannens vurdering 

 

Forskriften vedtas og iverksettes fra og med kunngjøringsdato. Innkreving av gebyr iverksettes 

fra og med 01.01.2018 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen  

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Arkivsaksnr.: 18/388-20   Arkiv: C00  

 

Allmenne Kulturformål 2017/18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Formannskapet 20.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Allmenne kulturmidler for 2018 fordeles slik det framgår av saksframlegget. 

 

  

 

Sammendrag 

Saken omfatter driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål i 2018. 

Tilskuddsordningen er gjort kjent gjennom Ringerike kommunes hjemmeside, lørdagsannonsen 

i Ringerikes Blad og sosiale medier. 

Det er kr 1 517 000 til fordeling. Tiltak og søknader er vurdert. I rådmannens vurdering er 

disse prioritert og midlene foreslått fordelt. 

Bakgrunn 

Kommunens vedtatte Handlingsprogram for 2018 gir oversikt over tilskudd til ulike formål 

(Handlingsprogram 2018, side 94). Tilskuddene er spesifisert på mottaker der det foreligger 

politiske vedtak på fast støtte, eller gyldige samarbeidsavtaler. 

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

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

for oppvekst og kultur og rådmannen fordeler disse tilskuddene. 

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

generell driftsstøtte i lavere størrelsesorden.  

I handlingsprogrammets oversikt over tilskudd er det oppført kr 1 517 000 til fordeling etter 

søknad. Denne rammen tilsvarer tilskudd gitt som engangstilskudd eller til mottakere der det 

ikke er foreligger politiske vedtak eller gyldige samarbeidsavtaler.  
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Saksutredning 

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

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

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

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

å sikre profesjonell kunst av høy kvalitet. Kistefos-museet er et eksempel  

Andre er søkere som har fått tilskudd i flere år, men det foreligger ikke samarbeidsavtaler eller 

vedtak om fast tilskudd.  

Det er i 2017 inngått samarbeidsavtale mellom Positiv oppvekst og Ringerike kommune.  

Støtten til andre fritidsklubber blir og videreført. Det samme blir nivået på tilskuddet til 

løypekøring. 

Oversikt over søknader og vurdering ligger som vedlegg til saken. 

Retningslinjer for Driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål 

 Utlysningsteksten: 

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

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

driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

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

aktivitetstilbud og folkehelse.   

Søknadsfrist er 31.12.17. Søknadene blir politisk behandlet. 

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

for kommende år. 

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

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

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

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

vedlegg) 

Søker Søknadssum: Forslag: 

Sokna Fritidsklubb 60 000 60 000 

Tyristrand Fritidsklubb 60 000 60 000 

Stiftelsen Positiv Oppvekst 550 000 550 000 

Løypekjøring 200 000 200 000 

      

Røde Kors 440 000 350 000 

KistefosMuseet 60 000 60 000 

Veien tilbake 50 000 50 000 

Buskerudmuseet 15 000 15 000 

DNT Ringerike   27 250 

Stiftelsen Amathea Uspesifisert 15 000 

Kirkens SOS 29 000 29 000 

Agora Rumi Uspesifisert 0 

Gatejuristen 80 000 60 000 

Buskerud Teater Uspesifisert 0 

Dronning Tyras Båtforening 55 750 40 750 

Total   1 517 000 

 

Rådmannens vurdering 

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

mot kunstarenaer, er en vanskelig øvelse. 

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

kunst av høy kvalitet, tradisjonskultur og folkehelsetiltak.  

Rådmannen har innstilt på å fordele den summen som ligger inne i kommunens 

handlningsprogram.  
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Vedlegg: 

Oversikt over søknader 

Søknader 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgaas 

 

saksbehandler: Victoria Irene Koch 
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Arkivsaksnr.: 18/585-4   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Gledeshuset  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Formannskapet 20.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Gledeshuset drift AS org.nr 918 775 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 Gledeshuset, Strandgata 1B, Hønefoss  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Erik Stokke f. 14.5.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Bo Christensen f. 

4.9.1978 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

  

Sammendrag 

 

Gledeshuset er under bygging. Offisiell åpningsdato er satt til 31. mai. Stedet skal inneholde 

flere ulike avdelinger.  

Restaurant med uteservering blir liggende i 1. etasje i eksistrenede bygg. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Gledeshuset drift AS søker om serverings- og skjenkebevilling for Gledeshuset i Strandgata.  

Søknaden viser at det søkes om skjenkebevilling for alle grupper. Stedet vil inneholde flere 

ulike avdelinger. I den store salen, hvor det skal spilles revy, ser man for seg at etter siste 

forestilling skal lokalet gjøres om deler av salen til nattklubb/diskotek. Denne salen og 

restauranten skal også brukes som selskapslokale. Det er planlagt uteservering både foran det 

nye bygget og eksisterende bygg. 

Søknaden viser at det er sitteplasser til 550 personer innendørs, hvorav det er plass til ca. 350 

personer i den store salen. Utendørs er det plass til 250 personer. Det søkes om skjenkeareal 

for 750 kvm innendørs, og 250 kvm utendørs. 
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Man ønsker en prøvedriftsperiode fra og med uke 18, (1. mai), til den offisielle åpningen 31. 

mai. I prøveperioden ønsker man å kunne servere alkoholholdig drikk på noen av 

prøveforestillingene, samt prøvesmaking av menyer i restauranten. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt skatteetaten, politiet og rusenheten i Ringerike kommune. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og 

stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

Bevillingshaver skriver i søknaden at vaktholdet vil besørges av godkjente vakter og at ansatt 

vil få opplæring i henhold til alkoholloven. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 7.2.2018 

Brev til høringsinstanser, datert 9.2.2018 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 12.2.2018 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 19.2.2018 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 22.2.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 26.2.2018 

Obligatoriske vedlegg, mottatt 2.3.2018 

 

 

 Ringerike kommune, 2.3.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 18/586-7   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - St. Johs. logen Halvdan Svarte Til 

Det Gyldne Sverd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/18 Formannskapet 20.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne Sverd org.nr 971 077 638 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det 

Gyldne Sverd, Storgata 2, Hønefoss  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Iver Erhard Skøien f. 5.5.1978 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

  

Beskrivelse av saken 

 

St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne Sverd søker om fast bevilling for servering av 

alkoholholdig drikk på sine møter i logelokalene i Storgata 2, Hønefoss. 

Serveringen vil kun skje i lukket lokale. Det vil si at personer som ikke er medlem eller innbudt til 

møtene ikke har tilgang til lokalet. 

Det vil være svært begrenset skjenking av alkoholholdig drikk. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 for 

Ringerike kommune. 
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Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, samt rusenheten 

for uttalelse.  

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

Personen som søkes godkjent som styrer av bevillingen har avlagt og bestått obligatoriske 

kunnskapsprøver. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 8.2.2018 

Brev til høringsinstanser, datert 9.2.2018 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 12.2.2018 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 19.2.2018 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 22.2.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 2.3.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Salgsbevilling for alkohol - Leiv Vidar Slakterforretning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/18 Formannskapet 20.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Leiv Vidar Slakterforretning AS org.nr 987 553 618 gis salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol  

 Bevillingen gis for Leiv Vidar Kjøtt & Delikatesse, Storgaten 7, Hønefoss  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020  

 Liv Landmark f. 1.4.1958 godkjennes som styrer for bevillingen og Eva Mette Brynestad f. 

24.9.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

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

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

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune  

 

  

 

Sammendrag 

 

Leiv Vidar Slakterforretning AS har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk. De innehar 

i dag skjenkebevilling. I utgangspunktet ønsker de seg både skjenkebevilling og salgsbevilling, 

men dagens lokaliteter tilfredsstiller ikke alkohollovens krav. Alkohollovens § 4-1 sier at det 

ikke kan gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.  

Siden det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i dagens lokaler ønsker søker 

salgsbevilling for alkoholholdig drikk, ikke skjenkebevilling. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 
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Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt høringsinstanser for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader 

til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styre og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatorisk kunnskapsprøve. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Leiv Vidar Slakterforretning AS fikk 10. mai 2016 bevilling for salg av alkoholholdig drikk. De 

sa fra seg salgsbevillingen og søkte om skjenkebevilling i 2017.  

20. juni 2017 innvilget formannskapet serverings- og skjenkebevilling for stedet. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ønsker å legge til rette for best mulige driftsmuligheter for sentrumsbutikkene, og 

anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om salgsbevilling, mottatt 1.2.2018 

Brev til høringsinstanser, datert 2.2.2018 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 2.2.2018 

Uttales fra Skatt Sør, mottatt 9.2.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 13.2.2018 

Kopi av bestått kunnskapsprøve for styrer, mottatt 6.3.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 6.3.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 18/916-2   Arkiv: 200  

 

 

Årsrapport 2017 Finansområdet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2017 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunens lånegjeld har økt som budsjettert i løpet av året og finansutgiftene utgjør en  

større andel av driftsbudsjettet. Lånegjelden har økt med 355,8 millioner kroner i løpet av 2017 

og vil fortsette å øke de kommende årene. Disposisjonsfondet er lavere enn 10 prosent av 

brutto driftsinntekter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære 

årsrapporten. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale finansielle 

nøkkeltall i kommunal sektor: 

 

Finansielle nøkkeltall Benchmark

Resultat 

2017

Resultat 

2016

Resultat 

2015

Resultat 

2014

Netto driftsresultat i % av 

brutto driftsinntekter > 1,75 % 2,9 % 4,5 % 4,5 % 1,6 %

Disposisjonsfond i % av 

brutto driftsinntekter > 10 % 5,8 % 3,6 % 1,5 % 0,0 %

Netto lånegjeld i % av brutto 

driftsinntekter < 70 % 68,7 % 55,5 % 48,4 % 42,5 %

Disposisjonsfond i % av 

premieavvik >= 100 % 86,8 % 51,2 % 20,4 % 0,2 %  



- 

 

Kommunen har ikke fastsatt egne mål for disse nøkkeltallene, og det er derfor brukt 

benchmark som måleverdier. Det er brukt de samme verdiene som er brukt i Framsikt 

(kommunens nye system for budsjett og virksomhetsstyring) for de tre første nøkkeltallene i 

tabellen. Verdien på det siste nøkkeltallet er fastsatt basert på en faglig vurdering og på 

målfastsettingen til andre kommuner.  

 

Som tabellen viser, er netto driftsresultat i 2017 høyere enn måleverdien på 1,75 prosent. 

Resultatet viser en nedgang i forhold til 2016 og 2015. Disposisjonsfondet har hatt en positiv 

utvikling, men oppbyggingen av fondet har gått saktere enn budsjettert. Netto lånegjeld 

nærmer seg 70 prosent av brutto driftsinntekter, og investeringsplanene fremover har vist at 

lånegjelden vil passere 100 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Årsregnskap 2017 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn de foregående 

årene. Økningen er på 20 millioner kroner fra 2016 til 2017.  

 

Faktiske netto finansutgifter i 2017 ble 9,2 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. 

Årsaken til det positive budsjettavviket kan tilskrives finansinntektene.  

 

Netto finansutgifter utgjør i 2017 om lag 3,2 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en 

økning på 0,8 prosentpoeng fra 2016. Hvis netto finansutgifter hadde havnet på budsjettert 

nivå, ville utgiftene utgjort 3,6 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale 

finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på kommunens 

driftsregnskap på 20,7 millioner kroner i løpet av et år, med de forutsetninger som er lagt til 

grunn. I løpet av året er tapsrisikoen økt med 2,9 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak økt 

total lånegjeld. 

 

Saldo på konsernkonto ved utgangen av 2017 er 491 millioner kroner. Mer enn halvparten av 

saldoen er ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler.  

 

Faktisk likviditetsutvikling ble bedre enn forventet i finansrapporteringen per 2. tertial. Faktisk 

saldo på konsernkonto ved utgangen av året er 491 millioner kroner mot prognosen på 255 

millioner kroner, et avvik på 236 millioner kroner. Nedenfor er en tabellarisk oppsummering av 

årsakene til dette avviket, inkludert eventuelle konsekvenser for likviditeten i 2018.  

 
Forklaring Avvik i mill kr Konsekvens 2018

Mindre bruk av lån 80                     utbetales til investeringer og startlån

Økt kortsiktig gjeld 68                     forfaller til betaling i 2018

Reduserte fordringer 6                       

Økte driftsinntekter 30                     

Reduserte driftsutgifter (pensjonspremie) 10                     

Netto mottatte ex.ord. avdrag startlån 20                     utbetales til Husbanken i 2018

Økning bundne driftsfond 10                     kan  få negativ likv.effekt 2018

Salgsinntekt Brutorget 11                     kan  brukes til egenfinansiering inv.

Likviditetsutvikling faktisk - prognose 235                   (avviket mellom 491 og 255 mill kr)  
 

Mye av denne ekstra likviditeten ved årsslutt vil altså forfalle til betaling i det 2018, spesielt 

bruk av lån til investeringer og nedbetaling av kortsiktig gjeld. 



- 

 

Fossefondet har 31.12.2017 en markedsverdi på 140.633.828 kr og er ved utgangen av 2017 

investert med 24 % i pengemarkedsfond, 35 % i obligasjonsfond og 41 % i aksjefond (32 % i 

internasjonale aksjer og 9 % i norske aksjer). Avkastningen ble på 11.495.434 kr som tilsvarer 

8,9 %. 

 

2017 ble et meget godt år for aksjer, eiendom og høyrenteobligasjoner. Den globale veksten 

ble sterkere i 2017 enn hva som var ventet ved inngangen til året. På tross av dette holdt både 

rentene og inflasjonen seg lav. Lønnskostnadene steg kun moderat. Inntjeningen i bedriftene 

viste en fin vekst i de fleste markeder. Oljeprisene fortsatte å styrke seg i 2017. På denne 

bakgrunnen hadde aksjemarkedene både i Norge og internasjonalt et svært godt år i fjor. 

 

I forbindelse med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi en pekepinn på 

risikoen for tap i løpet av et år. Dersom renten stiger med 2 % fra dagens lave nivåer, det 

norske aksjemarkedet faller med 30 %, det internasjonale aksjemarkedet faller med 20 % og 

den norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer, vil vi få et tap i fondet på ca 16 

mill. kroner hvis alt slår til samtidig. 

 

Opprinnelig låneramme for 2017 var på inntil 543 millioner kroner, hvorav 299 millioner 

kroner til rentable investeringer. Lånerammen ble nedjustert gjennom året som følge av 

endringer i investeringsprognoser. Årets låneopptak ble 149 millioner kroner lavere enn 

opprinnelig vedtatt låneramme. 

 

Kommunen innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for 65,3 millioner kroner, 

15,3 millioner kroner mer enn årets låneopptak på 50 millioner kroner i Husbanken. 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 161,3 

millioner kroner.  

 

Beregnet minimumsavdrag for 2017, i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7, ble 70,9 millioner 

kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 74,1 millioner kroner. Det betyr at 

kommunen betalte 3,2 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag. 

 

Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner er 90,9 millioner kroner i 2017, hvilket 

innebærer at kommunen betalte 16,8 millioner kroner mindre enn ordinære nedbetalinger. 

Kommunen inngikk i 2017 en ny låneavtale om avdragsfritt lån for å tilpasse avdragene til 

minimumsavdragsnivået og har nå to såkalte bullet-lån i sin gjeldsportefølje. Bullet-lån er 

avdragsfrie lån som forfaller i sin helhet på siste termin og som øker refinansieringsrisikoen på 

sikt. 

 

I 2017 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 5,1 millioner kroner. 

Kommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Driftsresultatet i 2017 muliggjør økte avsetninger til fond (både disposisjonsfond og 

investeringsfond), som er nødvendig for å kunne delfinansiere nye investeringer med egne 

midler og ha en buffer opp mot uforutsette hendelser, både inntektssvikt og økte kostnader.  

 



- 

 

Vedlegg 

Årsrapport 2017 Finansområdet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
kommune og r utiner for finansforvaltningen . Å rsrapporten for finansområdet skal
utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære årsrapporten.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Kommunens lånegjeld har økt som budsjettert i løpet av året og finansutgiftene
utgjør en stadig større andel av drifts budsj ettet , og er for 2017 5% . L ånegjelden
vil f ortsette å øke de kommende årene. D isposisjonsfondet er lavere enn 10
prosent av brutto driftsinntekter.

I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale
finansielle nøkkeltall i kommunal sektor :

Kommunen har ikke fastsatt egne mål for disse nøkkeltallene. I denne rapporten
er det derfor brukt benchmark som måleverdier . Det er brukt de samme
verdiene som er brukt i Framsikt (kommunens nye system for budsjett og
virksomhetsstyring ) for de tre første nøkkeltallene i tabellen. Verdien på det siste
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nøkkeltallet er fast satt basert på en faglig vurdering og på målfastsettingen til
andre kommune r .

Som tabellen viser, er netto driftsresultat i 2017 høyere enn måleverdien på 1,75
prosent. Resultatet viser en nedgang i forhold til 2016 og 2015 .
D isposisjonsfondet har hatt en positiv utvikling , men opp byggingen av fondet har
gått sakte re enn budsjettert . N etto lånegjeld nærmer seg 70 prosent av brutto
driftsinntekter , og investeringsplanene fremover har vist at lånegjelden vil
passere 100 prosent av brutto driftsinntekter .

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbe handlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 201 4 - 201 7 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Årsregnskap 2017 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn
de foregående årene. Økningen er på 20 millioner kroner fra 2016 til 2017.

Faktiske netto finansutgifter i 201 7 ble 9 , 2 mill ioner kroner lavere enn regulert
budsjett . Årsaken til det positive budsjettavviket kan tilskrives finansinntektene.

Avkastningen på Fossefondet ble høyere enn regulert budsjett og prognosen per
november. R enteinntekter på konse rnkontoen ble også høyere enn regulert
budsjett, men ikke så mye høyere enn siste prognose . Mot tatte avdrag og renter
på utlån til Ringerike kirkelige fellesråd var ikke budsjettert , men er inntektsført
på finansområdet .

Gjennomsnittlig vektet flytende rente på investeringsgjelden i Kommunalbanken
har vært 1 , 65 prosent som ble lavere enn bu d sjettert rente på 1,9 prosent.

I årene 2014 - 2017 har finansinntektene beveget seg fra et høye re nivå i 2014 til
lavere nivåer i 2015 og 2016, for så å øke igjen i 2017. Rente utgiftene har vært
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på omtrent samme nivå i årene 2014 - 2016, men har økt i 2017 s amtidig som
rentenivået har sunket . Låneavdragene har økt i alle årene .

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen
gjennom året. Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial.
Avdragsutgiftene er litt jevn ere fordelt gjennom året , med en litt høyere andel i
1. tertial enn tidligere . I 2. tertial er netto finansutgifter lavest på grunn av
inntektsføringen av utbytte fra Ringerikskraft.

Ne tto finansutgifter utgjør i 201 7 om lag 3 , 2 prosent av kommunens brutto
driftsinntekter , en økning på 0,8 prosent poeng fra 2016 . Dette er under nivået
på 6 prosent som holdes frem som en hoved regel for maksimale netto
finansutgifter . H vis netto finansutgifter hadde havnet på budsjettert nivå , vill e
utgiftene utgjort 3,6 prosent av brutto driftsinntekter.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.

G jelden har økt mer enn finansielle aktiva. K ortsiktig plassering varier er gjennom
året grunnet låneopptak og størrelse og tidspunkt for dette. Plasseringen er
høyere ved utgangen av 201 7 sammenlignet med fjoråret .

Ved utgangen av 2017 er Fossefondet verdi justert med avkastningen på 11 , 5
millioner kroner , slik at verdien av fondet er på 1 40,3 millioner kroner ved
regnskapsårets slutt .

G jelden har økt med 35 5 , 8 mill ioner kroner i løpet av 201 7 . Økningen vises i 2.
og siste tertial da låneopptakene ble foretatt.

Nedenfor vises en stresstest av ko mmunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner) . Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune vil dette gjelde endringer i rentenivå
og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene.
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Endringsparameterne er basert på en standard mal. Her legges det opp til en
stresstest med følgende forutsetninger:

R enteøkning på 2 prosent, en reduksjon av verdien på norske aksjer på 30
prosent, en reduksjon av verdien på utenlandske aksjer på 20 prosent, samtidig
som den norske krone n svekker seg 10 prosent mot andre valutaer.

Disse parameterne bygger på historiske svingninger på de ulike markedene.
Forrige gang vi så slike store utslag var under finanskrisen i 2008/2009.

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, v iser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 2 0,7 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.

I løpet av året er tap srisikoen økt med 2,9 millioner kr oner . Det skyldes i
hovedsak økt to tal låne gjeld .

Likviditet
Ringerike kommune har til en hver tid i 201 7 hatt likviditet til å dekke sine
betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har hatt en trekkrettighet på 100
millioner kroner i 2017 hos kommunens hovedbankforbindelse DNB.
Trekkrettigheten har ikke vært benyttet.

Saldo på konsernkonto ved utgangen av 2017 er 491 millioner kroner og består
av følgende midler:
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Som oversikten viser, er mer e nn halvparten av de likvide midlene på
konsernkontoen ubrukte l ånemidler og bundne fond smidler .

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 201 7 og periodisert likviditetsprognose per 2. tertial 2017 . Midlene på
konsernkontoen inkluderer også bundne fond, men ikke midler på
skattetrekkskonto.

Som grafen viser , øker likviditet en kraftig i juni og nov ember da å rets to
låneopptak til investeringer ble foretatt .

Faktisk likviditetsutvikling ble bedre enn forventet i finansrapporteringen per 2.
tertial. Faktisk saldo på konsernkonto ved utgangen av året er 49 1 millioner
kroner mot prognosen på 255 millioner kroner, et avvik på 23 6 millioner kroner.
Nedenfor er en tabellarisk oppsummering av årsakene til d ette avviket , inkludert
eventuelle konsekvenser for likviditeten i 2018 .
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Mye av denne ekstra likviditeten ved årsslutt vil altså forfalle til betaling i det nye
året, spesielt bruk av lån til investeringer og nedbetaling av kortsiktig gjeld.

Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
I henhold til finansreglementet består kommunens langsiktige finansielle aktiva
av Fossefondet. Kommunen skal ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen
som er vedtatt i finansreglementet.

Fondet har 31.12.2017 en markedsverdi på 140.633.828 kr og er ved utgangen
a v 2017 investert med 24 % i pengemarkedsfond, 35 % i obligasjonsfond og
41 % i aksjefond (32 % i internasjonale aksjer og 9 % i norske aksjer).
Avkastningen ble på 11.495.434 kr som tilsvarer 8,9 %.

2017 ble et meget godt år for aksjer, eiendom og høyren teobligasjoner. Oslo
Børs (OSEFX) og verdensindeksen (MSCIW AC) steg begge over 17 %. Den gode
stemningen i aksjemarkedet kan blant annet tilskrives sterk inntjeningsvekst i de
børsnoterte selskapene.

Den globale veksten ble sterkere i 2017 enn hva som var ventet ved inngangen
til året. På tross av dette holdt både rentene og inflasjonen seg lav.
Lønnskostnadene steg kun moderat. Inntjeningen i bedriftene viste en fin vekst i
de fleste markeder. Oljeprisene fortsatte å styrke seg i 2017. På denne
bakgrunnen hadde aksjemarkedene både i Norge og internasjonalt et svært godt
år i fjor.

Januar startet godt med en avkastning på 0,44%. Obligasjoner, norske aksjer og
OSEFX sto for den største veksten, mens det var noe nedgang i internasjonale
aksjer og MSCIW AC. År saken til dette lå i en betydelig svekkelse av US Dollar.

I februar forbedret det seg ytterligere med 1,5% avkastning, internasjonale
aksjer og MSCIW AC var her de store vinnerne, men totalt ingen tilbakegang
noen steder i porteføljen.

Samme trend fortsa tte i mars, men vi opplevde her noe tilbakegang i norske
aksjer og OSEFX.

Dette hentet seg imidlertid inn igjen i april, da det var en generell økning i
norske aksjer og OSEFX.
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I m ai ble det foretatt noe omrokering i porteføljen, hvor man flyttet en ande l fra
aksjer til obligasjoner (antar dette er grunnet ett godt rentemarked?).
Avkastningen var 0,74% denne måneden.

Juni ble en svak måned for risikoaktiva. Oslo Børs (OSEFX) var ned - 1,4 %,
mens den brede Globale indeksen MSCIW AC endte ned - 0,6 %.

De fl este aksjemarkeder og kredittmarkeder utviklet seg positivt i juli. Oljeprisen
var opp ca 10 % og NOK styrket seg mot de fleste valutaer. Oslo børs (OSEFX)
var opp ca 4 %, mens valutaeffekten gjorde at man fikk negativ avkastning i
internasjonale investeri nger uten valutasikring.

September ble en meget sterk måned for norske aksjer. Internasjonale aksjer
hadde også en veldig god utvikling. Oljeprisen var opp nær 10 %, noe som
gjorde at energiaksjer ble den sterkeste sektoren denne måneden. Til tross for
opp gang i oljepris svekket kronen seg.

I september ble det også gjort noe endringer i porteføljen. Fordelingen totalt sett
forble undret, men man endret sammensetningen av aksjefondene i porteføljen.

Også oktober var en god måned med avkastning på 1,3% total t sett, og sterkt
frem for både norske og internasjonale aksjer. Den globale økonomiske
utviklingen styrket seg og inntjeningsutviklingen hos selskapene generelt har
vært god. Kombinert med lave renter medfører dette god stemning i
aksjemarkedet.

Også her ble det gjort noen omrokkeringer innad i fondssammensetningen.

Etter en lang sterk periode falt norske aksjer noe tilbake i november. For
internasjonale aksjer fortsatte den positive utviklingen. Porteføljens totale
avkastning denne måneden var 0,77%

I d esember ble avkastningen 0,42 %. Norske aksjer og OSEFX økte mest her.

Som det fremgår ovenfor har fondet i løpet av 2017 vært ganske stabilt i
sammensetning mellom renter og aksjer, med unntak av endringen i mai hvor
man økte andelen i renter.

I forbind else med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi
en pekepinn på risikoen for tap i løpet av et år:
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Tabellen viser at dersom renten stiger med 2 % fra dagens lave nivåer, det
norske aksjemarkedet faller med 30 %, det internasjona le aksjemarkedet faller
med 20 % og den norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer vil vi
få et tap i fondet på ca 16 mill. kroner hvis alt slår til samtidig.

Siden august 2015 er det Industrifinans AS som leverer rådgivnings - og
rapporterings tjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. Det
betales et årlig konsulenthonorar til Industrifinans fratrukket rabatt på
forvaltningshonorar i enkelte fond. I 2017 ble det tilbakebetalt 44.159 kroner i
konsulenthonorar. I tillegg er fakturering for 2016 kreditert med 40.000 kroner.

Industrifinans mener at følgende temaer og utviklingstrekk vil ha størst
innflytelse markedsutviklingen ved inngangen av 2018:

Det geopolitiske bildet er utfordrende med økt risiko for vesentlige
negative hendelser. Globale institusjoner svekkes, mens USA, Russland og
Kina prioriterer nasjonale interesser. EU har en krevende
beslutningsstruktur.
Den raske teknologiske utviklingen skaper sammen med globaliseringen
store endrin ger som utfordrer etablerte strukturer. Nye produkter og
tjenester blir tilgjengelig, men mange tradisjonelle virksomheter og
arbeidsplasser forsvinner og skaper store omstillingsbehov.
De globale gjeldsnivåene fortsetter å øke mer enn den underliggende
øk onomiske veksten. Dette skaper en svært sårbar situasjon dersom
rentene skulle stige fra dagens historisk lave nivåer.
Den globale veksten er nå bredt basert og forventes å være sterk også i
2018. Veksten støtter generelt opp om selskapenes omsetnings - og
inntjeningsutvikling.
Den globale veksten har bidratt til stigende oljepris og økte priser på
industrimetaller.
Et sentralt utviklingstrekk for 2018 vil være i hvilken utstrekning den
globale veksten slår ut i økt inflasjon, økte inflasjonsforventninger,
renteøkninger og lønnsvekst.
Aksjemarkedene opplevde en meget sterk inntjeningsvekst i 2017 og det
er positive forventninger til god vekst også i 2018.
Oppgangsmarkeder pleier å ende når inflasjonen stiger og sentralbankene
øker rentene vesentlig. Sentralb ankene er i en tidlig fase av potensiell
innstramming og denne utviklingen blir viktig å følge videre.
Relativ høy verdsettelse og lave renter medfører at forventet avkastning i
de fleste aktivaklasser er lavere enn hva vi har vært vant til. Relativ
verdse ttelse varierer likevel betydelig mellom regioner, sektorer og
enkeltaksjer. Dette gir mulighet for meravkastning med god aktiv
forvaltning.
Ved inngangen til 2018 ligger vi tilnærmet nøytralvektig mellom aksjer og
renter. Vi har kreditteksponering, men er undervektet durasjon i
renteporteføljene.



10

Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
201 7 :

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets lån eopptak på 394 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni
og november 2017 , ett lån på 240 millioner kroner til rentab le investeringer og
ett lån på 15 4 millioner kroner til ikke - rentable investeringer. Det rentable lånet
ble inngått hos Kommunalbanken til flytende rentebetingelser. Det ikke - rentable
lånet ble inngått som et fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 7 års
bindingstid til 2,14 prosent rente.

Opprinnelig låneramme for 201 7 var på inntil 543 m illioner kroner , hvorav 299
millioner kroner til rentable investeringer . Lånerammen ble nedjustert gjennom
året som følge av endringer i investeringsprognoser. Årets låneopptak ble 1 49
millioner kroner lavere enn opprinnelig vedtatt låneramme.

Ved inngang en til 2017 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 64,9
millioner kroner og ubrukte lånemidler til ikke - rentable investeringer 65,3
millioner kroner . Ved utgangen av 201 7 er ubrukte lånemidler til rentable
investeringer økt til 102,7 millioner kroner og ubrukte lånemidler til ikke - rentable
investeringer er redusert til 21,4 millioner kroner , totalt en ørliten reduksjon på 6
millioner kroner .

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 50 mill ioner
kroner i 201 7 . Husbanken utbetalte 35 mill ioner kroner i 1 . tertial og 15 mill ioner
kroner i siste tertial.

Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i s tartlån sordningen for
65 , 3 millioner kroner , 15,3 millioner kroner mer enn årets låneopptak i
Husban ken . U benyttede lånemidle r til startlån minket fra 52,5 millioner kroner
ved inngangen til 201 7 til 37,1 milli oner kroner ved årets slutt .

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet
på totalt 1 61 , 3 millioner kroner.

Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens investeringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:
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Utviklingen i kommunens investeringsgjeld de to siste åre ne viser en større
økning enn de foregående årene. I løpet av de siste fem årene er g jelden mer
enn fordoblet . Star tlån viser en stigende tendens .

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 7 er det lagt til grunn 70,4 millioner kroner i avdrag
på lån til investering er . Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået.
Minimumsnivået innebærer avdragsutsettelse r i forhold til ordinære
nedbetalingsplaner .

Beregnet minimumsavdrag for 201 7 , i tråd med Kommun e lovens § 50 nr. 7, ble
70 , 9 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 74,1 millioner
kroner. Det betyr at kommunen betalte 3 , 2 millioner kroner mer enn beregnet
minimumsavdrag.

Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner er 90,9 millioner kroner i
2017 , hvilket innebærer at kommunen betalte 1 6,8 millioner kroner mindre enn
ordinære nedbetalinger. Kommunen inngikk i 2017 en ny låneavtale om
avdragsfritt lån for å tilpasse avdragene til minimumsavdragsnivået og har nå to
såkalte bullet - lån i sin gjeldsportefølje. Bullet - lån er avdragsfrie lån som forfaller
i sin helhet på siste termin og som øker refinansieringsrisikoen på sikt .

I 201 7 betalte kommunen ekstrao rdinære avdrag på startlån på 5 , 1 millioner
kroner . K ommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 1 8,28 år.

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindings tid
og refinansieringsrisiko:

Ved inngangen til 201 7 var fastrenteandelen i kommunens gj eldsportefølje 5 5,2
prosent og e r v ed utgangen av året 5 4 , 4 p rosent.
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Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er på 2, 2 4 år ved
utgangen av 201 7 mot 2, 5 år ved inngangen til året .

Dagens rentebinding har følgende forfall:

Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de neste 12 månedene. Den
har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har
således ingen refinansieringsrisiko.

Det nye lånet til rentable investeringer i 201 7 er det størs te enkeltlånet i
g jeldsporteføljen og utgjør 14,4 prosent av samlet investeringsgjeld.

I tabellen nedenfor er kommunens gjeld inndelt i tre typer :

Som tabellen viser har gjelden til VAR - sektoren hatt en større prosentmessig
økning enn gjelden til øvrige investeringsformål. Men gjelden til ikke - rentable
investeringer har likevel økt og u tgjør den største renterisiko en av de tre
lånetypene i tabellen over.

Startlånsgjelden har økt mer det siste året enn tidligere år.

I beregningen av disse tallene er det forutsatt samme avdr agstid på lånene til
ikke - rentable investeringer og lånene til VAR - sektoren.
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Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler- nytt saksfremlegg  
 

Forslag til vedtak: 

 

De foreslåtte retningslinjer for tildeling av prosjektmidler vedtas.  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Formannskapet behandlet i sak 25/18 Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler. 

 

Følgende ble vedtatt: 

Saken utsettes. Rådmannen utarbeider nytt forslag etter malen fra Buskerud Fylkeskommune. 

Saken legges frem i Kommunestyrets møte 08.03.18. 

 

Det fremmes derfor delvis ny sak om retningslinjer for tildeling av prosjektmidler. 

 
Det er sjekket med BFK hvilke retningslinjer de har for slike midler. De har ikke frie regionale 

utviklingsmidler lenger. Tidligere var det midler til kommuneregionene, men fra 2017 har ikke BFK hatt 

slike midler. 

Alle fylkeskommunens utviklingsmidler og ordinære midler er nå bundet opp i ulike program som 

kunngjøres gjennom regionalforvaltning.no. Det er derfor ulike tildelingskrieterier for de ulike 

programmene. Rådmannen har tatt utgangspunkt i krieterier for næringsutvikling i distriktskommuner, 

og tilpasset disse Ringerike kommune sitt behov. 

 
I vedtak i sak 133/17 i kommunestyret den 30.11.17 fikk rådmannen i oppdrag å utarbeide retningslinjer 

for denne nye søkbare ordningen. Formannskapet er tilført nye midler som kan brukes til finansiering av 

prosjekter som bidrar til vekst og utvikling av Ringerikssamfunnet. Formannskapet kan tildele midler 

etter grunngitt søknad.  

Rådmannen anbefaler at midlene som skal brukes må målrettes dvs at tildeling vil kunne gis til 

utviklingsprosjekter som bygger oppunder kommunens vedtatte målsettinger. Dette for å oppnå 

langsiktige resultater. Disposisjonsfondet til formannskapet er på 6 mill kroner i 2018.  

Saken omhandler kriterier/ retningslinjer for tildeling av midler.  

 



- 

Målsettinger  

 

Ringerike kommunens visjon er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Det er vedtatt overordnende målsettinger innenfor befolkning, næring, by – og lokalsamfunn og 

kommunen som organisasjon. 

 

Rådmannen foreslår at retningslinjene skal bygge oppunder målsettingene innenfor næring. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Kommunestyret vedtok den 30.11.17 i sak 133/17 Årsbudsjett 2018- Handlingsprogram 2018-2021  

Utdrag fra vedtaket.  

Formannskapets disposisjonsfond økes med kr 3 mill til kr 6 mill.  

 

6.2 Formannskapets disponible midler  

Ringerike kommune avsetter for 2018 6 millioner kroner til Formannskapets disposisjonskonto. For 

øvrig forvalter Formannskapet fonds midler til utviklingstiltak etter egne fonds regulerte regler. For 

tiden tilsvarer dette en fondskapital samlet på 21 millioner kroner.  

Det legges i årene fremover opp til mer aktiv bruk av disse midlene i arbeidet med vekst- og 

samfunnsutvikling.  

 

6.5 Forhold til Ringerike Utvikling AS  

Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS. Det betyr ikke at selskapet opptrer på vegne 

av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som aktør når det gjelder 

samfunnsutviklingen.  

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra eierne. Ringerike 

kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i såkalt grunnfinansiering. Ringerike 

kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner. Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 

mill. 2019. Disse midlene vil bli omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på 

prosjektfinansiering og etter begrunnet søknad.  

 

Rådmannen gis i oppgave å utvirke forslag til retningslinjer for den nye ordningen Det er 

Formannskapet som basert på konkret saksfremlegg som tar stilling til om støtte skal gis eller ikke. Se 

for øvrig foreliggende forslags punkt 6 om Formannskapets disponible midler med formål styrket 

utviklingsarbeid.  

 

BFKs tildelingskriterier. 

 

BFK har midler det kan søkes på innenfor næring. 

 

De har følgende programområder med sine tildelingskriterier. 

 

 Oppfølging av næringsplan 

 Utviklingsstøtte til innovasjonsaktører 

 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 

 Internasjonale forprosjekt-midler 

 Aktivitetsturisme i Buskerud 

 Grønn Vekst 

 Kompetanse i regionale næringsmiljøer 

 Næringsutvikling i distriktskommuner 

 Regionalt innovasjonsprogram 
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 FORREGION 

 

 

Rådmannen har tatt utgangspunkt i kriterier for næringsutvikling i distriktskommuner som mal 

for retningslinjene for prosjektmidler i Ringerike kommune, og tilpasset disse til Ringerike 

kommune sitt behov. 
 

Rådmannen foreslår følgende kriterier for Ringerike kommunes – utviklingsmidler. 

 

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler 

 

Formannskapet fatter vedtak om tildeling etter en begrunnet søknad. 

 

Midlene er søkbare. Søknadsfrist 01.03 årlig. Dette kunngjøres. 

 

Midlene tas fra formannskapets disposisjonskonto. 

 

Det utarbeides elektronisk søknadsskjema som mal for søknaden. 

 

Tiltaket / prosjektet må oppfylle følgende mål 

 

 Prosjektet/ tiltaket skal gi merverdi for samfunnet/ kommunen 

 

Konkret skal tiltak/ prosjekt som får midler: 

 

 Bidra til økt attraktivitet 

 Bidra til reel verdiskapning i lokalsamfunnet. 

 Bidra til nye arbeidsplasser eller vekst i allerede eksisterende næringsliv. 

 

Temaer for prosjekter det kan søkes om 

 

Prosjektene skal være innenfor den til enhver tid vedtatte næringsstrategi for Ringeriksregionen. 

 

Det er en forutsetning at søker har gjort seg kjent med innholdet i planen. 

 

Temaer for utlysning i 2018 er: 

 

 Næringsattraktivitet, tiltrekke seg potensielle etablerere og beholde eksisterende bedrifter 

 Skape høy attraksjonskraft 

 

Søknadens innhold 

 

I vurderingen kommunen skal gjøre av innkomne søknader vil det legges vekt på  

 

 Klare mål 

 Konkret vurdering av resultat og læring for videre arbeid. 

 God lokal forankring (følger opp strategier og planer med konkrete tiltak) 

 Innovasjonsgrad og verdiskapningpotensial 

 Fremtidsrettet og bærekraftig. 

 

Ringerike kommune ønsker at det søkes om prosjekter av en viss størelse. I mindre prosjekter vil 

søknaden måtte vise hvordan aktiviterer skal bidra til ovennevnte kriterier. I prosjekter med finansiering 
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fra flere aktører, der det tildeles mer enn 500 000kr må det beskrives og senere rapporteres / 

dokumenteres på resultater og effekter. 

 

Hvem kan søke 

 

 Bedrifter i samarbeid 

 Organisasjoner 

 Offentlige aktører 

 Frivillige organisasjoner relatert til næringsutvikling. 

 

Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til enkeltbedrifter. 

 

Hva slags type prosjekter kan det søkes om 

 

 Det kan søkes om forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt 

 For prosjekter som planlegges over lenger tid enn et år, må fullstendig plan legges frem også for 

resten av planperioden 

 

Tilskuddsandel 

 

Prosjektet skal være fullfinansiert. Det forevntes noe egenfinansiering av prosjektet minimum 30%. 

 

Forutsetning for tildeling av midler 

 

Støtte skal tildeles i henhold til EØS- avtalens statstøtteregelverk. Ved tildeling av støtte til prosjekter 

og tiltak der støttemottaker er å anse som et foretak, bedriftsnettverk o.l skal bestemmelsene om « 

gruppeunntak» i statstøtteregelverket legges til grunn dersom tilskuddet ikke kan gis som bagatellmessig 

støtte. 

 

Rapportering 

 
Formannskapet holdes fortløpende informert om framdriften i prosjekter som har mottatt midler. Dette 

kan gjøres gjennom muntlige orienteringer eller notater hvert kvartal fra prosjekteier.  

Det rapporteres i tertial på hvor mye og hvilke prosjekter som er tildelt midler.  

Når prosjektet er avsluttet skal det fremlegges en sluttrapport med revisor godkjent regnskap. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Formannskapet har bedt rådmannen å utarbeide forslag til retningslinjer for tildeling av midler fra 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

Rådmannen mener midlene bør målrettes. Rådmannen har forstått at politikerne vil kunne gi midler til 

prosjekter som bidrar til vekst og utvikling i kommunen, prosjekter som gir merverdi for samfunnet/ 

kommunen.  

 

Rådmannen foreslår derfor at midlene kun skal kunne tildeles til prosjekter som bygger opp om og 

bidrar til positiv næringsutvikling i kommunen.  

 

Rådmannen utarbeider elektronisk skjema for søknaden. 
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Søknadsfristen settes til 01.03 årlig. Rådmannen foreslår at det i 2018 mottas søknader forløpende og at 

søknadfristen først trer i kraft fra 2019. Rådmannen foreslår at midlene kunngjøres slik at dette blir 

kjent for allmenheten. 

 

Søknad må sendes Ringerike kommune, denne må være begrunnet, administrasjonen forbereder saken 

og vurderer søknaden utfra de retningslinjer som til enhever tid er gjeldende, rådmannen innstiller i 

saken på vanlig måte. Formannskapet tildeler prosjektmidlene.  

 

Rådmannen anbefaler at hver søknad blir vurdert i henhold til gjeldende statsstøtteregelverk, slik at vi er 

sikre på at vi ikke gir tilskudd som kan være i konflikt med dette.  

 

Rådmannen mener det er viktig at formannskapet blir løpende orientert fra prosjekteier om fremdriften 

og effekten av prosjektet. Rådmannen ønsker i tillegg til den løpende orienteringen at det legges frem en 

sluttrapport med revisor godkjent regnskap ved prosjektets slutt. Dette for å sikre at midlene blir 

benyttet til det formålet det er tildelt midler til.  
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-7   Arkiv: 223 D10  

 

 

Drifttilskudd  - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringkollen skianlegg AS har drevet alpinbakken «Ringkollen Parken» siden 2014 i samarbeid 

med Hønefoss brettklubb. Med dårlige vintere og kort sesong er økonomien i selskapet svak, 

og har vist årlig underskudd på 250-300 000 kr. Samtidig har en ikke klart å gjennomføre 

nødvendige vedlikeholds- og utviklingsprosjekter, som bl.a. å fornye anleggets billettsystem.  

Ringkollen skianlegg har derfor søkt kommunen om årlig støtte til driften. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret behandlet saken (K-sak 124/17) og ba om at det gjennomført et dialogmøte 

med sikte på å finne en løsning for alpinsenteret. 

 

I møtet  kom det fram at situasjonen for alpinsenteret før inneværende sesong startet var 

prekær.  

Momenter som kom fram i møtet: 

- kombinasjonen og synergien mellom Ringkollstua og alpinanlegget er viktig for begge 

parter. 

- Som alternativ til årlig driftstilskudd foreslo alpinsenteret   

o investeringsstøtte til nytt heiskortsystem til ca. 250 000 kr 

o en sum til nedbetaling av lån  

o kommunal støtte til barneheisen 

- Alpinanlegget så det og som en mulighet å dele ut gratis årskort til et årskull i 

grunnskolen 

- Alpinanlegget har søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om midler, men fått avslag. 

Stiftelsen støtter lag/foreninger, ikke private aktører. 
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Alternative løsninger 

Alternative forslag til vedtak kan være å gi engangstilskudd til investeringer, eller et årlig 

driftstilskudd: 

- Ringerike kommune gir et engangstilskudd til Ringkollen Parken til nytt billettsystem. 

Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonsfond. 

- Ringerike kommune gir årlig tilskudd til Ringkollen Parken.  Beløpet innarbeides i 

årsbudsjett ved 1. tertial. 

 

Juridiske forhold  

I utgangspunktet setter EØS-avtalen grenser for mulighetene norske myndigheter 

har til å gi støtte til næringsvirksomhet. Dette er ikke utredet i denne saken. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet av kommunestyret i sak 124/17 og det ble gjort følgende vedtak: 

Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at denne parken er det eneste anlegget av sitt slag i kommunen og at det 

beriker vintertilbudet til barn og unge i regionen. Rådmannen er fortsatt tilbakeholden med å 

tilrå tilskudd som kan bli en årlig utgift for kommunens drift og ønsker ikke noen kobling 

mellom økonomisk støtte og rabattsystemer til visse målgrupper. 

 

Vedlegg 

Saksutredning K-sak 123/17 Driftstilskudd Ringkollen Parken med søknad 

Vedtak i K-sak 123/17 

Referat fra møte med Ringkollen Parken 

 

 

 Ringerike kommune, 24.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-6  Arkiv: 223 D10  

 

Sak: 124/17 

 

Saksprotokoll - Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Park med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 02.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Arkivsaksnr.: 17/770-2   Arkiv: 223 D10  

 

 

Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om årlig tilskudd til skilanlegget Ringkollen Parken avslås. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringkollen Parken ligger nedenfor Ringkollstua og driftes av Ringkollen skianlegg AS og 

Hønefoss brettklubb. Det legges ned en stor dugnadsinnsats i driften av skiparken. Økonomien 

er ikke i balanse og det søkes om årlige driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

 

Innledning / bakgrunn 

Siden 1995 har det vært skianlegg på Ringkollen. Dette har vært med å gjøre Ringkollen til et 

attraktivt aktivitetssenter for regionen og utfartsområde for Oslo og Akershus. Utviklingen av 

Ringkollen-området har skjedd i regi av både private, frivillige organisasjoner, fagforeninger og 

offentlige virksomheter. 

 

Alpinanlegget ble i 2014 overtatt av Ringkollen skianlegg som driver og ønsker å videreutvikle 

anlegget i samarbeid med Hønefoss brettklubb. Skianlegget endret i forbindelse med 

overtakelsen navn til Ringkollen Parken for å signalisere en satsing på snøpark og utvikling av 

skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom. 

Anlegget består av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraséen har lysanlegg, kiosk 

og varmestue. Anlegget har snøanlegg som også benyttes av Skiforeningen på ski-lekeland og 

langrennsstadion. 

Anlegget er åpent hverdager 1700-2100 og 1000-1600 i helger og ferier. Det blir årlig lagt ned 

over 2000 dugnadstimer i drift og vedlikehold av anlegget. 

 

Beskrivelse av saken 

De nye driverne ønsket å bygge opp en park av høy kvalitet, samt å få noen store 

arrangementer i anlegget. Det har vært avviklet Norgescupen i snowboard og danske 

mesterskapene i twintip og snowboard.  



- 

De ønsker å øke fokuset på anleggets allsidighet, og vise at parken ikke bare er for de aller 

beste. Det arrangeres derfor flere lavterskel konkurranser og events som alle kan bli med på. 

Søker opplyser at de fine forholdene i snowparken gjør at anlegget har blitt kjent over hele 

Norge og mange kommer for å trene eller delta i konkurranse.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomien i Ringkollen Parken er svak og preget av været og de sene vintrene. Bakken har 

åpnet omkring jul, og har først fullt tilbud i løpet av januar måned. Sesongene har som regel 

vart til slutten av mars/start april. 

Parken har omkring 2 500 besøkende gjester / 50 000 turer i heisen per sesong. 

Ringkollen Parkens årsregnskap for 2015 og 2016 viser begge underskudd på mellom 250 000 

og 300 000 kr og en betydelig gjeld. 

Ringkollen Parken søker om årlig støtte på kr 500 000 for å kunne overleve, dette begrunnet i 

resultatene for 2015 og 2016, samt at man har måttet spare bort flere utviklings- og 

vedlikeholdsprosjekter. Blant annet er anleggets billettsystem foreldet og det produseres ikke 

lengre heiskort til dette systemet.  

Ringkollen Parken foreslår løsninger slik at et eventuelt kommunalt tilskudd gir økt aktivitet og 

skiglede til flere barn og unge. Parken er innom rabatterte eller gratis årskort og/eller gratis 

ukentlige aktiviteter. 

 
Søker opplyser at det ikke er tatt ut lønn ansatte etter at nåværende driver overtok, og 

Hønefoss Brettklubb hjelper til i den daglige driften på dugnad. Målet er å opprettholde et bra 

tilbud for kommunens innbyggere. Skianlegget og de fleste av aktivitetene er åpne for 

offentligheten, og de fleste brukerne er egenorganiserte/uorganiserte. 

 

Ringerike idrettsråd har behandlet saken på styremøte og ber kommunen være positive til 

saken. 

 

Alternative forslag til vedtak 

 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til kommunestyret det en går inn 

med noen investeringsmidler. 

 Ringerike kommune gir et engangstilskudd til parken på inn til kr 500 000 

 Ringerike kommune gir årlig tilskudd til parken på inn til kr 500 000 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ikke tidligere gitt kommunal støtte til Ringkollen Parken. Rådmannen ser at parken er 

det eneste anlegg i kommunen av sitt slag og beriker kommunens vintertilbud til barn og unge.  

Rådmannen ønsker å behandle slike søknader om driftsstøtte primært i sammenheng med 

kommunens handlingsplan og budsjett, men har ikke funnet plass til driftsstøtte til Ringkollen 

Parken i 2018-2021.  

Rådmannen er og tilbakeholden med å tilrå tilskudd som vil bli en årlig utgift på kommunens 

driftsbudsjett og ønsker ingen kobling mellom økonomiske støtte fra kommunen og 

rabattsystemer knyttet mot visse målgrupper.  

 

 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Kommunalsjef Magnar Ägotnes

Ringerike kor¡rnune

Sendt: masnar.agotnes@rinqerike.kommune.no

An. Rinskæååqn Parken

Ringeríke idrettsrårJ har mottatt en søknad tíl uttalelse fra Ringkollen Parken om driftstØtte og vi har

bei¡endlet sakcn i vårt styremøte l-.februar.

Vi vet at kommunen nød¡g gir midler til drift av anlegg men vi mener kommunen bør gjøre et unntak i

cJette tilfelle.

Alpinbakken oü Ringkollen ble bygget av private midler på 1980-tallet og har vært en bakke hvor

maflge av regionens barn og ungdommer har tatt sine første turer på brett eller alpinski.

Hønefoss Brettklubb benytter anlegget til tnening for sine utøvere men den største delen av aktivitet
utft¡res av uoi"ganiserte barn og unge.

Et slikt anlegg cr avhengig av gode og lange vintre noe de siste årene ikke har hatt og Anlegget sliter

økonomisk.

Som kjent er det krefter på gang for å få til kunstsnøproduksjon i langrennsløypene så en nedleggelse

av aipinbakken nå, vilvære meget kjedelig.

tli vicjeresender søknaden fra Ringkollen Parken og ber kommunen være positive i saken og innkalle

Ringkollen Pari<en sammen med Hønefoss Brettklubb og oss til en drøfting siden søknaden

inneholder a lternative tilskudd.

HrtnefÕss 15. februar 2

H ,

q w
Bjøii'n Marseth

Leder

Kopi: kari.gustavson@ringerike.kommune.no; çhristoffer@ rinekollçnpa rken.no. ;

korneliussen9 1 @live. no

Veciiegg: Søknad fra Ringkollen Parken er levert separat

Dokid:
1 701 5055
(17t770-1)
Søknad om kommunal drifflilskud



SØknad om

kommunal drifttilskud til Ringkollen Parken

1 . lnnledníng

Efter møte den L4. desember 2016 med ldrettskonsulent KariGustavson og leder av Ringerikes

idrettsråd Bjørn Marseth ønsker Hønefoss Brettklubb og Ringkollen Alpinanlegg as med dette at

sØke kommunen om en varig stØtte til driften av skianlegget på Ringkollen, Ringkollen Parken.

På ovennævnte møte diskuterte viforskjellige muligheter for en kommunal driftsstøtte t¡l

skianlegget, som f.eks. kunne være at støtten brukes til at sænke prisen på årskort for kommunens

barn og ungdom, eller at der gives et antall gratis årskort til et eller flere årstrinn på kommunens

skoler - dette vil bli utdybet i punkt 7 nedenfor.

Vi snakkede også om viktigheten av offentlig transport, som en forutsetning for et bra

aktivitetstilbud på Ringkollen - og vi vil derfor også med denne søknad opfordre kommunen til at

overveje muligheten for f.eks. en busrute til Ringkollen i helgene.

2. Ringkollen Alpinanlegg og HØnefoss Brettklubb

Ringkollen Porken

I regional uWiklingssammenheng er det en bevisst holdning i merkevarebyggingen av Ringeriksregionen å

satse på aktiviteter, områder og tiltak som kan gi regionen vår et positivt omdømme, både for de som bor
her og de som ønsker å besøke oss. Ringkollen-området er et viktigt område for god profilering av regionen

vår.

Siden 1995 er der blevet drevet skianlegg på Ringkollen. Driften av skianlegget har alltid været en

viktig del av arbeidet med at gjØre Ringkollen-området til et attraktivt aktivitetssenter for hele

Ringerikesregionen og utfartsområde for store befolkningsgrupper fra Oslo og Akerhus.

Utviklingen av Ringkollen-området har opp gjennom årene skjedd i regiav både private, frivillige
organisationer, fagforeninger og offentlige virksomheter.

Pr. i dag kan området sk¡lte med bl.a. følgende tilbud:

o Ringkollen Parken med et varieret tilbud for barn, unge og voksne for både alpinski, telemarkski,

snowboard og twint¡p. Alpinanlegget inneholder bl.a. snowpark og eget barneområde,
o Skiforeningens ski-lekeland for barn,

o Skiforeningens ski- og sykkel-løypenett for alle aldersgrupper,
¡ Turistforeningens ski- og tur-løypenett for alle aldersgrupper,
r Ringkollen hopparene med bakker i ulika størrelser,

o Ringkollstua og Fossen Friluft AS serveringssted, butik for friluftliv og -aktiviteter, Frilufts SFO, samt
arbeide med handikappede barn,



Ringkollkapellet med et flott tilbud til de mange som ferdes i Marka og som føler behov for å finde

ro og ettertanke, en aweksling fra en travel hverdag, samt

Tilrettelagte tjenester for avfallsinnsamling og toalett for de mange som benytter Marka samt gode

parkeringsmuligheter.

Etter næsten 20 års drift blev alpinanlegget i2OL4 overtaget av Ringkollen Alpinanlegg AS, som ønsker at
videreuwikle og komplettere de mange positive aktivititetsmuligheter som allerede finnes på Ringkollen.

Skianlegget drives nu i samarbeide mellom Ringkollen Alpinanlegg as og Hpnefoss Brettklubb - og alle
jobber på dugnad.

Skianlegget endrede iforbinnelse med overtakelsen navn til Ringkollen Parken for at signalere en satsning

på snowparken og utvikling av skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom.

Anlegget består i dag av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraseen har fullt lysanlegg, og i bunn

av bakken ligger vår kiosk og varmestue. Anlegget har eget sn6anlegg, som desuten benyttes av

Skiforeningen på ski-lekeland og langrennsstadium.

Skianlegget er åpent alle hverdager kl. 17-21 og kl. 10-16 i helgen og ferier. Der bliver hvert år lagt ned over

2000 dugnadstimer i den daglige drift og vedlikehold av anlegget

Ringkollen Alpinanlegg as

Bedriften blev stifter i september 2OL4 iforbinnelse med overtakelsen av driften av alpinbakken
på Ringkollen og eies 100% av danske Christoffer Hove.

Christoffer Hove er snowboardentusiast og har gjennom mange år arbeidet frivilligt for det danske
skiforbundet.

Christoffer mottok i høsten 2014 prisen som'årets skiløber/årets illsjell' av Danmarks Skiforbund og driver
nu Ringkollen Parken nettop som en illsjell, og i de to årene Ringkollen Alpinanlegg AS har driftet
skianlegget har der ikke blitt tatt ut lønn for det arbeide som har blitt gjort i anlegget. Les artiklen 'Fulgte
hjertet - valgte snowboard' om Christoffer i vedleg 1.

Hønefoss Brettklubb

Hønefoss Brettklubb er den største samarbeidspartner for Ringkollen Alpinanlegg as og klubben

bidra til den daglige drift av alpinbakken på dugnad. Her er der foreldre som hjelper med at passe

heis og kiosk, samt barna som hjelper i bakken med bygging og vedlikehold av snowparken.

Klubben hade sin storhetstid i 2OLO-2OL1 med over L00 medlemmer, men de sidste årene før
Ringkollen Alpinanlegg s overtakelse av skianlegget var der fallene aktivitet i både bakken og

klubben. Der har de sidste årene blevet arbeidet hårdt fra klubbens side for at snu denne utvikling

og få opp både medlemstallet og aktivitetsnivå. Klubben har nu ca. 65 medlemmer og arrangerer
mange bra aktiviteter iskianlegget. Les artiklen'Vilengasjere ungdom i bakken'ivedleg 2.

De aktive medlemmer er primært i aldersgruppen 9-18 år, og kommer fra Hønefoss, Jevnaker og

Hole.

o

a



Som en del av arbeidet med ny rekrutering og genoppbygging av klubben har vi i høsten 20L6

opprettet en twintip gruppe, og vilved førstkommende årsmøte ta opp spørgsmålet om

navneendring for at markere at klubben også er inkluderende for de mange brukere av skianlegget

som kjører på twintip ski og give et mer bredt aktivitetstilbud.

3. Aktiviteter i Ringkollen Parken

Hønefoss Brettklubb har ukentlige treninger i Ringkollen Parken, og arrangerer desuten flere

events og konkurranser - både lavterskel og hØyt nationalt nivå.

Som lavterskelkonkurranser arrangeres hvert år JuleJib og NyttårsHopp, ligesom vi i fjor avholdt

Fanta Play Park i samarbeide med Fanta/Coca Cola. Desuten avholder vi hvert år begynnerkurs,

hvor alle kan komme og prøve snowboard under kundig veiledning av klubbens instruktører, samt

Ringkolldagen, som er et fellesarrangement for flere av aktørene på Ringkollen - Ringkollen

Alpinanlegg, Hønefoss Brettklubb og Ringkollstua/Fossen Friluft - med masser av gratis aktiviteter
for alle i og omkring skianlegget. Les artiklene ' Blåser nytt liv i alpinanlegget' og'Kul dag i

Ringkollen-parken på lørdag' ivedleg 3 og 4.

Klubben arrangerer desuten hvert år norgescup for snowboard, og konkurransen for vinteren 2017

har blitt rangert som national event - det høyeste ranking av norgescuppen. Vi håper, at vi fra

vinteren 2OL7/2Ot8 også kan blive arrangør av norgescuppen for twintip ski.

Ringkollen Alpinanlegg og Hønefoss Brettklubb har endelig et bra samarbeide med det danske

skiforbundet og har de sidste to årene været vert for de Danske Mesterskaper i twintip og

snowboard - en event som har blitt avholdt over en hel uke og med mer end 80 tilreisene

danskere, som har boet på Comfort Hotell i Hønefoss - samt arrangerer klubbture/-camps med

danske skiklubber som kommer på weekendbesøk. Se vedlegg 5 med uttalelse fra Danmarks

Skiforbund om samarbeidet.

4. Fremtiden for Ringkollen Parken

Vår målsetning for Ringkollen Parken er ikke blot at få t¡l et bra skianlegg, men vi ønsker at skape

et rusfrit og venligt miljø, da lokale barn og ungdom kan komme seg ut i naturen - bevege seg og

have moro med vennene - samtidig med at vi ønsker at have en så høy standart på ski- og

snowboardforhold, som gir bra treningsfasiliteter for dem som ønsker at dyrke ski-

/snowboardsporten på konkurranseplan og gjØr anlegget attrakt¡vt at besøke for tilreisende

turister.

I løpet av våre første sesonger har vores fokus ligget på at bygge opp en bra snowpark av høy

kvalitet, samt at få nogen store arrangementer/events i anlegget. Det er lykkedes os at få både en

avdeling af Norgescuppen i snowboard og de danske mesterskaper itwintip og snowboard.



Våre events tiltrekker mange deltakere fra hele Norge og vi får bra tilbakemeldinger fra vår

samarbeidspartnere i både Snowboardforbundet og det danske skiforbundet. Ringkollen Parken

har desuten fått en masse bra omtale i diverse medier.

Flere av klubbens medlemmer gjør det utrol¡gt bra på konkurransenivå - bl.a. Fr¡dtjof S.

Tischendorf som i 2016 blev uttatt til snowboardlandsholdet og deltok i X Games Oslo (se fler av

klubbens sine profiler i neste avsnit).

Det at Hønefoss Brettklubb nu også har twintip gruppe og har blitt opptatt i Norges Skiforbund

betyder at vi også kan få arrangere norgescup for twintip/freeski.

Desuten Ønsker vi nu at få økt fokus på anleggets alsidighet - vise at snowparken ikke bare er for
de allerbeste. Vi har hele tiden byggd opp snowparken med elementer for alle nivåer, og dette

ønsker vi at få mer oppmerksomhet omkring. Derfor vil vi få flere lavterskel konkurranser og

events, som alle kan bli med på, ligesom vi har utvidet klubben til at bli både snowboard- og

twintipklubb.

De tiltak som vi med denne sØknad til kommunen ønsker støtte til er ligeledes alle tiltak som skal

få fler barn og ungdom ¡ aktiv¡tet og gjøre skisporten og Ringkollens øvrige tilbud mer tilgjengelig
for alle. Les artiklen 'Målet er å øke hverdagsbruken' i vedleg 6.

5. Klubbens profiler

HØnefoss Brettklubb har flere store profiler som gjør det bra ved nationale og internationale

konkurranser.

Fridtjof Sæther Tischendorf 19 år, fra Hønefoss og uttatt til landsholdet i snowboard. Fridtjof
deftog iX Games Oslo i 20L6.

Noro Frisvold L8 âr og fra Hønefoss. Nora deltok i ungdoms OL på Hafjell ¡ 2016, og blev desuten

Norgesmester i både halfpipe og slopestyle for junior jenter ¡ 2016.

Bendik Gjerdolen 19 år og fra Hønefoss. Bendik blev sammenlagtvinneren i gutter junior klassen

ved Norgescuppen 2OL4 ogtok førsteplass i World Rookie Tour.

Marius Bokken 20 år og fra Hønefoss. Marius har mange flotte resultater både i Norge og utlanet.

De bra forhold i snowparken betyder at anlegget har blitt kjent over hele Norge, og mange reiser

langveis fra for at trene eller deltake i konkuranse i Ringkollen Parken, således valgte

snowboardstjernen Ståle Sandbech, som vannt sølvmedalje ved OL i Sochi, at legge trenningen sin

i Ringkollen Parken forut for fiorårets X Games. Les artiklene 'Brettstjerner trente i parken' og

'Møtte superstjernen i Ringkollen-parken' ivedleg 7 og 8.

'Det er kjempeviktig for de unge å ha en bakke som dette. Man er helt avhengig av det for å bli god.

Mange og korte turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er viktig" citat fra Ståle Sandbech - Ol-sølv

vinner i Sochi 2OL4.



"Christoffer har gjort en sinnssykt god job med denne bakken. Heisen er kjapp, og han har folt bakken
med elementer, slik at det er noe som skjer hele veien. Det er slik vi opplever de gode bakkene fra

USA" citat Sondre Hvlland, Landslagstrener for snowboard i Norge.

6. Økonomi

Vår økonomi i Ringkollen Parken er mye preget av været og de sene vintre de seneste årene.

Bakken har først fått åpnet omkring jul, og først full tilbud i løpet av januar måned. Sesongen varer

som regeltilslut mars/start april, så det blirr desverre nogen korte vintre.

Samlet har vi omkring 2.500 besøkende gjester, som har haft omkring 50.000 ture i heisen, pr.

Sesong, hvilket vi håper at kunne Øke denne vinter.

Vårt første årsregnskap for 201.5 (regnskapsperiode fra oppstarten i sep. 2014 til utgangen av 2015

- se vedleg)) viser et underskudd på nesten kr. 300.000,- og der forventes også underskudd for
20L6. Se årsregnskap for 2075 i vedleg 9.

Vi står derfor nu i en situasjon, hvor Ringkollen Parken er ifare for at bli lagt ned om ikke vi klarer
at forbedre Økonomien * dette vilvære synd for både klubbens medlemmer og alle øvrige borgere
og gjester i Ringerike, som benytter skianlegget.

Det er på denne bakgrunn at visøker Ringerikes ldrettsråd/Ringerike Kommune om et varigt
drifttilskudd for at sikre skianleggets overlevelse og fortsat kunne tilby bra vinteraktiv¡teter på

Ringkollen.

7. Støtte

Vår vurdering er at skianlegget trenger en årlig stØtte på kr. 500.000,- for at kunne overleve -
dette begrundet i resultatet for 20L5, samt at vi både ¡ 2015 og 2016 har måtte spare bort flere
utviklings- og vedlikeholdelsesprojekter, som der ikke har vært råd til - bl.a. er anleggets

billetsystem (skidata 340) foreldet, og der produseres ikke lengere heiskort til dette system. Det vil
derfor bli nødvend¡gt at utsk¡fte billettsystemet inden for de nermeste årene.

Gratis eller roboterte heiskort

En bra løsning til den kommunale støtte kunne være en avtale om at støüen Øremerkes til at
tilbyde barn og ungdommer i kommunen billigere heiskort. Normalprisen for årskort er idag kr.

3750,- men med den ansøkte kommunale støtte kunne denne pris halveres og dermed bidra til at
få fler barn og ungdommer i aktivitet ¡ løpet av vinteren.

En annen løsning kunne være, at kommunen som motytelse for den årlige stgtte mottager f.eks.

500 årskort, som kan utdeles gratis til utvalgte årstrinn i kommunens skoler. Les hvordan en

liknende aWale er lavet mellom Bykle kommune og Hovden Skisenter ivedleg 10.



SnowFun doge

I tilleg til rabaterte eller gratis årskort til utvalgte årgange kunne vi tilby SnowFun dage en gang i

uken med grat¡s aktiviteter for alle barn og ungdommer uten disse trenger at være medlem i

klubben - dette kunne f.eks. være instruksjon, barne skirenn og liknende.

Vi er ihvertfald mye åpne for at finde en bra løsning, så et eventuel kommunalt driftstilskud til
Ringkollen Parken også giver økt akt¡v¡tet og skiglede til fler barn og ungdom.

8. Transport

En viktig forutsetning for at eventuelle tiltak for økt akt¡v¡tet i Ringkollen Parken og på Ringkollen
generalt blir suksessfulde er dog, at tilbudene er lett tilgjengelige for barn og ungdommer.

Der er i dag ingen offentlig transport til Ringkollen, og alle barna som bruker skianlegget er derfor
avhengige av foreldre som kan kjøre.

Vi håper at kommunen har forståelse for at der trengs offentlig transport til Ringkollen, og håper
at der på sikt kan jobbes på at etablere en busrute fra Hønefoss til Ringkollen.

Dette kunne f.eks. være en bustur opp lørdag og søndag morgenformiddag (k1. L1:00) og retur om
eftermiddagen (kl. 1 6:00)- eventuelt desuten en eftermiddag/kveld i løpet av uken (opp kl. L7:30

retur kl. 20:00) iforbindelse med klubbens sin trening (torsdage).

9. Hvorfor skal kommunen støtte en pr¡vat bedrift?

Vivet at en kommunal støtte til driften av Ringkollen Parken egentlig ligger utenfor kommunens
normale retningslinier, da skianlegget er privat eied, men vi mener også at Ringkollen Parken har

en særlig status, som alligevel kan godtgjøre en sådan kommunal stØtte.

I de to årene skianlegget har blitt drevet av Ringkollen Alpinanlegg as har der ikke blitt tatt ut lØnn

til nogen ansatte, og desuten hjelper Hønefoss Brettklubb i den daglige drift på dugnad - det er
således ikke vårt mål at drifte Ringkollen Parken for personlig vinnst, men vi gjør dette for at
kunne oppretholde et bra tilbud om vinterakt¡v¡tet for kommunens barn og undgom.

Skianlegget og de fleste av aktivitetene her er ligeledes åpne for offentligheten. Det er bare en

liten delav brukerne i anlegget som er medlemmer i klubben, mens lang hovedparten av

bru kerne er egenorganiserte/uorganiserte.

Vi vet at ikke alle barn finder sin plass i den organiserte idrett, men gjerne vil dyrke idretten på

egne premisser. Vi mener det er viktigt også at ha et bra tilbud til disse barn, så de kan komme sig

opp av sofaen og vek fra playstation. Både Ringkollen Alpinanlegg og Hønefoss Brettklubb arbeider



således for at legge tilrette med bra aktiviteter - ikke bare for klubbens sine medlemmer, men for
alle brukere av Ringkollen Parken, uanset om disse er organisert i klubben eller ej.

Twintip- og snowboardsporten er kendetegnet for sin åpenhet og innkludering av alle - her møtes

utØverne på tvers av aldersgruppering og social bakgrunn, men i stedet er det gleden ved sporten

og det at utfordre seg sjelv med nye tricks (mestring), som er viktig. Vi ser ofte gutter i 20

årsalderen kjøre sammen med barn på LO-LZ år, og fortsat har det gøy sammen.

Vi mener, at denne åpenhet er helt unik for den egenorganiserte idrett, herunder twintip- og

snowboarding, og vi tror på at de tiltak vi her søker støtte til derfor desuten kan være bra til bl.a.

integrering av de barn og ungdommer med annen etnisk bakgrunn som bor i kommunen. Her vil

de få en mulighet for at knyte nye relasjoner til lokale barn og ungdommer, og delta i idretten på

like vilkår.

Vi håper derfor at Ringerikes ldrettsråd og Ringerike Kommune vil se positivt på denne sØknad, så

vi i Hønefoss Brettklubb og Ringkollen Alpinanlegg kan tilby bra vinteraktiviteter til mange barn og

ungdommer i årene fremover.

Med vennlig hil

éft\
Christoffer Hove

Ringkollen Alpinanlegg as

Eskil Korneliussen

Leder Hønefoss Brettklubb
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Fulgte hiertet - valgte snowboard
Av JAN TORKEL TORSTENSEN

30. desember 2014, kl. 'l 9:50 rz

Han tok en solid utdannelse og jobbet som jurist. Men Christoffer Hove ville noe mer - derfor fulgte han

hjertet. Nå driver han Ringkollparken.
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Christoffer Hove og Carsten Hansen har mye å ta seg til i Ringkollparken. Snøkanonene går uavbrutt i disse dager, men parken

er åpen, og heisen går. Foto:Jan Torkel Torstensen.

Unik oliven mot farlig Pu'$riu

kolesterol og høyt blodtrykk @
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ANNONSE

Stor firrs\iell p:i {¡megä-;¡ fra
frsk, krill {}g rriudåte
Er det på t¡de med et oljeskift?

Smilende kommer han mot meg med neven rett ut. Hos Christoffer Hove føler du deg velkommen. Riktig velkommen.

En kikk i Ringkollparken viser med all tydelighet at værgudene ikke har vært på den nye eierens side denne høsten.

Riktignok daler snøfnuggene ned akkurat i skrivende stund, men en høst uten kuldegrader og snø, ville normalt giort en ny eier
rastløs og motløs. Men sånn er ikke Christoffer Hove.

- All sno hjelper. Dette er bedre enn ingenting, sier han, og myser oppover mot de lette snøfnuggene som daler fra
himmelen.

Ganske karakteristisk positiv tone fra 37-åringen.

Dansken som tok juridisk utdannelse, og trådte rett inn i en godt betalt A4-hverdag i Direktoratet for kriminalomsorg i København

Etter det jobbet han tre år som jurist i Statsfengselet i Helsingør. Da han så skulle skifte jobb i 201 1, dro hjertet ham i en annen

retning. Retning Alpene.

I barndomsårene gikk turene alltid til Norge - med foreldrene. Etter hvert vendte reisepila '180 grader sørover, til Alpene.

- Som tenåring re¡ste jeg og min bror mye til Østerrike. Det var der jeg begynte å stå på snowboard, forteller Christoffer.

Ved siden av juristtilværelsen, jobbet Christoffer som frivillig for det danske skiforbundet - med snowboard.

-Jeg tjente godt, og jeg hadde en sikker jobb. Men jeg valgte å følge m¡tt hjerte. Gjøre min hobby til en levevei. Det var en
vanskelig beslutning å ta, sier Christoffer, som pakket vekk dressen og reiste til ltalia, der hanjobbet ¡ det østerr¡kske
firmaet QParks.

- I begynnelsen jobbet jeg med markedsoppgaver for dette firmaet, som hadde oppdrag for skiområdet som heter Dolomitt
Superski, hvor vi skulle være med å planlegge hele freestyle-området. Siden har jeg levd av dette. Jeg har vært bosatt i ltalia og

Østerrike. Deretter flyttet jeg til Norge, og bygget opp et anlegg í Vierli i Telemark, og deretter var jeg parksjef i Kvitfjell.

- Ag nù er det Ringkollen?

-Jeg ble forelsket i dette stedet. Det er nær oslo, og det er fin natur her. Og så er Hønefoss en veldig hyggelig by, sier
Christoffer Hove med et sm¡l.

tES OGSA: Ringkollen Alpin er solgt

Etter at kuldegradene først kom, har Christoffer og hans medhjelper Carsten Hansen, stått på døgnet rundt.

Snøkanonene går ustanselig, og halve parken er nå åpen.
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- Vi fortsetter å produsere snø så raskt det lar seg gjøre, sier Hove.

I begynnelsen av mars skal han arrangere dansk mesterskap i snowboard, noe han har gjort flere ganger før.

- Men for første gang i Ringkollen. Så skal vi arrangere norgescup i slopestyle i slutten av februar, sier Hove.

LES OGSA: - Perfekte forhold på Ringkollen

Ellers kan vi nevne at Ringkollparken nå tilbyr helgekort, der du kan kjøre fredag kveld, og på dagtid lørdagog søndag.

Parken har åpent mandag-fredag kveld, samt på dagtid i helgene.
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har hjulpet mange i kampen
mot irritabel tarmsyndrom

PU LS SPoRT SNoWBoARD RINGKoLLEN

Vil engasfere ungdom i bakken
Av EMrL RruOnÉ ØSTEBØ, PULS-REDAKSJONEN

05. februar 2016, kl. 09:09 .z

Ringkollen Parken, i samarbeid med Hønefoss Brettklubb arrangerte nylig et nybegynnerkurs i snowboard

Med fine forhold i bakken, var det ingen sak å arrangere brettkurs for nybegynnere. (Foto: Leserfoto)

Fa halv pris i dag

DEL
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ANNONSE

r{}-sotJ6 nürdmenn har
ríyrnpt{}fner
Se rådene for deq med irritabel tarm

PULS Ringkollen Parken, med danske Christoffer Hove i spissen, arrangerte sist helga sammen med Hønefoss Brettklubb et

nybegynnerku rs i snowboard.

Ti barn deltok i kurset, hvor de fikk opplæring av instruktører fra Hønefoss brettklubb både lørdag og søndag.

- På lørdag startet alle i barnebakken for å lære de mest grunnleggende tekn¡kkene på brett, men allerede i løpet av
søndagen var flere av deltakerne klare til å prøve seg i den store bakken. Her fikk de også prøve seg på de letteste
hoppene, og de enkleste boksene i parken, forteller Hove.

LES OGSA: Tre lokale jenter til ungdoms-OL

Bra tiltak
- Kurset ble arrangert av Hønefoss Brettklubb, hvor jeg siden desember har sittet ¡ styret. Jeg har selv i mange år hatt
stor fornøyelse av å være medlem av en skiklubb i Danmark, og har hatt mange gode arrangementer og ekt¡v¡teter der,

opplyser han.
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Elias Løv(8), instruktør Herman HolterTorp og Håvard Novi (10) koste seg med brettkurs på Ringkollen Parken. (Foto:

Leserfoto)

Den danske alpinentusiasten håper at hans engasjement i Hønefoss Brettklubb kan bli med på å gi mange gode opplevelser til
ungdommer på Ringerike.

Han ønsker også at brettkurs og lignende kan være med på å skape mer liv og bedre miljø i skianlegget på Ringkollen.

Hønefoss Brettklubb som arrangører ønsker så klart at det skal bli vellykket, og har allerede fått gode tilbakemeldinger.

Hove er tydelig imponert over hvor fort ungdommen lærer brettkunstene, og håper de vil fortsette å stå på brett i parken.

Foreløpig er det usikkert på når neste helgekurs vil skje, ettersom agendaen til Christoffer Hove og Brettklubben ser
relativt full ut.

DETTE SKJER I VINTER

'1 3. februar: I forbindelse med Event 16 avholdes det <Rail Jam> i Hønefoss Sentrum.

20-21. februar: Norgescup i Slopestyle avholdes i Ringkollen Parken.

1-2. mars (vinterferien): (Fanta Playpark>, et laWerskelevent over to dager hvor alle kan delta. Gratis for alle deltakere.

18. mars: Spring Meltdown Rail Jam.

Påsken: Det jobbes med å arrangere flere barne- og familieaktiviteter i bakken, blant annet konkurranser for twintip og

snowboard.

LES OGSA: - Nå mansler iee bare snøen

Melder gode forhold
Fra Ringkollen Parken kan det meldes at parken nå har massevis av snø den siste tiden, og med gradestokken på minus fire

grade¿ høy sol hele dagen, har det vært perfekt forhold til å øve seg i bakken.

- Om flere har lyst til å komme i gang med å stå på snowboard eller ski, så har Hønefoss Brettklubb tren¡ng på Ringkollen
hver torsdag,opplyser Hove.

IË
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Blåser nytt liv i alpinanlegget
AV <A HREF=''MAILTO:EMILOESTEBOE@LIVE.NO''>EMII- ¡ruORÉ ØSTBØ</<>, PULS.REDAKSJONEN

27. f ebruar 2015, kl. 14:29 'z

Med nye eiere har anlegget på Ringkollen fått nytt liv. Denne uken har både små og store samlet seg for å

stå på ski.
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Alpinanlegget har fått flere rails og er bygd på mer enn tidligere, mener blant annet Birk Rudrud Herdlevær, som her er på vei

over et av bakkens mange rails. (Foto: Emil André Østbø\

DEL

ANNONSE
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Sist høst kjøpte danske Christoffer Hove opp Ringkollparken.

Sammen med kompisen Carsten Wiegeland-Hansen har Christoffer jobbet hardt for å gjøre parken så attraktiv som mulig.

-Jeg har jobbet som parksjef forskjellige steder og liker ideen om et lite skisenter, og mulighetene det bringer iforhold til de store

anleggene, forteller han.

- Beliggenheten til parken er veldig bra, jeg liker Hønefoss godt. I tlllegg ligger Oslo like i nærheten. Derfor så syns jeg

Ringkollparken er en god mulighet, og har mye potensial.

Christoffer lever av drømmen sin, og forteller at han håper at han kan drive Ringkollparken i tiår framover.

Arrangementer
Christoffer forteller at parken egner seg godt til arrangementer og konkurranser for de fleste aldersgrupper.

- I parken har vi en slopestylebane hvor vi arrangerte Norgescup i helgen, som er en konkurranseserie med seks

konkurranser i løpet av vinteren, sier Christoffer.

- Neste uke skal vi arrangere <Dansk mesterskap> i både twintip og snowboard. Det er bare for dansker, men alle andre er

selvfølgelig velkomne til å se på, legger han til.

Ê /'ì I 1 t. t/-l-l 
'.! 

F c t:4. |-tî l7 ttt \./ t.,l.rY!-fFrfFtl



g1tn17 Ringerikes Blad - Blåser nytt liv i alpinanlegget

De unge skientus¡astene synes det er bra at parken har fått nye roils. Foto: Emil André Østbø

Populært og ¡ nærheten
Skiparken er svært populær blant ungdom, og blant de unge skientusiastene som digger å stå på ski finner vi Sondre Fivelsdal (13)

og Birk Rudrud Herdlevær (12). I løpet av vinterferien har de besøkt Ringkollen flere ganger.

- Parken er bra! Detjeg liker er at hoppene er så store, og at det er så mange nye rails i bakken! sier Sondre.

Birk sier seg enig. Han mener boksene og hoppene er det beste ved bakken. Det er også

et pluss at parken ligger kun et steinkast unna Haugsbygd, hvor han bor.

Guttene syns generelt bakken er bedre nå
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Anders Backe reiser gjerne til Ringkollen. Foto: Emil André Østbø

Rutinert utøver
Skihelten fra Modum, Anders Backe, besøkte skiparken denne uken.

Med finaleplass i X Games og gode resultater i en rekke andre nasjonale og internasjonale konkurranser tidligere, er han omtalt

som en av Europas beste utøvere.

Nå harAnders lagt proffkarrieren på hylla, men ski skal han drive med ien god stund framover, forteller han.
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Anders Bocke flyr over hoppet i bokken. Foto: Emil André Østbø

Alplnbakken på Rtngkotlen

¡ Ble startet opp i 1995
. Ble kåret til årets snowpark i 2011
. 400 meter lang nedfart
r Skiftet eier høsten 2O14, og byttet navn fra Ringkollen Alpin til Ringkollparken
r Har et mål om å bli Norges beste terrengpark
¡ Christoffer Hove kjøpte parken av Martin Brodahl, som har drevet parken i 1 9 år
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SPORT RINGKoLLEN RINGKoLLENPARKEN

Kul dag i Ringkollen-parken på lørdag

Av JAN TORKEL TO RSTENSEN

18. mars 2016, kl. 06:00 rz

Alt ligger til rette for en aktiv dag for store og små i Ringkollen-parken på lørdag

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

¡,)
.,,t.,)

JJ
ò'



3t1tn17 Ringerikes Blad - Kul dag i Ringkollen-parken på lørdag

Kul dag: Christoffer Hove kan love en spennende dag med konkurranser, rebuser, grillmat og aftersk¡ med Damien-

konsert.

DEL

ANNONsE

Barneheisen er grat¡s hele dagen, og på formiddagen vil instruktører ira Hønefoss Brettklubb hjelpe deg med

alt fra å lære svinger på brett, eller øve ¡nn tr¡ks. Det blir også lagt opp en aktivitetsløype i skileiken ved

Ringkollstua. Her blir det morsomme akt¡viteter, bl.a. bungee-løp, tredem-sk¡ og mye mer.

Du kan også fylle dagen med å delta i påskerebusen, med poster rundt om i skibakken, skistadion og ved Ringkollstua.

- Hold øyene godt åpne når du går rundt på Ringkollen denne dagen, for påskeharen harvært på besøk og lagt

påskeegg rundt om i snøen, sier Hove. På ettermiddagen er det superfinale i Spring Meltdown - railjam i Ringkollen

Parken, der noen av Norges beste snowboard - og twintipkjørere konkurrerer på en spesialdesignet bane i skianlegget.

Deretter er det klart for afterski på Ringkollstua og livekonsert med norske Damien.

Hove melder om perfekte forhold i bakken.

- Grillen er tent hele dagen ved Ringkollstua, hvor dagens spesialitet er elg-burger av selvskutt elg, forteller Christoffer

Hove.

Les mer om: sport Ringkollen ringkollenparken

Se kommentarer

-

Flere saker



DANMARKS
SKIFORBUND

Oanmârk Sk¡forbund
ldrættêns hus

8røndbySt¡dion 20
DK-2605 8røndby

Ttt: 43262330
Fax: 43 2623 33

Mail:dsklf@dsklf.dk
w,skiportãl.dk

Brøndby, fredag den 15. august 2014

Til hvem det måtte vedrøre.

I Danmarks Skiforbund er vi meget fokuserede på et nærhedsprincip for valg af destinationer til træning og
konkurrence. Mens det har været oplagt for sjællandske klubber at lægge aktiviteter i Sydsverige og på
Hedeland ved Roskilde, hvor man har et kunstsneanlæg, så har det været svært at finde oplagte steder for de
jyske klubber.
Vi har både i Skiforbundet og i de jyske skiklubber, søgt efter egnede områder, hvor vi kunne lave nogle gode
aftaler om opbevaring af materiale, gode træningsmuligheder og mulighed for fleksible åbningstider, ikke for
langt fra Jylland.
Det lader nu til at veere muligt med de visioner Christoffer Hove har med driften af Ringkollen.

Da visamtidig, harvedtaget en sportslig satsning frem mod OL i2018 og2O22, hvorviforventeren øgning af
konkurrenceløbere i alle discipliner og dermed øget behov for træningsfaciliteter, er det et stort plus for
Danmarks Skiforbund, hvis vi kan få lavet en samarbejdsaftale med Ringkollen og Christoffer Hove.

Jeg var i marts 2014 personligt i Norge og besigtige Ringkollen. Jeg var meget imponeret over det trænings og
konkurrencemæssige potentiale stedet besidder og jeg glæder mig meget til at kunne sende veres seriøse ski
og snowboardløbere til træning på Ringkollens sne.

Med venlig hilsen.

Morten Agersnap
Udviklingskonsulent, Danmarks Skiforbund

ma@skiforbund.dk - 5090 1083

Medlem af Danmarks ldrætsForbund
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- Målet er å øke hverdagsbruken

Av.JAN TORKEL TORSTENSEN

06. desember 2016, kl. 05:00 rz

Det blir norgescup, nyttårshopp og lavterskelevents i Ringkollen Parken ivinter også. Men hovedmålet er å

øke hverdagsbruken.

,,,,i:,i.i :,, ,;,i ,i,i.i

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

..å u .rr

Medhjelpere: Christoffer Hove har hjelp av de to danske medhjelperne Kristoffer Holtum og Stefan Schultz, Snart håper de å

kunne åpne bakken, og hver eneste kuldegrad er mer enn velkommen. ljula blir det også n¡tårshopprenn i Ringkollen

Parken. (Foto: Jan Torkel Torstensen)

DEL
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- Reddet meg fra elendig livskvälitet
med irritabel tarmsyndrom
Les hvordan hun fikk hielp mot lBS.

Christoffer Hove smiler bredt. Han er tilbake i sitt ess - der han elsker å være: Ringkollen Parken. Bakken som har blitt hans stØrste

hiertebarn etter at han overtok for litt over to år siden.

På rett p¡ass

- Jeg går løs på min tredje sesong her nå. Jeg elsker hver dag. Det er fantastisk å stå på i bakken og se utover på utsikten. Da er jeg

på rett plass, sier dansken, som kastet jus'en på havet for å satse på snowboard og ski-livet. Selve friheten.

- Bakken her er fin. Veldig fin, og den får da også mye oppmerksomhet fra snowboardmiljøene i Norge. Også fra forbundsnivå,

sier Hove

Snart klar: Christoffer Hove vil ha mer kulde og produksjon av snø, slik at hverdagsbruken av bakken kan øke. (Foto: Jan Torkel

Torstensen)

Stjerner på besøk

I fjor hadde han flere stjerner på besøk i trening. Ståle Sândbech var blant annet på besøk for å forberede seg til X-games

Norgescup på Ringkollen-jord har vært fast innslag i terminlista i Ringkollen Parken i en årrekke. Så også den kommende

sesongen.
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Det meste skjer i mars

- Det meste av større arrangement skjer i mars. Det bliren travel måned. Norgescupen islopestyle åpner balletførste helgen i

mars, forteller Hove til Ringerikes Blad.

I helgene vil det skje litt av hvert i bakken, men det er hverdagsbruken som må opp. lngen brukere - ingen inntekt.

- Jeg håper virkelig at folk får opp øynene for hvor fin denne bakken egentl¡g er. Vi vil øke den daglige bruken, sier Hove,

som håper å åpne i midten av desember. Barnebakken og heisen er imidlertid allerede åpnet.

Lavterskel
Hove lovpriser hver eneste kuldegrad i disse dager.

- Det må være kulde både dag og natt for at vi kan kjøre snøproduksjonsanlegget, sier han, og regner med klar bakke tiljuleferien

1. januar blir det lavterskelarrangement.

- Da skal vi ha nyttårshopprenn. Alt fra Big Air til mindre hopp, der alle kan delta. Her gjelder det å få flest mulig med, sier Hove.

som har fått med seg to unge danske gutter som medhjelpere denne vinteren. I tillegg har han inngått et tettere samarbeid med

Hønefoss Brettklubb, som skal jobbe dugnad med driften under årets sesong.

- De vil bidra med alt fra å være heisvakter til å arrangere events. Jeg er veldig glad for at de ønsker å gå inn i driften på denne

måten, sier Hove.

Les mer om: sport snowboard Ringkollen Parken Christoffer Hove

Se kommentarer

Flere saker

lopp med romtr¡l$basket
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SPORT RINGKoLLENPARKEN PULS PLUSS

Brettstferner trente i parken

Av JAN TORKEL TORSTENSEN

16. februar 2016, kl. 14:13 '¿

Landslagsstjernene Ståle Sandbech og Brage Bråten Richenberg brukte Ringkollen-parken som opplading til

renn i USA og X-Games i Oslo i neste uke.

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

ksrrlh{rfis}
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BLI AEOHHEHT O€ FÅ VÅR EXSXLUSTVE
POHDUS-I(OPP I GAVEI

Ståle Sandbechfløy høyt undertren¡ng i Ringkollen-parken tirsdag. (Foto:Jan Torkel Torstensen)

Mandag kveld kom henvendelsen til eier og drifter av Ringkollen-parken med forespørsel om et par av landslagsstjernene til
Norge kunne trene i bakken.

- Selvsagt ikke nei i min munn. Det er gøy dt de vil komme hit til bakken vår, sier Christoffer Hove stolt.

LES OGSÂ: Vil engasjere ungdom i bakken

Han ser på det som en stor tillitserklæring, og får da også de beste skussmål av så vel Ståle Sandbech, som landslagstrener Sondre

Hylland, som fulgte Sandbech og Richenberg under treningen i Ringkollen.

- Bakken er fin, og meget bra preparert. Vi hopper mest på det øverste hoppet. Der er landingsforholdene best, men en

liten justering i landingene t¡¡ det nederste av de to store hoppene, så er bakken kjempebra og klar til norgescupen
førstkommende helg, sier Ståle Sandbech til Ringerikes Blad.
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Fulgte hjertet - valgte snowboard

Den X-Games-klare landslagsstjernen reisertil California allerede onsdag, og renn førstkommende helg, Deretter bærer dettilbake
til Norge, Oslo og X-Games.

- Det er viktig for oss å få trent ¡ bakker som dette, sier landslagstrener Sondre Hylland.

- Her finner vide rette linjene. Heisen er rask og fin, og hoppene gode. Dessuten får vi mange repetisjoner, og det er veldig bra.

Det er en fin dag, stråler landslagstreneren om kapp med sola og Christoffer Hove i Ringkollen-parken.

LES OGSA: Lar seg ikke stoppe av en kort vinter
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63¡ Born to run

Btuce Springsteen

NORGES STøRSTE

BOKHANDEL

RINGKOLLENPARKEN RINGKoLLEN cHRISToFFERHoVE SPoRT SNoWBoARD

Møtte superstfernen i Ringkollen-parken

Av JAN TORKEL TORSTENSEN

16. februar 2016, kl. 17:54 v

Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp møtte en av sine aller stØrste bretthelter i Ringkollen i går. Og

Ståle Sandbech stilte velvillig opp.

Møtte stjernen: Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp sammen med en av verdens beste brettkjørere, Ståle Sandbech, i

Ringkollen-parken i går. Sandbech mener guttene er heldige som har et så flott anlegg i nærområdet. (Foto:Jan Torkel

Torstensen)

DEL
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ANNONSE

I går trente Ståle Sandbech og hans landslagskollega Brage Bråten Richenberg i Ringkollen-parken. For Sandbech er det siste

forberedelser f ør et stort renn i USA til helgen, og påfølgende X-Games i Oslo.

- Vikt¡g for oss å trene i en bakke der vi kan få mange repetisjoner. Denne bakken er perfekt for det, roser Sandbech.

Ståle Sandbech er blant verdens beste snøbrettkjørere, og foruten Ol-sølvet i slopestyle i 20'14, har han en sølvmedalje og tre

bronsemedaljer fra X-Games, i tillegg til to sammenlagtseirer i verdenscupen (freesÇle og slopestyle).

LES OGSA: Brettstjerner trente ¡ parken

Tirsdag møtte han blant andre Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp fra Hønefoss Brettklubb. De to 16-åringene er like gamle

som det Sandbech selv var da han som tidenes yngste norske mannlige OL-deltakere debuterte i OL i Vancouver i 2010.

Sandbech er klar for X-Games i Oslo, og derfor var det viktige run som ble kjørt i Ringkollen i går.

- Klartvi stiller opp på bilde med Sandbech, sier de to litt "starstruck-rammede" tenåringene, som med stor iver bivånet det

Sandbech utførte på brettet.

Han mener unge talenter er heldige som har denne bakken.

- Det er kjempeviktig for de unge å ha en bakke som dette. Man er helt avhengig av det for å bligod. Mange og korte
turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er v¡kt¡g. Mange repetisjoner, sier Ståle Sandbech.

Landslagstrener Sondre Hylland fulgte Sandbech og Richenberg i Ringkollen.

- Christoffer har gjort en sinnssykt god jobb med denne bakken. Heisen er kjapp. Han har fylt bakken med elementer, slik
at det er noe som skjer hele veien. Det er slik vi opplever de gode bakkene fra USA, roser Hylland.

- De som skal kjøre norgescup til helgen, bør glede seg, sier Hylland.

L]nik oltven
senker blodtrykk
og gir økt energi
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FLOTI: Christoffer Hove har gjort en god jobb i Ringkollen. (Foto:Jan Torkel Torstensen)

Les mer om: ringkollenparken Ringkollen Christoffer Hove sport snowboard pluss

Se kommentarer

Flere saker
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311t2017 Gratis kort til alle barn i alderen 7 - 16 år i Hwden! - Tacky

Gratis kort til alle barn i

al deren 7 1 6 år i Hovden!
Ett spleisesamarbeid mellom Bykle kommune og

Alpinsenteret g¡ør at årskortet for barn i alderen 7 -
lø âr blir gratis!

Dec 4, 201 6
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- Det handler om rekruttering, det er bra at barn og

unge kommer i aktivitet, men det handler også om

integrering.25o/o i denne målgruppa er innvandrere, og

vi tenker at dette kan bidra til integrering av denne

gruppa, sier Leif Kvinlog, rådgiver i Bykle kommune.

Hovden tok initiativ

Det har væft et reduseft tilbud i mange ãr, men i är

hentet bare halvpaften ut sesongkort. Da tok Hovden

kontakt med kommunen og foreslo at det skulle være

helt gratis.

Kommunen gikk med på å gå inn med halve summen,

og så tok skisenteret den andre halvdelen. Så nå er det

gratis koft til alle barn som er folkeregistrert i

kommunen!

n

Kvitfjellôpner
10. november
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SPAR PET{GER
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Ringkollen Alpinanlegg AS

Resu ltatopgørelse zAMl 201 5

08.09.1 4 -31 .1 2.1 5

lndtægter:

Salgsinntekt, høy mva (utleie)
Salgsinntekt, middel mva (kiosk)
Salgsinntekt, lav mva (heiskort)
Annen salgsinntekt

lndtægter i alt

Udgifter;

varerkostnad
lnnkjøp av råvarer og halvfabrikata
lnnkjøpte varer for videresalg
Annen personalekostnad
Av- og nedskrivninger
Kostnad lokaler (bl.a strøm)
Leie maskiner, inventar mv.
Verktøy, ¡nventar og dr¡ftsmatêriafer
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad
Telefon, porto mv.
Kostnad transportm¡dler
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett m.v.
Salgs-, reklame- og representåsjonskostnad
Forsikringspremie mv.
Lisens- og patentkostnad
annen kostnad

Udgifter i alt

Resultat af primær drift

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
8400 Ekstraordinær inntekt (korrlgerlng av mvâ ¡ 2014 rcgnskap)

ARETS RESU LTAT FøR UDBYTTE

Udbytte

ARETS RESULTAT

Regnskab per¡ode
kr.

kr. 37.040,00
kr.66.966,00

kr. 587.834,00
kr. 42.701,00

kr.734.541,00

kr. 7.012,00
kr.438,00

kr. 112.663,00
kr. 1.707,00

kr.220.841,00
kr. 1f 6.803,00

kr.7.630,00
kr. 125.288,00

kr.25.175,00
kr. 1 .431,00
kr. 6.056,00

kr.74.504,00
kr. 113,465,00

kr. 15.298,00
kr. 75-101,00
kr. 16.700,00
kr.39.814,00

kr.959.926,00

-kr. 225.385,00

kr. 0,00
kr. 84.983,00
kr. 18.287,00

-kr. 292.081,00

kr. 0,00

-kr.292.081,00

2



Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Konsesjoner
bygninger
Andre anleggsmidler
Maskiner og anlegg
Andre transportm¡dler
lnventar
mva til gode
kontant NOK
varelager (est¡meret)

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital:

Egenkap¡tal ved stifrelse 819-2014
Arets resultat før udbytte
Udbytte 2015

Egenkap¡tal i alt

GæId:

Banklån
R¡ngkollen
Tråkkemaskin

Kredilorer
snowboard.dk
Christoffer Hove
bank - kassekred¡t

Gæld i alt

Passiver ¡ alt

Kr,

kr. 5.463,00
kr. 378,065,00
kr, 550.645,00

kr. 1.417.91 1,00
kr.322.473,60

kr. 38.370,00
kr.57.633,00
kr. 26.980,60

kr.510,36

kr. ?.798.051,56

kr. 300.000,00
-kr.292.081,00

kr- 0,00

kr.7.919,00

kr.2.210.646,00
kr.271-791,00

kr.24.275,62
kl.201.416,22

kr.82.003,72

kr.2.790.132,56

kr. 2.798.051,56
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RINGERIKE KOMMUNE 
Oppvekst og kultur 

 
 

 

 

Møtereferat   
 

SAK/TEMA: Møte om Ringkollparken 

 

STED: Ringerike rådhus 

 

TID: 31.10.2017 

 

TIL STEDE: Christoffer Hove, Ringkollparken, Bjørn Marseth, Ringerike idrettsråd, Kari 

Gustavson og Magnar Ågotnes, Ringerike kommune. 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/770-8 6940/18 223 D10 01.11.2017 

Referat fra møte om «Ringkollen Parken»  

 

Vedrørende søknad fra Ringkollparken om støtte til «Ringkollen parken». 

 

Kommunestyret vedtok i sak 127/17 : 

«Ringerike kommune går i dialog med «Ringkollen Parken» med sikte på å finne en løsning på 

de økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret.» 

 

Følgende momenter tas med i vurdering av saken: 

 Kan kommunen gi støtte til næringsanlegg?  

 Kombinasjonen med Ringkollstua er viktig. 

 Av investeringer trenger parken nytt heiskortsystem, prisantydning kr 

200.000/250.000. 

 Støtte til nedbetaling av lån. 

 Gratis årskort til et årskull i grunnskolen. Årskort for barn/unge koster kr 3.500 

 Kommunal støtte til barneheisen som brukes av små barn. 

 

Ringkollen Park har søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om midler, men har fått avslag for de 

støtter lag/foreninger, ikke private aktører. 

Siste års underskudd har ligget på ca kr 250.000 og det er ikke mulig å drifte anlegget videre 

uten støtte. 

 

 

Kari Gustavson 

 

Kari.Gustavson@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/645-2  Arkiv: 252  

 

Sak: 6/18 

 

Saksprotokoll - Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/645-1   Arkiv:   

 

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan viderføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune beskriver en økt satsing rettet mot vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Viktige tiltak er utviklingen av et variert tilbud av egnede boliger i gode bomiljø, 

veiledning om det private boligmarkedet og hjelp til kjøp av egen bolig. Slik hjelp baseres på en 

langt mer aktiv bruk av startlån.  

Dette er penger kommunen låner rimelig fra husbanken, for så å låne disse ut igjen til aktuelle 

innbyggere som startlån. For å hjelpe vedkomne til å holde boutgifter på et akseptabelt nivå, og for å 

for å unngå behov for supplerende sosialhjelp, kan nå kommunen benytte startlån for å fullfinansiere 

boligkjøpet. Dette sikrer også kommunen, da man vil ha 1. prioritet i boligen som sikkerhet for 

engasjementet. 

Førstegangsetablerere skal fortsatt spare penger til egenkapital, og faller som regel utenfor 

målgruppen. Barnefamilier er den gruppen som prioriteres i Ringerike kommune. 

Leiemarkedet er for tiden presset, og med de utviklingstrekk som beskrives i regionen, er det lite 

som tyder på at dette forholdet endres. Boutgiftene for vanskeligstilte som av forskjellige grunner er 

diskvalifisert i forhold til ordinære boliglån i bank og som dermed er avhegige av å leie bolig, kan 

ofte langt overskride kostnadene ved å eie. 

Høye boutgifter, der husleie er en hovedingrediens, generer økte sosialhjelpsutgifter for kommunen. 

Dette fordi lovverket garanterer innbyggerne et visst minimum å leve for etter at boutgiftene er 

betalt. Med boutgifter menes i denne sammenheng både husleie, avgifter, fyring o.l. Aktiv bruk av 

startlån er derfor et av de viktigste verktøy/tiltak staten har gitt kommunene for å redusere 

sosialhjelpskostnadene og for bekjempelse av barnefattigdom. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedatt «Boligsosial handlingsplan» samt kommunens nye vedtatte retningslinjer for tildeling av 

startlån, har ført til at langt flere har kunnet benytte tilbudet i 2017. Husbanken rapporterer at 



kommunen nå er på riktig vei, og imøtekom en søknad fra Ringerike kommune om en 

tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner for 2017 med 15 mill. kroner. 

Ringerike kommune har gjennom flere år lånt inn 35 mill. kroner/årlig som videreformidles som 

startlån. Beløpet har ligget inne i økonomiplanen for de forskjellige perioder. Tilsvarende beløp ble 

innlånt i 2017, men i tillegg ble det akseptert overført 52 mill. kroner i ubrukte midler fra 2016. 

Dette var restanser som var etablert på grunn av tidligere tildelingspraksis samt manglende 

saksbehandlerkapasitet bl.a. på grunn av sykdom. Dette var også en av årsakene til at det ble 

nødvendig å organisere tjenesten annerledes i 2017. 

Implisitt tilleggsbevilgningen fra husbanken på 15 mill. kroner i desember, disponerte kommunen 

derfor kr. 102 000 000,- til startlånsordningen. I tillegg disponerte kommunen 7,9 mill. kroner for 

tilskudd til utbedring, tilpasning og etablering. Da husbanken nå anbefaler å benytte ordningen med 

opptil 50 års nedbetalingstid på startlån, kan den månedlige kostnad på startlånet reduseres så 

vensentlig at behovet for tilskudd minimaliseres. 

I 2017 godkjente Ringerike kommune søknader om startlån på samlet kr. 99 000 000,- (65.3 mill. er 

utbetalt, og 33,7 mill. er forhåndsgodkjent). I tillegg er det utbatlt tilskudd på kr. 2 528 000,- til 

utbedring og etablering og forhåndsgodkjent et tilskudd på kr. 1 050 000,- til etablering. 

For å kunne håndtere intensjonene i boligsosial handlingsplan i tråd med husbankens føringer, samt 

den pågang boligtildelingskontoret registrerer, vil behovet for midler i 2018 ligge på ca. 100 mill. 

kroner. Handlingsplanens avsetning på 35 mill. korner/år, og som ble videreført i budsjett 2018 vil 

derfor ikke være tilstekkelig. 

 

Rådmannens vurdering 

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant/sikkerhet i den boligen som blir 

anskaffet. Klienten betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å opparbeide 

seg egenkapital og ta del i den veksten som regionen nå opplever på boligmarkedet. Dette er viktig, 

særlig for barnefamilier med lav inntekt og dermed på sikt kan være med på å redusere 

barnefattigdom.  

Med den vekst som nå er i markedet, oppfatter rådmannen at utlån av startlån innebærer svært liten 

risiko for kommunen. Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen kommunale 

administrative oppgaver utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging av klient/familien. 

Pr. i dag har kommunen avsatt et «tapsfond» på kr. 530 000,-, men har aldri hatt behov for å 

tapsføre noe på disse lånene.  

Pågangen etter startlån er nå stor, og kommunen vil ikke greie å opprettholde denne satsingen uten 

et økt innlån. Rådmannen anbefaler at rådmannens fullmakt til å låne inntil 35 mill. kroner til 

startlånsordningen, utvides til inntil 100 mill. kroner, for å dekke det faktiske behov for startlån i 

Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 13.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99923 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-5   Arkiv: Q34  

 

 

Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Forslag til vedtak: 

 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Etablering av ladepunktene er et krav i henhold til parkeringsforskriften. Tidsfrist for etablering 

er 01.07.2018. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal etableres ladepunkter på 

minimum 10 % av det totale antall p-plasser.   

 

Det er ikke krav til type lader, men Norsk Elbilforening anbefaler å etablere semi-

hurtigladepunkter (inntil 22 kW om strømkapasiteten er tilstede). Elbilforeningen uttaler også 

at hurtigladepunkter (50 kW) fortrinnsvis bør bygges ut ved hovedfartsårene. Hurtigladere er 

derfor ikke tatt med i vurderingen for de kommunale p-plassene.  

 

«Ladeparker» foretrekkes fremfor mange p-plasser med få ladeplasser. Anbefalingene er å 

samle flere ladepunkter på et fåtall p-plasser. Nærhet til trafo (dvs. kort avstand å grave), med 

god kapasitet og fortrinnsvis 400 V er en fordel av hensyn til økonomien. En fordeling av 

grunninvesteringen ved større anlegg på flere ladepunkter, resulterer i en rimeligere 

gjennomsnittskostnad pr ladeplass. 

 



- 

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. kr 6,0 millioner kroner (inkl. mva.). Prosjektet må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Som en følge av investeringen blir det behov for økt årlig 

budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter. Nivå fremskaffes i løpet av 2018.  

 

Det forslås å opparbeide nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt til presteboligen 

ved Hønefoss kirke. Denne plassen har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon 

i kombinasjon anleggsarbeidene ved etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. 

Med dette kan det tilføres 16-20 nye p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris. 

Kostanden til dette, ca. kr 400.000,-.  

 

Beregnet totalkostnad for prosjektet er ca. 6,0 millioner kroner. Prosjektet må gis en 

tilleggsbevilgning, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet for 2018. Uten 

dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til parkeringsforskriften. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ved tidligere behandling av sak om ladepunkter for ladbar motorvogn ble det fattet vedtak om 

å utrede kostnanden ved å etablere hurtigladepunkter som erstatning eller supplement til 

ordinære ladepunkter.  

 

Administrasjonen har avholdt infomøte med Norsk Elbilforening og de anbefaler at kommunen 

tilbyr høyest mulig ladeeffekt på ladepunkter, utfra det som er mulig avhengig av trafoene og 

strømnettet. De anser det som tilstrekkelig å etablere ladepunkter, som enten i dag eller i 

fremtiden, kan lade med inntil 22 kW. Denne typen ladepunkter kalles semi-hurtiglader. I 

praksis er det samme ladepunkter som kan gi lading fra 3,6 kW ved 230 V spenning til 22 kW 

ved 400 V spenning. Hurtiglading kan oppnås når 400 V er tilgjengelig i Ringerkiksk-Kraft’s 

trafo i nærheten av p-plassen. Alternativt må trafo bygges om. Mer info om av hva hurtiglading 

er, finnes i vedlegget «Hva er hurtiglading». El-biler har ulik mulighet for å motta lading (maks 

ladekapasitet), hvor den mellom biltyper varier fra 3,3 kW til 43 kW. Mer info om lading av 

ulike biltyper finnes i vedlegg «Info om lading av ulike bilmerker».  

 

Andre kommuner, som Kongsberg, Drammen og Gjøvik har valgt en ladetype som lader med 

en effekt fra 3,6 kW til 7,2 kW pr i dag. Oslo kommune har i sin anskaffelse «Rammeavtale for 

ladestasjoner for ladbare biler inkludert etablering, drift og vedlikehold» valgt å skaffe tilbud på 

semi-hurtigladere med ladeeffekt 3,5 kW (normallading) til 22 kW (semihurtiglading). Se side 

5 i vedlegg «Oslo kommune Kravspesifikasjon – ladestasjoner 2017» 

 

Elbilforeningen mener at hurtigladepunkter (fra 50 kW) bør etableres langs hovedfartsårene 

hvor bilistene stanser en kort tid for en et raskt påfyll av strøm. Typisk sted hvor 

hurtigladepunkter bør etableres er f.eks. ved steder som Gjestegården på Hvervenkastet eller 

ved en fremtidig servicestasjonen ved Styggdalskrysset (ny E16), hvor bilførere kan lade raskt 

og ta en kaffekopp/matbit samtidig. Ringerike kommune har ikke p-plasser langs 

hovedfartsårene utenfor sentrum. På bakgrunn av Elbilforeningens råd utelukkes 

hurtigladepunkter med så høy ladekapasitet på de kommunale p-plassene.  

 



- 

Ca. 10 stk. hurtigladepunkter finnes fra før i Ringerike kommune (Hvervenkastet, Eikli, Sokna 

og Nes i Ådal), og ingen av disse er på kommunale p-plasser. Se vedlegg «Muligheter for 

hurtiglading på Ringerike»  

 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 prosent av totale antall plasser. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal 

etableres ladepunkter på minimum 10 % av det totale antall p-plasser, se Tidligere 

behandlinger og vedtak.   

 

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, og de oppgir at disse nå krever mye 

vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 500 stk., hvorav 10 % utgjør 50 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 50 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Elbilforeningen opplyser at p-plasser med flere ladepunkter blir mer oppsøkt enn p-plasser med 

få ladepunkter, da sannsynligheten er større for å finne et ledig ladepunkt når det er mange på 

et og samme sted. Det er derfor fordelaktig å etablere flere nye ladepunkter på noen av 

kommunens «større» p-plasser. Dette vil også gi «stordriftsfordeler» pr. målerskap og ved 

gravearbeidene som må gjøres med strømtilførselen. Ladepunkter ved gateparkering anses som 

uaktuelt.  

 

Av den grunn foreslås det å etablere 3 stk. «ladeparker» på 3 forskjellige p-plasser i Hønefoss, 

samt at det settes opp 4 nye ladepunkter på p-plass hvor gamle/defekte byttes ut. 

Hoffgårdsgate (nr 17) og Kirkegata 10 (nr 23) sees som et område da de ligger «vegg i vegg». 

Forslag på fordeling av ladepunktene er fremstilt i Tabell 1. Optimal fordeling justeres når 

områdene detaljplanlegges.  

 

I vedlegg «Kart over p-plasser med lading» er p-plassene med forslåtte ladepunkter merket 

med rød firkant rundt p-plassens nummer, jfr. tabellen under.  

 

Det foreslås at det opparbeides nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt for 

presteboligen ved Hønefoss kirke, se kartskissen under. Jfr. Reguleringsplan fra 1984 er 

Kirkegata 10 regulert til parkeringsformål, se vedlegg «Reg pl 64-21_1984». Tomten er i dag 

en grusplass. Etter at brakkeriggen ble fjernet når byggeprosjektet på Hønefoss kirke var 

ferdig, ble denne grusplassen raskt oppdaget og tatt i bruk som gratis p-plass. Denne plassen 

har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon i kombinasjon anleggsarbeidene ved 

etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. Med dette kan det tilføres 16-20 nye 

p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris.  



- 

 

 

 
 

 



- 

 

Tabell 1: Forsalg på fordeling av nye ladepunkter 

 

 
  

 

 

Skilting av p-plassene med lademulighet skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler 

under lading». Om det i fremtiden vil oppfattes som mangel på lademulighet (ledige 

ladeplasser) og kommunen ønskes raskere rullering på ladeplassene, kan det eventuelt innføres 

makstid på lading f.eks. 2 eller 3 timer.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Formannskapet behandlet 21.11.2017 sak ang. etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn, 

saks nr. 17/4413.  

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.  

4. Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn. Det etableres hurtig ladepunkter for 

ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med minimum 10 % andel av 

totalt antall p-plasser. Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostander ved 

etablering av hurtigladepunkter. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

Erfaringstall på etablering av semi-hurtigladere er ca. kr 30.000,- pr ladepunkt med effekt inntil 

22 kW. Prisen for hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere, ca. 500.000,- pr stk., da det må 

større utbedringer på infrastrukturen (ny trafo, nytt ledningsnett etc.). Grunnet veldig høy pris 

på hurtigladere (50 kW) og anbefalingen fra Elbilforeningen, er det kun jobbet frem en 

totalkalkyle for semi-hurtigladere.  

 

På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det også settes opp et målerskap for 

registrering av strømforbruk. Kostand pr. målerskap er ca. kr 60.000,-. Det må gjøre 

utbedringer på enkelte av trafoene, graves, legges ny strømtilførsel og montere ladepunkter. 

Kostander for dette er synligjort i Tabell 2. 

 I tillegg kommer kostander til etterarbeid (asfaltering, beplantning, kantsteiner, istandsetting, 

etc.), anslått til kr 500.000,-. Samt kostander til konsulent/prosjektleder for å få prosjektet 

gjennomført, anslått kostand til dette er ca. kr 400.000,-. 

 

Kostnaden ved opparbeidelse av Kirkegata 10 til p-plass er anslått til kr 400.000,-. 

  

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. 6,0 millioner kroner (inkl. mva.), inkludert kostanden ved å opparbeide et nytt 

parkeringsareal på Kirkegata 10. 

 

Investeringsmidler til dette prosjektet er ikke inne å årets budsjetter. Prosjektet med en 

totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner trenger en tilleggsbevilgning til prosjektering og 

gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til 

parkeringsforskriften.  

 

Det vil som en konsekvens av anskaffelsen bli behov for å øke det årlige driftsbudsjettet til 

drift/vedlikehold og strømutgifter. Nivå for dette vil fremskaffes i løpet av 2018 og innarbeides 

i driftsbudsjettet for 2019. 

 



- 

Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for strømforbruk ved lading, da dette ble vedtatt av 

Formannskapet 21.11.2017. Strømprisen for lading blir i henhold til markedspris på ladestrøm 

fra andre aktører.   

 

 

Tabell 2: Forkalkyle på prosjektet 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens 

p-plasser, i henhold til tidligere vedtak (10% andel).  

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Prosjektet med en totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i 

henhold til parkeringsforskriften, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet 

for 2018. Kostanden til opparbeiding av ny p-plass på Kirkegata 10 er inkludert i bevilgningen.  

 

Behov for økt årlig budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter fremskaffes i løpet av 2018. 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 

 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 
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 Tore Isaksen 
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Hva er hurtiglading?
(Kilde: www.ladestasjoner.no/hurtiglading/hva - er - hurtiglading2 )

Ved hurtiglading tilføres strøm raskere enn ved vanlig lading.
Energimengden måles i kilowattimer og er en funksjon av spenning,
strømstyrke og tid.

Ved hurtiglading tilføres strøm raskere enn ved vanlig lading. Energimengden måles i
kilowattimer (kWt) og er en funksjon av spenning (Volt), strømstyrke (Ampere) og tid
(timer).

Hurtiglading av de fleste elbiler er likestrøm med CHAdeMO eller CCS/Combo. Spenningen
er ca 400V istedenfor ca 230V som du finner i vanlige ladeuttak. Størst forskjell er det derfor
på strømstyrke. Ved normallading er den typisk rundt 16A varierende med biltype, mens ved
hurtiglading kan den være opptil 125A.

Da kan man få en ladeeffekt (målt i Watt) som er 10 - 15 ganger høyere enn ved normallading,
eller 25 ganger raskere med Teslas s uperladere. Ladetiden forkortes da tilsvarende.

Hvor mye og hvor fort kan jeg lade?

(Kilde: www.santanderconsumer.no/magasinet/bilmc/far - rask - lading - elbil - hjemme )



Info om b ilmerker og lading

Kilde: SALTO LADESTASJONER AS ( www.salto.no/lade - egen - bil/hjemme )









Hvilke elbiler kan lade med hva?
(Kilde: www.ladestasjoner.no/alt - om - lading - av - elbil/hvilke - elbiler - kan - lade - med - hva )

Vi har laget en oversikt over hvilken ladeeffekt dagens elbiler kan benytte,
samth vilke ladekontakter de kan bruke. Ladingens hastighet avhenger av
kapasitet og ladeutstyr.

Merke Effekt Kontakt Faser Strøm Hurtiglading

Audi A3 e - Tron 3,7kW Type2 1 16A Nei

Audi A4 e - Tron 3,7kW Type2 1 16A Nei

Audi Q7 e - Tron 7,4kWh Type2 1 32A Nei

BMW i3 - 3,7kW 3,7kW Type2 1 16A CCS

BMW i3 - 7,4kW 7,4kWh Type2 1 32A CCS

BMW i3 - 11kW 11kWh Type2 3
16A3 - fase

32A1 - fase
CCS

BMW i8 3,7kW Type2 1 16A Nei

BMW BMW X5 iPerformance 3,7kW Type2 1 16A Nei

BMW BMW 2 - serie iPerformance AT 3,7kW Type2 1 16A Nei

BMW BMW 3 - serie iPerformance 3,7kW Type2 1 16A Nei

Chevrolet Volt 3,7kW Type1 1 16A Nei

Citroen Berlingo 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Citroen Zero 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Ford Focus Electric - 2013 - 2016 6,6kW Type1 1 28A Nei

Ford Focus Electric - 2017 6,6kW Type2 1 28A CCS

Hyundai Ioniq 6,6kw Type2 1 28A CCS

Kia Soul Electric 6,6kW Type1 1 28A CHAdeMO

Mercedes Benz B - Class Electric Drive 11kWh Type2 3 16A Nei

Mercedes Benz C350e hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Mercedes Benz GLE500e hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei



Mercedes Benz GLC350e hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Mercedes Benz S - klasse hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Mercedes Benz Sls 22kW Type2 3 32A Nei

Mitsubishi I - miev 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Mitsubishi Outlander Hybrid 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Nissan Leaf 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Nissan Leaf 6,6kW Type1 1 28A CHAdeMO

Nissan NV200 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Nissan NV200 6,6kW Type1 1 28A CHAdeMO

Opel Ampera 3,7kW Type1 1 16A Nei

Opel Ampera - e 2017 7,4kW Type2 1 30A CCS

Peugeot i - On 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Peugeot Partner 3,7kW Type1 1 16A Nei

Porsche Cayenne S e - hybrid 7,4kWh Type2 1 32A Nei

Porsche Panamera S e - hybrid 7,4kWh Type2 1 32A Nei

Porsche Spyder 3,7kW Type2 1 16A Nei

Renault Kangoo 3,7kW Type1 1 16A Nei

Renault Zoe 43kW Type2 3 63A AC

Renault Zoe 22kW Type2 3 32A Nei

Smart fortwo electric drive 3,3kW Type2 1 14,5A Nei

Smart fortwo electric drive 22kW Type2 3 32A Nei

Tesla Model S 11kWh Type2 3 16A Tesla SC

Tesla Model - Oppgradert laderS 16,5Kw Type2 3 24A Tesla SC

Tesla Model S (Dobbelt lader) 22kW Type2 3 32A Tesla SC

Tesla Model X 11kWh Type2 3 16A Tesla SC

Tesla Model X - Oppgradert lader 16,5Kw Type2 3 24A Tesla SC

Toyota Prius Plug - in 3,7kW Type1 1 16A Nei

Volksvagen eGolf 3,7kW Type2 1 16A CCS



Volksvagen eUp! 3,7kW Type2 1 16A CCS

Volksvagen Golf GTE Plugin Hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Volksvagen Passat GTE Plugin Hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Volvo C30 Electric II 22kW Type2 3 32A Nei

Volvo V60 Plugin Hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Volvo XC90 T8 Twin Engine Hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei



Vedlegg 1 – kravspesifikasjon og tildelingskriterier

KRAVSPESIFIKASJON

Rammeavtale for

lade stasjoner for ladbare biler
inkludert etablering, drift og vedlikehold

til

Oslo kommune

Sak 2017 00153
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INNSPILL FRA LEVERANDØR:
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1 GENERELT

Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale med én leverandør om ladestasjoner for ladbare
biler. Avtalen vil gjelde ladestasjoner, etablering, drift og vedlikehold. Avtalen skal dekke
behovet for:

lading av Oslo kommunes tjenestebiler (kommunale virksomhet er)
lading på kommunal gategrunn og kommunale parkeringsplasser (Bymiljøetaten)

Dette vedlegget (kravspesifikasjonen) viser hvilke krav Oppdragsgiver stiller til leveransen.
Vedlegget må ses i sammenheng med egenerklæringsskjemaet for oppfyllelse av
krav spesifikasjonen i vedlegg 4.

Omfang
Bymiljøetaten har ca. 1 150 ladepunkter per mars 2017. Bymiljøetaten anslår at det er et
behov for minimum 200 offentlige ladepunkter per år.

Oslo kommune har ca. 1 650 registrerte kjøretøy. Av disse er ca. 1 100 person - og varebiler
under 3,5 tonn. Over 500 av tjenestebilene er elbiler. Oslo kommune har inngått en
samkjøpsavtale om kjøp av biler utelukkende basert på nullutslippsteknologi, noe som vil øke
andelen av tjenestebiler med nullutslippsteknologi.

Oppdra gsgiver tar forbehold om at det forventede omfanget er usikkert. Oppdragsgiver er
ikke bundet til å bestille et bestemt omfang. Omfanget vil blant annet være avhengig av
Bystyrets bevilgninger .
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2 MINIMUMSKRAV

Følgende krav er minimumskrav:

2.1 Krav – genere lt

2.1.1 En leverandør
Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale med en leverandør med totalansvar for etablering
av ladestasjoner for ladbare biler til offentlig parkering og kommunale virksomheter.

2.1.2 Produktu t vikling i avtaleperioden
Dersom leverandøren kan tilby ny og forbedret teknologi, og endret design, kan
oppdragsgiver velge å kjøpe inn dette. Dette gjelder også systemer knyttet til ladestasjonen og
tilhørende utstyr.

2.1.3 Produkter utenfor sortiment
Dersom oppdragsgiver ønsker å kjø pe ladestasjoner som ikke er beskrevet i
kravspesifikasjonen, kan oppdragsgiver forespørre leverandør om å levere produktet. Prising
vil skje etter avtale med oppdragsgiver, og tilsvarende kontraktsvilkår som for den resterende
kontrakten. Oppdragsgiver vi l stå fritt til å benytte seg av tilbudet.

2.1.4 Lover og forskrifter
Ladestasjonene skal etableres i samsvar med alle relevante offentlige lover, forskrifter,
direktiver, standarder, veiledninger og retningslinjer, og stedlige myndigheteres krav og
særbestemme lser.

2.1.5 Kompetanse
Personell som leverandøren benytter til drift og service av utstyret må ha nødvendige
autorisasjoner og kompetanse.

2.1.6 Kvalitetssikring og rådgivning
Leverandør skal kvalitetssikre og gi råd om valg av utstyr og plassering av ladestasjoner.

2.1.7 Oppdateringer av avtalen
Produkter og tjenester som ikke er nevnt i kravspesifikasjonen, men som naturlig hører med i
leveransen, kan avtales løpende. Det samme gjelder prising av disse.

2.1.8 Alle produkter er tilgjengelig for alle kommunens virksomheter
All e produktene i avtalen kan kjøpes av alle kommunens virksomheter. Det vil for eksempel
si at bydeler også kan kjøpe produktene som er spesifisert for Bymiljøetaten og omvendt.
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2.2 Krav – ladestasjoner for Bymiljøetaen

2.2.1 Behovet for Bymiljøetaten
Bymiljøetaten har hovedsakelig behov for lading på kommunal gategrunn og kommunale
parkeringsplasser .

Leverandør skal levere ladestasjoner med AC - lading fra 3,5 kW (normallading) til 22 kW
(semihurtiglading) med tilkobling mode 3 type 2. De fleste ladestasjonene vil være for normal
AC - lading 3,5 kW.

Ladestasjonene skal i utgangspunktet være 16A, men skal kunne oppgraderes til 32A, både 1 -
fas og 3 - fas.

Bymiljøeetaten har også behov for AC ladebokser med tilsvarende spesifikasjoner i egne
ladegaras jer.

2.2.2 Ladestasjoner som skal leveres
Leverandør skal levere

ladestolper med to ladeuttak . AC - lading 3 ,5 kW - 22 kW. Tilkobling m ode 3 t ype 2
veggmontert ladeboks. AC - lading 3,5 kW - 22 kW . Tilkobling mode 3 type 2

2.2.3 Generelle krav til ladestasjonene
AC - lading fra 3,5 kW til 22 kW
Separat jordfeilbryter per lade uttak
Overspenningsvern
Oppfylle krav i henhold til CE og alle aktuelle forskrifter
Tilbakestilling av sikringer som kan utføres av personell uten elektroutdanning
Nettverkskommunikasjon med hvert enkelt ladeuttak med LAN , 3G , 4G eller
tilsvarende, for komm unikasjonstjenester som overvåk ing, kundetjenester, laststyring
og betaling via OCPP
Skal kunne låses opp med RFID og/eller mobil
Mobilkommunikasjon
Tydelig ladeindikator (ledig, lading pågår, feil osv.)
Værbeskyttede ladeuttak
Opplyste stolper/opplyst lokasjon
Ladestasjoner til utendørs bruk s kal være tilpasset norske forhold, og t åle
temperatursvingninger fra - 35 til +45 grader celsius
Ladestolpene og ladeboksene skal være tette og kunne holde kondens o g fukt borte fra
elektronikk
Ladestolpene og ladeboksene skal kunne kobles til ekstern tredjepart for service og
support, overvåkning, betaling og synkronisering med smarttelefon applikasjoner
Ladestolpene og ladeboksene skal ha en pen design og et robust ytre
Ladestolpe ne skal leveres med to stk . M ode 3 Type 2 ladeuttak, uten in t egrert kabel
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2.2.4 Prising av ladestasjoner for Bymiljøetaten
Leverandøren skal oppgi pris på

ferdig montert ladestolpe med AC - lading 3,5 kW - 22 kW
ferdig montert vegghengt ladeboks med AC - lading 3,5 kW - 22 kW
RFID - kort/ - brikke

2.3 Krav – ladestasjoner for kommunale virksomheter

2.3.1 Behovet for Oslo kommunes virksomheter og tjenestebiler
Oslo kommunes virksomheter og tjenestebiler har behov for lad ing av elbiler inne i garasje,
ute på parkeringsplass inntil vegg og ute på parkeringsplass frittstående .

Leverandør skal levere ladestasjoner med AC - lading fra 3,5 kW (normallading) til 22 kW
(semihurtiglading) med tilkobling mode 3 type 2. RFID - kort/ - brikke skal være inkludert i
prisen.

Ladestasjonene skal i utgangspunktet være 16A, men skal kunne oppgraderes til 32A, både 1 -
fas og 3 - fas.

2.3.2 Ladestasjoner som skal leveres
Leverandør skal levere

veggmonter t ladeboks. AC - lading 3,5 kW - 22 kW . Tilkobling m ode 3 t ype 2
ladestolper med ett eller to ladeuttak AC - lading 3 ,5 kW - 22 kW . Tilkobling m ode 3
t ype 2

2.3.3 Generelle krav til ladestasjonene
AC - lading fra 3,5 kW til 22 kW
Oppfylle krav i henhold til CE og alle aktuelle forskrifter
Skal kunne låses opp med RFID
Tydeli g ladeindikator (ledig, lading pågår, feil osv.)
Værbeskyttede ladeuttak
Ladestasjoner til utendørs bruk skal være tilpasset norske forhold, og tåle
temperatursvingninger fra - 35 til +45 grader celsius
Ladestolpene og ladeboksene skal være tette og kunne holde kondens og fukt borte fra
elektronikk
Ladestolpen skal ha ett eller to ladeuttak, med mulighet for to ladeuttak . Uttakene skal
ha mode 3 type 2 tilkobling og være uten integrert kabel

2.3.4 Prising av ladestasjoner for kommunale virksomheter
Leverandøren skal oppgi pris på

ferdig montert vegghengt ladeboks med AC - lading 3,5 kW - 22 kW
ferdig montert ladestolpe med AC - lading 3,5 kW - 22 kW
Ekstra RFID - kort/ - brikke
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2.4 Krav – annet utstyr

2.4.1 Ekstra ladekabel
Ladepunktene skal leveres uten fastmontert ledning, men leverandør skal kunne levere ekstra
ladekabel med ulike endestykker. Ladekabelen skal tåle lading med 32A.

2.4.2 Beskyttelsesbøyle
Leverandør skal kunne levere beskyttelsesbøyle for å beskytte ladestolper mot påkjørsel.

2.4.3 Prising av annet utstyr
Tilb yd er skal oppgi pris på ladekabel.

Tilbyder skal oppgi pris på beskyttelsesbøyle. Prisen skal inkludere montering.
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2.5 Krav – baksystem/drift

2.5.1 Baksystem til virksomheter som ønsker dette
Leverandør en må kunne levere brukervennlig kommunikasjon og b aksystem . Bymiljøetaten
vil ha baksystem til alle offentlige ladepunkter , både nye og eksisterende . For kommunens
tjenestebiler og andre ladepunkter skal dette være en mulighet som virksomhetene kan velge.

2.5.2 Generelle krav til bak system:

Kommunikasjon med ladepunkter med LAN, 3G, 4G eller tilsvarende for
kommunikasjonstjenester som overvåking, kundetjenester og betaling
Kommunikasjon med hvert enkelt ladeuttak
Åpen protokoll, minimum OCPP 1.6
Support direkte til sluttbruker uten mellomledd
Oversikt over driftsstatus (ledig, opptatt, feil etc.)
Mulighet til å trekke ut statistikk og historiske data per lokasjon/uttak ( antall, forbruk i
kW, tid, bruk etc.)
Enkelt og brukervennlig grensesnitt
Plattformen skal kunne fungere med ulike ladeidentifikasjoner (RFID, mobil etc.)
Klargjort for moderne betalingsløsninger (via RFID, mobilapplikasjoner etc.)
Mulighet for re start og fjernåpning av stolper
Sanntidsinformasjon om lading
Oversikt over feil og problemer
Mulighet for fjernløsning av enkle problemer
Informasjon må være eller kunne gjøres tilgjengelig for NOBIL og tredjepart.

2.5.3 Laststyring
Leverandør en må også kunne levere funksjoner for laststyring / smart grid for ladeplassene
ved beh ov, både for lokasjoner med ladestolper og ladebokser , der bestiller ønsker dette .
Praktiske løsninger avtales med bestiller.

2.5.4 Oppdateringer av baksystem
Leverandør en må kunne levere en naturlig og fortløpende oppdatering og utbedring av
baksystemet.

2.5.5 Datab ehandling
Leverandør en er pliktig å forholde seg til personopplysningsloven og skal opplyse om vilkår
for lading. All data som samles inn om bruk av ladestasjonene, skal være åpent og gratis
tilgjengelig for Oppdragsgiver, og kan ikke selges videre til tre djepart eller brukes av
leverandør uten Oppdragsgivers samtykke.

2.5.6 Prising av baksystem
Leverandør en skal oppgi enhetspris for baksystem per ladepunkt og timepris for
oppdatering er av baksystem og tilgjengeliggjøring av data for NOBIL og tredjepart . Support
skal være inkludert i enhetsprisen for baksystemet.
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2.6 Krav – montering/installasjon

2.6.1 Leverandørens ansvar ved montering/installasjon
Levarandøren har ansvaret for å legge opp strøm og tilkobling, søke om strøm hos netteier og
montere ladestasjonen.

Leverandøren skal
Koordinere arbeid med graveentreprenør når det er aktuelt
Levere fundament som er tilpasset lade stolpen
Sørge for strømtilkobling fra netteier
Sette opp fordelingsskap og montere innhold
Montere ladestasjon/ladepunkt
Bestille strømmåler
Kontrollere at ladepunktet fungerer
Ferdigmelde oppdraget
Overlevere samsvarserklæring til bestiller
Levere nødvendig dokumentasjon på elektroarbeid i henhold til bestillers krav
Gjennomføre slutt - og overtakelsesbefaring sammen med bestiller

2.6.2 Montørens k ompetanse
Montering skal skje av installatør med fagbrev etter gjeldende regler og forskrifter.
Leverandøren skal ha lærlingordning.

2.6.3 Koordinering
Leverandør skal også koordinere arbeidet med andre leverandører når det er aktuelt.
Koordinering kan for eks empel være prosjektledelse, møter, kontakt med netteier eller
koordinering med graveentreprenør eller andre som er nødvendige for oppdraget.

2.6.4 Graving
Bymiljøetaten har inngått en graveavtale med en leverandør av gravetjenester . Avtalen gjelder
for Bymiljøetatens grav ing .

2.6.5 Krav til dokumentasjon på elektroarbeider
Det skal leveres samsvarserklæringsskjema, sluttkontrollskjema, bilder av alt som er
montert og bilder fra hvor strøm er hentet fra. Det må spesifiseres hvor strøm er hentet
fra med FS elle r trafo nummer, målernummer, adresse på stedet.
Leverandør må levere skisse eller oversikt over hvordan monteringen er utført.
Adressenavn må påføres skisser.
Leverandør må levere dokumentasjon på at kabel inneholder riktig tverrsnitt i henhold
til det de har prosjektert.
Det skal foretas SJA (sikker jobbanalyse) og innlevere dokumentasjon for alle
oppdrag.
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2.6.6 Montering inngår i pris på ladestasjon
Leverandør skal oppgi enhetspris for ferdig montert ladestolpe og ladeboks. Prisen skal
inkludere alt nødvendig arbeid med monteringen, som å hente strøm fra fordelingsskapet,
montere ladestasjon , ferdigmelde oppdraget, bestille strømmåler og få koblet til strøm fra
netteier.

Monteringen skal inkludere arbeidet med å sette opp kabling. Lokasjonene kan variere med
hensyn til blant annet plassering, tilkomst, fysisk utforming og l engden på kabling.

Monteringen skal også inkludere jordfeilbryter og automatsikring dersom dette ikke kommer
integrert i ladepunktet.

Monteringen inkluderer ikke oppgradering av eksistere nde sikringsskap ut over opprettelse av
ny kurs og mindre omfattende endringer ved oppgradering til semihurtiglading.
Oppgraderinger som innebærer å øke strømkapasiteten inn til ladestasjonen/bygget er ikke
omfattet av denne anskaffelsen.

2.6.7 Prising av monte ring/installasjon
Leverandør skal oppgi pris for fundament som er tilpasset ladestolpen.

Leverandør skal oppgi enhetspris for fordelingsskap, inkludert montering av skap med innmat
beregnet på å forsyne inntil 20 ladeplasser (6x16A - kurser). Det skal være mulig å oppgradere
fordelingsskapet til å bruke ladepunkt som trenger 32 A.

Leverandør skal oppgi enhetspris for oppgradering av eksis terende skap, inntil seks
ladep l a sser. Dette inkluderer hovedsikring /OV, kursavganger, overganger mellom alu/kobber
og i ntern kabling.

Leverandør skal oppgi enhetspris for oppgradering av ladestasjon til 32A.

Leverandør skal oppgi enhetspris for oppgradering av skap 80 - 125 A inntil fire kurser, 125 -
160 A inntil fire kurser og 160 - 300 A inntil fire kurser. Prisen inkluderer ferdig montering og
standard fundament for nedgraving.

Leverandør skal oppgi pris for ek stra kurs 16 - 32 A 3 fas. Det er forutsatt at det er tilstrekkelig
plass i skapet.

Leverandør skal oppgi en enhetspris for koordinering per bestilling hvor graving skal utføres
og en enhetspris for oppstart/ koordinering per bestilling hvor graving ikke er nødvendig .
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2.7 Krav – demontering

2.7.1 Demontering
Leverandøren skal demontere ladestasjoner som skal skiftes ut eller som bestiller ønsker å
fjerne , for eksempel etter påkjørsel . Leverandøren har ansvaret for alt arbeid i forbindelse med
demonteringen.

2.7.2 Retur ordning
Leverandøren skal ha en returordning for defekte ladestasjoner og ta hånd om de gamle
stolpene ved demontering og utskifting av ladestolper på en miljøvennlig måte .

2.7.3 Gjenbruk
Leverandøren skal så langt som mulig benytte dele r til ladestasjonen ikke er defekt ved
utskifting eller reparasjon av lade stasjoner .

2.7.4 Prising av demontering
Leverandør skal oppgi enhetspris på demontering av ladestolper. Prisen skal inkludere alle
kostnader ved demontering og håndtering av utstyr og deler som demonteres.

2.8 Krav – service og reparasjoner

2.8.1 Årlig kontroll
I henhold til krav i NEK 400 er det behov for årlig kontroll av ladepunkter. Behovet gjelder
både eksisterende ladepunkter og nye ladepunkter som blir satt opp i avtaleperioden. Behovet
vil hovedsakelig gjelde for Bymiljøetaten, men kan være aktuelt på noen lokasjoner for andre
virksomheter.

Leverandør skal oppgi en innholdsoversikt over elementene som inngår i en årskontroll og
enhetspris for årlig kontroll.

2.8.2 Reparasjoner
Leverandøren skal kunne ta på seg m indre reparasjonsoppdrag som oppstår utenom den årlige
kontrollen. Mindre reparasjoner skal være påbegynt i løpet av to virkedager etter at
feilmelding/avrop er sendt.

Bymiljøetaten ønsker at etatens egne trafikkbetjenter skal kunne gjøre mindre reparasjo ner
som ikke krever elektroutdanning, som for eksempel tilbakestilling av sikringer.

2.8.3 Prising av årlig kontroll og reparasjoner
Tilbyder skal oppgi enhetspris på årlig kontroll og timepris på reparasjoner.
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2.9 Krav – b efaring

2.9.1 Gjennomføring av befaring
L everandøren skal være tilgjengelig for befaring. Hensikten med befaringen er å kartlegge
nødvendige forhold som strømsituasjonen på stedet, rådgivning og inform asjon om aktuelle
lademuligheter og nødvendige oppgraderinger, og skaffe nødvendig informasjon f or søknader
om strøm m.m. Leverandøren skal også gjennomføre sluttbefaring.

2.9.2 Ikke nok strøm
Hvis netteier ikke kan gi tilbud fordi den ikke kan levere strøm fra FS skap, kan det være
aktuelt med bistand til etablering av strøm fra gårdeier, fortrinnsvis ti lknyttet
stigeledningsskap eller alternativt gårdsstrøm. Det er eventuelt bestillers ansvar.

2.9.3 Prising av befaring
Befaringen danner grunnlaget for å gi prisoverslag på installering. Befaringen skal være
inkludert i enhetsprisen for montering av ladestasjon .

2.10 Krav – samfunnsansvar

2.10.1 Lærlinger
Leverandør skal ha en lærlingordning. Leverandøren skal b ruke lærling ved utførelsen av
minst 10 % av arbeidet som utføres av faglært arbeidskraft.

2.10.2 Miljø – transport
Leverandør skal bruke utslippsfrie kjøre tøy i forbindelse med arbeid som utføres ved
ladestasjonene.

2.10.3 Miljø – returordning
Leverandøren skal ha en re turordning for defekte ladestasjoner og tilhørende utstyr.
Leverandøren skal ta hånd om de gamle stolpene ved utskifting av ladestolper.

2.10.4 Universel l utforming
Ladestasjonene skal være universelt utformet.
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2.11 Krav – levering

2.11.1 Fri levering
Alle leveranser skal være fritt levert (DDP, Incoterms 2000) alle Oslo kommunes
virksomheter i og utenfor Oslo kommune.

2.11.2 Mindre reparasjoner
Leverandøren skal ha påbegynt mindre reparasjoner i løpet av to virkedager etter
feilmelding/avrop.

2.11.3 Skift av defekte ladestasjoner
Leverandøren skal ha skiftet ut ladestasjoner er defekte og ikke kan repareres innen 1 uke
etter feilmelding/avrop.

2.11.4 Montering av nye ladestasjon er
Det skal gå maks fire uker fra bestilling av nye ladestasjoner til det er montert og klart til
bruk, dersom graving ikke er nødvendig.

Det skal gå maks tre måneder fra bestilling av nye ladestasjoner til de er montert og klare til
bruk dersom graving e r nødvendig. Det skal gå maks fire uker fra leverandøren overtar
arbeidet til nye ladestasjoner er montert og klare til bruk.

Dersom tredjepart er forsinket skal likevel lade stasjonen være komplett levert fra
elektroinstallatør inklusive gravearbeider.

2.11.5 F orsinket levering
Ved forsinket levering skal dagmulkt iverksettes, jf. punkt 10 i samkjøpsavtalen.

2.11.6 E - faktura
Leverandøren skal ha elektronisk faktura fra oppstart av avtalen.

2.12 Opsjoner

2.12.1 Andre ladestasjoner enn de som er oppgitt i kravspesifikasjonen
Hvi s oppdragsgiver ønsker å kjøpe ladestasjoner som ikke er oppgitt i kravspesifikasjonen,
kan oppdragsgiver forespørre leverandør om å levere dette. Pris vil avtales mellom
oppdragsgiver og leverandør. Tilsvarende kontraktvilkår vil gjelde som for resten av
kontrakten.

2.12.2 DC - semihurtiglading
DC - semihurtigladere kan bli aktuelt senere i avtaleperioden. Oppdragsgiver vil ha muligheten
til å avtale vilkårene med leverandør dersom dette tas inn i avtalen.
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3 TILDELINGSKRITERIER
Tildelingskriterier er de kriterie ne som oppdragsgiver legger vekt på ved evaluering og valg
av tilbud. En samlet vurdering av tildelingskriteriene vil avgjøre hvem av de kvalifiserte
tilbyderne som blir tildelt kontrakt.

Oppdragsgiver vil velge det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Tildelingen
skjer på bakgrunn av kriteriene som er beskrevet under.

Tildelingskriterier Vekting
Pris XX %
Kvalitet XX %
Service XX %

Beste tilbud innenfor hvert tildelingskriterium vil få 0 til 10 poeng. Beste tilbud innenfor
hvert kriterium vil få 10 poeng. De andre tilbudene vil få poeng som gjenspeiler den relative
forskjellen fra beste tilbud. Poengene blir multiplisert med den tildelingskriteriets vekt og
summert. Tilbudet med den høyeste vektede poengsummen, vil bli tildeling k ontrakt.

3.1 Pris
Priser oppgis i prisskjemaet vedlegg 3. Prisen skal oppgis i NOK eks. mva. Prisene skal være
faste det første avtaleåret. Leverandøren kan justere opp prisen med endringen i KPI. Første
prisjustering kan skje fra 1.1.2019 med basis i indeks p er 1.10.2018.

Oppdragsgiver aksepterer ingen gebyrer, jf. punkt 2.10.1. Alle avgifter eller gebyrer skal være
inkludert i tilbudsprisen.

Det oppgitte antallet i prisskjemaet er retningsgivende antakelser som ikke innebærer noen
forpliktelse for oppdragsg iver.

Leverandører skal også oppgi fast påslag i prosent på leverandørens øvrige sortiment av
ladestasjoner og tilhørende utstyr. Påslaget skal beregnes ut ifra leverandørens
innkjøpspris/listepris. Oppdragsgiver kan kreve innsyn i kalkylen. Rabatt på lev erandørens
listepriser for øvrig sortiment og fast påslag i prosent vil ikke bli evaluert under
tildelingskriteriet «pris».

Dokumentasjon : utfylt prisskjema, vedlegg 3.



Samkjøpsavtale – ladestasjoner 15

3.2 Kvalitet
Ut over minimumskravene i del 2, vil oppdragsgiver gjøre en skjønnsmessig vurdering av
produktenes kvalitet.

Oppdragsgiver vil vurdere
F unksjonaliteten , brukervennlighet og brukergrensesnitt til de ulik e ladestasjonene og
baksystemet både for sluttbruker, Bymiljøetaten og tredjepart
ladestolpenes utseende og fysiske egenskaper, herunder for eksempel egen Oslo -
profilering
ladestolpenes robusthet/slitestyrke/tåleevne, påkjørselsvernets evne til å beskytte
ladestolper og om det er mulig å tyverisi kre ladekabler
driftsstabiliteten til ladestasjoner og baksystem
om fundamentet som leveres til ladestolper er universelt og kan brukes til andre
ladestolper
hvordan laststyringen fungerer og hvilket utstyr som trengs for denne funksjonaliteten
andre kvali teter eller egenskaper ved produktene som er relevant for oppdragsgiver

3.3 Service
Ut over minimumskravene i del 2, vil oppdragsgiver gjøre en skjønnsmessig vurdering av
produktenes kvalitet.

Oppdragsgiver vil vurdere
leverandørenes supporttjeneste , herun der for eksempel egen support for
oppdragsgiver, support direkte til sluttbruker og døgnåpen kundeservice med telefon
og chat
leveringstider ut over minimumskrav og leveringstid for reparasjoner , for eksempel
med lagerføring av nødvendige, strategiske komp onenter for å kunne gjennomføre
normale reparasjoner av slitedeler eller deler som ka n gå i stykk er

leverandørens beskrivelse av innovasjon og oppgraderinger i avtalen
andre service som er relevant for oppdragsgiver



Muligheter for hurtiglading på ladestasjoner fra
22 kW (AC) og 50 kW (DC) i Ringerike
Kilde: Norsk elbilforening ( www.elbil.no/ladekart )
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/8928-68   Arkiv: L12  

 

 

kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til høring av 

planforslag 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 

2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 

3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger 

på private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 

4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i planforslaget og antas å gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen og Follummoen samt innkjøring til Hønefoss nord.  

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 

 

  

Sammendrag 

SVV legger frem forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til høring og 

offentlig ettersyn og presenterer i alt fire alternativer som alle i hovedsak løser hovedmålene 

med ny vegstrekning E16. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og 

bygging av tofeltsvei med mulighet for utvidelse til fire felt. 

 



- 

På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging av veitrasè anbefaler 

rådmannen ikke alternativ C. Dette er med bakgrunn i at dette alternativet båndlegger bruken 

av boligarealer og kan ha negativ virkning på eiendommenes verdi samtidig som det ikke vil gi 

hjemmel hverken til å kreve innløsning for berørte eller å tilby innløsning. Dette vil kunne 

medføre en svært uheldig situasjon for enkeltpersoner som rammes.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i 

Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss 

sentrum og store miljøforbedringer. 

Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at trafikken fjernes fra Gummikrysset i 

nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den den bratte og lange Eggemobakken som kan være 

uberegnelig vinterstid. 

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og 

Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 

min og 4,5 min.   

Foreslått ny vegløsningen vil også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og 

Eggemoplatået. 

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje. 

Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger og tar 

stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard på ny veg. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom 

Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk 

virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for 

berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-11. 

 

Juridiske forhold  

Planen fremmes ette PBL §3.7 som gir mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre 

regulering frem til høring av planforslaget. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5.2016 – 1.7.2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06.2016, hvor kommunen vedtok 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av 

Formannskapet 20.09.2016 beh.nr. 175/16. 

 

Økonomiske forhold 

 Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av 

eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre 

konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom. 
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Behov for informasjon og høringer 

 Kommunedelplanen forholder seg til Plan og bygningslovens (Pbl) krav om medvirkning. Det 

har i tillegg vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og åpne folkemøter 

for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt grunneiermøte 28.februar, folkemøte 

7.mars og orientering for kommunestyret 8.mars for å orientere om planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

 Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-red. 

Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn 

til måloppnåelse og konsekvens. Valg av alternativ vil derfor avhenge av hvordan de ulike 

hensynene planen berører blir vektet. Alle alternativene må anses som mulige trasèer. 

 

SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert 

begrunnet med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve- Nymoen og at dette 

alternativet gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. 

Investeringskostnadene er beregnet å være ca. 600mill. lavere enn for fullverdig utbygging av 

C som igjen er ca. 600mill lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for 

alt. B og C.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre 

behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig 

omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil 

imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning 

av privat eiendom. 

Planforslaget ligger ute til høring og det må forventes at forhold som kan ha betydning for 

vurderingen av de ulike alternativene kan komme som følge av denne.  

Det er ønskerlig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Det kan være aktuelt å 

opprettholde flere trasèer dersom dette er nødvendig for å gi fleksisbilitet i forhold til 

usikkerheten rundt videreføringen mellom Nymoen og Ve. En slik løsning må i så fall sees opp 

mot ulempene slik båndlegging medfører.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen- 

Eggemoen er lagt ut til offentlig ettersyn.  

Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet 

forventes å bli vesentlig.  

De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og 

det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle. 

 

Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til 

videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også 

en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet.  

 

I anbefalingen til SVV vises det til at alternativ C-redusert har en langt lavere kostnad og gir 

større flekisbilitet til videre veiløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn fra sør, enn dersom 

man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en mulig fremtidig trasè 

som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne trasèen er ikke utredet 
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nærmere men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor positiv eller stor 

negativ betydning for beboere på Nymoen.  

Rådmannen ser det som problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige 

løsninger. I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot 

Hensmoen, støyskjerming eller innløsning av boliger inne. Det er også uklart om etablering av 

gang/sykkelvegnett er med som i A, B og C. 

Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten 

som ved alt A, B, og C men også de samme ulempene i form av økt trafikk med de 

utfordringer dette skaper for støybelastning og kapasitetsutfordringer i eksisterende kryss. At 

samfunnsnytten allerede er tatt ut kan gjøre det vanskeligere å få prioritert senere tiltak som 

fort kan få negativ samfunnsnytte. 

Rådmannen anser likevel at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ forutsatt at 

konsekvensene av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget og 

foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen.  

Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av 

eiendommene langs E16 på Nymoen. 

 

 

Vedlegg 

 

Linker til SVV hjemmeside 

1. Planbeskrivelse.pdf  

2. Planbestemmelser og plankart 2.2.2018.pdf  

3. Tegningshefte 2.2.2018.pdf  

4. ROS-analyse.pdf  

5. Tiltaksbeskrivelse og teknisk beskrivelse veg.pdf  

6. Trafikkberegninger 2.2.2018.pdf  

7. Geoteknisk vurderinger 2.2.2018.pdf  

8. Kulturmiljø og kulturminner 2.2.2018.pdf  

9. Landskapsbilde.pdf  

10. Nærmiljø og friluftsliv 2.2.2018.pdf  

11. Naturmangfold 2.2.2018.pdf  

12. Naturressurser.pdf  

13. Hydrologi 2.2.2018.pdf  

14. Vannmiljø 2.2.2018.pdf  

15. Støy- og luftforurensning 2.2.2018.pdf  

16. Lokal og regional utvikling 2.2.2018.pdf  

17. Prissatte konsekvenser2.2.2018.pdf  

18. Skisseprosjekt konstruksjoner.pdf  

19. Konsekvensutredning-kortversjon.pdf 

Møtereferat Grunneiermøte 28.02.2018 (vedlagt som dokument) 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 
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saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statens vegvesen

Møte mellom representanter for berørte grunneiere, næringsaktører og

Statens vegvesen i forbindelse med høring av kommunedelplan for ny E1 6

Nymoen - Eggemoen i Ringerike kommune

Møte nr : 1

St ed : Ringerike kommune, Fossveien 7

Møteleder : Snorre Vaagland

Til stede : Erik Fagerås, Thorfinn Karlsrud (Nymoen vel), Christian Mathiesen (Nærstad

gård), Bjørn Leifsen (Vågård vel), Knut Lindmo (John Myrvang as), Steinar

Nilsen, Une Sand (Forsvarsbygg), Bård Risøy, Tom Marius Aamodt

(Cyberforsvaret), Ola Tronrud, Christine Mathiesen (Tronrud), Bjørn Nyquist,

Snorre Vaagland, Ole Askheim - Thygeson (Statens vegvesen), Knut Kjennerud,

Lars Lindstøl (Ringerike kommune)

Forfall : Rolf Jarle Aaberg (Treklyngen Holding as), Jan Lafton (Nymoen vel)

Kopi : Fyll inn .

Ansvar / frist

1 . Statens vegvesen ved Bjørn Nyquist og Snorre Vaagland orienter te om

plan forslaget og gjennomført konsekvensutredning .

2. Spørsmål og kommentarer (dialog) som ble stilt under presentasjonen

og momenter som kom frem etter presentasjonen, er som følger:

Vågård vel ønsker innsyn i hvilke kostnader som er lagt inn ved

oppsetting av støytiltak.

Referat
Dato : 28.02.201 8

Tid : 1 0:00 - 1 2:45

Referent : Snorre Vaagland og Bjørn Nyquist

Saksbehandler / telefon : 24058084

<Saksbehandlersnavn / tlf>

Vår dato : 07.03.201 8

Vår referanse : 1 6/281 07
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Ansvar / frist

Svar: Statens vegvesen har sendt over erfaringstall for støytiltak

og antatt kostnader for støytiltak for alt. C .

Nymoen vel er bekymret for en økt støybelastning gjennom

boligområdet dersom alt . C og C - redusert blir valgt.

Svar: Ved alternativ C er det foreslått å innløse totalt 18 boliger

på østsiden av dagens E16 gjennom Nymoen for å anlegge ny

vei mot Hensmoen. Støyretningslinje T - 1442 vil gjelde for

prosjektet. Dette innebærer at støynivået vil bli beregnet for alle

eiendommene på strekningen. For boligeiendommer hvor

beregnet støy beregnes til å ligge over gjeldende grenseverdier,

vil det bli gjennomført tiltak . For alt C - redusert vil ny veg

stoppe p å Hensmoen og trafikken vil gå på dagens E16 som i

dag mot Nymoen - krysset. Dette vil medføre høyere trafikk på

E16 forbi Nymoen enn i dag.

Vågård vel og Ringerike spurte om støy mot friluftsområder.

Svar: Det er ingen krav i T - 1442 til støytiltak mot mye brukte

friluftsområder. Det kan stilles krav til støytiltak dersom det er

regulerte friluftsområder i kommuneplanen. Statens vegvesen er

ikke kjent med at det er regulerte friluftsområder innenfor

planområdet til ny E16.

Nærstad gård påpekte at de må ha en driftsadkomst for å

komme til dyrkamark på vestsiden av E1 6 ved Hensmoen, og for

å kunne få tømmerbiler og massetransport inn og ut fra

eiendommen .

Svar: Statens vegvesen vil i samarbeid med grunneier å jobbe

for å opprettholde driftsveger og adkomste r til eiendommen slik

at driften kan opprettholdes på en god måte.

Tronrud påpekte at det nå er viktig å få landet en korridor for ny

E1 6 og å få frem finansiering slik at prosjektet kan

gjennomføres både for en forutsigbar utvikling av

næringsområde og for å få plass et effektivt og robust vegnett i

Ringeriks regionen .

Svar: Statens vegvesen med Ringerike kommune jobber for å

lande på en korridor for kommunedelplanen . Målet er at

Ringerike kommune fatter vedtak for et alternativ .

Videre fremdrift for prosjektet er usikkert siden det ikke ligger

inne i NTP (Nasjonal transportplan). Statens vegvesen

oppfordrer kommunen og næringslivet i regionen til å holde

trykket oppe politisk for å få prosjektet prioritert.
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Ansvar / frist

Forsvaret med Forsvarsbygg foretrekker alt ernativ B og C. E1 6

vil kunne bli en ønsket barriere mot Forsvarets anlegg på

Eggemoen som er vanskeligere å forsere for «uvedkommende»

enn det er dag. Det er viktig å påpeke at nødvendige

sikringstiltak mot Forsvarets anlegg må tas med videre i planen.

Fo rsvaret ønsker også at Statens vegvesen planlegger langsiktig

når det gjelder standard på veg slik at nødvendig

sikringstiltakene kan anlegges nå og tilpasses den vegen som

skal ligge der . Oppfordrer Statens vegvesen til å bygge ut med

en standard som er r obust i lang tid fremover, eksempelvis 4 -

felts veg.

Svar: Statens vegvesen ser på sikringstiltak mot Forsvarets

anlegg i form av en voll mellom E16 og Forsvarets eiendom. Det

ses også på å legge E16 dypere i terrenget forbi Forsvaret. Det

skal også ses p å en alternativ adkomst til Forsvaret. Dette vil

Statens vegvesen gå i dialog med Forsvarsbygg i neste planfase.

Statens vegvesen tar til etterretning Forsvarets ønske om å

bygge E16 fullt ut forbi eiendommen slik at man ikke trenger å

komme tilbake ved en senere anledning å utvide til 4 - felt.

John Myrvang as mener det må legges til rette for fortsatt uttak

av grusmasser i området rundt Nymoenkrysset

Svar: Statens vegvesen tar dette til etterretning .

Vi ønsker å gå i dialog med Myrvang for eventuelle

de poniområder på tidligere felt for grusuttak. Statens vegvesen

holder kontakten med Myrvang i den videre planleggingen.

Ringerike kommune spurte om holdningen e til byggegrenser

langs vegen.

Svar: Statens vegvesen opplys t e om at det er foreslått en

byggegrense på 100 meter i kommunedelplanen . Endelig

byggegrense vil bli avgjort i reguleringsplanfasen. Statens

vegvesen ønsker dialog med kommunen på dette temaet.

Nymoen vel påpekte at det på mange måter vil være verre å leve

i usikkerhet enn å få vedtatt en plan med finansiering , og få et

«kryss» over huset sitt slik at man vet at man skal innløses.

Svar: Statens vegvesen forstår at det er tungt å ikke vite hvilke

hus som må innløses. Situasjonen oppstår siden prosjektet ikke

ligger inne i NTP med midler til videre planlegging og bygging.

Når det gjelder anbefaling av alternativ må Statens vegvesen se

på helhetsbilde gjennom konsekvensutredningen

(analysearbeidet) . Det er en rekke fagtemaer som vektes mot

hverandre som a nleggskostnader , usikkerhet er f.eks. i forhold
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Ansvar / frist

til grunnforhold , samfunnsnytten for prosjektet og hvordan

prosjektet svare r på de målene som er vedtatt i

planprogrammet. En totalvurdering av ovennevnte punkter i

konsekvensvurderingen er avgjørende for endelig anbefaling av

alternati v.

Øvrige kommentarer:

Christian Mathisen påpekte at det nå er viktig både for berørte

grunneiere og for regionen å få landet på en korridor og få

gjennomført dette prosjektet. Det ga g n er ingen å utsette

prosjektet ytterligere.

Vågård og Nymoen vel er kritisk til å anbefale C - redusert med

tanke på langsiktige kostnader for prosjektet, bedre å fullføre

helt frem til Nymoen nå. Statens vegvesens argument om å se

på muligheten for en korridor fra Hensmoen mot Ve - krysset

som går over John Myrvang sitt grusuttak, krysser Ådalselva og

kobler seg på E1 6 ved Kilemoen blir sett på som lite realistisk

og en større kostnad enn å bruke dagen korridor for E1 6 om

Nymoen.

For øvrig ønsker Nymoen vel alt. B, siden dette alternativet har

mer natu rlig veglinje «øst - vest» enn å gå om Hensmoen.

Tronrud ser på alt. B og C som de beste alternativene og kan

leve fint med de. Alt A kommer i nærføring til næringslokalene

og det blir en mer krevende anleggstid å få trafikk gjennom

område under anleggsgjen nomføringen og tilkomst til

næringsarealene.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/754-1   Arkiv: 270  

 

 

Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

 

  

 

1. Innledning 
Rådmannen fikk 21. november 2017 en bestilling fra ordføreren vedrørende kommunens 

håndtering av erstatningssaker med påstander om blant annet anført tapt skolegang. Ordføreren 

ønsket blant annet en orientering om hovedtrekkene ved kommunens håndtering av slike saker, 

herunder de vurderinger som på faglig, prinsipielt eller kurant grunnlag er/blir gjort. 

 

I det følgende vil rådmannen ved kommuneadvokatkontoret gi en kort redegjørelse for 

gjeldende rutiner for administrasjonens håndtering av erstatningssaker samt beskrive råd for 

videre håndtering av slike saker.  

 

2. Gjeldende rutiner for håndtering av erstatningskrav 
Kommuneadvokatkontoret har i dag fem erstatningssaker til behandling. Disse sakene har 

kommet til kommunen på ulike måter. En sak kan for eksempel oppstå ved at krav fremmes 

ovenfor ordfører direkte eller at kravet fremmes for kommuneadvokatkontoret. Etter at 

administrasjonen har fått saken, har sakene i hovedsak vært håndtert av 

kommuneadvokatkontoret.  

 

I noen av sakene har det vært avholdt møter med administrasjonen slik at vedkommende det 

gjelder har fått mulighet til å fremme sitt syn muntlig. Dette har kun vært orienteringsmøter og 

beslutninger har ikke blitt truffet i slike møter.  

 

Erfaringen er at flere tar kontakt med kommunen for å få muligheten til å legge frem sin sak 

(gjerne muntlig) i den tro at dette i seg selv er tilstrekkelig for å få en eller annen økonomisk 

kompensasjon fra kommunen. Kommuneadvokatkontoret er tydelig på at for at kommunen 

skal kunne vurdere et økonomisk krav eller liknende, må det fremmes et formelt krav mot 

kommunen – gjerne via en advokat. Det er først når det er fremmet et formelt krav mot 
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kommunen at eventuelle erstatningskrav kan gis en grundig vurdering. Dette er også viktig ut 

fra likebehandlingsprinsippet.  

 

Etter at kommunen mottar et formelt krav, sendes saken over til vårt forsikringsselskap for 

vurdering. Enten svares saken ut av forsikringsselskapet direkte eller så bes 

kommuneadvokatkontoret om å håndtere saken på vegne av forsikringsselskapet. Det er viktig 

å bemerke at kommunen ikke kan gå inn i en forliksdiskusjon uten at dette er avklart med 

forsikringsselskapet. Dette for å ikke miste retten til forsikringsdekning.  

 

3. Råd for videre håndtering av erstatningssaker 
Kommunens politikere har en viktig ombudsrolle for kommunens befolkning. For å 

opprettholde tilliten til denne ombudsrollen, anbefales det at kommunens politikere ikke går i 

dialog med innbyggere i enkeltsaker. Dersom politikerne mottar enkeltsaker/henvendelser 

direkte, bør disse henvises til rådmannen for videre oppfølgning. På grunn av behovet for å 

sikre en tydelig ombudsrolle, samt likebehandlingsprinsippet, bør ikke politikerne gå i dialog 

med innbyggere om enkeltsaker. Dette betyr selvfølgelig ikke at kommunens folkevalgte ikke 

kan følge opp en sak ovenfor rådmannen. En oppfølging av et sakskompleks ovenfor 

rådmannen er en naturlig del av ombudsrollen. 

 

Ordinære erstatningskrav omfattes av kommunens forsikringsordning. En forutsetning for 

forsikringsdekning, er som tidligere nevnt, at kommunen ikke går i noen realitetsdrøftelser eller 

forliksforhandlinger med den som fremmer kravet. En slik dialog er det forsikringsselskapet 

som skal håndtere.  

 

Oppreisningskrav (erstatningskrav for tort og svie) faller utenfor kommunens 

forsikringsdekning. Slike krav håndteres av kommuneadvokatkontoret. For ordens skyld gjør 

vi oppmerksom på at det skal svært mye til for å nå frem med et slik krav. En forutsetning vil 

være at kommunen har opptrådt grovt uaktsomt.  

 

Å følge opp visse sakstyper på generelt grunnlag, er en viktig oppgave for kommunens 

politikerne. Dette er et viktig element i ombudsrollen som tilligger de folkevalgte. En generell 

håndtering av en sakstype kan for eksempel være at kommunens politikere finner at en 

sakstype kan løses ved at det opprettes en billighetserstatning som kan gis for en bestemt sum 

på visse vilkår. Dette kan for eksempel være en billighetserstatning for innbyggere som 

fremmer krav på bakgrunn av at kommunens dokumenter vedrørende vedkommende er 

kommet på avveie. Et sekretariat kan eventuelt håndtere slike søknader for den perioden 

erstatningsordningen skal gjelde for. En billighetserstatningsordning er også i samsvar med 

likebehandlingsprinsippet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Lena Fagervold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3785-3   Arkiv:   

 

 

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 

a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 
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forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til FS sak 208/16, FS sak 164/16 og KS sak 148/16 samt ordførerens innspills notat i 

Formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. Kommunestyret vedtok i sak 148/16 at 

ordningen skulle innføres og evalueres. Vedtaket lød som følger: 

 

Ordførerkontoret styrkes i tråd med saksfremlegg, ifr. FS sak 208/16, FS sak 164/16 og i KS 

sak 148/16.  

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer varaordfører inn i 100 %, jfr. Kommuneloven § 9.  

3. Godtgjøringsreglementet for folkevalgte endres slik at årsgodtgjøring til varaordfører 

tilsvarer 100 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringsreglementets pkt. 3.2.1 varaordfører 

endres til: Varaordføreren skal på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 148/16 ha fast 

godtgjørelse tilsvarende 100% av ordførerens årlige godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i varaordførers godtgjøring.  

4. Ordningen evalueres våren 2017 og rapport med innstilling om vegen videre fremlegges 

som egen sak i kommunestyrets møte i juni 2017.  

5. Kostnader som følger av ordningen innarbeides i budsjett 2017.  

 

I FS sak 122/17 fattet formannskapet følgende vedtak: 

  

1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr. 

formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess.  

2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne. 

Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i 

formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen 

gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til grunn at 

representantene fører løpende dialog med eget respektive parti.  

3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens 

ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte organ 

settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i Ringerike kommune.  

4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På grunn 

av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak legges fram 

for kommunestyret i møte 2.11.2017  



- 

 

Beskrivelse av saken 

 

Utvalget som har vurdert ordningen fremmet forslag til vedtak i skriv av 22. januar 2018. 

Rådmannen er anmodet om å saksutrede forslaget. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å 

presisere at kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk. 

Rådmannen begrenser seg derfor til å redegjøre for juridisk og økonomiske konsekvenser 

relatert til forslaget. 

 

Juridiske forhold  

 

1. Godtgjøringsreglementet 

Når det gjelder varaordfører så kan tjenesten fastsettes/avtales med ordfører jfr. pkt. 3.2.1. 

Dersom ordningen med varaordfører i 50% vedtas som en varig ordning er det hensiktsmessig 

å endre pkt. 3.2.1 i godtgjøringsreglementet med frikjøp fra 20% til 50%.  

 

I dag er utvalgslederne frikjøpt i 4%. Dersom det vedtas at de skal frikjøpes til 10% av 

ordførers godtgjøring er det hensiktsmessig å endre pkt. 3.2.3 med frikjøp fra 4% til 10%. 

 

Gruppelederne tilstås i dag en fast prosentsats beregnet ut fra gruppens størrelse, jfr. pkt. 

3.2.5. Her må bestemmelsen endres til frikjøp i 10% uavhengig av gruppens størrelse. Videre 

må det inntas at gruppeleder for største parti i posisjonen og samlet for opposisjonen gis 

mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

 

Vedtaksordlyd 

Etter kommuneadvokatens mening bør det være tilstrekkelig at man i selve vedtaket skriver at: 

 

Godtgjøringsreglementet endres i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

2. Delegeringsreglementet 

Utvalget foreslår at det skal avholdes 2 formannskapsmøter i måneden. Det heter: 

 

«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass mellom politikk, 

administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, eksterne besøk, informasjon fra 

næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle denne dag. Dette avholdes som 

dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står 

for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6. 

 

Utvalgets forslag tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet. 

Det anbefales derfor at delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 endres i tråd med dette slik at det 

tydeliggjøres at Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) er kommunens utvalg for 

plansaker, mens formannskapet er kommunens overordnede planmyndighet.  

 

Vedtaksordlyd 

 



- 

Det anbefales at det inntas følgende ordlyd i vedtaket: 

 

Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å: 

6 være kommunens overordnede planmyndighet. 

 

Økonomiske forhold 

  

Beregningen forutsetter at det ytes møtegodtgjørelse i tillegg til frikjøp. 

Videre er beregningen av frikjøp gjort uten å hensynta hvem som innehar de ulike posisjonene. 

  

 
 

Alternative løsninger 

 

Ordningen med varaordfører på heltid avvikles.  

For øvrig gjøres det ingen endringer relatert til dagens politisk organisering. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om.  

 

Vedlegg 

Revidert utkast til forslag av 22. jnauar 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/974-1   Arkiv:   

 

 

Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I kommunestyret den 8. mars 2018 fattet kommunestyret blant annet følgende vedtak i sak 

145/17: 

 

3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med 

tydelige forventninger og styringssignaler til selskapet. 

 

Ringerike kommune har over noe tid vært i dialog med Hole kommune og Menova AS om 

revideringen av eierstrateigien for selskapet. Vedlagte omforente forslag til revidert eierstrategi 

er utarbeidet i et samarbeid mellom eierkommunene og selskapets styre/ledelse. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Menova gjøre en god og viktig jobb for enkeltmennesker og for fellesskapet. I utarbeidelsen av 

eierstrategien har partene vært opptatt av å sikre Menova handlingsrom for å kunne møte de 

utfordringer og muligheter en arbeidsmarkedsbedrift står ovenfor fremover. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til eierstrategi vedtas. 

 

Vedlegg. Forslag til eierstrategi for Menova AS 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/583-2  Arkiv: 223 &40  

 

Sak: 26/18 

 

Saksprotokoll - Prosjekt Oslo Data Senter Location  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Saken utsettes til neste kommunestyre og drøftes i sin fulle bredde. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.02.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. A, H, Uavh og SV følgende forslag: 

«Saken utsettes til neste kommunestyre og drøftes i sin fulle bredde». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Runar Johansens (H) utsettelsesforslag p.v.a A. H, Uavh og SV ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/583-1   Arkiv: 223 &40  

 

 

Prosjekt Oslo Data Senter Location  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet bevilger 1,5 mill kroner i 2018 og i 2019 til prosjektet Oslo Data 

Center Location. Midlene belastes formannskapets disposisjonsfond. 
2. Formannskapet forutsetter at prosjekteier(Ringerike Utvikling) gjør en etisk vurdering av 

interessentene/ aktørene. Aktører bør som et minimum tilfredstille etiske retningslinjene for 

Olejefondet(Statens pensjonsfond utland) 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har mottatt en begrunnet søknad fra Ringerike Utvikling til prosjekt Oslo 

Data Center Location. Et 5 årig prosjekt på til sammen 12,5 mill kroner.  

 

Prosjektet handler om å ta en posisjon både i Norge og i verden.  

 

Midlene det søkes på er utviklingsmidler som formannskapet disponerer. 

 

Ringerike Utvikling AS er et offentlig utviklingsselskap med et allmennyttig formål. Ringerike 

kommune er den største eieren av selskapet. 

 

Oslo Data Center Location ble etablert etter initiativ fra Ringerike kommune i samarbeid med 

Ringerike Utvikling mfl fordi Datasenterindustri er en industri i sterk vekst og der Ringerike 

kan ta og har tatt en sterk posisjon for å få etablert slik virksomhet i Norge og på Ringerike. 

 

Datasenterindustri er verdens mest kraftkrevende industri, og er en industri i sterk vekst. 

Norge som land har stort overskudd av fornybar energi. Det er større og større 

oppmerksomhet rundt miljøaspektet ved industrien, derfor er Norge et veldig aktuelt område å 

etablere slik virksomhet .   

 



- 

I Norge er det noen få områder som er aktuelle for datasenterindustri, Ringerike er en av de tre 

beste lokasjonene i Norge. Vårt område er meget aktuell pga beliggenhet, tilgang til store flate 

arealer, mye kraft, gode fiberforbindelser og mye kjølevann. 

 

Målet med prosjektet er å bidra til at slik virksomhet skal etablere seg i Ringeriksregionen, til 

dette arbeidet søkes det om midler. 

 

Prosjektet tilfredsstiller retningslinjer for tildeling av prosjektmidler som er lagt frem til politisk 

behandling i formannskapsmøte den 20.02.18. 

 

Rådet for Ringerikeregionen har i sitt møte 13.09.17 tildelt kr 300 000,- til forprosjekt Oslo 

Data Senter Location. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Målet med prosjektet ” Oslo Data Center Location” er å følge opp Ringerike kommune sitt 

initiativ om etablering av storskala datasenter. Gjennom koordinert samarbeid lokalt, regionalt 

og nasjonalt skal det på Ringerike etableres flere hyperskala kraftkrevende datasentre. 

 

Søkeren(Ringerike Utvikling) peker på flere uavhengige, internasjonale rapporter som har 

kartlagt direkte og indirekte virkninger av datasenteretablering, og disse dokumenterer svært 

gode effekter av denne type etablering.  

 

Kombinasjonen av regionens fortrinn, markedets økende etterspørsel (ref pågående etablering 

på Follum) og ringvirkninger på opp mot 1 MRD NOK per år gjør dette til en enestående 

mulighet for Ringeriksregionen. 

 

Ringerike utvikling jobber med alle datasentermuligheter innenfor rammene av regionen. Det er 

gjort kartlegginger i samarbeid med RiK og Glitre for å identifisere ledig kapasitet på etablerte 

transformatorstasjoner, og gjennom næringsteamet er det i tillegg identifisert arealer. 

 

Strategiene utarbeidet som del av Oslo Data Center Location har primærmålgruppen 

Hyperskala datasenter, som er den største kategorien datasenter. Etableringen som allerede er 

under bygging på Follum er en slik. I kategoriene finner vi både aktører som jobber med 

datalagring og med dataprosessering. Begge kategoriene er aktuelle for vår satsing. 

 
Ringerike utvikling sin rolle i arbeidet 

 

Ringerike utvikling sin rolle er definert gjennom strategisk plan/eierstrategien. Rollen lyder: 

«Ringerike utvikling er en pådriver som samordner og gjennomfører, og som bygger stolthet 

og attraktivitet gjennom profilering». Ringerike utvikling er et aksjeselskap med et 

allmennyttig formål. Enhver inntekt og overskudd Ringerike utvikling kan disponeres 

utelukkende av selskapet, og disponeres til dets formål.  

 

I sammenhenger hvor Ringerike utvikling er operatør for bidragsytere i prosjekt, føres detaljert 

prosjektregnskap som revideres av ekstern revisor (Hverven revisjon) sammen med årsoppgjør. 

Ringerike utvikling har full åpenhet og gir åpent innsyn underveis i prosjektet, dersom det er 

ønskelig. Ringerike utvikling har god økonomistyring, og driver forskriftsmessig og rasjonelt. 

 



- 

I arbeidet med å sikre at datasentre etablerer seg på Ringerike er det identifisert oppgaver som 

er avgjørende for å lykkes, og som naturlig tilfaller Ringerike utvikling: 

 

 Internasjonalt nærvær/oppfølging hos kunder sammen med samarbeidspartene (G4i, Invest in 

Norway, Statkraft m.fl.) 

 Dokumentasjon av muligheter og innsamling av informasjon 

 Utforming av markedsmateriell på norsk, engelsk og kinesisk og distribusjon av dette 

 Prosjektledelse og kundeoppfølging fra identifisert mulig kunde, til kunden er koblet med 

leverandører. 

 Messer og konferanser 

 Samt annet salg og markedsføring 

 
 

I tillegg til ovennevnte oppgaver, er Ringerike utvikling sitt aller fremste ansvar å sikre en 

strategisk samordning av de involverte aktørene/premissgiverne. Skal vi i Ringerike lykkes i 

internasjonal konkurranse, er det ved å fremstå som én samlet helhet, og i arbeidet så langt, er 

dette en oppgave og et ansvar som har falt på Ringerike utvikling. Utfra de erfaringer og 

innspill vi har med oss – spesielt fra Luleå – er dette også den viktigste og mest sentrale 

oppgaven 

 

Prosjektet Oslo Data Senter Location 

Prosjektet er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape etterspørsel etter «etablering av 

datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne etterspørselen i fasen fra prosjekt til 

kunde. Prosjektmodell og prosjektmål er langt på vei en identifisert «best practice» fra Luleå i 

Sverige, utarbeidet i nært samarbeid med Anders Granberg som ledet arbeidet der. 

 

I korte trekk kan en beskrive prosjektet slik: 

 Skape etterspørsel- gjøre Ringerike kjent 

 Betjene kunden og organisere og koordinere arbeidet rundt denne. Vertskapsrollen. 

 Etablere en organisasjon/ klynge/ nettverk som på sikt er en bærekraftig forretningsmodell. 

Målet er at modellen skal gi overføringsverdi til andre næringsetableringsprosjekter fremover. 

 

Etiske vurderinger 
Saksbehandler har etterspurt hos RU om det er gjort eller gjøres etiske vurderinger av de ulike aktørene. 

Som et minimum bør aktørene tilfredstille Oljefondets etiske retningslinjer for handel. Rådmannen 

forutsetter at RU følger opp dette. 

 

 

Ringerike kommunes målsettinger 

 

Ringerike kommunens visjon er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet. 
Det er vedtatt overordnede målsettinger innenfor befolkning, næring, by- og lokalsamfunn og kommunen 

som organisasjon 

 

Kommunestyret vedtok i sak 133/17 i møte den 30.11.17 i pkt 6.5 Forhold til Ringerike Utvikling 

AS. 

                                                
 



- 

  

Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS. Det betyr ikke at selskapet opptrer på vegne 

av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som aktør når det gjelder 

samfunnsutviklingen.  

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra eierne. Ringerike 

kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i såkalt grunnfinansiering. Ringerike 

kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner. Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 

mill. 2019. Disse midlene vil bli omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på 

prosjektfinansiering og etter begrunnet søknad.  

 
Juridiske vurderinger 
 
I henhold til retningslinjene for tildeling av prosjektmidler, skal søknader vurderes om bevilgningen er i 

tråd med statstøtteregelverket. Søknaden er vurdert til ikke å være i strid med statstøtteregelverket, da 

RU er vurdert til ikke å drive økonomisk virksomhet i regelverkets forstand. 

 

Rådmannens vurderinger 

 

Formannskapet vedtok i sak 133/17 den 30.11.17 å trekke tilbake en del av 

grunnfinansieringen til Ringerike Utvikling, disse midlene er blitt omdisponert til en ordning 

som formannskapet forvalter, der formannskapet kan gi midler til prosjekter etter en begrunnet 

søknad.  

 

Ringerike kommune har mottatt en begrunnet søknad fra Ringerike Utvikling til prosjekt Oslo 

Data Center Location. Et 5 årig prosjekt på til sammen 12,5 mill kroner.  

 

Prosjektet handler om å ta en posisjon både i Norge og i verden.  

 

Rådmannen mener prosjektet bygger opp under Ringerike kommunes målsettinger om 

næringsetableringer og kommunens visjon om å være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet.  

 

Prosjektet tilfredsstiller også retningslinjene som er utarbeidet for tildeling av midler til 

prosjekter. 

 

Ringerike kommune tok initiativ til etableringen av Oslo Data Senter Location sammen med 

Ringerike Utvikling AS i 2016. Ringerike Utvikling sin rolle i dette arbeidet er å profilere og 

selge regionen til potensielle kunder, og knytte kontakt mellom kunden og grunneier, 

leverandører osv. Ringerike kommunes rolle er først og fremst å være planmyndighet og legge 

til rette for næringsetableringer. 

 

Rådmannen mener kontinuitet i dette salgs og profileringsarbeidet som er igangsatt er viktig å 

videreføre. Prosjektet det søkes om midler til er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape 

etterspørsel etter «etablering av datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne 

etterspørselen i fasen fra prosjekt til kunde.  

 

Det er opprettet kontakter/ kontaktnett og relasjoner. Dette tar tid å opprette og rådmannen 

mener det er viktig at dette arbeidet videreføres. Rådmannen opplever at RU har tilegnet seg 

mye kunnskap om datasenterbransjen, RU har også ansatt dedikerte personer til å jobbe med 

dette.   



- 

 

Rådmannen mener Ringerike kan ta en posisjon for datasenter etableringer. Og mener at slike 

etableringer i vår kommune vil gi store spinoff, både direkte og indirekte virkninger.  

 

Det handler om å ville. Vi har arealer, vi har kraft, vi har kjølevann og beliggenheten er et stort 

konkurransefortrinn. For å komme i en posisjon for å få disse etableringene hit, trenger vi en 

helhetlig, forutsigbar og langsiktig satsning. Til dette arbeidet kreves det ressurser.  

 

Rådmannen vurderer prosjektet fra Ringerike Utvikling til å være avgjørende for om vi som 

region vil lykkes i denne kampen om etableringene. 

Rådmannen anbefaler formannskapet å støtte søknaden og bevilge 1,5 mill kr i 2018 og i 2019 

til prosjektet Oslo Data Senter Location. 

 

 

Vedlegg 

 

Prosjekt Oslo Data Senter Location – søknad 

Tillegg til søknad 

 

To status dokumet er unntatt offentlighet og vil bli utdelt i møtet. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Filvelsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive summary 
– for utforming av politisk sak i RK formannskap 20.02.2018 

Hva er et datasenter? 
Et datasenter, i fysisk forstand, beskriver et område eller en hel bygning 
dedikert til drift og vedlikehold av IT- og nettverksløsninger. Kapasiteten til et datasenter er 
ofte målt ved en kombinasjon av antall kW/mw i strømforbruk/IT-last og antall kvadratmeter 
White Space (gulvplass for plassering av IT-utstyr som servere, lagrings- og 
nettverksløsninger, ofte montert i rack). 

Hvilke geografiske områder jobber vi med? 
Ringerike utvikling jobber med alle datasentermuligheter innenfor rammene av regionen. 
Det er gjort kartlegginger i samarbeid med RiK og Glitre for å identifisere ledig kapasitet på 
etablerte transformatorstasjoner, og gjennom næringsteamet (som består av næringssjefen 
i de respektive kommunene) er det i tillegg identifisert arealer. 
 
Strategiene utarbeidet som del av Oslo Data Center Location har primærmålgruppen 
Hyperskala datasenter, som er den største kategorien datasenter. Etableringen som allerede 
er under bygging på Follum er en slik. I kategoriene finner vi både kunder som jobber med 
datalagring og med dataprosessering. Begge kategoriene er aktuelle for vår satsing. 
 

 
Kart med regionalnett (blå), nasjonalnett (rød) og transformatorstasjoner (røde firkanter)  
(Kilde: NVE 2018) 



 
Total identifisert kapasitet på Ringerike er anslagsvis 350 MW. Området rundt 
Follum/Follummoen står for den kraftigste forsyningen med ca 120 MW. Dermed vil 
etableringskostnadene for hyperskala datasentre være lavere i dette området enn andre 
steder. Dette aktualiserer alle områder i reguleringsplanen Follummoen og den eksisterende 
reguleringen for Treklyngen. Samtidig er det flere andre lokasjoner i regionen som er egnet 
for datasentre (opp til ca 20 MW). 
 
For det neste trinnet i en utvikling/utbygging jobbes det med både konsesjonsspørsmål og 
teknisk infrastruktur for etablering av nytt kraftforsyningspunkt fra det nasjonale (Statnett) 
eller regionale nettet (Glitre). Utfra gjeldende planer vil et slikt punkt naturlig plasseres på 
Follummoen, men det kan i praksis plasseres et hvilket som helst sted langs 
Hadelandsledningen (regional) eller Holsledningen (nasjonal) hvor vil har > 500 hektar land 
regulert til industri. 

Hvilken roller har Ringerike utvikling? 
Ringerike utvikling sin rolle er definert gjennom strategisk plan/eierstrategien. Rollen lyder: 
«Ringerike utvikling er en pådriver som samordner og gjennomfører, og som bygger stolthet 
og attraktivitet gjennom profilering». Ringerike utvikling er et aksjeselskap med et 
allmennyttig formål. Enhver inntekt og overskudd Ringerike utvikling har disponeres 
utelukkende av selskapet, og disponeres til dets formål.  
 
I sammenhenger hvor Ringerike utvikling er operatør for bidragsytere i prosjekt, føres 
detaljert prosjektregnskap som revideres av ekstern revisor (Hverven revisjon) sammen med 
årsoppgjør. Ringerike utvikling har full åpenhet og gir åpent innsyn underveis i prosjektet, 
dersom det er ønskelig. Ringerike utvikling har god økonomistyring, og driver 
forskriftsmessig og rasjonelt. 

a) Hvilken rolle har Ringerike utvikling generelt i Ringeriksregionen? 
Ringeriksregionen organiserer seg for vekst. I det landskapet er det flere ulike oppgaver og 
roller. For næringsutvikling er det, gjennom en forenkling, tre ulike kategorier å jobbe med: 
 

a) Nye selskaper/virksomheter 
b) Utvikling av eksiterende selskaper 
c) Tiltrekke nye virksomheter utenfra (nasjonalt og internasjonalt) 

i. Kjøp/Fusjon 
ii. strategiske samarbeid/partnerskap 

iii. direkte investeringer/FDI 
 
Med denne modellen jobber Ringerike utvikling med oppgave c) – underpunkt i og ii for 
Ringeriksregionen. 
 
Oppgave a) er en del av mandatet til hhv RES og Pan innovasjon, mens oppgave b) er en del 
av RNFs og Innovasjonsløfts mandat) 
 



b) Hvilken rolle har Ringerike utvikling i dette prosjektet?  
I arbeidet med å sikre at datasentre etablerer seg på Ringerike er det identifisert oppgaver 
som er avgjørende for å lykkes, og som naturlig tilfaller Ringerike utvikling: 
 

 Internasjonalt nærvær/oppfølging hos kunder samme med samarbeidspartene (G41, 
Invest in Norway, Statkraft m.fl.) 

 Dokumentasjon av muligheter og innsamling av informasjon 

 Utforming av markedsmateriell på norsk, engelsk og kinesisk og distribusjon av dette 

 Prosjektledelse og kundeoppfølging fra identifisert mulig kunde, til kunden er koblet 
med leverandører. 

 Messer og konferanser 

 Samt annet salg og markedsføring 
 
I tillegg til ovennevnte oppgaver, er Ringerike utvikling sitt aller fremste ansvar å sikre en 
strategisk samordning av de involverte aktørene/premissgiverne. Skal vi i Ringerike lykkes i 
internasjonal konkurranse, er det ved å fremstå som én samlet helhet, og i arbeidet så langt, 
er dette en oppgave og et ansvar som har falt på Ringerike utvikling. Utfra de erfaringer og 
innspill vi har med oss – spesielt fra Luleå – er dette også den viktigste og mest sentrale 
oppgaven. 

Hva er prosjektet? 
Prosjektet er et salgs- og markedsføringsinitiativ for å skape etterspørsel etter «etablering av 
datasenter i Ringeriksregionen», samt og betjene denne etterspørselen i fasen fra prosjekt til 
kunde. Prosjektmodell og prosjektmål er langt på vei en identifisert «best practice» fra Luleå 
i Sverige, utarbeidet i nært samarbeid med Anders Granberg som ledet arbeidet der.  
 
I arbeidet med å skape etterspørsel jobber Ringerike i flere nasjonale og internasjonale 
grupperinger med felles mål som oss «å aktualisere Norge som et alternativ i Norden for 
etablering av datasentre». Den etterspørsel vi opplever i dag, er skapt både for ett og to år 
siden, og kommer som følge av løpende betjening av forespørsler/kunder gjennom 
sonderinger og møter. Dette arbeidet vil gjennom prosjektet fortsette med økt omfang i hele 
fem-årsperioden.  
 
I arbeidet med å betjene kunder/etterspørsel vil Ringerike utvikling ha en sentral rolle for å 
sikre nødvendig beredskap (24/7/365). Videre identifiserer Ringerike utvikling gruppen som 
skal betjene kunden, og organiserer og koordinerer denne. På områder hvor det kan være 
flere aktuelle tilbydere praktiseres en kombinasjon av skjønn og full åpenhet mellom ulike 
tilbydere (Spesielt aktuelt i grunneierspørsmål). Industrien som betjenes er internasjonal, 
noe som fordrer både høyere beredskap, kortere svarfrister, engelsk som forretningsspråk, 
med mer. I og med at flere av de involverte parter ikke er vant til slike rammebetingelser, 
har Ringerike utvikling også sett det som sin oppgave å fungere som et «foreign investment 
agency» for Ringerike.  
 

                                                        
1 Et strategisk internasjonalt samarbeid mellom Oslo DCLO, Statkraft, Eidsiva/Nordavind og Bulk for å gjøre 
Norge bedre kjent i industrien. Gruppen jobber også for bedre nasjonale rammebetingelser. 



Til syvende og sist handler det om organisering, og det vil bli et av prosjektets mest sentrale 
målsettinger å etablere en organisasjon/klynge/nettverk, som på sikt har en bærekraftig 
forretningsmodell. Som det fremgår av punktet «Hva er mål og hva er samfunnsnytten» vil 
flere ulike aktører ha store økonomiske gevinster av at vi lykkes. Etter hvert som disse 
klyngene materialiseres vil metodikken gi stor overføringsverdi til andre 
næringsetableringsprosjekt.  
 

Hva er mål og hva er samfunnsnytten? 
Målet med satsingsprosjektet ”Oslo Data Center Location” er å følge opp Ringerike 
kommune sitt initiativ om etablering av storskala datasenter. Gjennom koordinert samarbeid 
lokalt, regionalt og nasjonalt skal det på Ringerike etableres flere hyperskala kraftkrevende 
datasentre. 
 
Søkeren peker på flere uavhengige, internasjonale rapporter som har kartlagt direkte og 
indirekte virkninger av datasenteretablering, og disse dokumenterer svært gode effekter av 
denne type etablering. Kombinasjonen av regionens fortrinn, markedets økende etterspørsel 
(ref pågående etablering på Follum) og ringvirkninger på opp mot 1 MRD NOK per år gjør 
dette til en enestående mulighet for Ringeriksregionen. 
 

  

Etablering 
allerede i gang 

på Follum 
300 MW 

Dataprosessering  
30 MW 

Datalagring  
210 MW 

Datalagring  

Strøm (MNOK/år) 90 675 68 473 

Nettleie (MNOK/år) 27 203 20 142 
Oppføring/tilpasning av 
bygninger (MNOK) 2 956 900 6 300 
Etablering strøm/fiber 
(MNOK) 20 250 40 250 

Drift (antall årsverk) 36 200 100 700 

Arealforbruk Oslo DCLO - 100-300 mål 100-300 mål 700-2100 mål 

Perspektiv Q1 2018 18-60 måneder 18-60 måneder 5 år < 

  

 
 
Symptom: Reaktiv. 
Diagnose: Ta ansvar! 
Behandling: Proaktiv! 
 

Tabell: Effekt og ringvirkninger for ulike etableringer med skalering  
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Søknad om tilskudd til satsingsprosjektet ”Oslo Data Center Location” 
 

Ringerike utvikling har gjennomført analyser og forhåndsmarkedsføring for å se nærmere på 
muligheten for etablering av datasenterindustri i regionen. Dette er gjort på bakgrunn av 
initiert prosjekt i Ringerike kommune, samt delegert ansvar for markedsføring av denne 
muligheten. 
 
Her følger en orientering om bakgrunn, status, planer, implikasjoner ved videre satsing, 
effekter ved en eventuell etablering samt budsjett for planlagt satsing. (se også oppdatert 
statusrapport pr 29.01.2018 vedlagt, med oppdaterte tall for markedsutvikling, effekter 
etc.) 
 
Ringerike utvikling AS er et offentlig utviklingsselskap med et allmennyttig formål. Selskapet 
har derfor ikke en kommersiell forretningsmodell, men driver sin aktivitet som operatør for 
prosjekteiers mål og regning. Knyttet til arbeidet med datasenter til Ringerike, har vi ikke 
utviklet en forretningsmodell for selskapets innsats, men baserer aktivitet på bidrag fra 
”sponsorer” som har direkte eller indirekte interesse av at en slik etablering kommer. 
 
Vi har stor tro på at vi vil kunne se konkrete resultater av denne satsingen ila prosjektets 
levetid. P.t. er den eiendommen som vi kaller Oslo Data Center Location den eneste i Norge 
som i praksis er klar for å ta imot etterspørsel fra det markedet vi henvender oss til. Samtidig 
er den så langt vi kan se Europas største for sitt formål. Det er stor konkurranse i inn- og 
utland, så ingenting er sikkert. Av de markedshypotesene som er identifisert av 
Ringeriksregionen, og som er håndtert/delegert til Ringerike utvikling, vurderer både 
administrasjon og styret, denne satsingen som den mest potente. 
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1) Sammendrag 
Ved endring av målsetning for selskapet, og som en oppfølging av reguleringsarbeidet 
igangsatt av Ringerike kommune på nedre Kilemoen og Follummoen, ble det naturlig for 
Ringerike utvikling å gå inn i en proaktiv rolle i arbeidet med å trekke til seg datasenter til 
Ringeriksregionen. Ringerike utvikling anser satsingen på datasenter som så god, 
gjennomførbar og med så stor effekt at innsatsen her bør intensiveres. I første omgang 
etableres et eget satsingsprosjekt i Ringerike utvikling. Prosjektet er tenkt, basert på 
erfaringer fra tilsvarende satsinger i Norden, et femårs perspektiv, og en egen 
styringsgruppe skal evaluere arbeidet og fremdriften årlig. 
 

De første oppgavene som må løses er: Pre-marketing frem til reguleringsplanen er ferdig, og 
funding av satsingsprosjektet. 
 

Vi anslår denne datasentersatsingen til å kreve omlag 12,5 MNOK over de neste 5 årene, og 
vår forventning er et bredt sammensatt spekter av bidragsytere utfra egen evne og nytte. 
 

Fra en fremtidig etablering er det identifisert flere implikasjoner og effekter. Implikasjoner 
håndteres i hovedsak gjennom reguleringsarbeidene som eies og drives av Ringerike 
kommune.  Effekter1 som legges til grunn for satsingsprosjektet, og som presenteres for 
finansielle partnere er: 

- Salg av strøm for    ca 60 MNOK per år 
- Nettleie på     ca 11 MNOK per år 
- Eiendomsskatt2   ca 11 MNOK per år 
- Totalentreprise EL   ca 10 MNOK ved etablering 
- Totalentreprise bygg   ca 4-7 MRD ved etablering 
- Ringvirkninger – verdiskaping3 ca 1 MRD per år 

 
Ringerike utvikling vil sikre rammer til sin innsats de neste fem årene gjennom 
partnerskapsavtaler, søknader og evnt etablering av kommersielle forretningsmodeller. 
 

På bakgrunn av signaler fra markedet, aktørers tilbakemelding, egne benchmarks og den 
generelle utviklingen og veksten i datasenterindustrien, er det vår entydige konklusjon at 
våre muligheter for å lykkes med en eller flere slike etableringer er gode, og i særdeleshet 
for de neste 12 til 24 månedene, hvor vi i praksis er det eneste alternativet for etablering av 
denne type datasenter i Norge. Dette dokumentet er et felles grunnlag for forankring av 
regionens forståelse, ambisjoner og risikovillighet hva gjelder denne satsingen.  
 

Ringerike den 27. September 2017 – Oppdatert med merknader i fet kursiv 29.01.2018 
 
 
 
Jørgen Moe   Steffen Fagerås  Pelle Gangeskar 
Daglig leder   Styreleder   Prosjektleder Oslo DCLO og 
Ringerike utvikling AS  Ringerike utvikling AS  Næringssjef Ringerike utvikling AS 

                                                        
1 Vi vurderer effekten per hyperskala-etablering. På området som reguleres er det plass til seks til syv slike sentre, etter det 
som er standarden per i dag. 
2 I vårt regneeksempel fritar vi innmat og maskiner fra eiendomsskatt, og legger en 0,005 % skatt på bygninger.  
3 Verdiskaping regnes fra leverandørindustri, andre tjenester med mer. Tallet er et gjennomsnitt regnet utfra hhv Facebook 
i Luleå, Google i Belgia og Apple i Viborg 
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2) Identifiserte interessenter 
- Ringeriksregionen v/rådet for Ringeriksregionen og kommunene i regionen. 
- Ringerike kommune som vertskommune 
- Buskerud fylke v/fylkeskommunen som næringsregion 
- Buskerud fylkeskommune som eier av Glitre og Vardar samt Hønefoss VGS 
- Ringerikskraft (konsern) som eier av Nettservice, ”Kraftriket” mm 
- Grunneiere innenfor planområdet (SAT-gruppen, Anne Bang Lyngdal, Olav Aasen og 

Follum Eiendom) 
- Regionalt næringsliv og leverandørindustri v/Ringerike næringsforening 
- NHO Buskerud 
- HSN v/Campus Ringerike 
- Invest in Norway 
- Storting og Regjering 
- Statkraft 
- Entreprenørbedrifter 

3) Bakgrunn 
I 2015 pekte to av verdens største datasenteraktører uavhengig av hverandre på at Nedre 
Kilemoen og Follummoen var spesielt godt egnet for et slikt formål. Ringerike kommune 
initierte bl.a. på bakgrunn av dette et reguleringsarbeid med det formål å legge til rette for 
slik industri. 
 
Ringerike kommune engasjerte også Rolf Jarle Aaberg som teknisk prosjektleder for å svare 
opp konkrete forespørsler, samt videre utrede muligheter i markedet. 
 
Ringerike utvikling har utarbeidet markedsstrategier for satsingen (Oslo Data Center 
Location), og jobber med pre-marketing og salg av denne næringsmuligheten, nasjonalt og 
internasjonalt.   

4) Hvorfor akkurat datasenterindustri? 
Datasenterindustrien er allerede verdens mest kraftkrevende industri, og er en industri i 
sterk og tiltagende vekst. Samfunnsutviklingen tilsier at denne veksten ikke kan bremse. 
Det er en økende oppmerksomhet rundt miljøaspektet ved industrien, og Norge har et 
enormt overskudd av betinget fornybar energi. Det nordiske kraftmarkedet operere med 
verdens laveste energipriser, og det sørlige Norge er det aller rimeligste kraftområdet. 
Det nordiske klimaet er tilnærmet optimalt for datasenterindustri, med relativt stabile og 
lave temperaturer. I tillegg ligger vi nært nok de store befolkningskonsentrasjonene i vest-
Europa. 
 
Ringerike og Oslo Data Center Location har tilleggsverdier utover de øvrige norske 
alternativene.  

- Området er tilnærmet optimalt byggeland for store bygninger, helt flatt og med 
særegent god drenering 

- Tilgang på tilnærmet ubegrenset mengde fornybar energi med uovertruffen 
leveransestabilitet. 

- Redundant internasjonal mørk fiber tilgjengelig 
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- Eksisterende infrastruktur etter Norske skog reduserer investeringskostnadene 
betydelig 

- Nærhet til leverandørindustri, større befolkningsområder og kunnskapsmiljøer på 
Eggemoen, Campus Ringerike, Hønefoss VGS, i Hønefoss, regionen og hovedstaden 

- Nærhet til OSL med nesten 100 internasjonale direkteruter 
- Området er pekt på som høyaktuelt av industrien selv 

5) Konkurrenter 
Datasenter-industri er prioritert av regjering og Storting, og som en følge av dette, har flere 
regioner i Norge nå startet på sin strategi for å tiltrekke seg industrien. Vi vurderer og 
prioriterer våre konkurrenter utfra følgende, overordnede krav, som stilles av industrien: 
Sentralitet (reisetid for gods, personer samt data), tilgang på kompetent leverandørindustri 
samt ansatte, skalerbarhet, krafttilgang (konsesjon, redundans, stabilitet, kraft), connectivity 
(tilgang til mørk fiber) 
 
I tillegg har Ringeriksregionen rettet sitt fokus på det som betegnes som hyperskala 
datasenter, og da er det i hovedsak disse konkurrentene vi har identifisert, og følger tett: 
Eidsiva/Nordavind (en håndfull eiendommer mellom Kongsvinger og Tynset), Statkraft (Skien 
og Sandefjord), Bulk (Vennesla). 

6) Status 
Oslo Data Center Location vil være den første ferdigregulerte siten av de som p.t. er pekt på 
som aktuelle for etablering av internasjonale datasenter i hyperskala-kategorien. Neste 
ferdigregulerte site, med tilsvarende egnethet, vil tidligst være klar etter sommeren 2018. 
(Se også vedlagte statusrapport) 
 
Det er etablert en strømkrevende pilot på Follum for å bekrefte kvaliteter ved allerede 
etablert infrastruktur og leverandørindustri overfor fremtidige etableringer. Konklusjonen 
fra denne piloten er så langt entydig positive. (Vellykket pilot har ført til fullskala 
etableringer av nye kunder) 
 
Norge har godt utviklet infrastruktur for transport av data sentralt på Østlandet, og 
Oslo Data Center Location har ila 2017 hatt besøk for sondering av hyperskalamuligheter ved 
tre forskjellige anledninger. I tillegg har vi hatt 5 interessenter i kategorien ”store 
datasenter” på besøk. Utfra de besøkene vi har kontroll over, kan vi tolke responsen som 
god, og vi får bekreftelser på at vår site er den best egnede for formålet i Norge p.t.  
 

- Det er fire sentrale grunneiere innenfor det regulerte omradet, som mellom seg 
kontrollerer over 90 % av arealet. Tre av disse fire har begynt samtaler med mål om 
en felles utviklingsavtale, som kan være en del av grunnlaget for reguleringsplanen. 
(Grunneierne har gitt Ringerike kommune fullmakt til å representere seg i 
markedsarbeidet, og således gitt tilslutning til kommunens plan og formål for 
området.) Den fjerde aktøren er avventede, men ikke negativ. De arealene som vil 
omfattes av omtalt utviklingsavtale utgjør over 80 % av totalt areal, samt all 
nødvendig infrastruktur. 
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7) Implikasjoner 
I sammenheng med regulering av området er det identifisert flere oppgaver som må løses. 
Ringerike utvikling har i samarbeid med involverte parter pekt på følgende oppgaver i 
prioritert rekkefølge: 
Identifiserte oppgaver som må løses snarest mulig: 

- Trafikksikkerhet /adkomst E 16 må ha en snarlig plan for løsning 
- Holde på fortrinn fremfor konkurrenter 
- Rolleavklaring i representasjon i forhandling med etablerer 
- Avklare økonomiske interessenters forventninger 
- Avklare kvalitet på leveranse 
- Politisk beslutningsprosess for plan 
- Underliggende avtale for utnyttelse av området 
- Tilfredsstillende løsning for eksisterende virksomhet og boliger 

Identifiserte oppgaver som må løses, men kan vente: 
- Tiltrekke/engasjere entreprenørselskap 
- Kartlegge og avklare fibersituasjon 
- Status innflygning Eggemoen 
- Kriminalstatistikk 
- Kvalitetssikre RFI (Detaljert kravspesifikasjon fra enkeltkunder) 
- Avklare usikkerhet rundt eiendomsskatt på arbeidende kapital 

Identifiserte oppgaver til overvåkning 
- Naturvern/turstier 
- Manglende kunnskap om datasenterindustri, digitaløkonomi og diskresjon ved 

kundebesøk 

8) Effekt 
Erfaring fra tilsvarende næringsetableringer gir oss et godt grunnlag for å anslå 
ringvirkninger. Et hyperskala datasenter sikrer anslagsvis 1000 arbeidsplasser, hvorav 50-150 
er direkte knyttet til datasenteret. Økonomiske effekter som legges til grunn for 
satsingsprosjektet, og som presenteres for finansielle partnere er: 

- Salg av strøm for    ca 60 MNOK per år 
- Nettleie på     ca 11 MNOK per år 
- Eiendomsskatt   ca 11 MNOK per år 
- Totalentreprise EL   ca 10 MNOK ved etablering 
- Totalentreprise bygg   ca 4-7 MRD ved etablering 
- Ringvirkninger – verdiskaping ca 1 MRD per år 

(Se vedlagte statusrapport for sammenligning av HPC og datalagring, som viser at 
effekten er omtrent den samme) 

9) Organisering og virkeområde 
Ringerike utvikling tar med denne søknad initiativ til et dedikert prosjekt, innenfor rammen 
av egen virksomhet, for å sikre all nødvendig aktivitet som ikke er definert som del av 
reguleringsprosjektet i Ringerike kommune.  
 
Prosjektet ledes av dedikert prosjektleder i Ringerike utvikling, og følger for øvrig 
linjeorganisasjonen i selskapet. Prosjektet vil ha to hovedoppgaver i 2017: 
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1) Funding 
Prosjektet som her skisseres har en levetid på 5 år med planlagt oppstart 01.01.2018, 
og en årlig omsetning på 2-2,5 MNOK. Totalt må det sikres anslagsvis 12,5 MNOK til 
dette arbeidet.  

2) Pre-marketing 
Ringerike utvikling følger opp de planer som er lagt for salg og markedsføring, samt 
oppfølging av kunder. Dette arbeidet vil skje innenfor eksisterende rammer ved en 
omdisponering på 550´NOK. En følge av en slik omdisponering, er at planlagt aktivitet 
for økt kjennskap til andre næringsmuligheter prioriteres lavere.  

 
Ref. Kap. 1. ” Identifiserte interessenter” så er det en rekke aktører som vil glede seg over en 
eventuell etablering. Vi har gjennom bred involvering kategorisert disse etter følgende 
modell: 

- Spillere (aktivt deltakende i arbeidet med å håndtere markedet) 
- Sponsorer (Økonomiske bidragsytere, med dedikerte ressurser/risikokapital) 
- Supportere (Aktivt bidragende uten dedikerte økonomiske rammer) 
- Heiagjeng (Passive bidragsytere, som er glade dersom vi lykkes) 

 
I tillegg har vi identifisert hinder og rammebetingelser i en egen kategori, samt identifisert 
en rekke aktører som del av vår viktige beredskap. 
 
Styret i Ringerike utvikling har vedtatt ønske om en femårshorisont med årlig evaluering av 
status og sannsynlighet. Det foreslås derfor en egen styringsgruppe bestående av 
representanter fra de sterkeste involverte interessentene/bidragsyterne. 
(Se statusrapport for oppdatering på gjennomførte oppgaver siden sendt søknad) 
 
Prosjektoppgaver fra oppstart 01.01.2018 (se budsjett): 

- Håndtere implikasjoner etter prioritert liste i kapittel 7 over. 
- Dokumentasjon, oversettelser og informasjon 
- Organisering og avtaleutforming  
- Betjening av det amerikanske markedet i samarbeid med Invest in Norway 
- Betjening av det asiatiske markedet i samarbeid med Invest in Norway 
- Betjening av det lokale/europeiske markedet 
- Daglig drift og prosjektledelse, heriblant kundeoppfølging 

10) Funding 
Det er identifisert intensjoner om økonomisk bidrag/risiko-kapital fra følgende kilder: 
 

- Buskerud Fylkeskommune: Har uttalt at satsingen er prioritert med bakgrunn i 
gjeldende næringsplan, og at satsingen vil prioriteres innenfor inneværende 
handlingsprogram. Størrelse og program for evnt bidrag er ikke uttalt, men 
næringssjefen i BFK vil yte bistand i søknadsprosessen. 

- Kommunene på Ringerike: Har uttalt at satsingen er sentral, og som initiativtaker og 
regulerende myndighet, har Ringerike kommune gitt sterke signaler om at Oslo Data 
Center Location er et viktig satsingsområde. Hole og Jevnaker kommuner har bedt 
om å koordinere saksfremlegg med Ringerike kommune. 
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- Grunneiere: Follum Eiendom AS, Olav Aasen og Anne Bang Lyngdal har kommet frem 
til en felles målsetting om en helhetlig utbyggingsavtale for området de eier mellom 
seg. De er innforstått med at arbeidet med å realisere denne muligheten er 
ressurskrevende, og at de har en rolle i det arbeidet. I hvilken utstrekning og form er 
p.t ikke avklart. 

- RiK: Ringerikskraft vil kunne selge strøm for anslagsvis 60 MNOK i året, og vil ha en 
nettleie på ca 11 MNOK per år per hyperskala-etablering. Som samfunns- og industri-
bygger ser de også sin rolle i å bidra til at dette blir en realitet. RiK har antydet å være 
med på satsingen med et årlig bidrag. Størrelse er ikke avklart p.t 

- Rådet for Ringeriksregionen: Rådet for Ringeriksregionen har Næringsetableringer 
som del av sin satsing, og har bevilget 300´NOK til satsingen for inneværende år 

 
I tillegg har følgende parter antydet at de vil kunne støtte, men på et senere tidspunkt, hvor 
satsingen er mer avklart: 
 

- Statkraft: Har en rolle internasjonalt i arbeidet med å omsette norsk energi, og bygge 
industri og arbeidsplasser med utgangspunkt i den betydelige norske kraftreserven. 
De har antydet at de kan være med i arbeidet med Oslo Data Center Location, men 
presiserer bl.a. at grunneierforhold må være avklart  

- Innovasjon Norge: Har ordninger som skattefunn, Miljøteknologi/Tilskudd til 
fremtidens løsninger, Presåkornkapital m.fl. Felles for alle ordninger, er at de stiller 
krav til organisering og innovative løsninger.  

- Sparebankstiftelsen Ringerike: Stiftelsen jobber med avklaringer rundt om de kan få 
en rolle i næringsutvikling og samtidig ikke endre sin viktige posisjon som ”ikke 
skattbart objekt”. Det forventes avklaringer rundt dette ila høsten 2017, og Oslo Data 
Center Location er invitert til å være med i diskusjonen gitt denne omleggingen. 

- Vardar: Gjennom Hønefoss fjernvarme spesielt, vil det kunne være interessant å se 
på overskuddsvarme fra datasenter som en mulig verdi for Vardar. I tillegg vil 
fjernvarmeanlegget være et viktig fortrinn til Oslo DCLO ved at det reduserer co2-
avtrykket til et anlegg ved å gi overskuddsvarmen et marked å omsettes i. Vardar er 
også stor eier i Glitre (se under) 

- Glitre: Glitre eier og operer kraftstasjoner i Hensfoss og Hofsfoss (begge svært nært 
til området for datasenter). De har uttalt ønske om å komme i posisjon for å selge 
strøm til fremtidige etableringer.  

 
(Se statusrapport for oppdatering på interesseparter siden sendt søknad) 

11) Budsjett og søknadsomfang 
Ringerike utvikling har jobbet med Oslo Data Center Location som et av flere case i vår 
portefølje for næringsetableringer siden mars 2016. I vårt arbeid med å betjene markedet, 
har vi bidratt til å etablere allianser og skapt nettverk for å styrke norske muligheter 
internasjonalt, og sikre at Norge kommer opp som et alternativ til mer etablerte 
destinasjoner i Sverige og Danmark. 
 
Videre har vi utviklet markedsmateriell og betjent etterspørsel på en rekke nasjonale og 
internasjonale arenaer for datasenterindustrien. 
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Gjennom vårt opparbeidede internasjonale nettverk, våre egne erfaringer, samt omfattende 
kartlegging av konkurrentene og partneres aktivitet, er det vår oppfatning at de angitte 
rammene er tilstrekkelige, men nøkterne målt opp mot nasjonale konkurrenter. 
 
Vi antyder en femårshorisont på prosjektet, da vi mener vi i løpet av perioden vil se 
resultater av vår innsats, samtidig som det sikrer forsvarlig horisont og handlingsrom for 
satsingen. 
 
Parallelt med at prosjektet søker finansiering fra andre relevante kilder, ber vi om at 
kommunene i fellesskap forplikter seg til å støtte satsingen i to år med årlig evaluering, 
begrenset oppad til 2.120.000 i året. En satsing av denne størrelsesorden vil være utløsende 
for at prosjektet kan igangsettes. Andre bidragsyteres innsats vil komme til fratrekk fra 
kommunenes finansiering, og således redusere kommunenes tilskudd. 
 

Kostnader  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Invest In Norway USA*1  100 000   400 000   400 000   400 000   400 000   400 000  

Regulering    -     -     -     -     -    

Prosjektledelse 50%  -     750 000   750 000   750 000   750 000   750 000  

Prioriterte messer og konferanser  500 000   500 000   500 000   500 000   500 000   500 000  

Reiser*3  150 000   220 000   220 000   220 000   220 000   220 000  

Dokumentasjon og informasjon*4  100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000  

Usikkerhet  -     150 000   150 000   150 000   150 000   150 000  

Honorar og avtaleutforming ifm 
organisering  -              

SUM  850 000   2 120 000   2 120 000   2 120 000   2 120 000   2 120 000  

 
*1) I samarbeid med andre prioriterte datasenteraktørene og Invest in Norway vil vi ha dedikerte ressurser på plass i USA  
* 3) Støtte Invest in Norway USA, pluss Europa og Asia/Kina 
* 4) Informasjon nasjonalt for å bedre kunnskap i bransjen og hos beslutningstakere mm 

12) Oppsummert 
Ringerike utvikling er et aksjeselskap med et allmennyttig formål. Enhver inntekt og 
overskudd vi har disponeres utelukkende av selskapet, og disponeres til dets formål.  
 
I sammenhenger hvor vi er operatør for bidragsytere i prosjekt, fører vi detaljert 
prosjektregnskap som revideres av eksternrevisor (Hverven revisjon) sammen med 
årsoppgjør. Vi har full åpenhet og gir åpent innsyn underveis i prosjektet, dersom det er 
ønskelig. Ringerike utvikling har god økonomistyring, og driver forskriftsmessig og rasjonelt.  
 
Selskapet har et dedikert styre, men fokus på aktivitet og resultat i tillegg til styrets ansvar ift 
oppfølging av drift, mens dette prosjektet, som vi nå søker støtte og bidrag til, vil med stor 
sannsynlighet opprette et eget prosjektstyre bestående av representanter fra de 
økonomiske bidragsyterne. Dette prosjektstyret vil få i oppgave å evaluere innsats og 
resultat.  
 
For finansiering av arbeidet med opprettelse og gjennomføring av satsingsprosjekt trenger 
Oslo Data Center Location økonomiske rammer som nevnt i kapitlene over.  
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13) Relevant underlagsdokumentasjon og litteratur 
 
1) Menon Economics, mai 2017 

”Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale datasenter i Norge” (Menon publikasjon 
39/2017)  
http://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-39-Gevinster-knyttet-til-etablering-
av-et-hyperscale-datasenter-i-Norge.pdf 

 
2) Copenhagen Economics, april 2017 

”Finland´s economic opportunities from data centre investments” 
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/
395/1492669001/copenhagen-economics-2017-finlands-economic-opportunities-from-
data-centre-investments.pdf  

 
3) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 05.12.2016 

”Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre” 
https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/nkom-foreslår-tiltak-for-å-styrke-markedet-for-
grønne-datasentre  

 
4) Boston Consulting Group, juni 2014 

”Digital infrastructure and economic development – An impact assessment of 
Facebook´s data center in northern Sweden” 
http://image-src.bcg.com/BCG_COM/Digital-Infrastructure-Economic-Development-Jun-
2014-Nordics_tcm22-29049.pdf  

 
5) Technavio, april 2016 

”Data center construction market in the Nordic region 2016-2020” 
https://www.technavio.com/report/denmark-finland-norway-sweden-data-center-data-
center-construction-market  
 

6) Copenhagen Economics, juni 2015 
”The economic impact of Google's data centre in Belgium” 
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/1/
301/1435043322/the-economic-impact-of-googles-data-centre-in-belgium-2.pdf 
 

  
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-2  Arkiv: U71 &38  

 

Sak: 7/18 

 

Saksprotokoll - Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-3  Arkiv: U71 &38  

 

Sak: 11/18 

 

Saksprotokoll - Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Integreringsrådet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-1   Arkiv: U71 &38  

 

Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  



- 

 

Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge 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  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette 

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første 

hjem i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte 

utleieboligene som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten 

som da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling 

av helse- og omsorgstjenester.  



- 

 

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslåes at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innstatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 
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Handlingsplan

Med utgangspunkt i programavtalen mellom kommunen og Husbanken, skal kommunen
utarbeide en handlingsplan for perioden. Kommunen har ansvar for å planlegge og
gjennomføre programarbeidet lokalt, og handlingsplanen skal være førende.

Handlingsplanen konkretisere r de mål som skal oppnås. For 2018 - 2020 har Husbanken
åpnet for å endre målene. Ringerike kommune har revidert Handlin gs plan en som ble
utarbeidet i 2017, gjennom en prosess der aktuelle enheter og Hovedkomiteen for helse og
omsorg har bidratt. Dette har ført til et større eierskap og riktigere målsettinger.

Kommunen vil årlig utarbeide aktivitetsplaner knyttet opp mot målsettingene i
handlingsplanen.

Behovsmelding for ønsket bruk at økonomiske virkemidler fra Husbanken utarbeides også
årlig.
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Innhold

1. Status og utfordringer for kommunens arbeid s 4
2. Tverrsektorielt samarbeid s 9
3. Kommunens målsetninger s 10

1 . Status og utfordringer for kommunens arbeid

a) Historikk og status for kommunen ved oppstart av programmet.

Ringerike kommune har vært i tett dialog med Husbanken siden høsten 2014, og har deltatt i
BASIS, Husbanken s boligsosiale utviklingsprogra m , i den siste perioden. Kommunen
utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret h østen
2014.

Fem hovedstrategier ga retning fo r kommunens boligsosiale arbeid :

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger
Kommunalt disponerte utleieboliger er ment som midlertidige botilbud for de fleste av
l e ietakerne. Målet er at flest mulig på sikt skal etablere seg i det ordinære
boligmarkedet, slik at man oppnår økt gjennomstrømningen i boligmassen.

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie
Det ble først lagt opp til kostnad sdekkende husleie. Etter en gjennomgang av
konsekvensene dette ville ha for de ulike type områder i kommunen, ble det besluttet
at gjengs husleie var en bedre egnet form for fastsettelse av leien.

3. Fra «Leie til Eie»
Beboere i kommunalt disponerte utleieboliger skal få nødvendig e råd, veiledning og
bistand til å kjøpe egen bolig, der forutsetninger er til stede. Effektiv utnyttelse av
Husbankens personrettede økonomiske virkemidler skal muli g gjøre dette.

4. Oppfølging i bolig
Beboere som trenger b istand til å etablere og opprettholde gode og stabile boforhold
skal tilbys oppfølging i bolig. Oppfølgingen skal skje planmessig og koordinert, i
samarbeid med øvrige helse og velferdstjenester. Individuell plan skal benyttes i
størst mulig grad.
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5. Sam arbeid med frivillig
Det skal utvikles et strategisk og op e rasjonelt samarbeid med frivillig sektor for å
utnytte potensialet blant frivillige i kommunen.

En foranalyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet
hadde en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt
arbeidet. Det manglet strategisk forankring og det var ikke tilstrekkelig med ressurser. Til
tross for dette , ble det dre vet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.
Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape
vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i
miljøarbeidertjenesten v ar beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge foranalysen
iverksatt for sent i leieforholdet. Foranalysen pekte på at det var lite samarbeid med frivillig
sektor.

Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by - og
tettstedsprogram (2016 - 2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens
kommuneprogram (2018 - 202 0 ) vil erstatte Boligsosial handlingsplan (2014 - 2022).

b) O rganisering av det boligsosiale arbeidet.

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enh eten skal bistå personer, som av ulike årsaker ikke
har et trygt og stabilt boforhold, med å fremskaffelse av og etablering i bolig.

Boligtjenesten skal sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til
boligsosiale utfordringer i k ommunen. 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
- riktig bistand ved etablering i bo lig
- god kunnskap om og bruk av Hu sbankens økonomiske virkemidler

Boligtjenesten er pådriver for boligsosial kompetans e heving i komm unen og har det samlede
strategiske og operasjonelle ansvaret for :

- Husban kens personrettede virkemidler
- forvaltning og utvikling av kommu nalt disponerte utleieboliger
- t ildeling av kommunalt dispo nerte utleie boliger
- kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem
- bosetting av flyktninger i deres første hjem i kommunen

V aktmester ansatt i Boligtjenesten bistår overfor beboere i de komm unalt disponerte
utleieboligene som ikke selv mestrer og ivareta sine forpliktelser som leietakere.

Fra og med 1.mars vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten.
Boligtjenesten vil være en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for
tildeling av helse - og omsorgstjenester. Det strategiske arbeidet vil ha en naturlig møtearena
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i rådmannens nye utviklingsavdeling, hvor assisterende rådmann vil ha det overordnede
ansvaret for kommunens planverk knyttet til kommuneplan og byutviklingsplan.

Ringerike Boligstiftelse bistår kommunen med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet. Det eksisterer i dag e t etablert sa marbeid med Blå Kors . Kommunen har
tilvisningsrett på boliger eiet av Blå Kors, som også bistår med tilsyn overfor beboerne.

c) Status for bruk av Husbankens personrettede virkemidler

Ringerike kommune jobber kontin uerlig med å kartlegge søkere til - og eksisterende beboere
i den kommunalt disponerte boligmassen og tilbyr, der det er mulig og ønskelig, startlån for
kjøp av egen bolig. Det har vært avholdt informasjonsmøte med beboere i komm unalt
disponerte utleieboliger og andre interesserte innbygge re, der alle fikk tilbud om individuell
oppfølging i etterkant av møtet. Det er en ambisjon at Boligtjenesten skal yte bistand før,
under og etter kjøpsprosessen for å sikre at vedtak om startlån.

I 201 2 finansierte Ringerike kommune boliger til vanskeli gstilte for ca. 35 mill ved bruk av
startlån og tilskudd til utbedring og tilpasning. I tiden frem til 201 6 var det en gradvis nedgang
i bruken av Husbankens personrettede virkemidler på grunn av eksterne så vel som interne
forhold. I 2016 var det en øknin g til 30 mill, som fordelte seg på omtrent like mange
fullfinansierte som refinansierte lånesaker.

Sta t us for 2017 :
Der er i inneværende år utbetalt i startlån: kr. 65.300.000. -
I tilskudd til etablering kr. 2.200.000. -
I tilskudd til utbedring kr. 328.000. -
Sum kr. 67.828.000. -
D et er forhåndsgodkjent lånebel ø p på: kr. 21 . 2 00.000. -
T il eta b lering kr. 1.050.000. -
Sum for 2017 kr. 90.078 .000. -

Vi har fått innvilget startlånsmidler kr.35.000.000. -
Tilskudd til utbedring kr. 400.000. -
Sum kr.35.400.000. -

Overført fra 2016 til 2017
Startlån kr. 52. 5 00 .000. -
Til etablering kr. 6.800.000. -
Til tilpasning kr. 721.000. -
Sum for 2017 kr. 95.421.000. -

Vi har også fått en ekstrabevilgning
fra Husbanken i desember 2017, etter
politisk vedtak. kr. 15.000.000. -
Totalt disponibelt kr. 110.421.000. -

I de kommende årene har kommunen en ambisjon om økt utlån, med forbehold om politi sk
vedtak.
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Eie Først

I 2017 har Boligtjenesten i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike utviklet ideen Eie
Først , som innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik a t vanskeligstilte
barnefamilier skal eie egnet bolig. Dette vil kreve tett oppfølging av og samarbeid med
familiene .

Eie Først vil ses i tett sammenheng med satsingene Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier og Jobbspesialistene.

d ) Aktuelle plandokumenter

1. Kommuneplanen s samfun n sdel 2015 - 2030

Befolkning:
Mål: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
Kommunen skal tilby gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, bo ligtype,
størrelse, beliggenhet og pris.

By - og lokalsamfunn :
Mål: Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.
Kommunen skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss - området, og 30
prosen t i de prioriterte lokalsamfunnene : Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand. D en prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for
bærekraftige utvikling også andre steder i kommunen.

Effektiv arealdisponering :
Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn:
Å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske
omgivelser, og vurdere boligtyper og størrelser k o nkret ved behandling av de enkelte planer
og prosjekter. Å pne for større tomter lenger vekk fra sentrum.
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2. Handlingsprogram 2018 - 2021 – Budsjett 2018

Se ktoren Helse og omsorg
Helse og omsorg sektoren skal bidra til at den enkelte innbygger er mest mulig selvhjulpen i
eget liv og i vante omgivelser, samt at tjenestene er tilpasset den enkeltes behov. I tillegg er
formålet å bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Det er også ønskelig at den enkelte
innb ygger får mulighet til å arbeide, leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre.

I årene frem mot 2023 vil antall eldre over 80 år i Ringerike kommune være på samme nivå
eller noe mindre. Fra 2023 vil antal l eldre øke for hvert år. Sektoren ønsker å ha fokus på
forebygging og tidlig innsats , slik at flest mulig av våre i nnbyggere får flere gode leveår og er
selvhjulpne lengst mulig. Nasjonale føringer gir uttrykk for at morgendagens
tjenesteutfordringer vil kreve omstilling av den faglige virksomheten. I tillegg må det legges til
rette for mobilisering av alle tilgjengelige ressurser hos den enkelte innbygger, deres familie
og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet for å kunne løse morgendagens
tjen esteutfordringer. Om innslagspunktet for behov av kommunale tjenester blir ved en
høyere alder, vil sektoren måtte vokse i mindre grad enn om dagens innslagspunkt
opprettholdes med et økende antall eldre.

Sektorens strategi er: «Selvhjulpne innbyggere so m mestrer hverdagen i vante omgivelser
lengst mulig.»

NAV - tjenester
I NAV Ringerike er følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og
gjeldsrådgivning. NAV - kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby
en individue lt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over .

Utfordringer
Sektoren vil klargjøre seg og være fleksibel for morgendagens løsninger. Dette medfører et
stadig fokus på forenkling, fornying og forbedring av våre tjenester, kompetanse,
organisasjon og ledelse. Ved å ha et kreativt og utforskende blikk på dagens praksis vil vi
kunne tilpasse oss og fange opp nyvinninger og dermed kunne utvikle oss i tråd med
morgendagens behov.

Sosialhjelp
NAV har et høyt antall m ottakere av økonomisk sosialhjelp sett i forhold til de fleste andre
kommuner. Videre er gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp også høyt i
forhold til sammenlignbare kommuner. Det er tre «drivere» når det gjelder økonomisk
sosialhjelp. Det ene er størrelsen på utbetalingene. Det er i liten grad mulig å stramme inn
størrelsen på utbetalinger og samtidig ivareta forsvarlig utøvelse av tjenesten. NAV Ringerike
har iverksatt tiltak for å få ned de to andre driverne; antall brukere som mottar sos ialhjelp
som hovedinntekt, og i tillegg få ned gjennomsnittlig antall måneder brukere mottar
sosialhjelp. Dette arbeidet er tidkrevende og langsiktig, og fordrer tett oppfølging og mulighet
til å benytte kommunale lavterskeltiltak. Arbeidet i 2018 vil base re seg bl.a. på tiltakene fra
Holten - utvalget.
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Videreutvikling av samordnet rus - og psykiatritjenester
Fra 1 september 2017 er Rus - og psykiatritjenesten samordnet, og dag - /døgndrift er i samme
enhet. Arbeidet med ny rusplan er startet og forventes ferd ig til politisk behandling vår 2018.
Planen vil utarbeides tverrsektorielt og med samarbeidende aktører. Statens føringer med
opptrappingsplan på rusfeltet gjør at det i 2018 arbeides tett med Boligtjenesten med tilbud
om booppfølging for innbyggere med ru sproblematikk. Rådmannen anbefaler at
lavterskeltilbudet på Villa`n flyttes som følge av utarbeidelse av ny byplan. Ny lokalisering av
tilbudet vil det arbeides med i 2018.

Hendelsesbasert analyse
Ringerike kommune innfører hendelsesbasert analyse som met ode i kontinuerlig
forbedringsarbeid. Denne metoden tar utgangspunkt i dagligdagse hendelser med sikte på å
finne forbedrings - punkter med resultat i endret praksis. Helse og omsorg er pilot for denne
innføringen i 2017 og 2018. Det er utarbeidet en egen hå ndb ok.

6. Tverrsektorielt samarbeid

Kommunen ønsker å ben ytte alle tilgjenge lige ressurser ved å videreutvikle og opprettholde
tverrsektorielt boligsosialt eierskap. Gjennom samarbeid og helhetstenkning skal det utvikles
tjenester som motvirker at kommunenes innbyggere blir eller forblir vanskeligstilte på
boligmarkedet.

A ktører som kommunen samarbeider med :

- Ringerike Boligstiftelse
- Blå Kors
- Frivilligsentralen
- Ringbo BBL
- Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt - Buskerud og

Ringerikesregionen
- Velferdsdirektoratene ( IMDi , Arbeid - og velfersdirektoratet, Husbanken,

Helsedirektoratet, Kri minalomsorgsdirektoratet, Barne - ungdoms og
familiedire k toratet)

a) Organisering og gje n nomføring av samarbeidet

Kommunen og Boligstiftelsen har e gen s amarbeidsavtale med vedtekter og løpende
dialog gjennom samarbeidsmøter.
Ringerike kommune har samarbeidsavtale med Blå Kors med tilvisningsavt ale for Blå
Kors sine utleieleiligheter.
Det er inngått en overordnet avtale med Frivi lligsentralen
Samarbeidsfora for Ringerike kommune, Boligstiftelsen og Rinbo BBL har som formål
og bedre ko mmunikasjonen til styrene i borettslag der Boligstiftelsen har eierandel.
Det er nedsatt et l okalt samarbeidsutvalg der Ringerike sykehus (Vestre Vik en) og
kommunene i Midt - Buskerud og Ringeri ksregionen har fastlagte møter .
IMDi møter Ringer i ke kommune år lig for planlegging.
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Gjennom blant annet prosjektet Helhetlig oppfølging av l avinntekts familier har
kommunen et samarbeid med Arbeid - og velferdsdirektoratet.
Ringerike kommune samarbeidet tett med Husbanken gjennom By - og
tettsted s programmet og det er inngått s amarbeidsavtale for dette . .

b) B rukerorientering

Tjenesten s kal ta utgangspunkt i brukerinnsikt. Gjennom blant annet Lean pr osesser vil
det jobbes med kontin uerlig forbedring av tjenesten gjennom forståe lse av hva som
hemmer og fremmer brukeropplevelsen innen de boligsosiale tjenesten e.

7. Kommunens målsetninger

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen skal kommunen spesifi sere sine mål frem
til 2020. Målsettingene bør utformes som konkrete resultatmål.

I tabellen under skal kommunen sette inn sine valgte målsetninger, kategorisert inn under de
tre hovedmålene i strategien Bolig for velferd. Disse tre hovedmålene er igjen
operasjonalisert i 15 målsetninger for det boligsosiale arbeidet. I høyre kolonne skal
kommunen koble sine egne målsetninger opp mot disse.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo

Innsatsområde:
Hjelp fra midlertidig til varig bolig

1 ) Vanskeligstilte som er i en
overgangsfase sikres en varig bolig.

2) Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer
enn tre måneder

3) Ingen barnefamilier eller unge skal
tilbringe tid i midlertidig botilbud.

4) Rask bosetting av flyktninger i
kommunene

Innsatsområ de:
Hjelp til å skaffe egnet bolig

5) Det utvikles et variert tilbud av egnede
boliger i kommunene.

6) Utleieboliger skal være av god kvalitet i
et godt bomiljø

7) Vanskeligstilte får veiledning om det
private leiemarkedet

8) Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe boli g
9) Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal

ha en god og trygg bosituasjon

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Innsatsområde:
Forhindre utkastelser

1 0) Kommunene har internkontrollsystemer
for husstander som står i fare for å bli
kastet ut av boligen

Innsatsområde:
Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

1 1) Alle med behov skal motta tilstrekkelig
med tjenester til å opprettholde et godt
boforhold.

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Innsatsområde:
Sikre god styring og målretting av
arbeidet

1 2) Det boligsosiale arbeidet er
kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

1 3) Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog
med brukerne

Innsatsområde:
Stimulere til n ytenking og sosial
innovasjon

1 4) Innovasjon og utvikling av det
boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid
og samhandling mellom ulike involverte
aktører

Innsatsområde:
Planlegge for gode bomiljø

1 5) Kommunene tar boligsosiale hensyn i
areal - og samfunnsplanleggin gen.
Kommunene planlegger for mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo

Kommunens målsetninger Nummer 1 - 9

Kommunen har m idlertidig bolig , med maks 3 mnd botid. 2

Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud. 3

R ask bosetting av flyk t ninger i kommunen . 4

Kommunalt disp o nerte utleieboliger skal være et godt og verdig botilbud. 5

Kommunen disponerer utleieboliger av god kvalitet. De er lokalisert i
bomiljøer som fremmer sosial i nte gre ring og bidrar til sosial ut jevning .

6

Økt satsning på at v ansk e ligstilte på boligmarkedet får kjøpe egen bolig . 8

50% av startlån og tilskudd er reservert barnefamilier . 8

Minst 15% av leietakerne i komm unalt disponerte boliger skal ha fått
innvilget startlån .

8

Bostøtte er en allment kjent heldigital tjeneste . 9
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Kommunens målsetninger Nummer 10 - 11

Alle som står i fare for å miste boligen , har fått tilbud om råd og
veiledning .

10

Samarbeide t mellom tjenestene er sømløst . 11

Tjenestene er rettet mot brukeren og tilpasset brukerens behov . 11

Alle tjenester har en boligsosial tilnærming i sitt arbeid . 11
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Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Nummer 12 - 15

Det boligsosiale arbeidet skal ta utgangspunkt i forsknings - og
erfaringsbasert kunnskap .

12

Det bo ligsosiale arbeidet er tverrfag lig organisert med effektiv
ressursutnyttelse.

12

Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne. 13

Kommunen tar boligsosiale hensyn i areal - og samfunnsplanleggingen.
Kommunen planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av
god kvalitet .

15
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Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet 
 

Kommune :  Ringerike kommune  

År:   2018 
 
I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målsetningene handlingsplanen. Aktivitetsplanen skal 

omfatte både planlagte og igangsatte aktiviteter, samt prosjekter som inngår i kommunens innsats i kommuneprogrammet. Aktivitetsplanen oppdateres 

årlig, og oversendes Husbanken innen 14 februar. 

 

Hjelp til utfylling 

• Aktiviteter: Beskriv aktiviteten kort. En aktivitet kan også være en oppgave, satsing, tiltak, prosjekt m.m. • Resultatmål for aktiviteten: Beskriv 
hva man skal ha oppnådd når aktiviteten er gjennomført.  
 

• Finansiering: Beskriv hvordan aktiviteten skal finansieres (drift, egne midler eller prosjektmidler/tilskudd over statlig ordninger). Gjelder også 

aktiviteter hvor finansieringen ikke er avklart når planen utarbeides.  
 

• Beskrivelse: Beskriv aktiviteten nærmere, og hvordan den skal bidra til å nå målet.  

 
• Ansvar: Sett inn navn og ansvarlig fagavdeling for oppfølging av aktiviteten i kommunen. Eventuelt også for samarbeidspartner.  

 
• Periode: Sett inn tidspunktet for når aktiviteten skal starte og være sluttført.  

 
• Mål: Angi hvilke målsetninger fra handlingsplanen aktiviteten er knyttet til. Liste over mål med nummer ligger i tabellene. 
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo 

1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig 
2. Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder 
3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig bolig 
4. Rask bosetting av flyktninger 
5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene 
6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø 
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet 
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 
9. Vanskeligstilte som bor i eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon 
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Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

       

Utvikle gode rutiner for å ivareta de 

som er i midlertidig bolig. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

Internt Brukeren får hjelp med overgang til 

egnet bolig. Brukeren opplever stabilitet 

og trygghet i varig boforhold. 

Rutinene skal implementeres i 

tjenestene. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 2 

Kommunen fremskaffer bolig til leie 

for NAV til bruk for midlertidig 

botilbud ihtt rundskriv av lov om 

sosialetjenester. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

internt Kommunen sørger for å tilbyr bolig for 

utleie. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 

Vinter/vår 

2 

Karlegge bostedsløse.  Få oversikt over antall 

bostedsløse.  

Internt Fremskaffe statestikk i løpet av 2018, for 

å kartlegge videre behov for nødvendige 

tiltak. Dette i samarbeid med øvrige 

tjenester. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV, rus/psykisk 

helse, barnevern, 

flyktningtjenesten, 

tildelingskontoret. 

Vinter 

2018 

3 

 

Riktig bruk av leilighetene på 

Ramsrud, som blir ombygg i 

inneværene år. Estimert ferdigstilt i 

uke35. 

Leilighetene blir brukt 

til riktige leietakere. 

Internt Sette ned en arbeidsgruppe som ser på 

utfordringene rundt brukere: 1. med rus – 

ikke rus. 2.Skal det være bemanning – 

ikke bemanning. 

Rus/psykisk helse 

i samarbeid med 

boligtjenesten og 

NAV. 

Våren 

2018 

 

Gjennomgang av arbeidsoppgaver, 

utforming av forvaltning av 

utleieboligen. Fått midler til 

gjennomføring av lean prosess. For 

å se på verdikjeden. 

Økt effektivitet og 

kvalitet. 

God utnyttelse av 

boligmassen. 

KS Forbedring og effektivisering i forvaltning 

av kommunale utleieboliger. 

Avtalen med boligstiftelsen, frist på 3 

mnd oppussing/klargjøring, vurdering av 

denne. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

KS. 

Vinter/vår 

2018 

5 
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Det utarbeides en behovsanalyse 

som avstemmes mot eksisterende 

boligportefølje for å planlegge 

endringer og utvikling i boligmassen. 

 

Godt bomiljø for 

leietakerne. 

Rett bolig til rett søker. 

internt Kartlegging av eksisterende boliger. 

GAP analyse.  

Boligtjenesten. 2018 6 

Effektivisering av forvaltning av 

startlån. 

Effektive 

arbeidsprosesser med 

god kvalitet og svar 

innenfor 

forfaltningslovens 

tidsfrister. 

internt Arbeidsmal – hvordan prosedyren blir 

gjennomført, fra A – Å. 

Samt digitalisering av søker. 

Boligtjenesten. 2018 8 

Kjøp av  data - utstyr og 

gjennomføre opplæring av 

personalet. 

Innen utgangen av 

2018 er 80% er 

søknadene på startlån 

og bostøtte digitale. 

Saksbehandlingen blir 

mere effetiv. Hvor stor 

stilling vil vi trenge? 

Internt Fremskaffe digitale hjelpemidler på 

boligtjenestens kontor, for opplæring og 

kompetanseheving på startlån og 

bostøtte.   

Boligtjenesten 

vinter/vår. 

2018 8 

Prosjekt «eie først» Ambisjonen er at dette 

skal bidra til at flere 

barn vokser opp i 

stabile hjem i gode 

bomiljøer samtidig 

kommunenes utgifter 

til sosialhjelp 

reduseres.   

Vi starter med : 

Internt Vi ønsker å utvikle et konsept for 

forsvarlig eieretablering for lavinntekts 

barnefamilier i tråd med den nasjonale 

strategiens mål om samarbeid på tvers 

av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette 

innebærer utvikling av metode og 

verktøy for gjennomføring av prosessen, 

etablering av nye samarbeidsformer og 

rutiner for oppfølging over tid, samt 

evaluering av prosessen. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

øvrige tjenester 

og Husbanken. 

Oppstart 

i 2018 

8 
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3 – 5 familier har fått 

kjøpt bolig.  

Rutiner på hvordan andre kan hjelpe 

bruker med å søke digitalt, både på 

startlån og bostøtte. 

«fjerne» 

papirsøknadene 

Frigi tid til rådgivning 

og veiledning.   

 Samarbeidsmøter/avtaler. 

NAV/flyktningtjenesten/helsestasjonen, 

for å motivere, informere og endre 

rutiner. 

Boligtjenesten Oppstart 

i 2018 

9/8 

Informasjonsmøter, og annonser i 

avis ol. Bostøtte skal bli allment 

kjent blant innbyggerne. 

Redusere kommunale 

kostnader.  

 Bruker media, de som jobber med 

vanskligstilte skal få mer kunnskap rundt 

bostøtte og se effekten av dette. 

Boligtjenesten. Oppsart i 

2018 

9 

Mer gjennomstrøming i komm. 

boliger. Få et mer varig boforhold. 

(startlån eller privat utleiemarked) 

Frigjøre 

kapital/boliger. 

 Informasjonsmøter/kartlegging til de som 

bor i komm. boliger. 

Bedre oppfølging i økonomisk situasjon i 

løpet av leieforholdet. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjonsmøter med banker.  Riktig søkere til 

startlån. 

 Opplysning om målgruppe og 

virkemidler, samt målsetting om 50% av 

startlån til barnefamilier. 

Kompetanseøkning. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjon til 

barnevern/helsestasjon/frivillige 

organisasjoner. 

Husbankens 

støtteordninger er godt 

kjent. 

 Tjenestene har kunnskap om 

Husbankens virkemidler og kan 

informere om mulighet for bruken av 

disse til sine brukere. 

Bruke samarbeidsmøter. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8/9 
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 

10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen 

11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon 

 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

Karlegge og utarbeide 

rutiner for utkastelse. 

Færre utkastelser. Internt Gjennomarbeide og utvikle 

ekstisternede og ny rutiner, for 

de som står i fare for å miste 

boligen.  

Boligtjenesten i 

samarbeid med: 

NAV 

Barnevernet 

Læringssenteret 

Tildelingskontoret 

Enhet for rus og 

psykisk helse 

2018 10 

Utvikle og drifte bo-

oppfølgingstjenesten opp 

mot flyktninger. 

Bedre  intergrering av deltakere 

i introduksjonsprogrammet,  

ivaretakelse av boligene. 

internt Utarbeidelse av felles mal for 

arbeidet,bedre integrering felles 

forståelse og rolleavklaring. 

Gjennomføre en LEAN prosess i 

arbeidet.  

Boligtjenesten og 

Læringssenteret 

NAV 

intergreingsavdelingen 

2018 

Vinter /vår 

11 



 

7 

 

Prosjekt som settes 

sammen tverrfaglig på 

strategisk nivå. Avklare  

miløarbeidertjenester 

/ansvar og avgrensing iht 

behovet i kommunen. 

Rett bistand til rett tid til flere. 

Mer effektivitet og 

forutsigbarhet. 

internt Samarbeid mellom lederne i de 

forskjellige avdelinger, sammen 

med nøkkelpersoner. 

Kartlegge behovet – finne 

løsninger, med fokus på bruker. 

Strategiprosess. 

 

Boligtjenesten, 

rus/psykisk helse, 

tildelingskontoret.  

Oppstart 

2018 

11 

  



 

8 

 

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer 

13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne 

14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører 

15. Kommunene ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av 

god kvalitet 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

I alt planverk skal det tas 

hensyn til boligsosiale 

forhold. 

God forankring av 

boligsosiale strategier. 

Internt Planlegge for gode bomiljøer – helhetlig 

boligplanlegging. Herunder sikre at 

boligsosialt arbeid har plass i det politiske 

planverket samt i 

økonomiplan/handlingsplan. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

plankontoret. 

Oppstart 

2018 

12 

Brukerundersøkelse. Økt kunnskapsnivå på 

hvordan brukerne 

nyttegjør seg, og 

opplever våre tjenester. 

Internt Karlegge et utvalgt området i 

boligtjenesten, fra brukerperspektiv. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

12 

Bevistgjøring av fremtidig 

tilbud og etterspørsel – 

starte arbeidet 

Kunnskap om rett bolig til 

brukere.  

Internt Finne god kilder for kunnskap av 

datagrunnlaget, som veiviseren  og andre 

relevante kilder. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 

Boligsosialt kompetanse 

stategi ønsket inn i  

utviklingsenheten. 

God forankring av 

boligsosiale strategi. 

Internt Ny strategiavdeling vil bli opprettet i 

kommunen innen juni -18. Ta dette opp 

med rådmannen. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 
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1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger 

for helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 
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Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  
 

Forslag til vedtak: 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 

 

  



Innledning / bakgrunn 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle 

helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan 

helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet 

er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne 

bygg og utstyr. 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for 

utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i 

planarbeidet. Vestre Viken HF har nå sendt planen ut på høring. 

Beskrivelse av saken 

Den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet definerer og setter fokus på 

omfang/disposisjon, samhandling, oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk, 

samt samarbeidet med kommunne. I tillegg har Helse Sør-Øst gitt i oppdrag å omtale 

områdene psykisk helsevern, rusbehandling, habilitering, rehabilitering, hjerneslag, 

kreftbehandling og prehospitale tjenester spesifikt og noe mer detaljert enn det man normalt 

finner i en utviklingsplan med langsiktig tidshorisont. 

Arbeidet har vært gjennomført som en åpen og involverende prosess med:  

 tre referansegrupper med hhv. kommuner, brukerutvalg 

 tillitsvalgte/vernetjeneste 

 fagspesifikke arbeidsgrupper 

 fagspesifikke temadager/seminar 

 fag- og medvirkningsressurser fra klinikk og stab 

 

Rådmannens vurdering 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 dekker alle tema som er beskrevet i den nasjonale 

veilederen, og er delt inn i sju kapittler: 

Kap. 1. Bakgrunn og historikk 

Dette kapittelet slår fast at sykehusstrukturen forblir som nå med fire somatiske sykehus og 

samling av psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå ved nytt sykehus i Drammen. 

Likeens vil beskrevet oppgavedeling og dimensjoneringen fra konseptfasen for nytt sykehus i 

Drammen ligge fast. 

Kap. 2. Dagens virksomhet 

Kapittelet beskriver fire godt etablerte, driftseffektive somatiske sykehus med tydelig 

fordeling av funksjoner og ansvar. Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå vil være 

samlet på ett sted fra 1. mars 2018. 

Det er fem DPSi fordelt innen helseområdet, samt Hallingdal sjukestugu med 

spesialisthelsetjeneste for somatikk og psykisk helsevern som samhandler med interkommunal 

helsetjeneste. 

De prehospitale tjenester er etablert med 15 ambulansestasjoner som dekker helseområdet 

(med unntak av Asker og Bærum) og det er etablert samhandlingsstruktur og avtaleverk med 

alle kommunene i helseområdet. 

Kap. 3. Utviklingstrekk og framskriving 

                                                
i DistriktsPsykiatriske Senter 



Grunnlag for kapasitetsberegninger for alle fire sykehus i VV HF viser at kun relativt små 

kapasitetsendringer er nødvendig for å løse aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre 

Viken totalt sett og for det enkelte sykehus. Rådmannen ser at en befolkningsøkning i 

Ringerike sykehus nedslagsområdet er beregnet til ca 13% over 19 år, og vil bemerke at dette 

synes svært lavt i forhold til de prognoser man kan utlede av bygging av ny vei og jernbane. 

Dimensjonering av nytt sykehus i Drammen er basert på demografisk framskriving, basert på 

befolkningsutviklingen for de ulike aldersgruppene, vurdert mht. realvekst som er en 

konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk utvikling og pasientforventninger. Her 

innvirker også omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, 

samt effektivisering i form av redusert liggetid samt effekt av samhandlingsreformen. 

Kap. 4. Analyse og veivalg 

Vestre Viken ønsker å utvikle spesialisthelsetjenestene til befolkningens beste. Det er et 

overordnet mål å skape tjenesten nær der pasienten bor når det er mulig. Vestre Viken skal 

være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk bor. 

Medvirkning fra brukere, utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling med kommunene 

skal bidra til en tjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasientsikkerhet. 

Dette innebærer at: 

 Helhetlige pasientforløp skal skapes gjennom involvering av pasientene og god 

samhandling og oppgaveløsning på tvers avtjenestenivåene 

 Pasientenes evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen skal 

styrkes 

 Moderne teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre 

kvalitet og tilgjengelighet skal tas i bruk 

 Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til rette for klinisksamarbeid, sikrer god 

ressursutnyttelse og at befolkningen i hele helseområdet får robuste og likeverdige 

helsetjenester 

 Aktivt samfunnsansvar skal utøves ved å arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima, 

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon 

 

Kap. 5. Mål 

Planen definere følgende målområder som i årene framover vil brytes ned til delmål og 

omsettes til konkrete operasjonelle handlingsplaner: 

 Styrke pasienten 

 Skape trygge og helhetlige behandlingsforløp 

 Styrke samhandling og nettverk 

 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 

 Sikre personell med rett kompetanse 

 Sikre bærekraftig økonomi 

Kap. 6. Pasientbehandling 

Planen beskriver her at Vestre Viken kontinuerlig skal følge med og utvikle seg i takt med 

faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede kapasiteten i helseforetaket. De store 

fagområdene skal tilbud ved alle de fire sykehusene, men enkelte funksjoner lagt til ett eller to 

av sykehusene. 

Pasientene skal i stor grad få tilbud om behandling nær der de bor, samtidig som samling av 

spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag. Føringer fra Helse Sør-



Øst RHF omfatter fagområder med betydelige grenseflater mot kommunehelsetjenesten og 

med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanseutveksling 

Kap. 7. Eiendomsstrategi 

Kapittelet definerer følgende overordnede føringer: 

 Alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt 

 Internhusleie skal bidra til effektiv arealbruk 

Innen somatikken skal nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2024/2025 og øvrige sykehus 

inkl. tilbudet i Hallingdal skal oppgraderes og vedlikeholdes iht. eiers krav. Innen psykisk 

helsevern og rusbehandling ønsker Vestre Viken å samle område-funksjoner på færrest mulige 

og funksjonelle lokasjoner, og at DPSene er samlokalisert med somatisk virksomhet der det er 

mulig. Antall ambulansestasjoner skal opprettholdes og videreutvikles for å tilfredsstille 

gjeldene krav, nye driftsformer og behov i befolkningen. En ny løsning må etableres for AMK 

sentral. 

Rådmannen oppfatter forslaget til utviklingsplan for Vestre Viken HF som en god og 

framtidsrettet plan for gjenomføring av det samfunnsoppdraget helseforetaket har fått, og helt i 

tråd med de ønsker og forventninger Ringerike kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Foretakets ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med pasient, fastlege, 

kommune og andre helseaktører og utvide bruken av digitale verktøy for gode 

samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal helsetjeneste vil stille 

korresponderende krav til kommunen og bidra til en felles utvikling på disse områdene. 

Likeens vil foretakets ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt samarbeid med 

kommuner, utdanningsinstitusjoner, og andre helse- og næringslivsaktører gi en økt utnyttelse 

av forskningsdata, og høyere forsknings- og innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

Rådmannen skulle ønske at «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde hadde 

vært noe mer omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og 

samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokument 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på løsninger 

for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommunene. 

Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for helsetjenester i 

grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om nye arbeidsformer og 

utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling beskrives en satsning på etablering av FACT-team. Det kunne med 

fordel vært mer utdypet hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtegå pasienter med 

behov for felles og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 
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Innledning

Vestre Viken skal skape pasientens helsetjeneste . R iktig kompetanse, nye arbeidsformer og
moderne bygg og utstyr skal gi kvalitet og pasientsikkerhet. Drivkraft til å prøve ut innovative
løsninger og arbeid med kontinuerlig forbedring vil være viktig e suksessfaktor er . Bruk ernes
erfaringskompetanse må inkluderes i alt forbedringsarbeid. Engasjerte ansatte i et godt
arbeidsmiljø er avgjørende for å lykkes med utvikling en av Vestre Viken.

Helsetjenesten står foran store utfordringer i årene som kommer . Utfordringene er knytt et til
endringer i sykdomsbildet og befolkningens alderssammensetning , medisinskfaglig og
teknologisk utvikling og samtidig begrensede økonomiske rammer . Vestre Vikens  Utviklingsplan
2035  handler om å velge en hovedretning for hvordan helseforetaket skal u tvikle sin virksomhet
for å sikre et bærekraftig og godt hels etilbud til hele befolkningen i opptaksområdet .

Dagens status i helseforetaket og utfordringsbildet man ser for fremtiden , er lagt til grunn for
valg av Vestre Vikens utviklingsretning. Vestre Viken har siden etableringen i 2009 arbeidet for
å gi befolkningen trygge og gode helsetjenester der de bor.  Utviklingsplan 2035  tydeliggjør at
helseforetaket skal videreføre satsningen på å gi gode , helhetlige og likeverdige tjenester
nærmest mulig der pasientene er . Sykehus som samarbeider i nettverk og god samhandling med
kommunehelsetjenesten er to viktige virkemidler for å lykkes .

For å skape pasientens helsetjeneste beskriver utviklingsplanen seks viktige , langsiktige mål .
Disse skal være sty rende for Vestre Viken s utvikling og prioritering. I årene fremover skal de
overordnede målene brytes ned til delmål og omsettes til konkrete handlingsplaner i alle
klinikker og avdelinger. Handlingsplanene skal utarbeides koordinert med helseforetakets
øk onomisk langtidsplan.

Helse Sør - Øst RHF har gitt føringer for et utvalg av fagområder som skal omfattes av
utviklingsplan en . Dette er i hovedsak fagområder med betydelige grenseflater mot
komm unehelsetjenesten og med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanse utveksling .
Disse er særskilt beskrevet i utviklingsplanen.

Utviklingsplan 2035  er utarbeidet basert på innspill fra fagfolk i Vestre Viken, og i tett dialog med
brukere, representanter fra kommunene, de tillitsvalgte og vernetjenesten. Utvi klingsplanen
skal være styrende for all strategisk planlegging i helseforetaket Utviklingsplanen slik den
foreligger nå, sendes på høring før endelig plan ferdigstilles.
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1 Bakgrunn og historikk

1.1 Histo rikk for helseforetaket

Vestre Viken h elseforetak ble etablert 1. juli 2009 . Helseforetaket leverer
spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rus behandling til omlag 4 83 000 innbyggere i 26 kommuner.

Den somatiske virksomheten foregår på de fire sykehus ene i Bærum, Drammen, Kongsberg og
Ringerike , samt på Hallingdal sjukestugu. Drammen sykehus og Bærum sykehus har
områdefunksjon er for en rekke spesialtjenester for hele befolkningen i Vestre Viken s
hels eområde . F ra våren 2018 er f oretakets psykiatriske sykehusavdelinger for voksne samle t på
Blakstad. I tillegg har Vestre Viken fem distr iktpsykiatriske sentre (DPS), en egen avdeling for
barne - og ungdomspsykiatri og en avdeling for rus og avhengighet .

Etter etableringen i 2009 utarbeidet Vestre Viken  Strategi 2025 , som ble vedtatt i desember
2011. Strategi en har vært retningsgivende for utviklingen av Vestre Viken og beskriver
satsningsområder, samt fag - og funksjonsfordeling mellom sykehusene.

I 2012 utarbeidet Vestre Viken en utviklingsplan for det fusjonerte helseforetaket. I
u tviklingsplanen ble det blant annet utredet ulike sammenslåingsalternativer for de somatiske
sykehusene. Det ble det vedtatt å bygge et nytt sykehus i Drammen for somatikk og
sykehuspsykiatri og at alle de øvrige sykehusene skal bestå. Vestre Vikens  U tviklingsplan 2035
legger dette til grunn.

Fordeling av funksjoner mellom sykehusene ble fastlagt i  Strategi 2025 . I forbindelse med
planlegging av nytt sykehus i Drammen i 2016 ble funksjonsfordeling tatt opp til ny vurdering og
det ble gjort små endringer . I forbindelse med utviklingsplanarbeidet er det ikke gjort ny
vurdering av funksjonsfordeling .

I konseptfasen i 201 4 – 2016 videreførte man planleggingen av nytt sykehus i Dra mmen .
K onseptfase n med tilhørende tilleggsutredninger ble ferdigstilt høsten 2016 og styrebehandlet i
Helse Sør - Øst RHF i februar 2017. Styre t vedtok bygging av nytt sykehus på Brakerøya .

Parallelt med planleggingen av nytt sykehus i Drammen er det laget en omfattende plan for
hvordan sykehusene i Bærum, Kongsberg og på Ringerike, inklusive Hallingdal sjukestugu, skal
oppgraderes og vedlikeholdes . P lan en er vedtatt av styret i Vestre Viken HF.
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1.2 Overordnede strategier og føringer

Følgende strategier og plandokumenter er lagt til grunn i arbeidet med  Utviklingsplan 2035 :

Dokument
Nasjonale og regionale strategier og plandokumenter
Nasjonal Helse - og sykehusplan 2016 – 2019, St.meld. nr. 11 (2016)
Helse Sør Øst plan for strategisk utvikling 2013 – 2020
Økonomisk langtidsplan for Helse Sør - Øst, 2017 – 2020
Regional strategi for k valitet, pasientsikkerhet og HMS 2018 – 2020
Regional strategi for forskning og innovasjon 2013 - 2016
IKT strategi 2015
Strategidokument bygg og eiendom, styresak 010 - 2011
BIM strategi for Helse Sør - Øst
Foretaksspesifikke strategier og plandokumenter
Vestre Viken HF Utviklingsplan, 05.12.2012
Strategi 2025
Økonomisk langtidsplan 2017 – 2020
Konseptfaserapport Nytt Vestre Viken sykehus v2.1 med tilhørende tilleggsutredninger
BRK Forprosjekt rapport ( oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum )

Utover dokumentene spesifisert i tabellen over, er det i Vestre Viken utarbeidet en rekke
spesifikke strategi - og plandokumenter innenfor ulike funksjonsområder. Disse har også vært en
del av grunnlaget for arbeidet . I videre oppfølging av U tviklingsplan 2035 vil funksjonsspesifikke
strategi - og plandokumenter revideres slik at de støt ter opp under de overordnede målene som
omtales i Utviklingsplan 2035.

1.3 Gjennomføring av prosjektet

Arbeidet med utviklingsplanen er gjennomført som en åpen prosess med bred involvering. Ved
oppstart ble det avholdt møter med ordførerne i alle 26 kommuner, samt Buskerud og Akershus
fylkeskommuner. Alle ble invitert til å sende innspill på samhandlingsområder som man ønsket
skulle inngå i utviklingsplanen. A lle helseforetakets avdelings sjefer ga innspill til planen
gjennom en dags ledersamling med fokus på f remtidens sykehus .

Administrerende direktørs ledergruppe har blitt holdt løpende informert om status i arbeidet og
vært involvert i vurdering av veivalg og mål .

Styringsgruppen har vært satt sammen av representanter fra Vestre Vikens stab, kommuner,
brukerutvalg, tillitsvalgte og vernetjenesten. Styringsgruppen har hatt et særskilt ansvar for at
prosjektet ble gjennomfør t som en åpen prosess med hensiktsmessig medvirkning fra interne og
eksterne interessenter.

Brukerutvalget, Samarbeidsstyret i kommu nehelsesamarbeidet, samt en gruppe sammensatt av
tillitsvalgte og vernetjeneste har vært referansegrupper for prosjektet . Det har vært gjennomført
møte med Ungdomsrådet i Vestre Viken.

I p rosjektet ble det etablert åtte arbeidsgrupper med deltakere fra Ve stre Viken, kommunene,
praksiskonsulenter, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg til møter i arbeidsgruppene
har det blitt arrangert fagseminarer sammen med kommunene for temaene rehabilitering,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert r usbehandling. Fag - og medvirkningsressurser fra
klinikkene og stabene har bidratt med råd og innspill innenfor eget fagfelt, samt delta tt i
arbeidsgrupper og workshoper .
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2 Dagens virksomhet

Vestre Viken har ansvar for å tilby befolkning en spesialisthelse tjenester
innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) og rehabilitering.

Sykehusområdet grenser til sykehusområdet for Sykehuset Telemark,
Sykehuset i Vestfold, Helse Vest, Sykehuset Innlandet og Oslo
universitetssykehus.

Vestre Viken har siden etableringen i 2009 jobbet aktivt for å utvikle tilbudet til befolkningen
innenfor sitt område . Befolkningen skal få kvalitativt gode tjenester og hjelp nær der de bor.
Helsetjenestene gis ved de fire somatiske sykehusene samt en rekke lokasjoner for behandling
av pasienter innenfor psykisk helse vern og rus behandling .

Figur 1 . Vestre Vikens helseområde .
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2.1 S omatikk

Bærum sykehus er et lokal - og akuttsykehus , med enkelte områdefunksjoner. Bærum sykehus
ivaretar Asker og Bærum kommuner , som er et av de tettest befolkede områdene i landet.
Bærum sykehus har et geriatrisk kompetansesenter som gir aldersmedisinsk behandling ,
inklusive ortogeriatri , og utdanner geriatere. Sykehusets satsning på h jerne - og hjertefors kning
har stor betydning for blant annet hjerneslag og atrieflimmer , som er utbredt i en aldrende
befolkning. Dette understøtter den faglige utviklingen innenfor områdefunksjonen geriatri og
innen hjertemedisin .

Drammen sykehus er et lokal - og akuttsykehu s for kommunene i nedre del av Buskerud, samt
Sande og Svelvik i Vestfold. Hovedtyngden av foretakets områdefunksjoner er lagt til Drammen
sykehus. En av disse er Nyfødtintensivseksjonen. Som det første helseforetaket i Norge åpnet
Drammen sykehus i 2012 e n intensivenhet hvor foreldre og barn kan være sammen på enerom
hele døgnet. Seksjonen er bygget etter prinsippene for familiebasert nyfødtomsorg. Her ivareta s
premature og syke nyfødte barns rett til å ha minst en av foreldrene hos seg hele tiden mens de
er på sykehus.

Kongsberg sykehus er et lokalsykehus med utvalgte akuttfunksjoner. Sykehuset tilbyr
spesialisthelsetjeneste til befolkningen i Kongsberg, Øvre Eiker og Numedalskommunene. Da
samhandlingsreformen ble innført, var Kongsberg sykehus tidlig ute med å etablere tett faglig
samarbeid med kommunene. Det ble etablert fag nettverk innenfor store pasientgrupper som
slag, diabetes, kreftomsorg, KOLS og geriatri. I den etablerte s amhandlingsmodellen er
sykehuset og kommunene likeverdige samarbeidspartnere med felles ansvar for utvikling av
pasientforløp og kompetanse .

Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon som dekker et stort geografisk område
med kommunene i Hallin gdal og Midt - Buskerud, samt Jevnaker i Oppland. Etter
terrorhandling ene den 22. juli behandlet sykehuset på Ringerike tre ganger så mange hardt
skadde pasienter som sykehuset var dimensjonert for å ta imot. Sykehusets håndtering av
hendelsen har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Sykehusets gode
beredskaps p laner og jevnlig e traumetrening, samt det profesjonelle samarbeid et mellom
ambulanser, kommunehelsetjeneste og politi, er blant faktorene som er trukket fram som
avgjørende for den gode behandlingen.

Hallingdal sjukestugu på Ål er en avdeling under Ringer ike sykehus. Med utviklingen av
sjukestugu har pasienter i Hallingdal fått et komplett distriktsmedisinsk senter . En del av
p asientene som behandles her måtte ellers vært på sykehus flere timer unna hjemstedet. G od
dialog og tett samarbeid både med kommun ene og på tvers av klinikkene i Vestre Viken gjør det
mulig å tilby gode helsetjenester på denne måten.

2.2 P sykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) har ansvar for tilbud et innen psykisk helse vern og
tverrfaglig spesialisert behandl ing av rusavhengighet (TSB). Klinikken gir behandling innenfor
allmennpsykiatri, akutt psykiatri, alderspsykiatri, psykose , sikkerhetspsykiatri, psykisk
utviklingshemming med alvorlig tilleggsproblematikk, barne - og ungdomsp sykiatri og TSB.

Psykisk helsevern på sykehusnivå ha r ansvar for øyeblikkelig hjelp og for pa sienter med særlig
kompliserte psykiatriske tilstander . Her behandles eksempelvis pasienter som trenger opphold
på lukket avdeling eller sikkerhetsavdeling. Det s amarbeid es tett med distriktspsykiatriske
sentra (DPS) , øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner.
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Klinikkens fem DPS ligger i Asker, Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg. Disse har ansvar
for akutt - og krisetjenester, spesialisert utredning og behandli ng, samt å etablere og sikre
samhandling mellom kommune o g øvrig spesialisthelsetjeneste .

Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling har døgnseksjoner i Drammen og Bærum . Det
polikliniske tilbudet gis i Barne - og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Aske r, Bærum,
Drammen, Ringerike og Kongsberg. BUP har et tilsvarende ansvar for utredning, behandling og
samhandling som DPS.

Avdeling for rus og avhengighet gir døgnbehandling innen TSB og har virksomhet i Drammen,
Bærum, Vikersund og på Blakstad. Poliklinisk behandling innenfor TSB gis på DPS.

Klinikken har egen forskning - og fagutviklingsenhet. I tillegg drives undervisning o g veiledning
for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Klinikken jobber aktivt for å sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen og at pasientene får
tilbud som står i forhold til deres behov. Klinikkens ressurser og kapasitet må utnyttes slik at
man kan gi hjelp til flest mulig, der pasientene er. Basert på analyser av aktivitet og
pasientforløp er det startet en omstillingsprosess der tjenestene vris fra å være døgnbasert til at
behandling gis i poliklinikk eller som ambulante tjenester. Erfaring fra andre helseforetak viser
at ved riktig bruk av sl ike tjenester, kan behovet for akutt døgnbehandling og reinnleggelser
reduseres vesentlig. Dreiningen i tjenestene vil innebære omfattende utviklingsarbeid i mange
år framover.

2.3 P rehospitale tjenester

Kli nikk for prehospitale tjenester (PHT) består av de fire avdelinge ne Akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral (AMK), A mbulanse, L uftambulanse og Pasientreiser. Klinikken leverer
tjenester til både spesialist - og kommune helsetjenesten, samt direkte til befolknin gen .

Klinikken har ansvaret for prehospitale tjenester for alle kommunene i sykehus område t , med
unntak av Asker og Bærum, som får disse tjeneste ne fra Oslo Universitetssykehus. Vestre Viken
har også ansvar for legebemanningen på luftambulansens base på Ål, som ligger i nær
tilknytning til Hallingdal sjukestugu.

AMK sentralen i Vestre Viken har siden 2009 vært samlokalisert med operasjonssentralene for
politi og brann i Drammen. Som en konsekvens av politireformen, flyttes operasjonssentralene
f or politi og brann til Tønsberg. Vestre Viken må derfor planlegge fremtidig drift av AMK
sentralen uten denne samlokal iseringen.

Ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten utgjør i fellesskap den akuttmedisinske
beredskapen . Avdelingen drifter 15 ambulansestasjoner med totalt 25 ambulanser. I Drammen
er en ambulanse bemannet med lege på dagtid. Det er også etablert en egen bil for å
transportere pasienter som har behov for båre, men ikke trenger overvåking eller behandling
under transporten.

Pasientreiser har ansvar for ulike transporttilbud for pasienter som trenger tilrettelagt
transport . Som første helseforetak i No rge etablerte Vestre Viken Helseekspress er, som er
busser med medisinsk personell, båreplasser og akuttmedisinsk utstyr ombord .
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2.4 Pasientens helsetjeneste – brukertilfredshet

Vestre Viken er opptatt av pasienter s , brukere s og pårørende s erfaringer og opp levelse . I
arbeidet med å forbedre pasientbehandling og pasientforløp legges det vekt på å innhente
tilbakemeldinger fra pasienter og brukere med erfaringskompetanse, for eksempel gjennom
brukerundersøkelser og fokusgruppeintervjuer. Pasienter med brukerer faring bidrar også aktivt
med å forbedre pasientforløp og i utvikling og gjennomføring av lærings - og mestringskurs.

Brukertilfredshet
Pasienters erfaring med opphold på somatisk e sykehus måles gjennom PasOpp - undersøkelsen.
S ykehusene i Vestre Viken ligger generelt på nasjonalt nivå på indikatorene som måles.
Resultatene viser at pasientenes opplevelse av pleietjenesten og legene har utviklet seg positivt
siden oppstart av undersøkelsen i 2011 . Pasientenes rapporterte erfaring er knyttet til
utskrivning og samhandling, viser imidlertid at de t t e er områder som krever systematisk
forbedringsfokus for å gi bedre pasientopplevelser .

F igur 2 . U tvikling for utvalgte indikatorer fra PasOpp i Vestre Viken i perioden 2011 – 2015 .

Det er også gjennomført PasOpp - undersøkelser av pasienters opplevelse av døgnopphold i
psykisk helsevern, den siste av disse ble gjort i 2016. I denne undersøkelsen rapporteres det på
pasientenes opplevelse av miljøet, pasientorientering og utbytte. Resultatene for Vestre Viken
ligger generelt på nasjo nalt nivå, men viser at det finnes potensial for forbedring på alle
områdene.

I tillegg til PasOpp - undersøkelsen e gjøres det lokale undersøkelser for å hente inn pasientenes
erfaringer . Disse brukes til å gjennomføre løpende forbedringer i den enkelte se ksjon eller
avdeling.
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Pasientforløp
Vestre Viken arbeider aktivt med helhetlige og felles pasientforløp . Helhetlige pasientforløp
beskriver pasientens forløp gjennom en sykdomsperiode der helse - og omsorgstjenestene både i
kommunene og i spesialisthelse tjenesten er involvert . P asientforløpen e beskriver et overordnet
tankesett om helhetlig pasientbehandling. F orløpene sikrer likeverdige og godt organiserte
tjenester med høy kvalitet for pasienten, deres pårørende og helsepersonellet som er involvert.
For pasienter med samme diagnose skaper forløpene økt forutsigbarhet og reduserer uønsket
variasjon. Pasientforløpene er helsepersonellets arbeidsverktøy som samler aktuelle
pro sedyrer, rutinebeskrivelser og pasientinformasjon for ulike diagnos er og pasientgrupper.
I Vestre Viken er det utarbeidet helhetlige pasientforløp for Alkohol og helse, Hjerneslag,
Hoftebrudd og Kols. Disse er utarbeidet i samarbeid med brukere og kommune ne og beskriver
hele forløpet hjem til hjem.

De fire somatiske sykehusene har laget et felles pasientforløp for tykk - og endetarmskreft . I
dette arbeidet har brukere medvirket, men det har ikke inkludert kommunene. Det finnes også
en re kke lokale pasient forløp ved de enkelte klinikkene. I det videre arbeidet vil det vektlegges å
lage helhetlige forløp som er felles for hele foretaket .

Pakkeforløpene for kreft er pasientforløp som setter frister for utredning, diagnostikk og
behandling av ulike kreftdiag noser. I Vestre Viken er 72 % av kreftpasientene i 2016 inkludert i
pakkeforløp og foretaket har således nådd målet på 70 % . 69 % er behandlet innen normert
forløpstid , dette er rett under mål et . O ppfølging en av disse , og andre kvalitetsindikatorer , er
under videreutvikling slik at resultatene kan brukes aktivt til forbedringsarbeid i klinikkene.

2.5 Pasientbehandling

2.5.1 Kapasitet, a ktivit et, forbruksrater og pasientstrømmer

Kapasitet
Dagens kapasitet i Vestre Viken ble kartlagt som en del av arbeidet med å planlegge bygging av
nytt sykehus i Drammen , samt videreutvikling av sykehusene på Bærum, Kongsberg og
Ringerike . De somatiske s ykehusene i foretaket har en samlet kapasitet på ca . 770 senger og 400
poliklinikk - og dagbehandlingsplasser. Psykisk helseve rn har omkring 120 døgn plasser i
sykehuspsykiatrien og 90 døgn plasser tilknyttet DPS. Det er 18 døgn plasser for barn e - og
ungdom spsykiatrien , og ca . 50 døgnplasser til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Aktivitet svekst
Det har de siste år vært en generell økning i aktivitet både innenfor somatikk, psykisk helsevern
og TSB , herunder også en økning innenfor radiologi og laboratoriemedisin . En betydelig del av
aktivitetsveksten er løst gjennom en generell effektivisering av driften innen for alle områder av
Vestre Vikens virksomhet. Aktivitetsveksten har således vært høyere enn økning i antall ansatte.

Aktivitet somatikk
I somatikk har det vært en klar dreining fra døgnbehandling til dag - og poliklinisk behandling.
Poliklin ikk og dagbehandling har økt me d ca. 30 % i løpet av de siste fem årene.
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Fi gur 3 . Antall polikliniske og dagbehandlings konsultasjoner i perioden 2012 til 2016 .

Vek sten i antall døgninnleggelser har i samme periode vært på ca. 7 %. Samtidig er
gjennoms nittlig liggetid redusert fra 3,6 til 3,3 dager. Totalt a ntall liggedøgn har derfor endret
seg lite.

50 % av den totale aktiviteten , både for døgnbehandling og poliklini s k - og dagbehandling , skjer
ved Drammen sykehus, om lag 25 % ved Bærum sykehus, 15 % ved Ringerike og 10 % ved
Kongsberg sykehus .

Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Den årlige økningen i poliklinisk behandling innen psykisk helse vern og TSB har i perioden fra
2012 til 2016 vært større enn befolkningsveksten. Innen voksenpsykiatri og barne - og
ungdomspsykiatri er veksten på over 18 %, for TSB er økningen på 36 %.

Figur 4 . Aktivitetsutvikling for poliklinisk behandling innen psykisk helse vern og TSB 2012 – 2016 .

D reining en fra døgn - til dag - og poliklinisk behandling har redusert antall liggedøgn med 5 % for
voksen - og barne - og ungdomspsykiatrien, og med 22,5 % innenfor TSB . Samlet gir dette en
reduksjon i liggedøgn på noe over 8 %.

Befolkningens f orbruk av helsetjenester
Behovet for spesialisthelsetjenester er relatert både til alderssammensetning og
sosioøkonomiske forhold i befolkningen. Statistikk fra SAMDATA 2016 viser at innbyggerne i
Vestre Vikens område forbruker noe mindre helsetjenester enn det som er gjennomsnittet i
Helse Sør - Øst og Norge forøvrig . Vestre Vikens område har en befolkningssammensetning som
gir et noe lavere behov for spesialisthelsetjenester. Det kan forklare en del av forskjellen. Det er
ikke kjent andre faktorer av vesentlig b etydning . Innenfor somatikk er det en trend mot at
forskjellene jevnes noe ut i løpet av de siste årene.
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Figur 5 . Døgnopphold og polikliniske konsultasjoner i somatikk per 1 . 000 innbyggere i helse område .

Den voksne befolkningen i Vestre Viken har et høy ere forbruk av døgn behandling i psykisk
helsevern enn mange andre helseforetak i Helse Sør - Øst. Samtidig har forbruket av poliklinisk
behandling vært noe lavere . Veksten i poliklinisk aktivitet har i større grad vært styrt mot TSB
enn mot voksenpsykia tri en . I 2017 har klinikken gjennomført omstillinger for å øke poliklinisk
behandling i voksenpsykiatrien .

Innen psykisk helsevern for barn og ungdom er det en strategi at tilbudet i størst mulig grad skal
gis poliklinisk og ambulant. F orbruket av døgnbeh andling er derfor lavere enn regionalt
gjennomsnitt.

Figur 6 . Oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom per 10.000
innbyggere i helse område .

Innen rusbehandling har Vestre Viken lengre l i ggetid enn andre helseforetak. D et gjennomføres
tiltak for å redusere liggetid per opphold forå kunne gi tilbud til flere pasienter. Det har vært
utfordringer med rekruttering av spesialist er på dette området , dette kan ha påvirket antall
opphold i døgnbehandling .

Helseatlas
Helseatlas sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester , og dermed også ressursbruk,
mellom helse områder i Norge. Atlasene gir grunnlag for å vurder e om tilbudet til pasientene er
li keverdig, eller om det er indikasjoner på over - eller und erforbruk av bestemte typer
helsetjenester . Det er så langt utgitt helseatlas innen barnehelse, dagkirurgi og eldrehelse.
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Barnehelse
Barnehelseatlaset viser at V estre V iken har lavest forbruksrate på innleggelser i landet . Dette er
et resultat av at det ble gjort en betydelig omorganisering av drift i forbindelse med samling av
områdefunksjon for barn og unge i 2011. I arbeidet ble det lagt vekt på å dreie behandling en fra
døgn til dag.

Barn i sykehus område ne til Vestre Viken og Oslo universitetssykehus henvises dobbelt så
hyppig til øyeblikkelig - hjelp - vurdering på sykehus som barn i Finnma rk. Samtidig har barn i
disse områdene blant de laveste innleggelsesratene for ø - hjelp og bare halvparten av raten til
barn fra Vestfo ld, Telemark o g Sørlandet . Ved Barnemottaket i Drammen er det høy faglig
bevissthet rundt vurderingen av om barnet har behov for innleggelse eller ikke. Organisering
med fleksible senger tilknyttet Barnemottaket gjør det mulig å avklare medisinsk tilstand og
behov for d øgninnleggelse eller retur hjem.

Nyfødthelseatlaset viser at Vestre Viken har blant de laveste innleggelsesratene i landet for
nyfødte. Vestre Viken er også blant de helseforetak med lavest antall liggedøgn/1.000 fødte.
Dette henger sammen med godt funger ende føde - og barselseksjoner, samt at man ved Nyfødt
intensiv har jobbet systematisk med program for veiledning av foreldre i samspill med barnet .
Praktisering av familiesentrert nyfødt behandling med tilgang til enkeltrom hvor foreldre kan
være sammen med sitt barn, samt tilrettelegging av fysisk miljø, har også vist seg å påvirke
liggetid i sykehus .

H elseatlasene viser at Vestre Viken driver en av de mest kostnadseffektive barnemedisinske
virksomhetene i Norge.

Dagkirurgi
Helseatlas for dagkirurgi har gjennomgått variasjon i forbruk av enkelte dagkirurgiske
prosedyrer gjennomført både ved offentlige og private utførere. Da taene er fra perioden 2011 -
2013 . N oen områder , som f. eks. lyskebrokk , viser tilnærmet samme forbruk i hele landet , mens
variasjonene er betydelig på andre om råder , som skulderkirurgi og meniskoperasjoner. Vestre
Viken skil ler seg ikke betydelig fra landsgjennomsnittet på de fleste områder. Sammenliknende
forbruksmønst re er nyttige data til vurdering av eget tilbud, både med tanke på over - og
underbehandling. Forskning har vist at for eksempel indikasjonene for menisk - kirurgi bør
innsnevres og andel meniskoperasjoner er nå på vei ned.

Eldrehelse
Helseatlas for eldrehels e har gjennomgått somatiske helsetjenester for befolkningen på 75 år og
eldre for årene 2013 - 2015. Det er valgt 75 år som nedre aldersgrense fordi det er først ved
denne alders grensen at mønsteret for helsetjenester avviker fra det man finner for flertalle t av
norske pasienter. Variasjonen er størst i eldres bruk av poliklinisk utredning, behandling og
oppfølging. For flere av de undersøkte tjenestene synes variasjonen uberettiget og for stor. Noe
av forklaringen kan være ulik arbeidsfordeling i helse område ne mellom allmennlegetjenesten og
spesialisthelsetjenesten , m en også de rene spesialisthelsetjenestene varierer betydelig.

I Vestre Vikens område ligger antall polikliniske konsultasjoner for eldre noe over
landsgjennomsnittet, men betydelig lavere enn i Oslo. For antall innleggelser, g jennomsnittlig
liggetid , samt tjenester knyttet til en rekke spesifikke sykdomsgrupper , skiller forbruket til den
eldre befolkningen i Vestre Viken seg lite fra landsgjennomsnittet . Bruk av stråleterapi ved
kreftsykdom ligg er noe under snittet. De t t e vurderes å ha sammenheng med tilgjengelighet , noe
d en planlagte etableringen av stråleterapi ved nytt sykehus i Drammen vil bedre.
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Psykisk helsevern og rusbehandling
Det er ikke utarbeidet nasjonale helseatlas innenfor omr ådene psykisk helsevern eller
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Som underlag for omstillingsarbeidet innenfor disse
områdene har Vestre Viken kartlagt forbruksmønster i sykehus området både for poliklinisk
behandling og døgnopphold. Kartleggingen vise r at det er stor variasjon mellom kommunene i
forbruk både av innleggelser og annen type behandling. Den store variasjonen i forbruk kan ikke
forklares med forskjeller i befolkningens sykdomsforekomst alene. Forskjellen kan henge
sammen med at tjenestene innen psykisk helsevern og rusbehandlin g er ulikt utbygget i
kommunene .

P asientstrøm sanalyser
P asientstrøm sanalyser viser hvordan Vestre Vikens befolkning bruk er tjenester ved eget og
andre helseforetak eller sykehus . D et er relevant å se på disse både for Vestre Viken t otalt og i
forhold til den intern e fordeling en mellom sykehusene.

I 201 6 ble fire av fem inneliggende pasienter fra Vestre Vikens sykehus område behandlet ved et
av foretakets egne sykehus. Hovedtyngden av de som ble lagt inn andre steder ble behandl et ved
Oslo Universitetssykehus . Fordelingen er i tråd med oppgavedelingen mellom Vestre Viken og
Oslo Universitetssykehus som regionssykehus. For dagbehandlin g og poliklinikk ble tre av fire
pasienter behandlet i Vestre Viken . Av de resterende behandlingene ble 1 5 % utført på Oslo
Universitetssykehus og 1 1 % ved andre helseforetak/sykehus .

Figur 7 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom Vestre Viken, OUS og øvrige HF .

Sykehuset i Drammen har flere områdefunksjoner som dekke r hele Vestre Vikens befolkning .
D ette gjenspeiles i f ordelingen av aktivitet mellom de fire sykehusene.

Figur 8 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom sykehusene i Vestre V iken, OUS og øvrige
HF .
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For p asientene som sokner til sykehusene på Kongsberg og Ringerike er pasientstrømmen slik
man kan forvente med den etablerte fordelingen av lokal - , område - og regionsfunksjoner . Dette
gjelder f or både døgn behandling og dag - og poliklinikkaktivitet. Befolkningen som sokner til
Kongsberg bruker likevel Drammen sykehus for en del lokalsykehusfunksjoner.

Befolkningen i Asker og Bærum fikk fram til etableringen av Vestre Viken spesialiserte
behandlingsbeho v dekket ved Oslo Universi tetssykehus . Ved etableringen av Vestre Viken er det
lagt til grunn at tjeneste r som ikke er regionsfunksjoner skal dekkes i eget helse foretak. I de siste
10 årene har a ndel sykehusinnleggelser ved Bærum sykehus utgjort om lag 65 % av
befolkningens totale andel sykehusinnleggelser. Samtidig har det skjedd en ønsket dreining av
innleggelser fra Oslo universitetssykehus til sykehuset i Drammen .

For dagbehandling og poliklini sk behandling har det også vært en reduksjon i bruk av Oslo
Universitetssykehus og e n økn ing i bruk av Drammen sykehus, m en fortsatt brukes Oslo
universitetssykehus til både lokalsykehus - og områdefunksjoner .

Figur 9 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom sykehusene i Vestre Viken, OUS og øvrige
HF for pasienter tilhørende Bærum sykehus opptaksområde .

Asker og Bærum s befolkning benytter fortsatt Oslo universitetssykehus til behandlinger som
Vestre Viken tilbyr . Det er også et høyt forbruk av tjenester innen ortopedi og revmatologi ved
Martina Hansens Hospital. De t er avtalt at Martina Hansens Hospital dekker revmatologien fro
Asker og Bærums befolkning. For øvrig henger bruken sammen med pasiente nes rett til fritt
sykehusvalg og kan forklares dels ved historikk og dels ved nærhet til hovedstaden.

På tilsvarende måte som i somatikk ser man også innenfor psykisk helsevern at pasienter fra
Asker og Bærum benytter tjenester fra Oslo universitetssykehus, spesielt for polikliniske
konsultasjoner. Etter innføring av innsatsstyrt finansiering for poliklinisk behandling e r dette
bildet blitt mer tydelig. Det er et mål for Vestre Viken fremover å øke andelen pasienter som
behandles i eget helse foretak.

2.5.2 Kvalitet og pasie ntsikkerhet

Vestre Viken har kontinuerlig fokus på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet , slik at
t j enestene som leveres er av god kvalitet, trygge og sikre . Samtidig skal ressursene utnyttes på
en god måte, tjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt og pasientene skal
involveres og gis innflytelse. Det jobbes løpende med å videreutvikle og forbedre
styringssystemet for kvalitet og pasientsikkerhet og på denne måten sikre faglig forsvarlige
tjenester.

Helsef oretaket har etablert et godt system for melding og håndtering av uheldige hendelser og
nestenuhell. Det er fokus på en åpen meldekult ur , hvor formålet er å analysere årsaker til
hendelsene og bruke resultatene til læring og forbedring. Interne revisjoner, risikovurderinger,
hendelsesanalyser , samt pasienter og pårørendes erfaringer , er andre elementer av
styringssystemet . Samlet gir det te god oversikt over status og områder hvor det er behov for
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forbedring. L edere og ansatte bruke r informasjonen til å iverksette forbedringstiltak. Systemet
gir mulighet for veiledning, støtte til målinger og opplæring i forbedringskunnskap.

Vestre Viken følger opp alle innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhets programmet.
Gjennom forbedringsprosjekter arbeides det med å redusere forekomst av selvmord,
overdosedødsfall, trykksår, fall, u rinveisinfeksjoner o g postoperative sårinfeksjoner. Det er
oppnå dd gode resultater, blant annet i reduksjon av trykksår. 30 - dagers overlevelse totalt og
overlevelse ved hhv hjerteinfarkt, hjerneblødning og hoftebrudd har utviklet seg til å bli noe
bedre enn landsgjennomsnittet.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre legemiddelsamstemming og tiltak for å forbedre
resultatene ved behandling ved hjerneslag. I tiden fremover skal de t fokuseres på nye
innsatsområde r , som tidlig oppdagelse av forverret tilstand, tidlig oppdagelse av sepsis,
forebygging av underernæring , og tiltak for trygg utskrivning.

Vestre Viken har jobbet systematisk for å forebygge smitteoverføring og begrense
forekomsten av hels etjenesteassosierte infeksjoner . Forekomsten i Vestre Viken var i 2017 på
3,3 %. Selv om dette er relativt lavt i landsmålestokk, er det høyere enn det regionale målet på
under 3 %. For å forebygge og begrense infe ksjoner i helseforetaket jobbes det blant annet
med u ndervisni ng i smittevern , h åndhygienekampanjer , o bligatorisk e - læringskurs ,
a ntibiotikastyringsprogram og overvåkning av helsetjen e steassosierte infeksjoner .

Vestre Viken har nådd ventetidsmålet. Gjennomsnittlig ventetid for alle typer pasiente r var 58
dager i 20 16, betydelig bedre enn det nasjonale målet om ventetid under 65 dager. Ventetiden
var kortere innen psykisk helsevern og rusbehan d ling enn i somatikken med henholdsvis 47 og
59 dager . Andel fristbrudd var 0,8 % i 2016, som vurderes som tilfredsstillende.

2.5.3 Opplæring av pasienter og pårørende

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver ,
på linje med pasientbehandling, utdanning og forskning. Arbeidet med opplæring av pasienter
og pårørende utføres i tråd med lovens intensjon, nasjonale helsepolitiske føringer og regional
strategi for opplæring av pasienter og pårørende.

Pasient - og pår ørendeopplæring er integrert i den kliniske virksomheten og bidrar til kvalitet og
pasientsikkerhet. O pplæring en utføres av alt helsepersonell som en del av pasientbehandlingen .
Målet er at pasienter og pårørende oppnår styrket helse og livskvalitet , får s tøtte til å mestre
sykdom eller funksjonsnedsettelse og utvikler grunnlag for å ta informerte og kunnskapsbaserte
valg sammen med behandler .

Lærings - og mestringssenteret ( LMS) har virksomhet knyttet geografisk til alle klinikker. LMS
støtte r klinikkenes arbeid med opplæring og tilbyr kompetanseutvikling for helseperson ell,
eksempelvis gjennom kurs i helsepedagogikk , og i empatisk kommunikasjon. K ursplasser tilbys
også helsepersonell i kommunene. Innenfor LMS er likeverdige helsetjenester rettet mot
innvandrerbefolkningen og arbeidet med barn som pårørende viktige satsningsområder.

LMS har tilbud om kurs og opplæring til pasienter og pårørende. Opplæringen baseres på en
helsefremmende forståelse og tilnærming med fokus på læring og mestring gjennom
erfaringsutveksling og dialog. LMS har tett samarbeid med brukerorganisasjoner og
erfaringsformidlere.

Vestre Viken står bak det landsdekkende skoleprogrammet VIP . VIP står for Veiledning og
Informasj on om Psykisk helse i skolen. H ovedmålet er å gjøre elever i videregående skole bedre
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rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.
Rundt 130 skoler gjennomfører VIP - programmet hvert år.

E tter samhandlingsref ormen er rollene og oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjeneste og
kommunene i kontinuerlig utvikling. Primærhelsetjenestemeldingen viser til at
opplæringstilbudet for alle vanlige tilstander bør kunne gis i kommunene. Flertallet av
kommunene har ikke e t strukturert og systematisk opplæringstilbud. Erfaring viser at lærings -
og mestringstiltak som startes opp i sykehus ikke uten videre videreføres i kommunen. Det
trengs sterkere vektlegging av at veiledning og opplæring skal være elementer i et helhetlig
pasientforløp på linje med medisinsk behandling.

2.6 Oppgavedeling og samhandling

Sykdomsutviklingen og økningen i sammensatte lidelser skaper behov for tett samarbeid , både
innad i spesialisthelsetjenesten , og med kommune helsetjen esten. Den enkelte pasient utrede s og
behandles ved ulike avdelinger og lokasjoner og e n sentral utfordring er å sikre at pasienten s
behandling og oppfølging er sammenhengende og helhetlig. Det er viktig å skape gode
pasientforløp og planlegge behandlingen i nært samarbeid med alle involverte aktører.

Oppgavedeling
I Vestre Viken arbeides det for å gi et bredest mulig og kvalitativt godt tilbud nær mest mulig der
pasientene bor. D et har vært nødvendig å samle enkelte behandlingstilbud i områdefunksjoner
på ett av sykehusene for å sikre god kvalitet på tjenestene. Samling av funksjoner er i tråd med
nasjonal helse - og sykehusplan og følger nasjonale fagråd og føringer .

Sykehuse ne på Kongsberg og Ringerike har tilbud tilpasset befolkningen i sine opptaks områder.
Her finnes en rekke funksjoner innbyggerne har behov for i sitt nærområde. Dette omfatter
eksempelvis akuttfunksjon, fødetilbud, indremedisin , ortopedi, gynekologi, og ulike typer
kirurgi . Hallingdal sjukestugu spiller en viktig rolle for å kunne tilby lokalbefolkningen
helsetjenester i sitt eget dalføre.

Bærum sykehus har o mrådefunksjon for plastikkirurgi, behandli ng av overvekt og
aldersmedisin. På Drammen sykehus finnes områdefunksjoner innenfor nevrologi,
barn emedisin , nyfødtintensiv, habilit ering, øre - nese - hals, øye, hematologi, p atologi, klinisk
brystutredning, brystkirurgi , samt karkirurgi .

Spesialiserte funksjoner innen p sykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå blir samlet
på Blakstad i 2018, og skal senere samlokaliseres med som atikk i nytt sykehus i Drammen i
2025 . Dette gjelder tilbud både til voksne og barn/ungdom. Områdefunksjon for alvorlige
tvangslidelser er lagt til Bærum DPS og Bærum BUP, tilsvarende har Asker DPS ansvar for
nevropsykologisk poliklinikk i helseområdet. DPS og BUP gir desentraliserte
spesialisthelsetjenester og er i hovedsak en del av det lokale sykehustilbudet knyttet til de
somatiske syke husene og Hallingdal sjukestugu. D et skal videre satses på s amlokalisering med
somatikk der det er mulig å realisere dette. Dette gjelder o gså for avrusningstilbud i Vestre
Viken .

Oslo universitetssykehus (OUS) er r egionsykehus for pasientene i Vestre Vik en. Martina Hansens
Hospital inngår i regional helseplan for Helse Sør - Øst og er lokalsykehus for revmatologi for
be folkningen i Asker og Bærum . Vestre Viken samhandler også med private aktører i tillegg til
en rekke avtalespesialister i helse området.
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Samhandling med kommunene
Samhandlingen mellom Vestre Viken og kommunene understøtter målene i
samhandlingsreformen. Denne retningsreformen har hatt stor betydning for utviklingen av
Vestre Viken og samarbeidet med de 26 kommunene i sykehus området. Det er etablert en
s amarbeidsstruktur med ett overordnet samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg
knyttet til hvert a v de somatiske sykehusene og Hallingdal sjukestugu .

Vestre Viken er en stor og kompleks organisasjon og kommunene i sykehus området er svært
ulike. Samhandlingen må derfor tilpasses lokale forhold . D et er utarbeidet et avtaleverk som
legger rammene for sa mhandlingen mellom helseforetaket og kommunene. God kommunikasjon
om pasientbehandling og samarbeid er bygget opp rundt faste møteplasser, digital samhandling
og felles beskrivelse av helhetlige pasientforløp.

Vestre Viken har utarbeidet helhetlige pasien tforløp hjem til hjem i samarbeid med kommuner
og brukere. Dette er en ny måt e å samarbeide på som krever fleksibilitet og samordning av
mange aktører , men som gir en rekke forbedringsmuligheter, eksempelvis knyttet til
utskrivningsprosessen.

Vestre Viken har ansatt fastleger på deltid som praksiskonsulenter . Praksiskonsulentene er et
viktig bindeledd mellom sykehuset og fastlegene i kommunene, og bidrar til gode løsninger
spesielt i arbeidet med å forbedre pasientenes overganger mellom sykehus og hjem .
Praksiskonsulentene har en sentral rolle i forbedringsarbeid og bidrar til styrket arbeid med
kvalitet og pasientsikkerhet.

P ersoner med alvorlige psykiske lidelser trenger et særlig tilrettelagt tilbud. Psykisk helse vern
og rus behandling har tradisjon for tverrfaglig sa marbeid og ambulant arbeidsform. Vestre Viken
har eksempelvis god erfaring med etablert samhandlingsteam mellom Bærum kommune og
Bærum DPS .

Utfordringene fremover er knyttet til realisering av mål som ikke er lovpålagt eller støttes av
økonomiske virkemidler. Dette gjelder særlig utvikling av tjenestene med nye arbeidsformer og
større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dagens l ovverk og finansieringsordninger skaper utfordringer for både effektiv bruk av digital
samhandling og meldingsutveksling , og for utvikling av nye tjenester. Regulering av informasjon
om pasienten er en hindring for god samhandling og utvikling av samhandle nde tjenester.
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2.7 Organisering og ledelse

Helsef oretaket er organisert med åtte klinikker , samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er
organisert med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene . De ø vrige fire klinikkene er
organisert ut fra sine funk sjoner.

Figur 10 . Organisasjonskart for Vestre Viken HF.

De ansattes erfaringer og vurderinger er viktige innspill i driften og videreutviklingen av
helseforetaket. Involvering av ansatte i virksomheten skjer gjennom helse foretakets tillitsvalgte
og verneombud på alle nivåer . Disse er valgt av organisasjonene innenfor avtalt ramme og
i nvolvering skjer gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger.

God ledelse er en kritisk suksessfaktor for at helseforetaket skal nå sine mål , både i den daglige
drif ten og inne nfor viktige utviklingsområder. Det er etablert lederutviklingsprogram for ledere
på nivå 3 og 4 . Programmene har bred deltakelse på tvers av profesjon, avdeling og klinikk og
bidrar til å styrke organisasjonen.

Den årlige medarbeiderundersøkel sen viser at medarbeider opplevelsen har utviklet seg positiv t
i forhold til motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet. Opplevelsen av arbeidsbelastning og
egenkontroll viser også en svak bedring, men ligger under referansen til Helse Sør - Øst. Dette er
forbed ringsområder som skal gis ekstra oppmerksomhet .

Samfunnet endrer seg raskt i forhold til befolkningens behov for helsetjenester. Oppgavedeling
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, samt teknologisk, faglig, økonomisk og kulturell
samfunnsutvikling, g ir behov for ledelse og organisering som er fleksibel nok til å møte
endringene. Helsetjenestene skal utøves innenfor en ledelseskultur - og struktur som er basert
på kontinuerlig forbedring.
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2.8 B emanning, kompetanse og utdanning

I 2017 hadde Vestre Viken 9.378 ansatte som til sammen utførte 7.180 brutto månedsverk .

Vestre Viken har i strategisk kompetanseplan gjennomgått fremtidig behov for generell
kompetanse og spesialkompetanse. D et er identifisert sårbare områder som blir fulgt opp med
særskilte tiltak. Dette gjelder for eksempel spesialsykepleiere innenfor anestesi - , barn - , intensiv ,
og operasjonssykepleie .

Riktig kompetansesammensetning er viktig for å skape pasientens helsetjeneste. Vestre Viken
vurderer kontinuerlig fremtidig kompetansebehov i lys av pasientenes behov, helseutfordringer
i befolkningen, faglig og teknologisk utvikling, økonomi, arbeidsmarked, juridiske krav og
utdanning smuligheter . Vestre Viken er i tidlig startfase for å ta i bruk den nye nasjonal e
bemanningsmodell en for strat egisk planlegging av personell - og kompetansebehov.

Utdanning av helsepersonell er en lovpålagt oppgave. Vestre Viken samarbeider med en rekke
utdanningsinstitusjoner på universitets - høgskole - og videregående skole nivå og tilbyr
praksisplasser , læretid og hospiteringsplasser for et stort antall studenter og lærlin ger fra de
fleste helseprofesjons utdanningene. For å styrke arbeidet med utdanning og rekruttering
samarbeide s det med utdanningsinstitusjonene om en generell styrking av ansattes
veilederkompet anse og utvikling av ulike typer kombinasjonsstillinger.

Innenfor definerte områder arbeides det med videreutdanning og spesialistutdanning. Dette
gjelder særskilt innenfor definerte master - og videreutdanninger for sykepleiere. Disse
utdanningene er i st or grad rettet mot spesialiserte oppgaver. Spesialistutdanning for leger er
under endring og det er behov for systematisk arbeid for blant annet å styrke
veiledningskompetanse og simuleringstrening.

Klinikker og avdelinger tilrettelegger kompetanseutvik ling blant egne ansatte. Denne
kompetanseutviklingen styres av lokale behov for kompetanse for å ivareta pasientbehandling
med god kvalitet og pasientsikkerhet.

A lle deler av organisasjonen har vurdering av fremtidig kompetansebehov som en viktig
aktivit et i drift og videreutvikling av virksomheten.

2.9 Forskning og innovasjon

Forskning
Forskningsaktiviteten i Vestre Viken tar utgangspunkt i pasientnære problemstillinger . Vestre
Viken er ansvarlig for over 5 0 pågående forskningsprosjekter. I tillegg bidrar forskere som er
ansatt i foretaket i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Det inkluderes
pasienter i over 20 oppdragsstudier. Som eneste ikke - universitetssykehus leder Vestre Viken to
r egionale forskningsnettverk. Det forskes på flere ulike temaer, men forskning innen hjerte,
screening av tykk - og endetarm , nevrologi og alvorlige psykiske lidelser er de mest omfattende.
Brukere involveres aktivt i forskningsprosjekter.

De siste årene h ar det vært en økende forskningsaktivitet i foretaket. Publikasjonspoengene er
mer enn tredoblet fra 2009 til 2016. Fire doktorgrader utgikk fra Vestre Viken i 2016, mens 35
PhD studenter er oppmeldt i Ph D programmer. Vestre Viken har fem akademiske stilli nger
tilknyttet Universitetet i Oslo. Forskningsaktivitet er viktig for rekruttering av dyktige
medarbeidere til foretaket.
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Figur 1 0 . Forskningsproduksjon i Vestre Viken er tredoblet fra 2009 til 2016.

Vestre Viken bidrar til realisering av regional forskningsstrategi og har en lokal infrastruktur for
egen forskning. Forskere i Vestre Viken benytter seg av tjenester fra regional forskningsstøtte.
For å styrke forskningen i Vestre Viken arbeides det for utvikling av satsingsområder for
forskning.

Vestre Viken har som mål å bruke 1 % av foretakets totale budsjett på forskning, på lik linje med
øvrige sykehus/helseforetak i Helse Sør - Øst som ikke er universitetssykehus. I 2016 ble 0,8 %
av helse foretakets totale budsjett brukt på forskning. Vestre V iken hadde 12 forskerinitierte og
eksternt finansiert e forskningsprosjekter . Det er et mål at både den eksterne og interne
finansieringen av forskningen økes.

Innovasjon
Vestre Viken delta r i en felles satsning på innovasjon og næringsutvikling.
Innovasj onsvirksomheten i Vestre Viken er forskningsbasert eller brukerdrevet. Helseforetaket
skal legge til rette for innovativ virksomhet for å skape nye tjenester og produkter som kan
komme pasientene til gode. Ved utgangen av 2016 var det 10 pågående prosjekter, hvorav to
med ekstern finansiering . D e fleste prosjektene var innenfor brukerdreven innovasjon. Det
arbeides med å styrke innovasjonen i foretaket. Det planlegges også innovasjon ssamarbeid med
næringslivet inn mot byggingen av nytt sy kehus i Drammen .
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2.10 Økonomi

Vestre Vikens økonomiske rammebetingelser består hovedsakelig av rammetildelingene fra
Helse Sør - Øst RHF og variable inntekter som følge av utført aktivitet. Foretaket har hatt en god
utvikling i resultater og investeringsnivå d e senere år. Siden 2013 har resultate ne vært positive.
Resultat fra ordinær drift er om lag 150 MNOK pr år i perioden 2014 til 2017.

Figur 11 . Resu ltatutvikling Vestre Viken 2010 – 2017 .

Hoveddriveren bak de siste års forbedringer i økonomien har vært økt aktivitet i den somatiske
delen av vi rksomheten. Vestre Viken hadde i 2016 den mest effektive somatiske virksomheten i
Norge1.

Ø konomisk langtidsplan legger opp til årlige overskudd for å frigjøre likviditet til nødvendige
investeringer. Dette er en forutsetning for å kunne realisere reinvestering i utstyr og teknisk
infrastruktur, samt forbedring og vedlikehold av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus og
investeringer for å støtte omstilling innen for psykisk helsevern og rusbehandling . I tillegg må
det bygges opp tilstrekkelig egenkapital for å innfri krav til låneopptak knyttet til nytt sykehus i
Drammen.

Resultatambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det vil bli behov for ytterligere
eff ektivisering av drift. Det generelle kostnadsnivå et må reduseres , både for å øke overskudd og
for å dekke økte kostnader til høykostmedisiner, regionale IKT - løsninger og avskrivninger
knyttet til investeringer. Samtidig gir investering i IKT - løsninger muli gheter for gevinstuttak.
Frem mot 2024 planlegges det med overskudd på 4 % av brutto driftsinntekter. Krav et til
omstilling gjennom økt aktivitet og forbedret produktivitet er ambisiøs t også i kommende år.

Bærekraftanalyser viser at Vestre Viken vil klare å bære økte renter og avdrag med den
planlagte resultatutvikling en . De økonomiske analysene viser imidlertid at helse foretaket vil få
underskudd de første årene etter at nytt sykehus tas i bruk. Det er derfor nødvendig med g od og
tett dialog med Helse Sør - Øst RHF om rammebetingelser som helse foretaket kan forvente
fremover og ved innflyttingen i nytt sykehus i Drammen.

1 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016
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2.11 Teknologi og utstyr

IKT er et viktig virkemiddel for økt kvalitet, effektivitet og måloppnåelse ved å støtte
arbeidsprosesse r, samhandling mellom klinikke r og avdelinger, andre sykehus,
primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende. Avdeling for teknologi og eHelse koordinere r og
kvalitets sik rer leveranser til og fra Sykehuspartner HF gjennom egen driftsavtale .

Arbeidet med standardisering og utvikling i helseforetaket bygger på vedtatt regional IKT
strategi og gjennomføringsplan. I den grad ny e systemer kan etableres på regionalt nivå,
eventuelt nasjonalt nivå, understøtter Vestre Viken dette.

Sykehusene i Vestre Viken har i dag ulik t oppsett innenfor IKT. Dette skaper uforutsette
utfordringer for både helse foretaket og Sykehuspartner . Fremtid ig tjenesteutvikling og effektiv
bruk av IKT - tjenester krever forbedring og konsolidering av plattformen. På denne måten vil
nye tjenester kunne utvikles med samme forutsetninger for alle ansatte og brukere.

Vestre Viken har i overkant av 11.100 enheter m ed medisinskteknisk utstyr (MTU) til en
anskaffelsesverdi på om lag 1 mrd . Utstyrsparken s gjennomsnittsalder er på 7,2 år når alle
enheter teller likt . Den verdivekte de gjennomsnittsalder en, der de dyreste utstyrsenhetene
teller mer enn de billigste , gir e n gjennomsn ittsalder for MTU - parken på 6,5 år.

Europeiske retningslinjer (COCIR2) skisserer en anbefalt aldersfordeling på medisinsk teknisk
utstyr som tilsier at maksimalt 10 % av MTU parken kan være eldre enn 10 år. 30 % skal være
mellom 5 og 10 år og de resterende 60 % skal være nyere enn 5 år. I Vestre Viken er 27 % av alle
enheter eldre enn 10 år. Tabellen viser prosent av hhv . antall enheter og prosent av
utstyrsverdien.

Figur 12 . Aldersfordeling av medisinsk teknisk utstyr .

Investeringer i medisinskteknisk utstyr drives i stor grad av teknologisk utvikling, noe som
sammen med økt aktivitet gir kortere levetid på utstyret. Investeringer i medisinskteknisk utstyr
har de siste årene økt og vurderes nå å ligge på et forsvarlig ni vå. Det er viktig at
investeringsnivået opprettholdes slik at planlagt overføring av medisinskteknisk utstyr ved
Drammen sykehus til nytt sykehus kan gjennomføres.
Medisinsk teknisk utstyr vil fremover bli knyttet opp mot elektronisk pasientjournal (EPJ),
elektronisk kurve og andre medisinske serviceapplikasjoner. Dette , sammen med modernisering
av infrastruktur, kan medføre behov for oppgradering eller utskifting av medisinskteknisk

2 COCIR: The European Coordination Committee of the Radiological, Electromed ical and Healthcare IT
Industry
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utstyr. Videre er det behov for økt integrasjon mellom medisinskteknisk u tstyr og IK T -
infrastruktur, med de utfordringer dette gir . Dette må ivaretas av et koordinert samarbeid
mellom IKT - og utstyrsanskaffelser.

Vestre Viken ønsker å etablere løsning for utstyrslokalisering basert på RFID teknologi ( Radio
Frequency I d entific ation) . Erfaring fra andre sykehus viser at effektiviteten i utnyttelse av
utstyret øker ved å ha løpende oversikt over hvor al le enheter b efinner seg.

Seksjon for b ehandlingshjelpemidler har ansvar for forvaltning av medisinsk teknisk utstyr , med
tilhør ende forbruksmateriell , til hjemmeboende pasienter. Seksjonen har også ansvar for service
og vedlikehold av utlevert utstyr og veiledning soppgaver overfor p asienter og helsepersonell.
Dette løses i samarbeid med fagmiljøer, kliniske avdelinger og komm unehelsetjenesten.

Seksjonen opplever sterk økning i oppfølging av hjemmeboende pasienter og utviklingen går i
retning av at flere og ut videde behandlingsområder utføres i hjemmene. Dette vil medføre et økt
behov for teknologiske løsninger , kompetanse og overføring av medisinske data.

2.12 Dagens bygg

Areal
Vestre Viken utfører pasientbehandling ved 24 lokasjoner i helseområdet . I tillegg driftes
ambulansestasjoner, AMK - sentral og administrasjonsbygg. Det meste av bygningsmassen er eiet,
men en del bygningsmassen leies, hovedsakelig til psykisk helsevern og rus. De totale leie -
kostnadene utgjør ca. 60 MNOK per år. Vestre Viken leie r også ut lokaler for ca. 16 MNOK per år.

Totalt areal Eide arealer Leide arealer Utleide arealer
324.352 279.092 45.260 7.413

Figur 13 . Arealoversikt bygningsmasse i Vestre Viken HF per 31.12.2016.

Helseforetaket planlegger å utvikle sine eiendomme r slik at det skal gi kjernevirksomheten best
mulige vilkår. Det er et mål å unngå leiekostnader dersom det finnes tilgjengelige eide lokaler.
Det er laget avhendingsplan frem mot 2021 for å redusere bygningsmassen og oppnå en effektiv
arealbruk. I denne leg ges det opp til å selge e iendom mer som det ikke er driftsmessig lønnsomt
å eie.

Tilstands - og kapasitetsvurdering
I  K onseptrapport for nytt sykehus i Drammen og i  Idefaserapport for oppgradering og utvikling av
sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum er det detaljert dokumentert teknisk tilstand for
byggene. I tillegg er det gjort en vurdering av bygning enes egnethet og tilpasningsdyktighet i
forhold til den virksomheten som utføres. Basert på dette, er det beslut tet å bygge nytt sykehus i
Drammen, sam t at det er igangsatt et program ( BRK - programmet ) for å oppgradere og
vedlikeholde de andre somatiske sykehusene . Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025,
mens utviklingen av de andre sykehusene pågår frem mot 2027 . Samlet sikre r dette Vestre
Vikens kapasitetsbehov fram mot 2030.

Utfordringsbilde
Vestre Viken HF leier mye are aler. D ette er ofte kostnadsdrivende, da lokalene må tilpasses eller
formålsbygges. Det antas at en konvertering fra leie til eie vil være kostnadsbesparende eller gi
bedre tilp assede arealer i helseforetaket.

Behandlingen innenfor p sykisk helsevern og rus behandling gis på mange lokasjone r. Dette gir
både en kostbar drift og dårlig utnyttelse av kompetans e . Driften har de siste årene dreid fra
døgn til dag og mer ambulant tjeneneste, noe som reduserer behovet for senger og øker behovet
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for rom til poliklinisk behandling. For å spare arealer og effektivisere driften arbeides det for å
samle dag - og døgndrift på felles lokasjoner.

Det er ikke utarbeidet eiendomsplan for DPS i Vestre Viken. Dette medfører at man
sannsynligvis bruker mer areal enn normert, mens arealene er dårlig tilpasset driften. Det må
lages en fremtidig strategi for denne delen av virksomh eten.

Prehospitale tjenester har 15 ambulansestasjoner i helse området. D riftsmodellen for disse
tjenestene er under endr ing, og e iendomsstrategien må tilpasses ny driftsform . Samtidig må det
tas hensyn til allerede inngåtte langsiktige leiekontrakter.
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3 U tviklingstrekk og framskriving

3.1 Demografi og sykdomsutvikling

Befolkningsutvikling
Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at folketallet i Norge vil øke til ca. 5,9 millioner innbyggere i
2035. Beregningen er basert på mid dels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og
innvandring (MMMM). Befolkningen i helse området til Vestre Viken vil tilsvarende øke til ca.
572.000 innbyggere i samme periode, en vekst på ca. 19 % fra dagens innbyggertall på ca.
483.000.

Framskrivninge n viser stor variasjon i forventet befolkningsvekst i den enkelte kommune, fra
nedgang i befolkningen på 5 % i Rollag kommune, til befolkningsvekst nær 40 % i Hemsedal
kommune og i Hole kommune. Disse kommunene har relativt lavt innbyggertall og endringene
vil ikke påvirke befolkningsutviklingen i de enkelte lokalsykehusområdene i nevneverdig grad.
Befolkningsutviklingen i de befolknings tunge kommunene, Bærum, Asker og Drammen
kommune, vil derimot være av langt større betydning og gir relativt store variasjo ner i
prosentvis vekst, fra Drammen lokalsykehusområde med 25 % til Ringerike
lokalsykehusområde med 13 %, for perioden 2016 – 2035.

Figur 14 . Befolkningsvekst i kommunene i helseområdet frem til 2035 – MMMM framskrivning .
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Figur 15 . Befolkn ing og befolkningsvekst for lokalsykehusområde ne i Vestre Viken i perioden 2016 til 2035.

Befolkningsframskrivingen viser at de eldste aldersgruppene, som benytter mest sykehus -
tjenester, har den klart største veksten. Veksten i aldersgruppene over 67 år er i gjennomsnitt
nær fem ganger så høy som veksten for de øvrige aldersgruppene. Aldersgruppene over 80 år vil
nær dobles fram til 2035. Dette betyr en klar økning i forventet behov for helsetjenester på alle
nivåer.

Figur 16 . Befolkningsframskriving inndelt i aldersgrupper for helseområde for Vestre Viken for perioden
2016 – 2035 .

Buskerud fylke, som utgjør hoveddelen av sykehus området til helseforetaket, har en rekke store
turistdestinasjoner. Det er blant annet det nest største fylke i landet med hen syn til antall hytter
og fjerde største fylke med hensyn til antall overnattingsdøgn. Den betydelige turistnæringen
gjør at befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet for det enkelte lokalsykehus har store
sesongvariasjoner med de utfordringer dette gir.

Sykd omsutvikling
S ykdomsutvikling i befolkningen vil påvirke behovet for helsetjenester. Nye metoder i
diagnosti kk og behandling skaper større muligheter for å gi helsehjelp til flere.
Behandlingsbehov påvirkes også av at flere lever lengre med kroniske sykdommer og at flere får
oppfølgingsbehov etter å ha overlevd alvorlig sykdom og skade . Samtidig får ulike
helse fremmende tiltak effekt for behovet for helsetjenester .

Demografi og sykdom sutvikling skal utredes regionalt og vil tas inn i arbeidet med op pfølging av
utviklingsplanen for Vestre Viken når dette foreligger.

Sykehus 2 016 2 035 Vekst
Bærum sykehus 182 454 210 305 15 %
Drammen sykehus 164 863 206 494 25 %
Kongsberg sykehus 51 869 61 148 18 %
Ringerike sykehus 83 482 94 638 13 %
Totalsum 482 668 572 585 19 %

Aldersgruppe 2 016 2 035 Vekst
0 år 5 157 5 683 10 %
1-5 år 29 226 31 654 8 %
6-12 år 43 614 46 849 7 %
13-15 år 17 944 20 109 12 %
16-18 år 18 703 19 448 4 %
19-44 år 158 714 178 003 12 %
45-66 år 138 296 159 954 16 %
67-79 år 49 846 71 991 44 %
80-89 år 16 874 31 942 89 %
90 år eller eldre 4 294 6 952 62 %
Totalt 482 668 572 585 19 %
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3.2 Rammebetingelser og e ndringsfaktorer

I planlegging av helsetjenesten må man være forberedt på at den generelle utviklingen i
samfunnsøkonomien , og derigjennom helseforetakets rammebetingelser vil endres. E n av
spesialisthelsetjenestens sentral e utfordring er vil være fortsatt å levere like gode tjenester når
oljeinntektene avtar samtidig som det blir flere eldre og behovet for helsetjenester øker.
S amfunnet s forventninger og krav til hvilke tjenester helseforetaket skal tilby vil kreve riktige og
begrunnede prioriteringer .

Spesialisthelsetjenester er en viktig del av samfunnets velferdsordninger. F okus på å skape et
bærekraftig velferdssamfunn er førende for den videre utviklingen av helsetjenestene .
Helseforetaket må sørge for et robust finansielt grunnlag og finansielt handlingsrom selv om
rammebetingelser vil kunne endres. En lang planleggingshorisont frem mot 2035 gir usikkerhet
om økon omiske utfordringer i fremtiden. D ette må fanges opp i rullerende strategiske planer og
økonomiske langtidsplaner.

Bærekraftige helsetjenester forutsetter at investeringer i arealer og utstyr utnytte s godt. I nytt
sykehus er det planlagt med flere driftsdager og lengre åpningstider for planlagte undersøkelser
og behandlinger. Dette vil også gjelde for de eksisterende sykehusene i framtiden . Det vil gi økt
kapasitet, samtidig som det vil påvirke driftsmodeller i helseforetaket. Nye driftsmodell er må
utvikles i samarbeid mellom ledere og ansatte. Nye teknologiske løsninger og kompetanse
forventes å bidra til gode driftsmodeller.

Den t eknologisk e og medisinskfaglige utvikling en vil påvirke hvordan helsetjenester leveres . Det
er viktig at t akster og finansieringsordninger følger faglig og teknologisk utvikling . Økonomiske
insitamenter må utvikles slik at de bidrar til at det velges løsninger som gir god
pasient b e handling på en ressurseffektiv måte .

3.3 Kapasitetsberegning

I arbeidet med Hovedfun ksjonsprogrammet for nytt sykehus i Drammen, ble aktivitets data for
de kliniske avdelingene framskrevet til 2030, basert på reell aktivitet i basisåret 2013.
Framskrivningen ble basert på følgende vurderinger :

1. Demografisk framskriving, basert på befolkni ngsutviklingen for de ulike aldersgruppene
2. Vurdering mht. realvekst, som er en konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk

utvikling og pasientforventninger
3. Omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, samt

effekt ivisering i form av 20 % redusert liggetid

Det ble videre tatt hensyn til samhandlingsreformens mål om å avlaste sykehusene tilsvarende
10 - 15 % reduksjon i antall liggedøgn , i hovedsak ved overføring av utskrivningsklare pasienter
til kommunalt tjenestet ilbud og opprettelse av øyeblikkelig - hjelp plasser i kommunene. Ved
beregning av antall poliklini ske konsultasjoner er det lagt til grunn at 5 % av framskrevet antall
konsultasjoner overføres til fastlegene, i hovedsak innen de store fagområdene.

Basert på forventet fremtidig aktivitet er det foretatt en dimensjonering av kapasitetsbehov
frem til 2030 for de fire somatiske sykehusene i helseforetaket . Den fremskrevne kapasiteten
innen det enkelte sykehus, er basert på befolkningsframskrivingen i tilhørende opptaksområde.
Beregningen viser at det er relativt små kapasitetsendringer som er nødvendi g for å løse
aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre Viken totalt sett og for det enkelte sykehus.
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4 Analyse og veivalg

Vestre Viken er en stor samfunnsaktør som skal bidra til å fremme god helse gjennom aktivt
samfunnsansvar.

Helseforetaket ble etablert i 2009 på tvers av tidligere etablerte samarbeidsakser og fungerer
som en helhet med felles ansvar for spesialisthelset jenester til en befolkning som bor i fire fylker
i et område med store forskjeller i bosetningsmønster og geografi. Vestre Viken har fire
samarbeidende somatiske sykehus med oppgave - og funksjonsdeling seg i mellom. Psykisk
helsevern og rusbehandling er fo rtsatt under omstilling med mål om gode pasientforløp og bredt
behandlingstilbud nær der pasienten bor.

Kommunene i Vestre Viken har ulik størrelse og befolkningssammensetning. Det er stor
variasjon i bosetning mellom byer, tettbygde strøk og mer grisgre ndte områder. I tillegg
karakteriseres sykehus området av store fjellområder, lange daler og mindre øysamfunn. I
fjellområdene nord i fylket er det store fritidsboligområder med stor befolknings t ilstrømning
spesielt i helger og ferieperioder. Dette skaper b ehov for helsetjenester der folk oppholder seg.

4.1 Helseutfordringer i befolkningen

Barn og ungdoms levekår varierer i området. I Buskerud er det flere barn som vokser opp under
fattigdomsgrensen enn nasjonalt gjennomsnitt. Det er også flere ungdommer som f aller ut av
videregående skole enn nasjonalt snitt. Ungdom som faller ut av skole kommer seg i mindre grad
ut i arbeidslivet. Utdanning og arbeid er viktig for framtidig helse og levekår.

Psykiske plager og lidelser er et betydelig helseproblem hos barn og unge i Norge. De fleste
debuterer i ung alder og før de fyller 30 år. Anslagsvis har 15 - 20 % av barn og unge mellom 3 og
18 år nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.

Om lag halvparten av befolkningen vil rammes av psykiske lidelser i løpet av livet. Angstlidelser
og depressive lidelser er vanligst. Noen grupper i befolkningen er særskilt sårbare og har større
helseutfordringer enn de andre. Dette slår ut på forventet levealder. Personer med alvorlig
psyki sk sykdom og omfattende rusmisbruk har 20 år kortere forventet levealder. Nesten 60 %
av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer og mange av sykdommene er
livsstilsrelaterte.

I Vestre Viken s område har nesten hver femte innbygger innvandrerbak grunn. De fleste
innvandrerne bor i de store kommunene Asker, Bærum og Drammen. Ulik forståelse og
oppfatning av helse og sykdom påvirker levevaner og bruk av helsetjenester.
Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe og det er store helserelaterte for skjeller
mellom ulike befolkningsgrupper. Enkelte sykdommer har en betydelig høyere forekomst blant
innvandrere enn i befolkningen ellers. Diabetes er for eksempel utbredt hos innvandrere fra
enkelte land. Data fra kreftregisteret viser store variasjoner i kreft forekomst mellom
befolkningsgrupper. Andelen med psykiske plager er tre ganger så høy blant innvandrere. Barn
av innvandrere har høyere forekomst av psykiske plager enn etnisk norske barn.
Innvandrerbefolkningen er fortsatt relativt ung. Det er forve ntet at andelen innbyggere med
innvandrerbakgrunn vil øke.

Befolkningssammensetningen er i endring med forholdsvis flere eldre i avsidesliggende
kommuner og en yngre populasjon i sentrale byområder. Antallet eldre over 80 år vil dobles
fram mot 2035, fra om lag 21 000 i 2018 til i overkant av 39 000 i 2035. Det er stort fokus på at
flere lever lenger med kroniske sykdommer og funksjonssvikt . Det forventes en økning av
komplekse problemstillinger med kombinasjon av somat ikk, organiske hjernesykdommer som
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demens, depresjon og psykosetilstander. Dette vil stille krav til god samhandling mellom psykisk
helsevern, somatikk og kommunehelsetjeneste n . Samtidig ser vi at fler e lever lenger med god
funksjon og at d et er i siste leveår det er stort forbruk av helset jenester. Befolkningens
kompetanse til å mestre funksjonssvikt , til tross for sykdom og begrensninger , ser ut til å være
økende.

I tiden frem mot 2035 er det forventet at f orekomst av livsstilsrelaterte sykdommer , som hjerte -
og karsykdommer, type 2 - diabe tes, KOLS , overvekt og kreft , vil øke . I følge Kreftforeningen vil
forekomst av kreft i Vestre Vikens helseområde øke med ca. 60 % for menn og ca. 40 % for
k vinner i perioden fram til 2035.

Vestre Viken følger nøye utviklingen av infeksjoner med multiresistente bakterier . V erdens
helseorganisasjon anser økt forekomst av antibiotikaresistens som en global folkehelsetrussel.
Det er usikkert hvilken risiko dette vil innebære for pasienter og helsetjenesten .

4.2 Ansvar for egen helse

Befolkningen skal ta større ansvar for egen helse. Helsepersonell skal bidra til å styrke
pasientens evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen. Pasientene skal ha reell mulighet
til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. H elsepersonell skal
kommunisere slik at pasienten forstår og bruker kunnskap om egen sykdom og
behandlingsmuligheter til å delta aktivt i beslutninger. For å møte disse oppgavene må
opplæring av pasienter og pårørende være en høyt priori tert oppgave.

4.3 Ny t eknologi gir nye muligheter

Bedre tilgang på helseinformasjon gjennom digitale verktøy vil føre til at befolkningens
kunnskap om helse og sykdom vil øke. Pasienter og brukere har i økende grad klare
forventninger til hvordan Vestre Viken som leverandører av helsetjenester tar i bruk moderne
teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre kvalitet og
tilgjengelighet. Digital kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, eller mellom
helsepersonell, vil gi nye muli gheter for å yte helsetjenester nær der pasienten bor.

Systematisk innhenting av brukernes erfaringskunnskap gir viktig tilbakemelding på
pasientbehandlingen. Rutinemessig innsamling av pasientdata er et viktig redskap i
forbedringsarbeid. Nye digitale plattformer vil forenkle innsamling av informasjon som ska l
brukes aktivt for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Det forventes at både medisinskfaglig utvikling og utvikling av ny teknologi vil få stor betydning
for måten man arbeider på i sykehus og hvordan man tilbyr spesialisthelsetjenester. Virtuelle
dri ftsformer, hjemmesykehus , digitale faglige nettverk og kommunikasjonsmuligheter er
eksempler på dette . Utviklingen vil åpne for nye typer samhandling mellom pasiente r og de som
yter helsetjenester , både i spesialist - og kommunehelsetjenesten . Det te vil påv irke hvor
helsetjenestene kan tilbys . Vestre Viken har høye ambisjoner for bruk av teknologi og digitale
løsninger for å styrke helsetjenestene. Det er imidlertid en stor utfordring, og forbundet med
vesentlig usikkerhet, å forutse hvilke effekter dette vi l få, på hvilke fagområder, og når de vil
inntreffe. Evne til å drive innovasjon, utnytte nyvinninger og gjennomføre omstilling blir derfor
en sentral suksessfaktor i tiden fremover.
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4.4 Grunnlaget for Vestre Vikens utvikling

Vestre Viken har fire godt et ablerte somatiske akutt sykehus i sitt sykehus område . Funksjons - og
oppgavedeling er gjennomført i tråd med nasjonale og regionale føringer. Akuttfunksjoner og
områdefunksjoner har høy faglig kvalitet og skal sikre at befolkningen får god helsehjelp.

Helseforetaket har et av landets mest ko mplette behandlingstilbud innen for psykisk helse vern
og rusbehandling . Sykehusfunksjonen for psykisk helsevern blir samlet på Blakstad i løpet av
2018, mens d e fem distriktspsykiatriske sentrene er lokalisert nær der pasientene bor.

Hallingdal Sjukestugu er et nasjonalt fyrtårn som viser hvordan spesialisthelsetjeneste og
kommunehelsetjeneste sammen kan utvikle og drive faglig gode helsetjenester i nye
driftsformer. S jukestugu viser at god spesialisthelsetjeneste ka n tilbys lokalt , at det er en gevinst
å samle psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk under samme tak, og at samhandling med
interkommunal helsetjeneste gir nye muligheter.

Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025. Det nye sykehuset skal både v ære et godt
områdesykehus for hele befolkningen og et godt lokalsykehus for befolkningen i nærområdet.
Planleggingsfasen gir stort handlingsrom for faglig og organisatorisk utvikling i hver klinikk, og
på tvers av klinikker. P lanleggingen av det nye sykehu set skal på denne måten også være en
drivkraft for utvikling en av alle sykehus og klinikker i Vestre Viken.

I nytt sykehus i Drammen vil somatikk , psykisk helsevern og rusbehandling samles i ett stort
bygg. Samlokaliseringen skal bidra til et mer helhetlig behandlingstilbud. Dette vil først og
fremst gi bedre behandling til de mest sårbare pasientene som trenger sammensatt helsehjelp.
P å samme måte skal samarbeid styrke s mellom DPS og de øvrige somatis ke sykehusene.

Det nye sykehuset får ny avdeling med stråleterapi. Dette vil gi kreftsyke i helseområdet et mer
komplett behandlingstilbud i eget helseforetak.

Vestre Viken har et godt samarbeid med kommunene . Dette er formalisert gjennom avtaleverk ,
e tablerte møteplasser og samhandling rundt pasientbehandlingen . Helseforetaket har på denne
måten et solid fundament for å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten både på
system - og individnivå.

4.5 Veien videre – helsetjenester der folk bor

Vestr e Viken skal utvikle helsetjenestene til befolkningens beste. Det er et overordnet mål å
skape pasientens helsetjeneste nær der pasienten bor når det er mulig. Ny teknologi, faglig
utvikling, samhandling med kommunene og Vestre Vikens nærhet til lokalsamfu nnene vil åpne
for nye desentraliserte tjenester . Vestre Viken skal bygge pasientens helsetjeneste.

Tjenestene skal være likeverdige med særskilt tilrettelegging og tilpasning for sårbare grupper.
Pasienter og pårørende skal møte helhetlige pasientforløp hvor helsetjenestene tilpasses den
enkelte pasients behov. Samtidig forventes det knapphet på økonomiske og menneskelige
ressurser. For å møte disse utfordringene vil en måtte finne nye løsninger. Det må skapes en
balanse mellom befolkningens behov og helsetjenestens muligheter. Dette løser ikke Vestre
Viken alene.

Pasientens helsetjeneste handler om pasientenes behov og pasientenes medvirkning. Vestre
Viken skal kjennetegnes av brukermedvirkning hvor pasienten har en aktiv rolle på system - ,
tjenesteutvikling - og individnivå. Brukerne skal delta i utvikling av helset jenestene gjennom sin
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formidling av erfaringskompetanse. Dette skal være et viktig bidrag for å skape pasientens
helsetjeneste.

Pasientbehandlingen skal ivareta både kropp og sjel og pasienten skal behandles som et helt
menneske. Helsetjenestene må rette s mot utjevning av helseforskjeller. Å skape synergi av
samarbeid og samhandling mellom somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling vil være en
prioritert oppgave .

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er organisert med ulike eiere og
styring smodeller. Pasientenes overganger mellom behandlingsnivåene er sårbare. Pasientene
selv rapporter om mangler knyttet til utskrivning og samhandling i forbindelse med utskrivning.
Det øker kravene til god samhandling og oppgaveløsning på tvers av forvaltnin gsnivåene. Dette
gjelder alle overganger mellom spesialisthelsetjeneste , kommunehelsetjeneste og hjem .
O vergangene skal ha særskilt fokus i framtiden. Erfaringer fra forbedrings arbeidet  T rygg
utskrivning  har overføringsverdi til alle overganger mellom beha ndlingsnivå. Her vektlegges
utvikling av gode rutiner for informasjon og kommunikasjon med pasienten, planlagte og
systematiske utskrivningssamtaler, bruk av sjekklister, legemiddelgjennomgang og planlegging
av utskrivning sammen med pasient og eventuelt o gså med pårørende.

D et vil være nødvendig å finne nye løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom
flere nivåe r . Det te kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med
kommuner . Brukernes behov for s amtidige og fleksible tjenester skal være styrende for
tjeneste utviklingen. FACT - team , arenafleksible og tverrfaglige tjenester , hjemmesykehus og
brukerstyrte løsninger er eksempler på nye arbeidsformer som kan utvikles av helseforetaket i
fellesskap med k ommunene og brukerne . N år n ye arbeidsformer skal tas i bruk i somatikk,
psykisk helsevern og i rusbe handling, skal tilpasning av tilbudene for sårbare pasienter som
mottar tjenester fra mange instanser ha særskilt fokus .

Vestre Viken skal tilby likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor pasienten bor. For noen
fagområder betyr dette at behandlingen må samles på ett sted med spesialisert kompetanse.
Dette krever g odt samarbeid mellom sykehusene, spesielt mellom avdelinger med
områdefunksjon og a vdelinger med lokalfunksjon. Områdefunksjonene skal dekke
befolkningens behov for mer spesialisert behandling når de trenger det. Sterke faglige nettverk
på tvers av sykehusene skal sikre pasientene god behandling på riktig nivå.

Krav til faglig kvalite t og pasientsikkerhet er grunnlag for all utvikling i Vestre Viken. Forskning,
fagutvikling, innovasjon , forbedringsarbeid og utdanning skal samlet bidra til utvikling av gode
helse tjenester. Ves tre Viken skal prioritere utvikling av gode utdannings - og fo rskningsmiljøer
sammen med samarbeidspartnerne. Innovasjon og ny kompetanse skal gi grunnlag for nye
arbeidsformer og ny oppgavedeling.

Ny teknologi og faglig utvikling vil påvirke måten en arbeider på. S amhandling med kommunene
og Vestre Vikens tilstede værelse lokalt vil åpne for nye desentraliserte tjenester der folk bor.
Hjemmesykehus, ambulerende team, arenafleksible tjenester, tverrfaglige og tverretatlige team
og brukerstyrte tjenester er eksempler på utvikling av slike tjenester. Virtuelle
sykehusavdelinger kan gi helt nye muligheter for faglig samarbeid på tvers av geografiske
lokasjoner og omsorgsnivåer . Ressursene skal utnyttes slik at befolkningen får et helhetlig og
godt helsetjenestetilbud, og slik at økonomien er bærekraftig.

Vestre Viken skal være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk
bor. Medvirkning fra brukere , utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling skal bidra til
pasientens helsetjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasients ikkerhet.
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4.6 Vestre Vikens samfunnsansvar

Vestre Viken er en stor samfunnsaktør som skal bidra til å fremme god helse gjennom aktivt
samfunnsansvar. Det betyr at helseforetaket skal arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima,
menneskerettigheter, arbei dstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Vestre Viken påvirker miljø og klima gjennom forbruk av varer og utstyr, transport,
byggeaktivitet, drift av bygg, håndtering av legemidler og kjemikalier. Helseforetaket skal
arbeide systematisk med miljø - og klimat iltak for å redusere miljøfotavtrykket. I Vestre Viken
skal miljøbevisste ansatte velge bærekraftige løsninger og ta i bruk materialer, produkter,
metoder og teknologi som gir miljøgevinster. Livsløpsperspektivet skal stå sentralt i Vestre
Vikens miljøarbe id.

Spesialisthelsetjenesten har stor innkjøpsmakt. Vestre Viken skal være en tydelig pådriver for å
fremme gode miljøprestasjoner og en høy etisk bevissthet , også hos våre samarbeidspartnere.
Målet er å styrke arbeidet med gode miljøkrav og krav til etis ke leverandørkjeder i offentlige
anskaffelser. Vestre Viken skal være en aktiv part i regionale og nasjonale fora som jobber for å
sikre etisk handel, menneske - og arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Helsef oretaket skal
gjennom tett oppfølging av inngåtte kontrakter jobbe for å ivareta arbeidstakerrettigheter og at
det ikke forekommer sosial dumping hos våre leverandører.

Samfunnet generelt, og pasientene spesielt, skal ha tillit til at beslutninger er foretatt objektivt
og uavhengig, og med riktig ressursbruk. Vestre Viken skal arbeide systematisk og risikobasert
for å forebygge korrupsjon og misligheter. Ledere skal gå fo ran som gode eksempler ved å følge
lover og regler og å varsle om kritikkverdige forhold. Ansatte skal ikke motta, gi eller tilby
utilbørlige fordeler. Våre samarbeidspartnere skal være kjent med helse foretakets etiske
retningslinjer. Vestre Viken skal ikk e akseptere handlinger som gir egen eller helse foretaket
utilbørlig vinning.

Vestre Viken skal sikre at alle pasienter, besøkende, ansatte og innleide arbeidstakere oppholder
seg i et trygt og sikkert miljø. Ingen skal eksponeres for skadelig stråling, kj emikalier eller
biologisk materiale. Risiko for farlige situasjoner skal reduseres til et minimum. Dette skal gjøres
gjennom aktivt HMS - arbeid med fokus på kontinuerlig forbedring. Vestre Viken skal være en
helsefremmende arbeidsplass.

4.7 Risiko - og mulighe tsanalyser

Vestre Vikens utviklingsplan beskriver viktige områder helse foretaket skal jobbe med for å
skape pasientens helsetjeneste fram mot 2035. Det er store og viktige oppgaver som skal
håndteres for å ivareta befolkningens behov for helsetjenester inn enfor både somatikk, psykisk
helsevern og TSB. Utviklingsplanen beskriver tiltakene p å et overordnet nivå. Planen stadfester
viderefør ing av de fire somatiske sykehusene og bekrefter oppgavedelingen mellom disse. Dette
er beslutninger som tidligere er grun dig utredet og vurdert i forhold til risiko og muligheter.

Utviklingsplanen beskrive r behov for fremtid ige endring er i samarbeidsformer . O ppgaver som
involverer og påvirker kommunehelsetjenesten kommer til å skulle løses på nye måter . Gjennom
tett involv ering av kommunerepresentanter i arbeidsgrupper, referansegruppe og
styringsgruppe, er utviklingsretningen som beskrives i utviklingsplanen avstemt og forankret .
Dette gir et godt grunnlag for å jobbe videre med å konkretisere og implementere tiltak. Risik o -
og mulighetsanalyser må inngå i dette arbeidet og gjennomføres for hvert tiltak som iverksettes.
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5 Mål

Ves tre Vikens visjon er å tilby g ode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vestre Viken s virksomhet
bygger på verdiene k valitet , t rygghet og r espekt . Både visjonen og verdigrunnlaget er felles med
alle de andre helseforetakene i regionen.

Frem mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å skape pasientens helsetjeneste . Dette s kal
realiseres gjennom seks delmål.

Figur 1 7 . Vestre Vikens mål frem mot 2035 .

5.1 Styrke pasienten

Pasientens helsetjeneste skal ta utgangspunkt i pasientenes behov. Pasientene skal
oppleve likeverdighet i møte med helsepersonell, og respekt for den enk elte pasient skal
være fundamentet i all behandling.

Helsepersonell skal kommunisere slik at pasienten settes i stand til å ta ansvar for egen
helse. Pasienten skal forstå og kunne bruke kunnskap om egen sykdom og
behandlingsmuligheter til å delta aktivt i beslutninger. Målet er å fremme helse og
mestring ved å benytte både pasientens og helsepersonellets kunnskap og erfaring.

Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes i arbeidet med å utvikle og forbedre
helsetjenestene.

Det er viktig at pasientene får reell mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning
og behandling. Brukernes kunnskap og erfaringer gir også et viktig grunnlag for den videre
utviklingen av pasienttilbudene.

Kommunikasjon
Pasientene skal møtes med respekt. Alle skal få god og tilpasset informasjon om egen sykdom og
behandling. Helsepersonell har et særskilt ansvar for at sårbare pasienter får hjelp til å forstå og
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til selv å bli forstått i samtale med helsepersonell. Det kan være pasienter med aldersbetinget
sansetap, funksjonshemninger, rusproblemer eller språklige og kulturelle barrierer. Det er
spesielle utfordringer knyttet til barn både som pasienter og pårørende. Informasjon skal være
tilgjengelig og forståelige og dekkende for pasien tens behov.

Teknologi og nye arbeidsformer åpner for kommunikasjon med pasienter hjemme, og i
konsultasjoner der det ikke er nødvendig eller mulig med personlig oppmøte.

Involvering
Pasienten skal ha en aktiv rolle i beslutninger om egen behandling. Utg angspunktet for samvalg
er å veie fordeler og ulemper ved ulike kunnskapsbaserte behandlingsmetoder opp mot
hverandre. Samvalg betyr at pasienten får hjelp av helsepersonell til å vurdere de ulike
alternativene for å kunne ta et informert valg. Beslutninge n skal være i tråd med det som er
viktig for pasienten. Samtidig skal ikke pasienten føle seg presset til selv å ta ansvar for
beslutningen.

Det skal etableres brukertilpassede behandlingstilbud, særlig for barn og ungdom. Tilbudet skal
både gi god behand ling og opplevelse.

Pasienter og pårørende er en viktig drivkraft for fornying og forbedring. Brukerne skal tas med
på råd, og Vestre Viken skal lytte til tilbakemeldinger og forslag fra brukerne som kan bedre
pasientsikkerhet, kvalitet og brukeropplevels e. Det skal legges til rette for brukermedvirkning i
forskning og tjenesteutvikling. Det skal gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser til bruk i
forbedringsarbeid.

Brukerutvalget er pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket. Brukerutvalg et gir
råd til administrasjonene og styret. De kan fremme egne saker og deltar aktivt i tjenesteutvikling
på alle nivå i organisasjonen. Vestre Viken skal også involvere unge brukere gjennom
Ungdomsrådet.

Den aktive pasientrollen
Befolkningen skal ta stø rre ansvar for egen helse. Stadig flere vil overleve alvorlig sykdom og
leve med kroniske helseplager. Helsepersonell skal bidra til å styrke pasientens evne til å
fremme egen helse og mestre egen hverdag. Opplæring av pasienter og pårørende skal derfor
væ re en høyt prioritert oppgave.

5.2 Skape trygge og helhetlige pasientforløp

Riktig og virkningsfull pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Vestre Viken.
Planlegging og samarbeid skal sikre sammenhengende helsetjenester for den enkelte
pasient. Gode p asientforløp skal utvikles i samarbeid med pasienter og
kommunehelsetjenesten.

Sårbare pasienter og pasientgrupper skal vies særskilt oppmerksomhet. Helsetjenestene
skal være likeverdige.

Sammen med brukere og kommunehelsetjenesten skal vi utvikle nye arbeidsformer og
modeller.

Helhetlige pasientforløp skal sikre faglig riktig behandling og trygge overganger. Pasienter og
pårørende opplever for ofte at det ikke er noen som tar ansvar for helheten i helsehjelpen.
Samarbeid mellom helseaktørene er en for utsetning for trygge pasientforløp. Pasient og
pårørende er selvfølgelige samarbeidsparter.
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Tilpasning til pasientens behov
Planlegging og samarbeid på tvers av enheter og fagområder skal sikre et godt forløp for hver
enkelt pasient. Pasienten skal opplev e å få god og sammenhengende behandling på sykehuset, og
slippe unødig ventetid. Helsepersonell har ansvar for at den enkelte pasient blir involvert i
beslutninger om egen behandling og at pasienten forstår de helsemessige konsekvensene av
alternative valg .

Pasienten kan ha mange sykdommer i tillegg til å ha funksjonssvikt. Helsepersonell må ta ansvar
for å se hele pasienten. Helsetjenestene skal koordineres og samordnes .

Sårbare pasientgrupper
Sårbare pasienter skal sikres likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester er ikke det
samme som like helsetjenester. Likeverdige helsetjenester innebærer at sårbare pasienter kan
ha behov for mer støtte, ressurser og hjelp for at tjenesten e skal være likeverdig e . Barn og
ungdom, innvandrerbefolkningen, og personer med psykiske lidelser eller rusproblemer er
regnet som sårbare grupper. Det er også personer med funksjonshemming som redusert syn og
hørsel, redusert bevegelighet og personer med psyki sk utviklingshemming.

Barn og ungdom er en særskilt sårbar pasientgruppe. Riktig og helhetlig behandling har
konsekvenser både for forventede leveår og for livskvalitet. Pasientforløp og behandlingstilbud
skal tilpasses det enkelte barns behov. Overgange n fra ungdom til voksenbehandling er en
kritisk fase som skal sikres.

Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe og de helserelaterte utfordringene varierer
mellom befolkningsgrupper. Ulik forståelse og oppfatning av helse og sykdom påvirker
levevane r og bruk av helsetjenester. Selv om vi etter hvert har god kunnskap om forekomst og
behandling av enkelte sykdommer, som for eksempel diabetes, har vi fortsatt får dårlig
kunnskap om innvandrerbefolkningens helseutfordringer . Dette gjelder for eksempel hj erte og
kar sykdom og kreft. Både barn og voksne i innvandrerbefolkningen rapporterer om mer
psykiske helseplager enn etnisk norske.

P ersoner med alvorlig psykiske li delser har i gjennom snitt 20 år kortere levetid. Personer med
omfattende rusproblemer har behov for sammensatte tjenester og også tjenester som ikke er
direkte helserelaterte. Dette krever nye samarbeidsformer mellom tjenestene og med pasienten.

Pasientsikkerhet og forbedri ngsarbeid
Gode helsetjenester forutsetter trygg og sikker pasientbehandling. Pasientens sikkerhet skal
ivaretas gjennom hele pasientforløpet. Pasienter skal ikke utsettes for unødvendig risiko som
følge av behandlingen. For å ivareta pasientsikkerheten og forbedre tjenestene skal vi
kontinuerlig evaluere og risikovurdere virksomheten. Prosedyrer og sjekklister gir gode
systemer for forebygging av pasientskader og risiko. Det skal tas i bruk ny kunnskap og
teknologi som gjør utredning, behandling og oppfølgi ng tryggere.

Vestre Viken skal drive systematisk forbedringsarbeid for å redusere uønsket variasjon.
Brukernes erfaringer inngår som en naturlig del av dette arbeidet. Det skal utarbeides
kvalitetsindikatorer for brukertilfredshet, behandlingsutbytte og helsegevinst.

Innføring og oppfølging av pakkeforløp innebærer nye arbeidsformer. Pakkeforløpene styrer
viktige deler av pasientforløpet, slik at tjenestene blir bedre koordinert og forutsigbare for
pasienten. Tjenestene må organiseres på en slik måte at kravene i pakkeforløpene oppnås.
Helsepersonell må ha nødvendig kompetanse for å gjennomføre intensjon og krav i pakkeforløp.
Systematisk arbeid med pakkeforløp innebærer oppfølging av prosess og resultatkrav som også
inkluderer tilbakemelding fra brukere .
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5.3 Styrke samhandling og nettverk

Samhandling og samarbeid i nettverk er forutsetning for å skape gode helsetjenester .

Samhandlingsarenaer og faglige møteplasser med kommunene skal videreutvikles.

Vestre Viken skal kjennetegnes ved et sterkt fellesskap der vi samarbeider for å skape
bedre helsetjenester for pasienten. Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til
rette for klinisk samarbeid om pasienten og sikrer robuste og likeverdige helsetjenester
til befolkningen i hele helse området .

Vestre Viken skal ha en felles lærende kultur der fagmiljøer deler kompetanse på tvers av
helseforetaket, for å fremme pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring.

Vestre Viken skal ha et helhetlig tjenestetilbud basert på felles verdigrunnlag og kultur .
Samarbeid skal sikre at helseforetakets samlede ressurser benyttes på riktig måte til
pasientenes beste. Felles kultur skal styrkes gjennom faglig samarbeid, deling av kompetanse,
verdibasert ledelse og felles satsning for å utnytte teknologiske mulighet er.

Samhandling med kommunene
God samhandling med fastleger og kommunale tjenester gir bedre pasientbehandling.
Samhandlingsreformen vektlegger folkehelsearbeid, styrket pasientrolle, endret
oppgavefordeling og bedre samhandling mellom kommune og spesiali sthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse
og funksjonshemning.

Vestre Viken og kommunene har formelle samarbeidsavtaler og administrative møteplasser.
Hovedfokus i utviklingen i sa mhandlingen skal være knyttet til faglig samarbeid og utvikling av
gode helsetjenester. Dette krever felles mål og gjensidig forståelse av virksomhetene og deres
oppgaver og rammebetingelser. Det krever også lederforankring og forpliktende strukturer for
s amarbeidet.

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har gjensidig veiledningsplikt. For Vestre
Viken betyr dette at helseforetaket skal bidra til at kommunene kan løse sine oppgaver gjennom
kunnskapsdeling i faglige nettverk, veiledning og infor masjonsutveksling . Helseforetaket må
også ha god forståelse for hvilken kunnskap og informasjon som er viktig for at
kommunehelsetjeneste n skal kunne løse sitt ansvar .

Faglig samarbeid
Sykehusene i Vestre Viken skal arbeide sammen i nettverk som legger til rette for klinisk
samarbeid om pasienten. Godt faglig samarbeid skal sikre likeverdige tjenester til befolkningen i
hele opptaksområdet slik at pasientene får lik tilgang til Vestre Vikens høykompetente
fagmiljøer, uavhengig av bosted.

Det faglige sa marbeidet skal sentreres rundt å styrke tjenestetilbudet til befolkningen og skape
gode pasientforløp. Felles gode løsninger skal løftes frem gjennom prosesser som samler
fagmiljøene. Involvering av fagmiljøene for å utarbeide og gjennomføre felles tiltak skal styrke
både resultater, samarbeid og felles kultur.

Vestre Viken skal kjennetegnes ved sitt arbeid for å utvikle tjenester som ivaretar pasienten som
et helt menneske. Mange pasienter har sammensatte problemstillinger mellom psyke og soma.
Dette gjø r det spesielt viktig å arbeide systematisk for å utvikle gode samarbeidsformer mellom
somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
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Ansatte skal ha kunnskap om og tilgang til helseforetakets samlede kompetanse. Det skal
utarbeides felles fagprosedyrer, m ed utgangspunkt i sentrale føringer og beste praksis. Vestre
Viken skal utnytte erfaring fra arbeid gjort i tverrgående klinikker i videreutviklingen av faglig
samarbeid i hele helseforetaket.

Tilbud skal koordineres for å utnytte kapasiteten helhetlig innen hele helseforetaket. Det skal i
større grad tas i bruk koordinerte ventelister og felles inntakskontorer. Vestre Vikens samlede
resultater skal forsterkes gjennom god felles ressursutnyttelse.

Kompetansedeling
Deling av kompetanse skal skape et felles fundament for pasientbehandlingen i Vestre Viken.
Spisskompetanse skal gjøres tilgjengelig gjennom felles undervisning, ved hospitering og
ambulering, og ved å etablere faglige nettverk.

Etablering av felles styr ingsverktøy og planer for kompetanseutvikling blir viktige verktøy for
samarbeid om å utvikle kompetanse. Aktiv utnyttelse av karriereløp innenfor hele Vestre Viken
skal bidra til at gode, kompetente fagfolk beholdes i organisasjonen. Forsknings - og
innova sjonsprosjekter på tvers av fagområder og organisatoriske enheter skal understøttes.

Ledelse
Vestre Viken skal ha verdiorienterte, sterke ledere som sikrer realisering av helseforetakets og
de helsepolitiske målene. Ledere skal implementere systemer som fremmer samarbeid. I takt
med utvikling i pasientbehandling skal det utvikles organisasjonsstrukturer og ansvarslinjer
som understøtter kompetansedeling og felles fagutvikling.

Teknologi
Fag og teknologi skal kobles i nye løsninger. Vestre Viken skal l igge i front for å ta i bruk og
understøtte utvikling av teknologiske verktøy som kan bidra til å realisere kompetansedeling og
effektiv ressursutnyttelse.

5.4 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny
teknologi

Forskning, innovasjon og n y teknologi skal heve kvaliteten i helsetjenesten, være tett
integrert i pasientbehandling og en naturlig del av helse foretakets virksomhet.

Forsknings - og innovasjonssamarbeid nasjonalt og internasjonalt vil være økende, med
aktiv involvering av pasient ene. Samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner,
samt andre helse - og næringslivsaktører skal gi økt utnyttelse av forskningsdata, og
høyere forsknings - og innovasjonsaktivitet.

Vestre Viken skal ligge i front med digital samhandling med pasient, fa stlege, kommune
og andre helseaktører.

Vestre Viken skal aktivt bidra til å utvikle administrative systemer og teknologiske
løsninger som gir støtte til kunnskapsbasert ledelse, virksomhetsstyring og
kvalitetsforbedring.
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Forskning
Forskningsaktivitete n skal øke i kvalitet og kvantitet, og pasienter skal inviteres til å delta i
forsknings - eller kvalitetssikringsprosjekter. Det skal legges til rette for at klinisk informasjon,
elektroniske målinger og biologisk materiale fra pasientene vil bli samlet i forskningsdatabaser
og biobanker. Vestre Viken skal tilby fremtidsrettet behandling til pasientene gjennom
deltakelse i kliniske studier.

Forskningsmiljøer skal videreutvikles til å bli ledende nasjonalt og synlige internasjonalt. Det
skal satses på fors kertalenter og karrierevei er innen forskning, samt arbeides for at flere ansatte
i helse foretaket får forskningskompetanse. Forskning vil være tverrfaglig og det vil være et
økende behov for forskere med ulik kompetanse. Det skal drives forskning og innova sjon innen
hele bredden av sykehuse nes fagområder, samtidig skal det satses strategisk innen utvalgte
områder.

Forskningsfinansieringen skal øke for å oppfylle regional målsetting. Grunnfinansiering av
forskning vil være over helseforetakets budsjett, men s hoveddelen av forskningen vil finansieres
med eksterne forskningsmidler.

Innovasjon
Helseforetaket skal ha en kultur der nytenking fører til verdiskapning. Innovasjon skal være en
integrert del av arbeidet i avdelingene for å styrke behandlingstilbudet. Innovasjonsidéer, både
fra forskningsprosjekter og fra ansatte, pasienter og pårørende , skal settes i system og bidra til å
videreutvikle helsetjenesten. Vestre Viken skal være en synlig innovatør og bidra til ny
næringsvirksomhet gjennom innovasjonsaktiviteter.

Teknologi
Organisasjonen skal ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger d er dette fremmer faglig
utvikling, god pasientbehandling, trygger pasientsikkerheten og sikrer gode rutiner og
arbeidsforhold for de ansatte.

Vestre Viken skal utvide bruken av digitale verktøy for gode samhandlingstjenester mellom
spesialist og fastlege r og kommunal helsetjeneste. Vestre Viken vil på denne måten legge til rette
for mer desentralisert diagnostisering og behandling, slik at pasientene i større grad kan tas
hånd om av kommunal helsetjeneste eller behandles og følges opp i hjemmet.

Vestre Viken skal jobbe innovativt og målrettet for at personlig helseteknologi tas i bruk til
forebygging og oppfølging av sykdom. Gjennom selvbetjeningsløsninger, sensorteknologi og
løsninger på mobile plattformer (apper), skal pasienter og pårørende bidra med
informasjonsregistrering og kvalitetssikring, både før, under og etter opphold på sykehus.
Teknologien vil også bli brukt til diagnostikk og overvåkning av risikogrupper og kronikere.
Dette gir mulighet for behandling og oppfølging av flere pasienter i hje mmet eller andre
desentrale steder. Pasientenes egne målinger og registreringer vil også kunne benyttes i
forskningsprosjekter.

Det forventes utvikling av stadig mer avansert, komplisert og kostbart utstyr innenfor
diagnostikk og behandling. Medisinsk te knisk utstyr, kombinert med kunstig intelligente
løsninger basert på massedata, vil i større grad tolke bilder og påvise sykdommer, foreslå
behandlingsforløp og gi beslutningsstøtte.

Rett informasjon, tilgjengelig til rett tid og til rett person, er avgj ørende for at alle ansatte kan
utføre sine oppgaver effektivt og med høy kvalitet, samt ivareta pasientsikkerhet. God, hurtig og
sikker informasjonstilgang oppnås gjennom moderne systemer og infrastruktur. Dette støtter
helsepersonell med diagnostisering, behandling og pleie og administrativt personell med
administrasjon, analyse og beslutningsstøtte.
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5.5 Sikre personell med rett kompetanse

Pasientens behov skal være styrende for fremtidens kompetanseutvikling og
kompetansesammensetning.

Vestre Viken skal ta i bruk ny kunnskap og nye arbeidsmetoder som bidrar til sikker og
virksom pasientbehandling. Ledere og medarbeidere i Vestre Viken skal ha kompetanse i
kvalitets - og forbedringsarbeid.

Vestre Viken skal være en faglig attraktiv arbeidsplass med tilbud om
utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle yrkesgrupper.

Vestre Viken skal utdanne helsepersonell for å dekke fremtidens kompetansebehov i
samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

Kompetanseutvikling og kompetansesammensetning
Vestre Viken sk al arbeide for rett kompetanse på rett sted, tilpasset fremtidens behov i
befolkningen. Riktig og fremtidsrettet kompetansesammensetning er viktig for å skape
pasientens helsetjeneste. Vestre Viken skal legge til rette for kompetanseutvikling opp mot
fagli ge og teknologiske nyvinninger. Dette vil, kombinert med medarbeidernes ansvar for egen
læring, gjøre oss i stand til å møte nye utfordringer.

Vestre Viken skal sikre gode verktøy for systematisk analyse, planlegging og dokumentasjon av
fremtidig kompeta nse - og bemanningsbehov. Fagmiljøer skal planmessig bygges opp og styrkes
gjennom utvikling og rekruttering av nasjonal og regional spisskompetanse.

Det skal være rom for nytenkning og innovasjon. Ny oppgavedeling mellom personell skal bidra
til effektiv arbeidsflyt og trygge og gode tjenester. Vestre Vikens medarbeidere skal få opplæring
som setter de m i stand til å løse nye oppgaver og funksjoner. Karriereveier skal videreutvikles
og synliggjøres innen fag, forskning, ledelse og andre felt i hele helsefo retaket.

Attraktiv arbeidsplass
Sterke fagmiljøer, gode utviklingsmuligheter og velferdstilbud skal gjøre Vestre Viken til en
attraktiv arbeidsplass. Vestre Viken skal ha en utviklingsorientert kultur og et godt og
helsefremmende arbeidsmiljø. Medarbeider e skal oppleve trivsel, arbeidsglede og læring på
arbeidsplassen. Det skal legges til rette for involvering av ansatte i utvikling av helseforetakets
virksomhet.

Utdanning og videreutdanning
Vestre Viken skal ha et aktivt og likeverdig samarbeid med rele vante utdanninginstitusjoner, og
bidra til et utdanningstilbud i tråd med samfunnets og helseforetakets fremtidige
kompetansebehov. Vestre Viken skal tilby et godt læringsmiljø for ansatte, studenter, lærlinger,
traineer, hospitanter og andre.

Rekrutteri ng og omdømme
Vestre Viken skal motarbeide all diskriminering, og ha en åpen og inkluderende
rekrutteringspolitikk. Helseforetaket skal etterstrebe at ansatte gjenspeiler mangfoldet i
samfunnet.

Vestre Viken skal være proaktive på profilering og rekrutte ring og ha gode relasjoner til sterke
fagmiljøer for å knytte til seg kvalifiserte fagpersoner.
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Alle medarbeidere bidrar til helseforetakets omdømme gjennom hvordan de opptrer i møte med
pasienter, pårørende, kolleger, presse og samfunnet for øvrig. Ansa tte skal være bevisste på at
de er våre viktigste ambassadører.

5.6 Sikre bærekraftig ø konomi

Vestre Viken skal sikre at helse foretakets samlede kompetanse og kapasitet utnyttes slik
at pasientene får virksom og god behandling med riktig ressursinnsats.

Øko nomisk bærekraft er et fundament for all aktivitet og videre utvikling av
helseforetaket. Solide økonomiske resultater skal sikre Vestre Vikens fremtidige
utviklings - og investeringsevne.

Forståelse for sammenhengen mellom økonomiske resultater og mulighe ten for å utvikle
pasientbehandlingene skal styrkes på alle nivåer i organisasjonen.

Bærekraft og investeringsevne
Økonomisk bærekraft er fundamentet for all aktivitet og videre utvikling av helseforetaket. Kun
ved årlige overskudd vil Vestre Viken ha et solid finansielt grunnlag for å realisere målsettingene
i utviklingsplanen.

Investeringsevnen skal økes gjennom resultatforbedringer i den løpende driften. Med årlige
overskudd på nivå med økonomisk langtidsplan 2018 – 2021 vil helse foretaket ha mulighet for å
realisere målsettingene i utviklingsplanen. Dette omfatter investeringer i bygg, utstyr og
teknologi, men også helse foretakets mulighet til å prioritere viktige tiltak for å bygge
kompetanse og tilby pasientene fremtidsrettet behandling.

God virksomhetsforståelse på alle nivåer
Vestre Vikens kultur for å tenke på økonomi som en integrert del av virksomheten skal
videreutvikles og forsterkes. Forståelse for sammenhengen mellom solide økonomiske
resultater og muligheten for å utvikle pasientbeha ndlingene skal styrkes i hele organisasjonen.
Ledere på alle nivåer må ha god virksomhetsforståelse og ta ansvar for resultatutvikling og
resultatsikring. Oppmerksomhet og kunnskap om økonomistyring skal styrkes i hele
organisasjonen, slik at løsninger s om velges blir gode, uten å være unødig fordyrende. Ansatte
skal være lojale mot inngåtte avtaler og etablerte systemer og ha forståelse for hvilke
rammebetingelser som gjelder.

God ressursutnyttelse
Ressursene skal brukes til det beste for pasientene og befolkningen. Nye arbeidsformer og
innovativ utnyttelse av medisinsk utvikling og ny teknologi skal bidra god ressursutnyttelse.
H else foretakets samlede kompetanse og kapasitet skal brukes slik at pasientene får virksom og
god behandling med riktig ressur sinnsats. Engasjerte ansatte i et god t arbeidsmiljø er vikt i g for å
kunne gi god pasientbehandling. G od ressursutnyttelse oppnås derfor ikke ved at de ansatte
løper fortere, men ved å arbeide kontinuerlig med målrettet forbedringsarbeid. Små endringer
kan gi tryggere og bedre behandling, og bedre bruk av ressursene.

God bruk av de samlede ressurser oppnås gjennom å legge til rette for gode pasientforløp, med
fokus på samarbeid og koordinering på tvers av avdelingene. Forbedringsarbeid som redusere r
unødig ventetid og ikke faglig begrunnet variasjon vil bidra til å få flere helsetjenester ut av hver
krone. N ye teknologiske løsninger, arbeidsformer og fortsatt fokus på omstill ing fra
døgn behandling til dag behandling vil bidra til dette . Innovasjon og gode tiltak som bidrar til
bedre ressursutnyttelse skal understøttes.
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6 Pasientbehandling

Pasientbehandling utvikler og endrer seg i takt med ny kunnskap. Vestre Viken skal kontinuerlig
følge med og utvikle seg i takt med faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede
kapasitet en i helseforetaket. Det må være vilje og evne til å utvikle behandlingstilbudet i
overensstemmelse med dette.

I de store fagområdene, indremedisin, kirurgi og ortopedi, er enkelte funksjoner lagt til ett eller
to av sykehuse ne, mens de fleste tilbud finnes ved alle de fire sykehusene. Det sikrer at
pasientene i stor grad får tilbud om behandling nær der de bor , samtidig som samling av
spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag for disse.

Helse Sør - Øst har gitt føringer for hva utviklingsplan en skal omfatte . Dette gjelder blant annet
fagområdene rehabilitering, habilitering, hjerneslag, kreftkirurgi, prehospitale tjenester, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hovedtyngden av disse har betydelige
grenseflater mot kommunehelsetjenesten, og særlig potensiale for oppgavedeling og
kompetanseoverføring.

6.1 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Organisering av tjenestene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
skal understøtte målet om en sammenhengende og helhetlig pasientbehandling. Tjenestene skal
ytes på laveste effektive omsorgsnivå og vris i retning av poliklinisk og ambulant behandling. All
tjenesteutvikling skal være fora nkret i kunnskapsbasert praksis. Det skal legges til rette for å ta i
bruk nye behandlingsformer og sørge for at ansatte holder seg faglige oppdaterte.

Forekomsten av helseutfordringer i befolkningen varierer. Det er helsetjenestens oppgave å
dimensjonere tjenestene riktig i forhold til behovene og å bidra til å utjevne ulikheter i helse som
følge av sosiokulturelle forskjeller.

Helsepolitiske føringer
Det er behov for å skape bedre sammenheng og helhet i pasientforløpene. Sentrale virkemidler
for å lykke s med dette er innføringen av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, samt etablering
av aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

Aktivt oppsøkende behandlingsteam
Den første store satsingen vil være etablering av FACT - team3 ved alle DPS. Teamene utvikles i
samhandling mellom DPS, psykiatrisk sykehus og kommuner. Målgruppen er mennesker med
alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte
behov for behandling, r ehabilitering og oppfølging. Tjenestetilbud og målgrupper for de enkelte
teamene skal utvikles og avtales med kommunene. Aktivt oppsøkende behandlingsteam vil være
aktuelt å bygge opp etter liknende modell for å styrke helhetlig behandling for pasienter in nlagt i
Avdeling for rus og avhengighet (ARA).

Myndighetenes satsing på ambulant oppfølging omfatter også barn og unge. Særlig gjelder dette
barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy
risiko for å utvikle psyk ososiale vansker og deres familier. Barne - og ungdomspsykiatrisk
avdeling (BUPA) vil øke graden av ambulante tjenester som bidrar til helhet og sammenheng i
spesialisthelsetjenestene. Det skal også utredes muligheten for å etablere samhandlingsteam,
slik s om FACT, som er bemannet av både kommune og spesialisthelsetjeneste.

3 FACT - Flexible Assertive Community Treatment
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Pakkeforløp
Pakkeforløp betegner en mer standardisert tilnærming til ulike pasientgrupper. Det legges også
inn standardiserte forløpstider. De skal bidra til pasientens helsetjeneste g jennom økt
brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig og kunnskapsbasert behandling og bedre
ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. Helsedirektoratet utvikler nå en rekke pakkeforløp
for utredning og behandling av psykiske lidelser. Implemente ring vil starte i 2018. Erfaringene
med pakkeforløp vil gi videre føringer for utvikling av tjenestene i årene fremover.

Pasientens helsetjeneste
Å skape pasientens helsetjeneste innebærer å legge til rette for bruk av erfaringskompetanse i
tjenesteutvik lingen og for at den enkelte pasient blir involvert i egen behandling.
Brukerperspektivet skal styrkes gjennom tilsetting av medarbeidere med brukererfaring,
lærings - og mestringstilbud og gjennom FoU - prosjekter.

Det er behov for å styrke kompetanse i sa mvalgsmetodikk. Det skal også tilrettelegges for
systematiske tilbakemeldinger fra brukerne, både når det gjelder opplevelsen av tjenestene og
behandlingseffekt. Klinikken har som mål å innføre elektronisk plattform for systematisk
kartlegging av utbytte o g tilfredshet i behandling innen de nærmeste fem årene.

Tvunget psykiske helsevern
Antall pasienter innlagt etter lov om tvunget psykisk helsevern skal reduseres og utøvelsen av
tvunget psykisk helsevern skal ytterligere kvalitetssikres. Etablering av ak tivt oppsøkende
behandlingsteam ved alle DPS forventes å gi størst effekt, både på antallet innleggelser etter
tvunget psykisk helsevern og bruk av tvunget psykisk helsevern uten døgnbehandling.
Evaluering har vist at dette kan halvere antall innleggelser etter tvunget psykisk helsevern. Det
er satt i gang forbedringsprosjekter for å redusere bruken av tvangsmidler.

Riktig og redusert bruk av psykofarmaka
Brukere skal sikres tilgang til medisinfri behandling og forsvarlig nedtrapping av medikamenter.
Det er etablert døgntilbud på sykehusnivå og i DPS. Alle avdelinger i klinikken har iverksatt
forbedringsprosjekter for riktig og redusert bruk av medikamenter.

Selvmordsforebygging
Pasientsikkerhetsprogrammet for forebygging av selvmord og overdose ved utsk riving fra
institusjon er implementert i klinikken. Opplæringstiltak i selvmordsforebygging og oppfølging i
avdelingene etter selvmord har en fast struktur.

Nye grensesnitt
Kommunene har fått økt ansvar for lokale helse - og omsorgstjenester, også til pas ienter med
psykiske lidelser og rusproblematikk. Kommunene skal gjøres i stand til å oppfylle
samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, mer
forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor og at en stø rre andel av
tjenestene leveres i kommunene.

Det er innført kommunale øyeblikkelig hjelp døgnsenger for psykisk helse og rus fra 2017. Fra
2019 er det planlagt å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Kommunen har fått
lovfestet plikt til å ha psykologkompetanse fra 2020. Det er utarbeidet en opptrappingsplan for
rusfeltet (2016 - 2020).

Politiske styringssignaler tilsier en stadig sterkere desentralisering av behandlingstilbudet
innen psykisk helse vern og rus behandling i årene som kommer. Det er foreslått en
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forsøksordning4 hvor store kommuner kan overta driftsansvar for DPS med driftsavtale med det
regionale helseforetaket som fortsatt skal ha «sørge for» - ansvaret . I Vestre Vikens område er det
enkelte kommuner som har signalisert ønske om å følge opp regjeringens initiativ. De t t e
medfører en del nye problemstillinger som det må tas stilling til og skisseres løsninger for .
Helse - og omsorgsdepartementet vil benytte erfaringene fra forsøksordningen i arbeidet med
videre utvikling av de d istriktspsykiatriske sentrene .

Samtidig som kommunene får mer ansvar skjer det en forskyvning av oppgaver fra psykisk
helsevern på sykehusnivå til DPS. Målet er å gjøre det enklere å danne ulike typer team for ulike
typer helseplager. Blant annet styrkes alderspsykiatrien og utredningstilbudet til unge med
alvorlige psykiske lidelser. Allmennpsykiatriske DPS - funksjoner blir i økende grad ivareta tt av
kommunene.

Samhandling
Behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser og komplekse forløp krever
ofte samhandling og samtidige tjenester over lang tid fra spesialisthelsetjeneste og ulike
kommunale instanser, bl.a. i forhold til ans varsgrupper og individuell plan. Tett kontakt med
psykisk helse, rustilbud og sosialtjeneste i kommunen er av stor betydning. Innenfor barne - og
ungdomspsykiatrien er også barnevern, skole, helsestasjon og PPT viktige samarbeidsinstanser.
I tillegg til sam handling med kommunene, er det viktig å videreføre og styrke det faglige
samarbeidet med avtalespesialister og private avtaleinstitusjoner, spesielt innen TSB.

Det må arbeides kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde gode samarbeidsnettverk, både på
sys temnivå og rundt brukerne. Vestre Viken vil prioritere å delta i kommunenes utvikling av
planer for å sikre likeverdige tjenester til befolkningen i hele opptaksområdet.

Et godt utbygd tilbud innen psykisk helsevern for barn og ungdom er viktig, ikke min st sett i et
forebyggingsperspektiv. Gode forløp i overgangen fra psykisk helsevern for barn - og ungdom til
psykisk helsevern for voksne må prioriteres. Det er kommunene som har det primære ansvaret
for å drive forebyggende arbeide overfor barn og ungdom. Spesialisthelsetjenesten har ansvar
for å bidra med sin kompetanse inn i dette arbeidet på ulike måter, for eksempel kompetanse om
tidlig oppdagelse av symptomer på traumer, utredning av ADHD og tidlig oppdagelse av alvorlig
psykisk lidelse samt fokus på o ppfølging av unge med tidlig rusdebut.

Bruk av teknologiske løsninger forventes å styrke informasjonsutveksling, utvikling av fleksible
tjenester og samhandling på tvers av forvaltingsnivåer og sektorer. Økt digital samhandling
skaper også behov for IKT - støtte på tvers av virksomhetsgrenser. Det må legges til rette for
løsninger og tiltak som understøtter både dagens og fremtidige behov for informasjonsdeling på
tvers av tjenestenivå og virksomhetsgrenser innen helse - og omsorgssektoren og med andre
offen tlige etater.

Forbedringsarbeid
Det er påbegynt et omfattende arbeid med å utarbeide resultatindikatorer og redskap for
styring. Tjenestene skal tilpasses behov i ulike grupper av befolkningen. Dimensjoneringen av
tjenester skal ta utgangspunkt i analyser av aktivitet og pasientforløp og vurderes opp mot Helse
Sør - Øst sin behovsindeks. Det skal satses på utvikling av aktivitets - og pasientforløpsanalyser i
samarbeid med kommunene.

For å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen skal det utvikles r edskap for lik styring og
ressursforvaltning på tvers av de ulike avdelingene i klinikken . Resultatindikatorer for
helsegevinst og bruk av kartleggingsverktøy i terapier, gir også et grunnlag for riktig

4 Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og helh et(2014 - 15)
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prioriter ing . Eksempelvis vil dokumentasjon av en påg ående bedringsprosess kunne begrunne
et lengre behandlingsforløp enn det som er normen for en slik tilstand. Motsatt kan en bedring
begrunne at behandling avsluttes eller blir mindre intensiv.

Elektroniske systemer for psykologiske kartlegginger og tilba kemeldingssystemer i terapi, vil
styrke pasientenes rett til medvirkning og behandling ut fra kunnskapsbasert praksis. Dette vil
også danne grunnlag for å utvikle kvalitetsindikatorer knyttet til helsegevinst.

6.2 Indremedisin

Innen indremedisin vil andelen e ldre med kroniske og ofte multiple sykdomsbilder øke. Det vil
kreve breddekompetanse hos behandlere. Sykdommer som diabetes, kronisk obstruktiv
lungesykdom (KOLS), hjerte - og karsykdom og kreft vil øke samtidig som medisinsk forskning
og innovasjon bringer nye diagnostiske og terapeutiske muligheter.

En god del av teknologien som brukes innen diagnostikk av indremedisinske sykdommer blir
mindre og mer mobil, f. eks. mindre ultralydapparater og CT som kan plasseres i ambulanse. Det
medfører at diagnostikk og behandling kan desentraliseres.

Oppfølging av kroniske sykdommer kan skje ved teknologi som pasienten kan betjene selv, slik
at pasienten selv kan være mer aktiv i egen oppfølging og behandling. Data kan sendes
spesialistene som kan følge opp pasiente ne ved behov. Det kan redusere behovet for polikliniske
konsultasjoner.

Økt oppmerksomhet hos pasienten om egen helse kan på den annen side føre til flere
pasienthenvisninger. Mer avanserte behandlingsformer også innen indremedisin vil kreve
spesialisert utstyr og spisskompetanse i spesialisthelsetjenesten. Noen forhold vil vi rke
sentraliserende og kreve økt innsats fra spesialisthelsetjenesten, mens andre utviklingstrekk vil
ha desentraliserende effekt.

6.3 Kirurgi

Utviklingen innen kirurgi har gått fra åpne operasjoner til kikkhullskirurgi og andre mer
skånsomme operative teknikker. En rekke operative prosedyrer er erstattet med intervensjoner
via åresystemet understøttet av radiologisk bildediagnostikk. Kombinerte teknikker med både
kirurgiske inngrep og annen intervensjon er også i økende grad tatt i bruk. Det krever nye
operasjonsstuer med utstyr hvor ulike teknikker kan brukes samtidig. Utviklingen forventes å
stille økte krav til spisskompetanse og avansert utst yr i planperioden. Det kan gjøre det
nødvendig å samle flere kirurgiske behandlinger.

Innen enkelte områder som kreftkirurgi forventes økning i antall operative inngrep både på
grunn av økt forekomst, og også på grunn av økt bruk av kirurgi i palliativt øyemed ved hjelp av
mer skånsomme teknikker. På andre områder kan kirurgi bli erstattet med andre intervensjoner
eller behandlingsformer, og redusere behovet for direkte kirurgiske inngrep. Andelen operative
inngrep som kan utføres dagkirurgisk vil øke i t iden fremover.

6.4 Hjerneslag

Hjerneslag rammer pasienter i alle aldre. Hyppigheten er størst i høyere alder, men en av fire
pasienter er under 70 år. Følgende av hjerneslag er alt fra full restitusjon til vesentlig
funksjonshemming og død. 85 - 90 % av alle hj erneslag skyldes tilstopping av blodårer til hjernen
(trombose) mens 10 - 15 % skyldes hjerneblødning. Behandling av hjerneslag i akuttfasen har
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som mål å begrense hjerneskaden. Utviklingen innen nevroradiologi og introduksjon av
trombolyse og trombektomi i behandlingen har endret tilnærmingen til, og behandlingen av,
hjerneslag betydelig de siste årene. Behandling av pasienter med hjerneslag er akuttmedisin. Det
er også viktig at rehabilitering startes tidlig i pasientforløpet.

Hjerneslag behandles i dag ve d alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken. Alle har
slagenheter, og trombolyse gis ved alle sykehus etter diagnostisk avklaring med akutt CT.
Hallingdal sjukestugu har fått CT for å gi tilbud om rask diagnostikk i Hallingdal. Det ble allerede
fra 2012 etablert et nettverk med felles fagprosedyrer for alle slagenhetene i foretaket.

Videreutvikling av hjerneslagbehandlingen i Vestre Viken kan samles under tre punkter:
Diagnostikk og akuttbehandling, sykehus i nettverk og rehabilitering på riktig niv å.

Diagnostikk og akuttbehandling
Diagnostikk og akuttbehandling av hjerneslag er under utvikling. Tidsfaktoren ved diagnostikk
og akuttbehandling av hjerneslag er avgjørende for utfallet. Vestre Viken vil følge utviklingen
vedrørende prehospital diagnost ikk for denne pasientgruppen, og vil løpende vurdere behov for
endring og utvikling innenfor dette området. Dette kan medføre en raskere og mer
desentralisert diagnostikk og behandling.

Om lag 5 – 10 % av pasientene kan være aktuelle for trombektomi. Disse overflyttes i dag til Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet for videre behandling. Det er startet et regionalt arbeid for å
utrede i hvilken grad trombektomi skal desentraliseres i regionen. Utvalget vil komme med en
anbefaling i løpet av 2018, og Vestr e Viken vil følge opp aktuelle områder i denne.

Utvikling innen nevroradiologi kan forventes å gi økt bruk av MR og mer differensiert
diagnostikk ved hjerneslag. Det kan medføre endringer i behandlingsopplegget.

Et nasjonalt pakkeforløp for hjerneslag e r under utarbeidelse og vil bli implementert i løpet av
2018 – 2019.

Det er avgjørende for resultatet at pasientene kommer raskt til behandling. Den største
forsinkelsen skjer i dag fordi pasientene venter med å ta kontakt med helsevesenet ved
symptomer på hjerneslag. Det har vært gjennomført kampanjer rettet mot publikum for å ta
kontakt med AMK umiddelbart ved hjerneslagssymptomer. Dette arbeidet må fortsette som et
viktig ledd i bedring av akuttbehandlingen ved hjerneslag.

Sykehus i nettverk
Helse Sør - Ø st RHF har i 2016 utarbeidet rapporten  Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i
Helse Sør - Øst – Sykehus i nettverk . Der konkluderes det med et at det skal etableres ett slagsenter
i sykehusområdet med sykehus i nettverk. Vestre Viken, med sine to størr e og to mindre
sykehus, skal videreutvikle den eksisterende nettverksmodellen med et virtuelt slagsenter.
Dette for å utnytte helseforetakets samlede kompetanse. Teknologisk utvikling gjør
informasjonsutveksling og nettverkskommunikasjon stadig enklere. Tr ombolyse må skje
desentralt, mens spisskompetansen innen hjerneslagdiagnostikk og - behandlingen skal sikres
utnyttet ved arbeid i nettverk og ved hjelp av telemedisinske løsninger.

Slagenhet og rehabilitering
Rehabilitering må starte umiddelbart etter den akutte fasen ved hjerneslag. Pasienter med
hjerneslag er en stor kronikergruppe som skal tilbake til hverdagen og eventuelt arbeidslivet. De
må lære seg å leve med og håndtere eventuelle varige skader etter hj erneslaget. Dette stiller
store krav til rehabiliteringsforløpet. Forutsetningen for et godt rehabiliteringsforløp er
tilstrekkelig kompetanse og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. I 2017 er det i samarbeid mellom Bærum o g Drammen sykehus og de
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fire store kommunene Asker, Bærum, Drammen og Lier kommuner utarbeidet et pasientforløp
hjem til hjem for hjerneslag. Vestre Viken skal i samarbeid med kommunene ta i bruk
pasientforløpet i hele helseområdet.

Kunnskap tilsier at p asienter med milde og moderate hjerneslag bør få sin primærrehabilitering
i kommunene. Gruppen utgjør omtrent 80 % av pasienter med hjerneslag og det er derfor
avgjørende at Vestre Viken har et stort fokus på samhandling med kommunene for å lykkes med
å ti lby pasientene tjenester og kompetanse de har behov for. Samtidig skal pasientene som har
behov for rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten sikres et godt tilbud.

6.5 Kreftbehandling

Forekomsten av kreft har økt de siste årene. Medisinske fremskritt og økt satsing innen
kreftbehandling har gitt lengre levetid med god livskvalitet ved mange kreftformer. Flere
kreftpasienter har behov for oppfølging gjennom lengre tid. Behovet for lindrende behandling er
økt. Behandling etter at kreftdiagnosen er stilt om fatter kirurgi, medikamentell kreftbehandling,
stråleterapi og annen understøttende behandling.

En betydelig kostnadsvekst grunnet nye medikamenter innen kreftbehandling er utfordrende.
Det er behov for effektiv koordinering av hvordan legemidler skal bru kes på en kostnadseffektiv
måte ut fra faglige kriterier.

Kreftkirurgi
Fordeling av kreftkirurgien mellom sykehusene er i dag basert på styrevedtak i Helse Sør - Øst
RHF vedrørende funksjonsfordeling av kreftkirurgi i regionen5. Helsedirektoratet har ette r dette
også gitt anbefalinger Kreftkirurgi i Norge6.

Innen en del kreftformer er kirurgien regionalisert eller etablert som flerområdefunksjon. Det
gjelder lungekreft, mage - /spiserør - , lever - og bukspyttkjertelkreft, kreft i skjoldbruskkjertel,
invasiv k reft i urinblære, øre - , nese - , halskreft samt ondartede tilstander i øyet og i
sentralnervesystemet. Hovedtyngden av gynekologisk kreftkirurgi utføres ved Oslo
universitetssykehus, men en liten del gjøres ved alle gynekologiske avdelinger i Vestre Viken. I
Vestre Viken gjøres kirurgi for tykktarmskreft ved Ringerike, Bærum og Drammen sykehus,
endetarmskreft opereres ved Bærum og Drammen sykehus, mens nyre - og prostatakreft og
brystkreft er samlet ved Drammen sykehus.

Kreftkirurgi i årene som kommer
Kref tkirurgi i Helse Sør - Øst evalueres årlig. Det er ikke planlagt endringer i denne fordelingen
som berører Vestre Viken i årene fremover.

Kirurgiske teknikker utvikler seg stadig. Utviklingen går mot mer skånsomme inngrep. Det er
også en utvikling mot mer bruk av kirurgi, også ved spredning av kreft. Utviklingen kan være
driver både mot sentralisering og desentralisering. Det er en økende bruk av kirurgi ved
spredning av kreft til lever. Dette er i dag en regional funksjon, men desentralisering kan på sikt
være aktuelt. Utviklingen innen kreftkirurgi i Vestre Viken vil bli tilpasset den generelle faglige
utvikling.

5 Styresak Helse Sør - Øst RHF, 085 - 2010
6 Kreftkirurgi i Norge 03/2015 Helsedirektoratet.



Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF

Side 50 av 57

Stråleterapi
Oslo universitetssykehus har stråleterapifunksjon for pasientene i Vestre Viken. Det er et
underforbruk av stråleterapi blant pas ientene i helseområdet. For å øke kapasitet og
tilgjengelighet er det vedtatt å etablere stråleterapienhet ved nytt sykehus i Drammen. Med
stråleterapi som en del av det terapeutiske tilbudet, vil flere pasientgrupper kunne få hele sitt
pasientforløp innen for Vestre Viken. Dette vil styrke pasienttilbudet i helseforetaket.

6.6 Rehabilitering

Rehabilitering er et av samhandlingsreformens hovedsatsningsområder. Nasjonale føringer
tilsier at mer av rehabiliteringsaktiviteten skal overføres til kommunene, samtidig som det
pekes på at spesialisthelsetjenesten må spisse sitt tilbud. Vestre Viken ska l sikre et
tilfredsstillende og funksjonelt tilbud innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for
befolkningen.

Vestre Viken har i dag ikke øremerkede døgnsenger for rehabilitering, men mange pasienter får
rehabilitering både i tidlig/subakutt fase i helse foretaket og videre i et forløp som krever
samhandling. Vestre Viken må sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp og redusere
risiko i overgangene mellom tjenestene.

Vestre Viken skal fokusere på tre hovedområder knyttet til rehabilit ering:

• Rett pasient på rett nivå
• Samhandling med kommunene
• Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helse foretaket

Rett pasient på rett nivå
Rett pasient på rett nivå stiller krav til kompetanse, kapasitet, samhandling og en aktiv pasient -
og pårørenderolle. F or å sikre helhetlige, sammenhengende og robuste tjenester må ansvars - og
oppgavefordeling og kapasitetsbehov klargjøres mellom tjenestenivåene. Det blir avgjørende å
sikre bredde - og spisskompetanse innen fagområdet.

Vestre Viken vil arbeide videre med å sikre god og faglig forsvarlig tidlig - rehabilitering og riktig
oppfølging i spesialisthelsetjenesten av pasienter med store medisinske og rehabiliteringsfaglige
utfordringer. Det skal sikres et tilstrekkelig døgntilbud til en liten gruppe pasienter med sæ rlig
store hjelpebehov og komplekse problemstillinger. Vestre Viken vil kartlegge omfanget av dette
og jobbe videre med tiltak. Det finnes flere alternativer til løsning internt i Vestre Viken eller i
samarbeid med andre. I det videre arbeidet blir det vik tig å avklare regionale føringer for avtaler
og bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner i regionen.

Samhandling med kommunene
Rehabilitering vil for mange pasienter være en del av et helhetlig pasientforløp. Vestre Viken
ønsker å gjøre rehabiliterin gsansvaret tydeligere i s amarbeidsavtalene med kommunene.
Ansvarsfordeling mellom tjenestenivåene skal klargjøres og konkretiseres i samarbeid med
kommunene og private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med Helse Sør Øst RHF .
Det formalisert e samarbeidet skal videreutvikles gjennom nettverk og møteplasser der alle
aktørene deltar og der også brukere vil bli involvert.

K artlegging gjort i Vestre Viken viser at man i for liten grad henviser til kommunale
rehabiliteringstjenester. Dette medfø rer at lette og moderate pasientforløp « overforbruk er»
private, institusjonsbaserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Målet er å endre
dagens praksis ved å dreie lettere pasientforløp fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten over
ti l rehabiliteringstilbud i kommunene.
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For å sikre helhetlige forløp og redusere risiko i overgangene , vil Vestre Viken arbeide spesielt
med å utvikle ambulante tjenester og vei ledningstjenester mot kommunene. Dette skal skje tett
knyttet til pasientforløpene, og i tråd med pasientenes og kommunenes behov. U tnyttelse av
teknologiske løsninger og muligheter vil spille en sentral rolle i nnenfor dette arbeidet spesielt,
men vil også få stor betydning i utviklingen av rehabiliteringstjenestene gene relt .

Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt
Et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helse foretaket er viktig både for pasienter, pårørende og
samarbeidspartnere for å sikre tjenestekvalitet. Koordinerende enhet skal synliggjøres som «en
dør inn» for rehabilite ring i helse foretaket . E t rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt skal være en
viktig bidragsyter for å lage et felles faggrunnlag for aktørene innenfor rehabiliteringsfeltet på
tvers av omsorgsnivåene. Enheten skal ha ansvar for veiledning og kompetanseutveksli ng ,
både for helse foretaket, private rehabiliteringsinstitusjone r og kommunehelsetjenesten,
inkludert fastlegene.

6.7 Habilitering

Habilitering inkluderer alle brukere av helse - og omsorgstjenesten som har behov for en
målrettet innsats for å opprettholde, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og
lære å mestre livet med funksjonsnedsettelse. Hovedansvaret for tjenester innen hab ilitering er
kommunalt, men spesialisthelsetjenesten skal sikre spesialisert tverrfaglig utredning,
diagnostikk og veiledning.

Innen habilitering er det mange overganger i et sårbart livsløpsperspektiv. Gode
samhandlingsarenaer og koordinerte tjenester b lir derfor vesentlig for å kunne tilby helhetlige
pasientforløp. Habilitering skal fremme personlig ansvar og mestringsfølelse, og det er
avgjørende at brukerne av tjenestene har en aktiv rolle på flere nivåer for å oppnå dette.

Vestre Viken har tre hoved fokus områder for habilitering:

• Rett pasient på rett nivå
• Sikre likeverdige og helhetlige tjenester på tvers av nivåene
• Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling

Rett pasient på rett nivå
Habilitering er et område hvor det stilles store krav til samarbei d og samhandling mellom de
ulike tjenesteyterne, uansett forvaltningsnivå. Vestre Viken ønsker å gjøre habiliteringsansvaret
tydeligere i samarbeidsavtalene med kommunene, og utvikle videre det formaliserte
samarbeidet gjennom nettverk og møteplasser med b åde brukere, kommuner og fagmiljøer i
Vestre Viken.
Det er behov for å avklare og konkretisere ansvars - og oppgavefordeling mellom Vestre Viken og
kommunene, spesielt når det gjelder oppfølging av store pasientgrupper, som blant annet
pasienter med utvikli ngshemming, autisme og muskelsyke.

Sikre likeverdige og helhetlige tjenester
Å se på pasientforløpet egner seg særskilt godt for denne gruppen , som i mange tilfeller får
tjenester fra mange aktører gjennom hele livet. For å sikre likeverdige tjenester vil Vestre Viken
prioritere arbeidet med standardiserte pasientforløp for store eller særskilt komplekse
pasientgrupper. I mplementering av allerede eksisterende pasientforløp skal sikres . D en
nasjonale prosessen for implementering av ny regional retningsli nje for barn og unge med
ervervet hjerneskade skal følges . Det skal utarbeide s og etablere s nye pasientforløp, som
pasientforløp for utredning og behandling av moderat og alvorlig grad av adferdsvansker ved
utviklingshemming for voksne.
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Habililteringsse nteret skal sikre et likeverdig tjenestetilbud i forhold til barn og unge med
autismespekterforstyrrelser (ASF). Barn og unge med ASF er en relativt stor pasientgruppe, med
et sammensatt og komplekst tilstandsbilde som krever høy kompetanse og langvarig op pfølging.
For å unngå uønsket variasjon i kompetanse og kvalitet i tilbudet, skal det i samarbeid mellom
habiliteringssenteret og avdeling for barne - og ungdomspsykiatri utarbeide s et pasientforløp for
denne pasientgruppen. P asientforløpet må sikre tydelig ansv arsavklaring mellom aktørene og
enhetlige faglige kriterier for utred ning og oppfølging av pasienter. Det skal etableres et
samarbeidsforum for kompetanseutveksling.

Kompetanse utvikling og - utveksling
Habiliteringstjenestens primæroppgaver har endre t seg betydelig de siste årene og er fremdeles
i endring. Bedre testmetoder og muligheter innenfor genetikk har ført til at utredning og
diagnostikk har blitt en stadig viktigere oppgave for spesialisthelsetjenesten. Vestre Viken må
sikre riktig kompetanse sammensetning for å møte dreiningen i pasientenes behov.

Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling når helsetjenester flyttes mellom nivåer blir
viktig for å levere tjenester av god kvalitet. I etablering og videreutvikling av ambulante - og
veilednings tjenester, må man se på hvilke muligheter som ligger i tjenesteutvikling og
teknologiske løsninger. Mulighetene innenfor dette området må utnyttes til det beste for både
tjenestemottakere og tjenesteytere.

6.8 Øyesykdommer

Vestre Viken har en av landets største øyeavdelinger med et bredt behandlingstilbud til
pasientene i helseområdet. Faglig vurdert er helseområdet stort nok til å gi grunnlag for
etablering av netthinnekirurgi. Det vil også være av betydning for annen kirur gi ved avdelingen.

Helse Sør - Øst RHF har vedtatt at netthinnekirurgi kun skal tilbys ved Oslo universitetssykehus
per nå, men at det skal gjøres en ny vurdering av funksjonsfordeling innen ulike fag etter at
regional utviklingsplan er vedtatt. Vestre Viken vil arbeide for at netthinnekirurgi på sikt kan
etableres i helseforetaket.

6.9 Prehospitale tjenester

Prehospitale tjenester i Vestre Viken dekker et stort geografisk område med både tett befolkede
og grisgrendte strøk. Det er også områder med stort in nslag av turister. B ehov et for
ambulansetransport har vært økende de siste årene, og en fortsatt økning vil kreve tilpasninger
for å sikre tilfredsstillende responstider og samlet tilbud. Vestre Viken arbeider med en bedre
transport av psykisk syke. Den te knologiske utviklingen med mindre omfangsrikt og mer mobilt
diagnostisk utstyr forventes å øke omfanget av prehospital diagnostikk og start av behandling.
Som eksempel gjøres det nå forsøk med CT i ambulanse som mulig gjør diagnostikk og
blodproppoppløsende (trombolytisk) behandling ved hjerneslag. Utviklingen vil kreve god
organisering og stille økte kompetansekrav.

Kommunene og Vestre Viken reviderte i 2016 samarbeidsavtalene om den akuttmedisinske
kjeden. Formålet er å sikre befolkningen trygge og gode akuttmedisinske tjenester. Gjennom
samarbeidsavtalen forplikter partene seg til gjensidig samordning og utvikling av den
akuttmedisinske kjeden som består av medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevakt,
fastlegetjenesten, kommunale øyeblikkelig hjelp døg nplasser, akutthjelpere i kommunen,
sykehusenes akuttmottak og ambulansetjenesten. Det er jevnlige samarbeidsmøter mellom
Vestre Viken og kommunene.
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Samarbeidet med de øvrige nødetatene skal videreutvikles. Arbeidet baseres i stor grad på
erfaringer fra de samlokaliserte nødmeldetjenestene i Drammen.

Ansvaret for prehospitale tjenester i Vestre Viken s helseområde er delt mellom Vestre Viken og
Oslo Universitetssykehus. Da Vestre Viken ble etablert, beholdt Oslo universitetssykehus
ansvaret for både Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ambula nsetjenesten og
pasientreiser for Asker og Bærum kommuner. Vestre Viken dekker tje n estene i resten av
helseområde t .

Det skjer flere endringer som påvirker de prehospitale tjenestene i helseforetaket i åre ne
fremover. Dagens AMK - sentral i Vestre Viken er samlokalisert med politiets operasjonssentral
og 110 - sentralen for brann og redning. Samlokaliseringen opphører når de to andre sentralene
flytter til Sør - Øst politidistrikts hovedsete i Tønsberg i 2018. K ommunestrukturen endres ved at
kommunene Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen til én kommune i 2020. Innbyggerne i
Røyken og Hurum skal imidlertid fortsatt ha Drammen sykehus som sitt lokalsykehusområde.
Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå flyttes fra Blakstad sykehus til nytt sykehus
i Drammen når dette står ferdig i 2025.

På denne bakgrunn har Vestre Viken og Oslo universitetssykehus i fellesskap startet et arbeid
for å utrede fremtidig organisering av de prehospitale tjeneste n e i Vestre Vikens
sykehusområde. . Det er lagt til grunn at fremtidig organisering av prehospitale tjenester skal gi
befolkningen i område t et godt tilbud, samtidig som det sikre r god ressursutnyttelse.
Utredningen er ikke ferdig , og fremtidig videre organisering av prehospitale tjenester i
helseforetaket er derfor ikke innarbeidet i denne utviklingsplanen.
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7 Eiendomsstrategi

7.1 Overordnet eiendomsstrategi

Vestre Viken skal ha hovedfokus på at alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt.
Aktiviteten skal planlegges og tilpasses endringer i behandlingsmønstre og behov og det skal
legges til rette lokaliteter for dette der det er mulig. All tilgjengelig teknologi og materialvalg
som kan gi driftsfordeler, skal benyttes. Ved valg av materialer skal det være fokus på miljø og
vedlikehold. Det skal legges til rette for innovasjon gjennom styrket infrastruktur og løsninger i
samarbeid med den regionale IKT - satsningen.

Vestre Viken innfører internhusleie fra januar 2018 og dette vil gi en bedre oversikt og
arealforvaltning for klinikkene og forvaltningen. Kostnader til drift av de forskjellige
bruksområdene vil komme i fokus og dette vil kunne gi en mer optimal bruk av lokalene.
Overordnet føring fra Helse Sør - Øst RHF er 10 % arealreduksjon og 10 % kostnads reduksjon
ved innføring av internhusleie.

Vestre Viken har et mål om å benytte eget eid areal og lite ekstern leie, hvis mulig.
Administrasjon i Vestre Viken er for tiden lokalisert i leide lokaler i Drammen. Det skal nå legges
en plan for hvor Vestre Vik ens administrasjonen skal lokaliseres i fremtiden og det må etableres
effektive og moderne kontorløsninger.

7.2 Somatikk

Konseptfasen for nytt Vestre Viken sykehus , med tilhørende tilleggsutredninger , ble ferdigstilt
høsten 2016 og styrebehandlet i Helse Sør - Øst RHF i februar 2017. Styrevedtaket slår fast at det
skal bygges et nytt sykehus på Brakerøya med samlokalisering av somatikk og sykehuspsykiatri.

Det er gjennomført en omfattende utredning av fremtidig utvikling og vedlikehold av
sykehusene i Bærum, K ongsberg og Ringerike (BRK - prosjektet). Planen for dette arbeidet er
vedtatt av styret i Vestre Viken. Denne oppgraderingen vil gi en teknisk tilstand og universell
utforming på eiendomsmassen som er iht. til eiers krav.

Nytt sykehus i Drammen skal stå fe rdig i 2025, mens utviklingen av de andre sykehusene pågår
frem mot 2027. Samlet sikrer dette Vestre Vikens kapasitetsbehov fram mot 2030.

Hallingdal sjukestugu på Ål har vært gjennom en større oppgradering i samarbeid med Ål
kommune. Samhandlingsreformen har vært grunnlaget for samarbeidet, og det vil kun være
behov for daglig drift og vedlikehold i årene fremover.

7.3 P sykisk helse vern og rus behandling

Klinikk for psykisk helse og rus har i dag aktivitet på en rekke lokasjoner. Det er et mål å få
samlet områdefunksjonene på færrest mulige og funksjonelle lokasjoner for å dekke krav til mer
effektiv drift og omstilling fra døgn til ambulerende og poliklin isk behandling. Samling vil være
kostnadsbesparende, samtidig som det vil være positivt for rekruttering av nye medarbeidere og
styrking av klinikkens fagmiljø.

Ved bygging av nytt sykehus i Drammen samlokaliseres hele sykehuspsykiatrien for voksne i
Ves tre Viken med dagens somatiske aktivitet ved Drammen sykehus. D et er i tillegg planlagt
senger for TSB og Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i nytt sykehus . BUP vil se på
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muligheter for å samle aktiviteten i forkant av innflytting. Dette vil påvir ke fremtidig
eiendomsstrategi for klinikken .

I hovedprinsippet er det ønskelig å samlokalisere DPS med somatikk der det lar seg gjøre. Ved
Kongsberg sykehus er Kongsberg DPS og BUP lokalisert i lokaler i tilknytning til sykehuset . For
Ringerike DPS er de t ønskelig å avvikle døgndriften på Røyse og flytte denne delen av
virksomheten til lokaler i tilknytning til Ringerike sykehus. Det er videre ønskelig å utrede
muligheten for samling av all døgnvirksomhet for DPS i Asker og Bærum i Dr. Høstsvei, som er i
nær tilknytning til Bærum sykehus, innen 2025. Ved Drammen DPS er det i 2017 gjort påbygging
for å samle døgn - og poliklinikkbehandling på Thorsberg. D rammen DPS blir derfor uten nær
tilknytning til et somatisk sykehus.

Seksjon for avrusning er i dag lok alisert på to steder, Haugesgate i Drammen og Ødegården i
Vikersund. Ødegården har en døgnavdeling som ikke tilfredsstiller krav til
spesialisthelsetjenesten og ønskes avviklet. Det skal utredes muligheter for å samle driften for
hele seksjonen. Dette komm er i tillegg til de planlagte 12 sengene ved nytt sykehus.

Fremtidige behandlingsmetoder vil være avgjørende for klinikkens behov for arealer. Klinikken
har stort fokus på dreining fra døgn - til dagbehandling, med blant annet betydelig reduksjon i
antall døgn senger i DPS. Samarbeid og fremtidig oppgavefordeling mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten vil også være av stor betydning.

7.4 P rehospit ale tjenester

Prehospitale tjenester disponerer i dag 15 ambulansestasjoner. S tasjonene i Bærum og på
Kongsberg, ligger i tilknytning til sykehuset og eies av helseforetaket. Øvrige
ambulansestasjoner leies av kommunene eller private eiere. Leie av areal i tilknytning til andre
kommunale helsetjenester kan bidra til utvikling av samhandlingsarenaer mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Bortsett fra ambulansestasjonene i Drammen og Kongsberg, har alle stasjonene akseptable
bygningsmessig forhold og dekker dagens arealbehov. Ambulansestasjonene ute i distriktene
tilfredsstiller i dag ikke krav til sanering og det må på sikt legges planer for dette.

Det er i dag ikke konkrete planer for endring eller reduksjon i antall ambulansestasjoner.
Behovet vu rderes løpende basert på forhold som endringer i bosettingsmønster og utbygging av
infrastruktur som vei og jernbane. Ved større befolkningssentra kan det i fremtiden være aktuelt
å etablere beredskapspunkter der utplassering av ambulanser ikke knyttes dir ekte opp til en
ambulansestasjon.

Alle ambulansestasjonene, unntatt Drammen, er tilpasset døgnbasert drift hvor personalet blant
annet har overnattingsfasiliteter. Flere av de øvrige større og sentrale stasjonene, vil på sikt gå
over til bemanning basert på skiftord ninger slik man har i Drammen. Denne type endringer vil
kunne kreve noen mindre bygningsmessige tilpasninger, men vil ikke kreve investeringer av
betydning.

Pasientreiser holder til i leide lokaler i Drammen. Fremtidig plassering av avdelinge n vil naturlig
ses på i sammenheng med valg av ny lokalitet for sentraladministrasjonen i helseforetaket.

Avhengig av fremtidig organisering av prehospitale tjenester, må det planlegges for ny
plassering av AMK - sentral.
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7.5 Avhending av eiendommer

I fore taksmøte i Helse Sør - Øst RHF 27.6.2008 ble det vedtatt å selge eiendommer som ikke
understøtter primærvirksomheten. Dette er i tråd med det regionale helseforetakets strategi og
målsetting om å redusere eiendomsmassen i regionen.

Vestre Viken eier fortsa tt noen barnehager og boliger, men de står på avhendingsplan for 2018 –
2021. Drammen sykehus og Blakstad sykehus skal avhendes i forkant av innflytting i nytt
sykehus i Drammen. Ved samling av funksjoner i psykisk helse vern og rus behandling vil
eiendommer fraflyttes. Disse skal fortløpende avhendes ved fraflytting.

7.6 Strategi etter 2026

Etter innflytting i nytt sykehus i Drammen og ferdigstilling av BRK - prosjektene, vil Vestre Viken
ha arealer som dekker behovet for det somatiske behandlingst ilbudet og psyki sk helsevern på
sykehus nivå f ram til 2030. Byggene vil også være på et akseptabelt teknis k nivå i forhold til eiers
krav . For å opprettholde tilstrekkelig tilstandsgrad på nye og oppgrad erte sykehusbygninger vil
det være behov for ordinært vedlikehold.

For å ha kontroll på årlige vedlikeholdskostnader skal det gjøres en beregning av
l ivssykluskostnader for hvert enkelt bygg . Dette må legges til grunn for å opprettholde
tilstanden på byggene og skal følge s opp ved årlig budsjettarbeid.
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7.7 Ordliste /forkortelser

AMK Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral med ansvar for medisinsk
nødmeldetjeneste

BUP Barne - og ungdomspsykiatri
DPS Distriksps y kiatrisk senter
FACT Flexible Assertive Community Treatment – Tverrfaglige team som utvikles i

samhandling mellom DPS, psy kisk helsevern på sykehus nivå og kommuner
LMS Lærings - og mestringssenter
MTU Medisinskteknisk utstyr
PasOpp Nasjonal brukererfaringsundersøkelse
PHR Psykisk helse og rus
PHT Prehospitale tjenester
SAMDATA Sammenlignende a nalyse r som omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse,

kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling

TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandli ng
VIP Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2216-7  Arkiv: M70 &00  

 

Sak: 18/18 

 

Saksprotokoll - Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet Rådmannens alternative forslag 2: 

«Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 2 vedtas» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Rådmannens forslag til alternativ 2 

fremmet av Bøhn (FrP), ble Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (FrP og Sp) som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2216-6   Arkiv: M70 &00  

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  
 

Forslag til vedtak: 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Endringer i forskrift om brannforebygging pålegger Ringerike kommune å etablere en 

feiertjeneste som ivaretar kravene i forskrift, også for hytter/fritidsboliger. For å kunne utføre 

denne utvidede tjenesten må finansiering avklares. Samtidig ønsker brannvesenet å etablere 

saksbehandlings- og tilsynsgebyr for fyrverkerisøknader. Brannvesenet ser da at det er 

hensiktsmessig å samle alle disse i en lokal forskrift slik at det er mer oversiktlig for brukere.  

Ettersom forskriften påvirker to forskjellige aktører og har forskjellig historikk, er 

vurderingene gjort separat. Henholdsvis feiing og saksbehandlingsgebyr for fyrverkerisalg. 

Vurderingen til administrasjonen står fortsatt som ved forrige behandling i HMA. 

 

 



- 

Tidligere behandling/vedtak  

Saken har vært opp i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ved to anledniger. 1. gang 

ble saken behandlet som sak 46/17 og fattet da følgende vedtak:  

 

Saken utsettes. Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere 

fremgår praktiske og økonomiske forhold.  

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt. 1 (Man betaler for utførte tjenester). 

 

2. gang saken ble behandlet var som sak 68/17 og hovedutvalget fattet da følgende vedtak:   

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 legges ut på høring i 6 

uker.  

 

Høringsuttalelser 

Saken har tidligere vært oppe i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning ved to tidligere 

anledninger. Administrasjonen ble bedt om å utredes ytterligere og gang nummer to for å sende 

forslaget ut på ut på høring med tilhørende alternativer.  

Saken har nå vært til offentlig høring hvor sakspapirene har ligget ute på Ringerike kommunes 

hjemmeside.  

 

Etter forrige behandling var det god dekning om høringen i Ringerikes blad med flere artikler, 

det var også lagt ut annonse i avisen med henvisning til hvor saksdokumentene kunne finnes og 

det var flere diskusjoner på facebook. Det kom til tross for dette ingen høringsuttalelser. 

 

 

Juridiske forhold 

Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2002 som har vært gjeldende til 

31.12.2015 har gitt en åpning for å unnlate fritidsboliger fra feiing og tilsyn som de fleste 

kommuner har benyttet seg av. Ny Forskrift om brannforebygging har endret på ordlyden i 

§17 slik at alle fyringsanlegg i byggverk som brukes til oppvarming skal bli feiet etter behov på 

lik linje som boliger. Byggverk defineres nå som hovedsak boliger og fritidsboliger.  

Gebyret om feiing er hjemlet i brann og eksplosjonsvernlovenv §28 2. ledd 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter 

i forbindelse med lagring av svart krutt inntil 50 kg. Dette igjen er hjemlet i brann og 

eksplosjonsvernloven. 

 

 



- 

FEIING 

 

Vurdering utført av administrasjonen. 

I dag gjennomfører Ringerike kommune feiertjenester på boliger i Ringerike og Hole. Det er et 

årlig gebyr som i utgangspunktet var tilpasset forskrift av 2002 men som fortsatt er gjeldende. 

Ny forskrift har ført til at feierne har startet å behovskartlegge hvert enkelt objekt for å sette et 

mer korrekt feieintervall på boliger. Feieren kan derfor oppleves noe mindre synlig for den 

enkelte beboer da hver enkelt feiersvenn bruker mer tid på Tilsyn og mindre på feiing, i tråd 

med ny forskrift.  

 

Det årlige gebyret sparer tjenesten for store administrasjonskostnader som ville ha kommet for 

å kreve inn gebyret. Ringerike kommune vedtok i 2004 at feiertjenesten skulle fakturere etter 

utført jobb og ikke som et flatt avgift (som det da ble vedtatt som).  Argumentene den gang 

var at boenhetene skulle betale etter faktisk utført tjeneste og at man skulle forebygge klager 

på feieravgiften. I 2011 ble en ny sak vedtatt for å tilbakeføre avgiften til en flat avgift.  

 

Grunnen til det var: 

 Antall skorsteiner som feies hvert år er vanskelig å planlegge på grunn av 

behovsprøving. 

 Hver enkelt ansatt har brukt svært mye tid på å håndtere tilbakemeldinger fra brukerne 

etter fakturering. Det skyltes spesielt tekniske problemer og svært høye gebyrsatser. 

 Ekstra kostnad for feiertjenstens fakturering, ca. 100 – 150.000 ekstra i 2011. 

 Økt antall klager.  

Erfaringene etter at flat avgift ble vedtatt er at feietjenesten har en forutsigbar og god økonomi. 

At det selvsagt kommer en del henvendelser i forbindelse med utfakturering sammen med 

andre gebyrer, men at det i hovedsak er stor forståelse rundt det når forklaringen kommer. 
 

Ved innføring av tilsvarende gebyr for fritidsboliger er det naturlig å tenke at det kommer en 

del henvendelser/klager. 

 

Det vil bli en utfordring å få kartlagt alle skorsteiner i hytteområdene og det er ikke mulig å få 

gjort dette i løpet av det første året og samtidig drive en forsvarlig feietjeneste. Det vil derfor 

bli lagt vekt på informasjon til hyttefolket samtidig som arbeidet vil starte. Det vil ta flere år før 

alle hyttene er kartlagt.  

 

Brannvesen med erfaring med hyttefeiing. 

Det er svært få brannvesen i dag som, etter vår kunnskap, gjennomfører feiertjenester på 

fritidsboliger. Lillehammer og Hol er noen av de få som har hyttefeiing. Dette er ikke 

sammenlignbart med våres situasjon da infrastrukturen og hyttenes utforming avviker fra våres 

tilstand. Unntaket er muligens nyere hyttefelt på Vikerfjell mens skogshyttene er eldre og 

vanskeligere tilgjengelig. For øvrig er de fleste kommuner i samme situasjon som Ringerike og 

Hole, at man er helt i startgropen i kartleggingsfasen. Dette fører til at det er lite erfaringsdata 

på dette område og vi selv må høste erfaringer. 
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Økonomi 

Etter råd fra EnviDan Momentum som på oppdrag utførte en økonomisk vurdering av 

selvkostområdet anbefales det å sette feiergebyret likt første året for så og differensieres. Det 

anbefales også å etablere et gebyr for medgått arbeidstid for de som ikke møter til avtalt tid.  

EDM er Ringerike kommunes konsulent i selvkostspørsmål og har god kjennskap til 

feiervesenets organisering. Det er lagt med en utregning for ett nytt årsverk for feiersvenn. Et 

grovt estimat er 773 500 for et nytt årsverk.  

 

 

Gjennomføringsplan 

Gjennomføring av feiing og tilsyn på de objektene som ikke tidligere har hatt besøk av feieren 

vil skje på en så skånsom måte som mulig. Det er ikke alle fritidsboliger som har 

tilfredsstillende adkomst som på bolighus. Selv om kravet er det samme kan det i noen tilfeller 

være aktuelt å feie nedenifra i samråd med eier. Da vil vi også gjøre vedkommende 

oppmerksom på at ansvaret ved nedsoting vil påhvile på eier. Alternativet er å skaffe tilveie 

tilfredsstillende adkomst som er hjemlet i forskrift. På denne måten blir sikkerheten til feieren 

ivaretatt i størst mulig grad. 

 

Den er viktig å presisere at den viktigste oppgaven ikke er feiing i seg selv men tilsynet 

sammen med feiing. Feieren er et av brannvesenets viktigste instrumenter for forebygging av 

brann i hjemmet. Det antas fra lokale og sentrale myndigheter at tilsynet vil gi meget gode 

forebyggende effekter mtp. på brann i fritidsboliger. 

 

Feie- og tilsynstjenesten er også en lovpålagt tjeneste derfor tolker administrasjonen det dithen 

at det ikke er nødvendig med tillatelse for ferdsel i utmark da det er hjemlet i §4 1. ledd 

bokstav a). 

 

Dersom kommunestyret vedtar fremlegget, er det ansett som nødvendig for brannvesenet å 

ansette en ny feiesvenn som kan bistå i arbeidet av hyttefeiing.  

Ettersom EnviDan momentom nå sier at det er tilstrekkelig å innlemme hyttene i eksisterende 

selvkostregnskap letter dette administrasjonsutgiftene betraktelig. 
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SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR FYRVERKERI 

 

Tidligere behandling vedtak  

Behandlingsgebyr av fyrverkerisøknader er ivaretatt i betalingsregulativet til kommunen. 

 

Juridiske forhold 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. 

Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter i forbindelse med lagring av 

svart krutt inntil 50 kg.  

Dette igjen er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven. 

 

Status i dag 

Det faktureres ikke for saksbehandling i dag noe som fører til at det er useriøse aktører som 

også søker. Samtidig går mye ressurser på å behandle søknader og føre tilsyn som kunne vært 

brukt på annen forebygging. Ved å ta betalt for tjenesten vil forhåpentlig vis færre søke og 

ressurser til primæroppgave bli frigitt. 

 

Økonomi                                             

Administrasjonen vurderer det dithen at det er små økonomiske konsekvenser. Det vil være en 

positiv endring i budsjettet. 
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ALTERNATIVE LØSNINGER 

 

Alternativ 1(Anbefalt løsning): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

Og §9-2 FOR-2002-06-26-922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av 

eksplosjonsfarlig stoff. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende 

forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av 

Kommunestyret. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 
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§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Alternativ 2 (Gebyr etter utført feiing): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

Og §9-2 FOR-2002-06-26-922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av 

eksplosjonsfarlig stoff. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende 

forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder etter utført feiing. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av 

Kommunestyret. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 

 

§ 8. Klager 
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Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Alternativ 3 (Uten Gebyr for fyrverkerisalg): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 

 

§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Rådmannens vurdering 

 

Forskriften vedtas og iverksettes fra og med kunngjøringsdato. Innkreving av gebyr iverksettes 

fra og med 01.01.2018 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen  

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/388-20   Arkiv: C00  

 

 

Allmenne Kulturformål 2017/18  
 

Forslag til vedtak: 

 

Allmenne kulturmidler for 2018 fordeles slik det framgår av saksframlegget. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken omfatter driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål i 2018. 

Tilskuddsordningen er gjort kjent gjennom Ringerike kommunes hjemmeside, lørdagsannonsen 

i Ringerikes Blad og sosiale medier. 

Det er kr 1 517 000 til fordeling. Tiltak og søknader er vurdert. I rådmannens vurdering er 

disse prioritert og midlene foreslått fordelt. 

Bakgrunn 

Kommunens vedtatte Handlingsprogram for 2018 gir oversikt over tilskudd til ulike formål 

(Handlingsprogram 2018, side 94). Tilskuddene er spesifisert på mottaker der det foreligger 

politiske vedtak på fast støtte, eller gyldige samarbeidsavtaler. 

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

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

for oppvekst og kultur og rådmannen fordeler disse tilskuddene. 

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

generell driftsstøtte i lavere størrelsesorden.  

I handlingsprogrammets oversikt over tilskudd er det oppført kr 1 517 000 til fordeling etter 

søknad. Denne rammen tilsvarer tilskudd gitt som engangstilskudd eller til mottakere der det 

ikke er foreligger politiske vedtak eller gyldige samarbeidsavtaler.  

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

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

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

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

å sikre profesjonell kunst av høy kvalitet. Kistefos-museet er et eksempel  

Andre er søkere som har fått tilskudd i flere år, men det foreligger ikke samarbeidsavtaler eller 

vedtak om fast tilskudd.  

Det er i 2017 inngått samarbeidsavtale mellom Positiv oppvekst og Ringerike kommune.  

Støtten til andre fritidsklubber blir og videreført. Det samme blir nivået på tilskuddet til 

løypekøring. 

Oversikt over søknader og vurdering ligger som vedlegg til saken. 

Retningslinjer for Driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennyttige formål 

 Utlysningsteksten: 

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

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

driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

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

aktivitetstilbud og folkehelse.   

Søknadsfrist er 31.12.17. Søknadene blir politisk behandlet. 

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

for kommende år. 

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

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

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

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

vedlegg) 

Søker Søknadssum: Forslag: 

Sokna Fritidsklubb 60 000 60 000 

Tyristrand Fritidsklubb 60 000 60 000 

Stiftelsen Positiv Oppvekst 550 000 550 000 

Løypekjøring 200 000 200 000 

   

Røde Kors 440 000 350 000 

KistefosMuseet 60 000 60 000 

Veien tilbake 50 000 50 000 

Buskerudmuseet 15 000 15 000 

DNT Ringerike   27 250 

Stiftelsen Amathea Uspesifisert 15 000 

Kirkens SOS 29 000 29 000 

Agora Rumi Uspesifisert 0 

Gatejuristen 80 000 60 000 

Buskerud Teater Uspesifisert 0 

Dronning Tyras Båtforening 55 750 40 750 

Total   1 517 000 

 

Rådmannens vurdering 

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

mot kunstarenaer, er en vanskelig øvelse. 

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

kunst av høy kvalitet, tradisjonskultur og folkehelsetiltak.  

Rådmannen har innstilt på å fordele den summen som ligger inne i kommunens 

handlningsprogram.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Oversikt over søknader 

Søknader 
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 Ringerike kommune, 07.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgaas 

 

saksbehandler: Victoria Irene Koch 
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Et alternativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning

Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
17107346
(16t2416_8)
Søknad om titskudd til cat€iurislên
hntandel avd. Hønefoss fo;20lB

Oslo, 18. desember 2018
Kontakþerson: Mathias Røed
Kontonummer: 5082 07 24876
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Internett
Mail

Skippergata 23, 0154 Oslo
23 l0 38 90
23 t0 38 9t

htç ://www. gatejuristen.no
post@gatejuristen.no

Søknad om tilskudd tit Gatejuristen Innlandet avd. Hønefoss 201 8

l.Innledning

Innledningsvis vil vi takke for kommunens tilstedeværelse i forbindelse med vår offisielle

åpning 19. januar 2017, hvor ordføreren stod for åpningen av Gatejuristen Hønefoss. Videre

er vi takknemlige for velviljen og engasjementet vi hittil har blitt møtt med i byen, etter at vi
høsten 2016 irrgikk et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, linjeforeningen for
bachelorstudenter i juss og advokatfirmaet Buttingsrud om oppstart av rettshjelpsvirksomhet i
Hønefoss.

Videre takker vi for den økonomiske støtten fra Ringerike kommune for 2017, og tillater oss

med dette å søke om støtte også for 2018.

2. Om Gatejuristens virksomhet på Hønefoss

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt et rusproblem, og startet opp i
Oslo i 2005. Siden den gang har virksomheten spredt seg til hele landet. Gatejuristen

Innlandet (inkl. Hønefoss) er organisert som en avdeling ved Gatejuristen Oslo, som igjen er

en virksomhet underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

Gatejuristens særpreg i Innlandet er at frivillige studenter med juridisk bakgrunn deltar i
klientsamtaler og saksbehandling. I godt samarbeid med det juridiske miljøet ved Høgskolen i
Lillehammer, nå Høgskolen i Innlandet, utviklet vi i 2014 en studentrettshjelpsmodell der

utvalgte studenter bistår i det juridiske arbeidet . I 2016 utvidet vi modellen til Hønefoss, hvor

studenter fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) bistår i det juridiske arbeidet. Hjelpen vi yter

er oppsøkende, noe som innebærer at vi møter klientene der de befinner seg. På Hønefoss

skjer dette i samarbeid med lokale aktører i rusomsorgen, primært i form av Villa'n som er

kommunens varmestue for rusavhengige i området.

Den juridiske bistanden på Hønefoss administreres og kvalitetssikres av en ansatt jurist og en

medarbeider i 60 % stilling. Prosjektperioden var satt til âvare fram til 1. juni 2017 , og viste

t



seg å være svært vellykket. Vi ønsker dertbr å videretbre avdeling Hønetbss som et

permanent tiltak i 2018. Basert på erfaringer fra andre steder er det grunn til å tro at behovet

for rettshjelp i ringeriksregionen er betydelig. Dette bekreftes av de erfaringene vi har gjort

oss på Hønefoss i løpet av høsten 2016 og20l7.

Våre saksmottak hos Villa'n foregår 2.hver torsdag. I tillegg avholdes mottak ved

Frelsesarmeen Hønefoss, ARA Tyri{ord og Guts Finnerud. Gatejuristen Hønefoss har i2017

tatt inn over 60 saker.

I samarbeid med det juridiske miljøet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) rekrutterte

Gatejuristen høsten 2017 åúte utvalgte jusstudenter til å bistå i det juridiske arbeidet som

saksbehandlere. Gatejuristens modell innebærer at vi med beskjedne økonomiske ressurser

kan gi rettshjelp av god kvalitet til mange. Tidligere erfaringer med bruk av studenter ved

Høgskolen i Innlandet har vist at timeprisen for én time rettshjelp har ligget på rundt 150

kroner. Til sammenligning er den offentlige timesatsen for fri rettshjelp 1020 kroner.

2.1 Organisering
Gatejuristen i Oslo har i løpet av tretten ôr med drift lykkes med å spre virksomheten til 14

norske byer. Flere av byene har egne kontorer, mens man andre steder har frivillighetsgrupper

tilknyttet et hovedkontor i en annen by. Gatejuristen Innlandet er samlokalisert med

Gatejuristen i Oslo. Dette innebærer kostnadsbesparelser, viktig erfaringsutveksling og

samarboid mollom den ansatte juristen og de ansatte ved Oslo-kontoret.

2.2 Samarbeidspartnere
På Hønefoss stiller HSN med vederlagsfritt utlån av et fullt utstyrt kontorlokale og som

faglige ressurspersoner for saksbehandlerne i Gatejuristen. Videre tilbyr advokatfirmaet

Buttingsnrd faglig veiledning til studentene. Det er også inngått samarbeiclsavtale mecl

linjeforeningen for bachelorstudiet i rettsvitenskap ved HSN for markedsføring, rekruttering

mv. Rekrutteringsfirmaet Harvey Nash har bistått vederlagsfritt i årets rekrutteringsprosess.

Dette innebærer at Gatejuristens tilstedeværelse på Hønefoss i stor grad er basert på en

dugnad fra lokale aktører.

2.3 Resultater
I2017 har Gatejuristen Hønefoss tatt imot over 60 saker fordelt på 40 klienter. Totalt

behandlet Gatejuristen Innlandet over 300 saker i 2017 .

Sakene som ble tatt im på Hønefoss i 2017 er i hovedsak fordelt som diagrammet untler viser.

De frivillige har nedlagt om lag1020 füvillighetstimer iløpet av 2017 i forbindelse med

arbeidet for klientene og etableringen på Hønefoss.
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3. Effekten av tiltaket

Kommunen vil gjennom sin støtte til Gatejuristen bidra ttl økt rettssikkerhet for en svært

sårbar gruppe. Vi når dem som ingen andre når. Klientene er ofte i liten grad selv i stand til å

oppsøke rettshjelpen, og Gatejuristens tilgjengelighet er derfor av meget stor betydning. I
tillegg til saksmottak annenhver uke har vi telefontid ved kontoret i Oslo alle hverdager

mellom kl. 9-1 5.30.

Vi erfarer at behovet for rettshjelp i regionen er stort. Videre er hjelpen av stor velferdsmessig

betydning for den enkelte, som for eksempel tak over hodet, nødhjelp eller rett til nødvendig

helsehjelp.

Mange saker vil videre være av stor samfunnsøkonomisk betydning, slik som å forhindre

utkastelse fra bolig eller bidra til avrusning og legemiddelassistert rehabilitering. Vi erfarer at

vi med hell har inntatt en rolle overfor N AV og hjelpeapparat som medfører et lavere

konfliktnivå når det oppstår usikkerhet og uenighet rundt rettighetsbildet til den enkelte klient.

Vi ønsker også å tilby økonomisk rådgivning via Gatas Økonom i 201 8.

4. Finansiering

Til virksomheten i Innlandet har Gatejuristen for 2017 mottattkr.l37I000 fra Justis- og

beredskapsdepartementet, viderefort i Statsbudsjettet for 2018. Selv om Justisdepartementet

stiller opp med hoveddelen av finansieringen, forventes det fra departementets side at også

lokale aktører bidrar med finansiering. I den videre driften for 201 8 vil prosjektet på Hønefoss

inngå i den ordinære driften av Gatejuristen Innlandet, men det er ventet at prosjektleder vil
bruke minimum 40 o/o av sin stilling på arbeidet med å følge opp de frivillige, bedrive

rekruttering og administrere driften.

Til Gatejuristens virksomhet i Innlandet for øvng, bidrar både Hamar og Lillehammer

kommune med finansiering, i tillegg til Hedmark Slkeskommune. På bakgrunn av dette

tillater vi oss å søke om 80 000 kr til Gatejuristens rettshjelpsvirksomhet på Hønefoss. Dette
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vil være et viktig bidrag for at vi skal kunne tilby gratis rettshjelp av god kvalitet til byens

rusavhengige.

Vi stiller gjerne til et møte for å fortelle mer om Gatejuristens virksomhet. Eventuelt kan vi
sende over mer informasjon dersom det er ønskelig. Vi vil uansett sende over vår årsrapport

snart er

Gatejuristen Innlandet, avd. Hønefoss søker med dette om et tilskudd for 2018 på

kr. 80 000 til tlrift på Hønefoss.

Med vennlig hilsen,

for Gatejuristen

Mathias

Fagsjef Avdeling Rus
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Fra: audun bakkerud [abakkerud@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.12.2017 08:42:50 

Emne: Re: Driftstilskudd/støtte - kulturmidler? 

Vedlegg:  

Hei! 
 
Jeg har ikke fått svar på denne mailen under, og har heller ikke fått bekreftet at den faktisk 
er mottatt av noen.  
Vil veldig gjerne ha svar på noe av dette, og særlig med tanke på å rekke evt søknadsfrister 
ville det vært nyttig. 
Forventer jo egentlig at et eller annet svar kommer fra en kommunal instans???   
 
Kopierer her slutten på første mail (lengst nedenfor). Dere finner en mer utførlig forklaring 
på hva jeg ser for meg at Agora Rumi kan/skal bli i resten av den teksten.  
 
"Med dette som utgangspunkt: HVA SKAL JEG GJØRE?  
Alt som kan være med på å stabilisere «Agora Rumi» så fort som mulig, ser jeg som en 
fantastisk mulighet til at dette kan skape spennende ringer i vannet; lokalt, kulturelt sett.     
Derfor har jeg ønske om å finne ut hva som kan være innafor gjeldende kriterier for støtte.  
  
Kan dere gi meg råd om hva jeg kan/bør søke på med dette utgangspunktet, og i hvilken 
form søknaden bør sendes? 
Er det formaliteter ut over det som antydes her over som må utsjekkes og tydeliggjøres?  
Hvor mye av programmet må være klarlagt i detalj idet søknaden sendes? 
Er et generelt driftstilskudd verdt et forsøk? 
Er støtte til enkelt-eventer tenkbart for «Agora Rumi - Program V18» (f eks), eller må det i så 
fall søkes til hvert enkelt program-punkt (evt noen av dem)? Hvor konkret må programmet til 
arrangementet i så fall være?     
Er det evt noen andre midler dere ser det er relevant å søke på – i fylket, eller andre 
kulturinstitusjoner?  
   
Takk for alle tilbakemeldinger og råd, og gjerne såpass tidlig at jeg kan rekke evt 
søknadsfrister!"  
         
 
Mvh 
Audun Bakkerud 
Lagesens gate 14 
3513 Hønefoss 
91865494 
  
  
 

 



From: audun bakkerud <abakkerud@hotmail.com> 
Sent: Sunday, November 5, 2017 12:45 AM 
To: postmottak@ringerike.kommune.no 
Subject: Driftstilskudd/støtte - kulturmidler?  
  
Supplement til mailen sendt tidligere i kveld: Facebook-siden til Agora Rumi. 
Siden vil bli aktualisert og "brushet opp" fram mot renessanse/ny aktivitet fra nyttår. 
 
https://www.facebook.com/Agora-Rumi-Kulturkafe-Rumi-935373489846977/ 

 

Agora Rumi - Kulturkafe Rumi - 

Home | Facebook 

www.facebook.com 

Agora Rumi - Kulturkafe Rumi, Hønefoss, 

Norway. 103 likes. Et sporadisk møtested for 

kulturelle opplevelser og eksistensiell påfyll, 

omgitt av... 

 

 

 
From: audun bakkerud 
Sent: Saturday, November 4, 2017 10:47 PM 
To: postmottak@ringerike.kommune.no 
Subject: Driftstilskudd/støtte - kulturmidler?  
  
Hei! 
  
Jeg vil gjerne vite litt mer om muligheter for å søke støtte til kultur, og hvilke midler/potter, 
og søkealternativer/-former, jeg bør benytte meg av i de aktuelle tilfeller.  
  
For to år siden begynte jeg et samarbeid med Rumi Restaurant, der jeg gjorde avtale om å få 
benytte lokalet på ellers presumptivt rolige restaurant-kvelder, for så å kunne anvende det 
sjarmerende og særpregede lokalet til små kultur-happenings. Mitt ønske med det jeg kalte 
«Agora Rumi» var å få til en kulturnisje i byen/regionen, som kunne presentere litt «smale» 
kulturopplevelser, og gjerne litt på siden av det som dominerer byens rikholdige tilbud, som 
et slags supplement med et eget preg.  
  
De fire seansene jeg rakk å gjennomføre høsten 2015 illustrerer noe av det jeg ønsket å få til: 



 Intimkonsert med Solfrid Molland, hvor hun med trekkspill og klaver framførte egne 
sanger, og sanger knyttet til hennes engasjement for sigøynermusikk og romafolket 
situasjon, verdighet og musikalske kultur-arv.    

 Fortellerkveld/diktopplesningskveld tilknyttet den persiske mystiker, kjærlighets- og 
vidsoms-dikter, Rumi (1200-tallet) – som restauranten er oppkalt etter, med Mehda 
Zolfaqari (kjent bl a for å samarbeide med Svein Tinnberg om fortelliinger fra Bibelen 
og Koranen, samt skuespiller Grete Ryen og den norsk-libanesiske musikeren Geko 
Fattal).         

 Filosofisk samtale mellom Christian Lysvaag (filosof og frilansskribent) og Øystein 
Rakkenes (mangeårig anker for NRK P2’s kulturprogrammer, seinere talsmann for 
Dalai Lama, og nå frilanser med blant annet filmproduksjon om en kvinnelig ildsjel i 
Burundi, som jobber for gjenoppbygging og forsoning etter folkemordet på 1990-
tallet). Samtalen dreide seg om deres interesseområder, og de intervjuet på et vis 
hverandre, før samtalen fortsatte i friere flyt. Om søvn, våkenhet og drømmer, om 
«lucid dreams», hjerneforskning og bevissthet, åndelige tradisjoner i vesten og i 
India, menneskelig vilkår under ekstreme forhold, hva er menneskets muligheter, til 
frihet og utfoldelse?  

 Lokalt forankrede Johan Kjørstad og jeg framførte vårt eget produkt «Mozaikk», en 
slags poetisk og legende-aktig fortelling, hvor Johans musikk møtte mine tekster.  

  
Alle seansene ble på sett og vis vellykkede – og de som var der var fornøyde. Men det ble 
forholdsvis beskjedent frammøte, og da jeg hadde som utgangspunkt at proffe folk skulle ha 
seriøst betalt – førte de to førstnevnte seansene, med tilliggende krav til brukbart lydanlegg 
etc, til at jeg gikk personlig underskudd på forsøkene (på tross av at de siste to ble utført 
uten honorar-utgifter). 
  
Jeg har siden hatt som ønske å sett i gang igjen, men med bedre forberedelser, bedre 
informasjonsflyt/utadvendt synliggjøring, langsiktig programfastsetting for regelmessige 
seanser/eventer (ca to onsdager i måneden, planlagt for halvår av gangen), og utlegging av 
muligheter for forhåndssalg av billetter gjennom Ringbillett.       
     
Planlegger på denne bakgrunn renessanse for «Agora Rumi» fra nyttår, med snarlig 
fastsetting av onsdagsdatoer fram til mai, og er i gang med å inngå de første avtalene for 
V18. Rumi Restaurant har gitt klarsignal til at jeg kan velge onsdager jeg vil benytte, og at jeg 
kan disponere dette til Agora Rumi på avtalte dager. Restauranten vil selvsagt på vanlig vis 
holde åpent, men med kulturprogrammet som fokus for kvelden. Det er også mulig at de i 
noen tilfeller vil gi spesielle tilbud til de som kjøper billetter – men det er i så fall noe som 
ikke knyttes direkte til «Agora Rumi»’s plattform.  
  
Visjonen min er å veksle mellom litt smale artister utenfra, med intimkonserter som gir noe 
annet enn det som ellers tilbys i byen – og lokale artister på vei fram, eller med konsepter litt 
på siden av det de ellers er kjent for? Det kan være fortellerkvelder, kortfilmvisninger 
m/foredrag, poesikvelder, filosofiske samtaler og litterære foredragsaftenermm. 
Kort sagt: «smale», dyktige artister utenfra,  med særpreg og noe på hjertet, og/eller 
fødselshjelp for lokale, lekende og kreative sjeler. Og det skal være sjangermangfold og en 



arena for kulturmøter – f eks aktuelle stemmer, i sang eller tale, som representerer møter 
mellom mennesker i en flerkulturell hverdag.        
  
«Agora Rumi» vil bli organisert ut fra mitt konsept, på egne bein, og har ikke noe med 
restauranten å gjøre direkte – men ved å fylle lokalet på dager som ellers er rolige, er det en 
mulig felles win-win-situasjon for Agora Rumi (praktfullt, intimt og gratis lokale) og Rumi 
restaurant (flere besøkende, kulturell inspirasjon i et lokale allerede preget av kunst, vakre 
gjenstander og vakre mosaikker laget av innehaveren selv).  
  
I og med at dette er et offentlig tilgjengelig lokale og åpent for publikum til enhver tid, 
regner jeg med at det kan betraktes som allment kulturtilbud innenfor Agora Rumi’s 
programfestede tidspunkter/aktiviteter.     
    
Delvis vil dette bli organisert med forankring i mitt enkeltmannsforetak ABComenius, 
definert som utvikling av kulturprogrammer og eventer. Bl a for å kunne gradvis bygge opp 
en «redskapsbod» til bruk ved eventene, som enkelt lydanlegg, prosjektor, rekvisitter etc – 
noe jeg nok i begynnelsen vil måtte leie inn.  
  
Målsettingen er basert på å honorere proffe kunstnere/artister seriøst, å kunne honorere 
nybegynnere/amatører med ambisjoner/dyktighet i en grad som er 
symbolsk/inspirerende/verdsettende, men også tidvis kunne ha seanser uten honorarer (f 
eks poesi-kvelder m åpen mic etc). Uansett er målet mitt å kunne stabilisere dette på et vis 
som er bærekraftig, hvor jeg kan utgiftsføre nødvendige utgifter (utstyr, tjenester, 
opptredener) i en helhetlig sammenheng, men også at evt overskudd (hvis det faktisk 
begynner å komme bra med folk, hvilket jeg har tro på er mulig!) etter honorar/lydutgifter 
etc IKKE er tenkt tatt ut som profitt fra ABComenius, men skal legges inn i et fond/pott for 
«Agora Rumi»’s videre programtilbud. «Agora Rumi» vil slik sett bli definert som en del av 
ABComenius’ virksomhet, men vil ha et eget regnskap knyttet til programmet, hvor målet er 
å skape en levedyktig kulturnisje og et inspirerende møtested for folk (utøvende og/eller 
mottakende!). Hvis det etter honorering etc viser seg gradvis å bygge seg opp noe verdier – 
vil det fortløpende vurderes hvordan dette vil kunne legges inn i ekstra attraktive 
gjester/artister V eler H, evt i en ekstra serie med konserter (eller en mini-festival i bakgårds-
restauranten hos Rumi på sommeren?), evt i billig prising av billetter ved enkelte 
anledninger etc…    
  
Med dette som utgangspunkt: HVA SKAL JEG GJØRE?  
Alt som kan være med på å stabilisere «Agora Rumi» så fort som mulig, ser jeg som en 
fantastisk mulighet til at dette kan skape spennende ringer i vannet; lokalt, kulturelt sett.     
Derfor har jeg ønske om å finne ut hva som kan være innafor gjeldende kriterier for støtte.  
  
Kan dere gi meg råd om hva jeg kan/bør søke på med dette utgangspunktet, og i hvilken 
form søknaden bør sendes? 
Er det formaliteter ut over det som antydes her over som må utsjekkes og tydeliggjøres?  
Hvor mye av programmet må være klarlagt i detalj idet søknaden sendes? 
Er et generelt driftstilskudd verdt et forsøk? 



Er støtte til enkelt-eventer tenkbart for «Agora Rumi - Program V18» (f eks), eller må det i så 
fall søkes til hvert enkelt program-punkt (evt noen av dem)? Hvor konkret må programmet 
til arrangementet i så fall være?     
Er det evt noen andre midler dere ser det er relevant å søke på – i fylket, eller andre 
kulturinstitusjoner?  
  
  
Takk for alle tilbakemeldinger og råd, og gjerne såpass tidlig at jeg kan rekke evt 
søknadsfrister!  
         
Mvh 
Audun Bakkerud 
Lagesens gate 14 
3513 Hønefoss 
91865494 
  
ABComenius 
Org nr: 984493673 
  
  
  
Sendt fra E-post for Windows 10 
  



Fra: Styreleder DNT Ringerike [styreleder.dntringerike@dnt.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.11.2017 14:03:31 

Emne: Turinformasjonstavler 

Vedlegg: Outlook-1503488203.png; c27505_28d5c815798d493f8ef7e9d0a5f38f20.jpg 

Hei, 
 
Vi har to store stiprosjekt i Hønefoss sentrum, Elvelangs og Vassfarstien som vi nå 
planlegger. Til disse stiene ønsker vi på strategiske plasser å sette opp turinformasjonstavler 
med kart, bilder og informasjon om stedet slik at turister og turgåere lettere kan se hva som 
er av turtilbud i og rundt Hønefoss sentrum. Vi har fått bevilget midler igjennom 
Turskiltprosjektet til disse tiltakene og Ringerike kommune er en av bidragsyterne sammen 
med Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigstiftelsen. 
 
Vi tenker at tavlene skal sette opp i en stålkonstruksjon som er værbestandig, 
vedlikeholdseffektiv og estetisk fine å se på. 
 
Elvelangs 
Dette er et prosjekt med en sammenhengende sti som går fra Benterud i sør til Hovsenga i 
nord og er på ca. 7,5 km totalt. Vi ønsker å sette opp 5 turinformasjonstavler langs denne 
stien. Områdene vi har sett for oss er Benterud, Schjongslunden, Petersøya, Glatved brygge 
og Hovsenga. Vi har tatt utgangspunkt i å plassere tavlene på kommunale tomter. Dette er 
våre forslag: 
 
Benterud: Gnr/bnr 39/1. Ved nedkjøring til båtutsetting. Her starter også stien. 
Schjongslunden: Gnr/bnr 318/346. Helt sør ved stranda. 
Petersøya: Gnr/bnr 318/250. Til venstre når man kommer opp på flaten. Der stien kommer 
ut. 
Glatved brygge: Gnr/bnr 317/146. Så nærme selve brygga som mulig slik at flest mulig ser 
den. 
Hovsenga: Gnr/bnr 87/1. Helt øst ved badeplassen. 
 
Vassfarstien 
Dette er et prosjekt med sammenhengende sti som går fra Hønefoss sentrum til Vassfaret og 
er på ca. 100 km totalt. Stien skal gå via 7 av våre turisthytter slik at det blir akseptable 
dagsmarsjer og mulighet for å kunne overnatte mellom hver etappe. Siden stien starter i 
Hønefoss hadde det vært ønskelig med en turinformasjonstavle på Søndre torv. Her tenker 
vi også at vi kunne hatt en generell turinformasjonstavle som dekker hele Ringeriksregionen. 
Med alt av turtips og informasjon. Dette føler vi er noe Hønefoss mangler og kunne hatt god 
nytte av. 
 
Vi håper at vi kan få komme på et møte med dere for å fortelle mer om våre prosjekter og 
vise dere litt mer hva vi tenker. Jeg legger ved et bilde som eksempel for hvordan dette er 
gjort i Gjøvik. 
 
Håper på raskt og positiv tilbakemelding. 
 



Med vennlig hilsen 
 
Tom-Erik Bakkely Aasheim 
Styreleder DNT Ringerike 
 
Postboks 51, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Osloveien 10. 
 
Tlf.: 409 17 812 
E-post: styreleder.dntringerike@dnt.no 
Web: http://www.dntringerike.no 
 

 



Dette dokumentet mangler



Fra: audun bakkerud [abakkerud@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.11.2017 00:45:42 

Emne: Driftstilskudd/støtte - kulturmidler? 

Vedlegg:  

Supplement til mailen sendt tidligere i kveld: Facebook-siden til Agora Rumi. 
Siden vil bli aktualisert og "brushet opp" fram mot renessanse/ny aktivitet fra nyttår. 
 
https://www.facebook.com/Agora-Rumi-Kulturkafe-Rumi-935373489846977/ 

 

Agora Rumi - Kulturkafe Rumi - 

Home | Facebook 

www.facebook.com 

Agora Rumi - Kulturkafe Rumi, Hønefoss, 

Norway. 103 likes. Et sporadisk møtested for 

kulturelle opplevelser og eksistensiell påfyll, 

omgitt av... 

 

 

 
From: audun bakkerud 
Sent: Saturday, November 4, 2017 10:47 PM 
To: postmottak@ringerike.kommune.no 
Subject: Driftstilskudd/støtte - kulturmidler?  
  
Hei! 
  
Jeg vil gjerne vite litt mer om muligheter for å søke støtte til kultur, og hvilke midler/potter, 
og søkealternativer/-former, jeg bør benytte meg av i de aktuelle tilfeller.  
  
For to år siden begynte jeg et samarbeid med Rumi Restaurant, der jeg gjorde avtale om å få 
benytte lokalet på ellers presumptivt rolige restaurant-kvelder, for så å kunne anvende det 
sjarmerende og særpregede lokalet til små kultur-happenings. Mitt ønske med det jeg kalte 
«Agora Rumi» var å få til en kulturnisje i byen/regionen, som kunne presentere litt «smale» 
kulturopplevelser, og gjerne litt på siden av det som dominerer byens rikholdige tilbud, som 
et slags supplement med et eget preg.  
  
De fire seansene jeg rakk å gjennomføre høsten 2015 illustrerer noe av det jeg ønsket å få til: 



 Intimkonsert med Solfrid Molland, hvor hun med trekkspill og klaver framførte egne 
sanger, og sanger knyttet til hennes engasjement for sigøynermusikk og romafolket 
situasjon, verdighet og musikalske kultur-arv.    

 Fortellerkveld/diktopplesningskveld tilknyttet den persiske mystiker, kjærlighets- og 
vidsoms-dikter, Rumi (1200-tallet) – som restauranten er oppkalt etter, med Mehda 
Zolfaqari (kjent bl a for å samarbeide med Svein Tinnberg om fortelliinger fra Bibelen 
og Koranen, samt skuespiller Grete Ryen og den norsk-libanesiske musikeren Geko 
Fattal).         

 Filosofisk samtale mellom Christian Lysvaag (filosof og frilansskribent) og Øystein 
Rakkenes (mangeårig anker for NRK P2’s kulturprogrammer, seinere talsmann for 
Dalai Lama, og nå frilanser med blant annet filmproduksjon om en kvinnelig ildsjel i 
Burundi, som jobber for gjenoppbygging og forsoning etter folkemordet på 1990-
tallet). Samtalen dreide seg om deres interesseområder, og de intervjuet på et vis 
hverandre, før samtalen fortsatte i friere flyt. Om søvn, våkenhet og drømmer, om 
«lucid dreams», hjerneforskning og bevissthet, åndelige tradisjoner i vesten og i 
India, menneskelig vilkår under ekstreme forhold, hva er menneskets muligheter, til 
frihet og utfoldelse?  

 Lokalt forankrede Johan Kjørstad og jeg framførte vårt eget produkt «Mozaikk», en 
slags poetisk og legende-aktig fortelling, hvor Johans musikk møtte mine tekster.  

  
Alle seansene ble på sett og vis vellykkede – og de som var der var fornøyde. Men det ble 
forholdsvis beskjedent frammøte, og da jeg hadde som utgangspunkt at proffe folk skulle ha 
seriøst betalt – førte de to førstnevnte seansene, med tilliggende krav til brukbart lydanlegg 
etc, til at jeg gikk personlig underskudd på forsøkene (på tross av at de siste to ble utført 
uten honorar-utgifter). 
  
Jeg har siden hatt som ønske å sett i gang igjen, men med bedre forberedelser, bedre 
informasjonsflyt/utadvendt synliggjøring, langsiktig programfastsetting for regelmessige 
seanser/eventer (ca to onsdager i måneden, planlagt for halvår av gangen), og utlegging av 
muligheter for forhåndssalg av billetter gjennom Ringbillett.       
     
Planlegger på denne bakgrunn renessanse for «Agora Rumi» fra nyttår, med snarlig 
fastsetting av onsdagsdatoer fram til mai, og er i gang med å inngå de første avtalene for 
V18. Rumi Restaurant har gitt klarsignal til at jeg kan velge onsdager jeg vil benytte, og at jeg 
kan disponere dette til Agora Rumi på avtalte dager. Restauranten vil selvsagt på vanlig vis 
holde åpent, men med kulturprogrammet som fokus for kvelden. Det er også mulig at de i 
noen tilfeller vil gi spesielle tilbud til de som kjøper billetter – men det er i så fall noe som 
ikke knyttes direkte til «Agora Rumi»’s plattform.  
  
Visjonen min er å veksle mellom litt smale artister utenfra, med intimkonserter som gir noe 
annet enn det som ellers tilbys i byen – og lokale artister på vei fram, eller med konsepter litt 
på siden av det de ellers er kjent for? Det kan være fortellerkvelder, kortfilmvisninger 
m/foredrag, poesikvelder, filosofiske samtaler og litterære foredragsaftenermm. 
Kort sagt: «smale», dyktige artister utenfra,  med særpreg og noe på hjertet, og/eller 
fødselshjelp for lokale, lekende og kreative sjeler. Og det skal være sjangermangfold og en 



arena for kulturmøter – f eks aktuelle stemmer, i sang eller tale, som representerer møter 
mellom mennesker i en flerkulturell hverdag.        
  
«Agora Rumi» vil bli organisert ut fra mitt konsept, på egne bein, og har ikke noe med 
restauranten å gjøre direkte – men ved å fylle lokalet på dager som ellers er rolige, er det en 
mulig felles win-win-situasjon for Agora Rumi (praktfullt, intimt og gratis lokale) og Rumi 
restaurant (flere besøkende, kulturell inspirasjon i et lokale allerede preget av kunst, vakre 
gjenstander og vakre mosaikker laget av innehaveren selv).  
  
I og med at dette er et offentlig tilgjengelig lokale og åpent for publikum til enhver tid, 
regner jeg med at det kan betraktes som allment kulturtilbud innenfor Agora Rumi’s 
programfestede tidspunkter/aktiviteter.     
    
Delvis vil dette bli organisert med forankring i mitt enkeltmannsforetak ABComenius, 
definert som utvikling av kulturprogrammer og eventer. Bl a for å kunne gradvis bygge opp 
en «redskapsbod» til bruk ved eventene, som enkelt lydanlegg, prosjektor, rekvisitter etc – 
noe jeg nok i begynnelsen vil måtte leie inn.  
  
Målsettingen er basert på å honorere proffe kunstnere/artister seriøst, å kunne honorere 
nybegynnere/amatører med ambisjoner/dyktighet i en grad som er 
symbolsk/inspirerende/verdsettende, men også tidvis kunne ha seanser uten honorarer (f 
eks poesi-kvelder m åpen mic etc). Uansett er målet mitt å kunne stabilisere dette på et vis 
som er bærekraftig, hvor jeg kan utgiftsføre nødvendige utgifter (utstyr, tjenester, 
opptredener) i en helhetlig sammenheng, men også at evt overskudd (hvis det faktisk 
begynner å komme bra med folk, hvilket jeg har tro på er mulig!) etter honorar/lydutgifter 
etc IKKE er tenkt tatt ut som profitt fra ABComenius, men skal legges inn i et fond/pott for 
«Agora Rumi»’s videre programtilbud. «Agora Rumi» vil slik sett bli definert som en del av 
ABComenius’ virksomhet, men vil ha et eget regnskap knyttet til programmet, hvor målet er 
å skape en levedyktig kulturnisje og et inspirerende møtested for folk (utøvende og/eller 
mottakende!). Hvis det etter honorering etc viser seg gradvis å bygge seg opp noe verdier – 
vil det fortløpende vurderes hvordan dette vil kunne legges inn i ekstra attraktive 
gjester/artister V eler H, evt i en ekstra serie med konserter (eller en mini-festival i bakgårds-
restauranten hos Rumi på sommeren?), evt i billig prising av billetter ved enkelte 
anledninger etc…    
  
Med dette som utgangspunkt: HVA SKAL JEG GJØRE?  
Alt som kan være med på å stabilisere «Agora Rumi» så fort som mulig, ser jeg som en 
fantastisk mulighet til at dette kan skape spennende ringer i vannet; lokalt, kulturelt sett.     
Derfor har jeg ønske om å finne ut hva som kan være innafor gjeldende kriterier for støtte.  
  
Kan dere gi meg råd om hva jeg kan/bør søke på med dette utgangspunktet, og i hvilken 
form søknaden bør sendes? 
Er det formaliteter ut over det som antydes her over som må utsjekkes og tydeliggjøres?  
Hvor mye av programmet må være klarlagt i detalj idet søknaden sendes? 
Er et generelt driftstilskudd verdt et forsøk? 



Er støtte til enkelt-eventer tenkbart for «Agora Rumi - Program V18» (f eks), eller må det i så 
fall søkes til hvert enkelt program-punkt (evt noen av dem)? Hvor konkret må programmet 
til arrangementet i så fall være?     
Er det evt noen andre midler dere ser det er relevant å søke på – i fylket, eller andre 
kulturinstitusjoner?  
  
  
Takk for alle tilbakemeldinger og råd, og gjerne såpass tidlig at jeg kan rekke evt 
søknadsfrister!  
         
Mvh 
Audun Bakkerud 
Lagesens gate 14 
3513 Hønefoss 
91865494 
  
ABComenius 
Org nr: 984493673 
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Fra: audun bakkerud [abakkerud@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.11.2017 22:47:50 

Emne: Driftstilskudd/støtte - kulturmidler? 

Vedlegg:  

Hei! 
 
Jeg vil gjerne vite litt mer om muligheter for å søke støtte til kultur, og hvilke midler/potter, og søkealternativer/-former, jeg bør benytte meg av i de 
aktuelle tilfeller.  
 
For to år siden begynte jeg et samarbeid med Rumi Restaurant, der jeg gjorde avtale om å få benytte lokalet på ellers presumptivt rolige restaurant-kvelder, 
for så å kunne anvende det sjarmerende og særpregede lokalet til små kultur-happenings. Mitt ønske med det jeg kalte «Agora Rumi» var å få til en 
kulturnisje i byen/regionen, som kunne presentere litt «smale» kulturopplevelser, og gjerne litt på siden av det som dominerer byens rikholdige tilbud, som 
et slags supplement med et eget preg.  
 
De fire seansene jeg rakk å gjennomføre høsten 2015 illustrerer noe av det jeg ønsket å få til: 

 Intimkonsert med Solfrid Molland, hvor hun med trekkspill og klaver framførte egne sanger, og sanger knyttet til hennes engasjement for 
sigøynermusikk og romafolket situasjon, verdighet og musikalske kultur-arv.    

 Fortellerkveld/diktopplesningskveld tilknyttet den persiske mystiker, kjærlighets- og vidsoms-dikter, Rumi (1200-tallet) – som restauranten er 
oppkalt etter, med Mehda Zolfaqari (kjent bl a for å samarbeide med Svein Tinnberg om fortelliinger fra Bibelen og Koranen, samt skuespiller Grete 
Ryen og den norsk-libanesiske musikeren Geko Fattal).         

 Filosofisk samtale mellom Christian Lysvaag (filosof og frilansskribent) og Øystein Rakkenes (mangeårig anker for NRK P2’s kulturprogrammer, 
seinere talsmann for Dalai Lama, og nå frilanser med blant annet filmproduksjon om en kvinnelig ildsjel i Burundi, som jobber for gjenoppbygging og 
forsoning etter folkemordet på 1990-tallet). Samtalen dreide seg om deres interesseområder, og de intervjuet på et vis hverandre, før samtalen 
fortsatte i friere flyt. Om søvn, våkenhet og drømmer, om «lucid dreams», hjerneforskning og bevissthet, åndelige tradisjoner i vesten og i India, 
menneskelig vilkår under ekstreme forhold, hva er menneskets muligheter, til frihet og utfoldelse?  

 Lokalt forankrede Johan Kjørstad og jeg framførte vårt eget produkt «Mozaikk», en slags poetisk og legende-aktig fortelling, hvor Johans musikk 
møtte mine tekster.  

 



Alle seansene ble på sett og vis vellykkede – og de som var der var fornøyde. Men det ble forholdsvis beskjedent frammøte, og da jeg hadde som 
utgangspunkt at proffe folk skulle ha seriøst betalt – førte de to førstnevnte seansene, med tilliggende krav til brukbart lydanlegg etc, til at jeg gikk personlig 
underskudd på forsøkene (på tross av at de siste to ble utført uten honorar-utgifter). 
 
Jeg har siden hatt som ønske å sett i gang igjen, men med bedre forberedelser, bedre informasjonsflyt/utadvendt synliggjøring, langsiktig 
programfastsetting for regelmessige seanser/eventer (ca to onsdager i måneden, planlagt for halvår av gangen), og utlegging av muligheter for forhåndssalg 
av billetter gjennom Ringbillett.       
     
Planlegger på denne bakgrunn renessanse for «Agora Rumi» fra nyttår, med snarlig fastsetting av onsdagsdatoer fram til mai, og er i gang med å inngå de 
første avtalene for V18. Rumi Restaurant har gitt klarsignal til at jeg kan velge onsdager jeg vil benytte, og at jeg kan disponere dette til Agora Rumi på 
avtalte dager. Restauranten vil selvsagt på vanlig vis holde åpent, men med kulturprogrammet som fokus for kvelden. Det er også mulig at de i noen tilfeller 
vil gi spesielle tilbud til de som kjøper billetter – men det er i så fall noe som ikke knyttes direkte til «Agora Rumi»’s plattform.  
 
Visjonen min er å veksle mellom litt smale artister utenfra, med intimkonserter som gir noe annet enn det som ellers tilbys i byen – og lokale artister på vei 
fram, eller med konsepter litt på siden av det de ellers er kjent for? Det kan være fortellerkvelder, kortfilmvisninger m/foredrag, poesikvelder, filosofiske 
samtaler og litterære foredragsaftenermm. 
Kort sagt: «smale», dyktige artister utenfra,  med særpreg og noe på hjertet, og/eller fødselshjelp for lokale, lekende og kreative sjeler. Og det skal være 
sjangermangfold og en arena for kulturmøter – f eks aktuelle stemmer, i sang eller tale, som representerer møter mellom mennesker i en flerkulturell 
hverdag.        
 
«Agora Rumi» vil bli organisert ut fra mitt konsept, på egne bein, og har ikke noe med restauranten å gjøre direkte – men ved å fylle lokalet på dager som 
ellers er rolige, er det en mulig felles win-win-situasjon for Agora Rumi (praktfullt, intimt og gratis lokale) og Rumi restaurant (flere besøkende, kulturell 
inspirasjon i et lokale allerede preget av kunst, vakre gjenstander og vakre mosaikker laget av innehaveren selv).  
 
I og med at dette er et offentlig tilgjengelig lokale og åpent for publikum til enhver tid, regner jeg med at det kan betraktes som allment kulturtilbud 
innenfor Agora Rumi’s programfestede tidspunkter/aktiviteter.     
    
Delvis vil dette bli organisert med forankring i mitt enkeltmannsforetak ABComenius, definert som utvikling av kulturprogrammer og eventer. Bl a for å 
kunne gradvis bygge opp en «redskapsbod» til bruk ved eventene, som enkelt lydanlegg, prosjektor, rekvisitter etc – noe jeg nok i begynnelsen vil måtte leie 
inn.  
 
Målsettingen er basert på å honorere proffe kunstnere/artister seriøst, å kunne honorere nybegynnere/amatører med ambisjoner/dyktighet i en grad som 
er symbolsk/inspirerende/verdsettende, men også tidvis kunne ha seanser uten honorarer (f eks poesi-kvelder m åpen mic etc). Uansett er målet mitt å 



kunne stabilisere dette på et vis som er bærekraftig, hvor jeg kan utgiftsføre nødvendige utgifter (utstyr, tjenester, opptredener) i en helhetlig sammenheng, 
men også at evt overskudd (hvis det faktisk begynner å komme bra med folk, hvilket jeg har tro på er mulig!) etter honorar/lydutgifter etc IKKE er tenkt tatt 
ut som profitt fra ABComenius, men skal legges inn i et fond/pott for «Agora Rumi»’s videre programtilbud. «Agora Rumi» vil slik sett bli definert som en del 
av ABComenius’ virksomhet, men vil ha et eget regnskap knyttet til programmet, hvor målet er å skape en levedyktig kulturnisje og et inspirerende 
møtested for folk (utøvende og/eller mottakende!). Hvis det etter honorering etc viser seg gradvis å bygge seg opp noe verdier – vil det fortløpende 
vurderes hvordan dette vil kunne legges inn i ekstra attraktive gjester/artister V eler H, evt i en ekstra serie med konserter (eller en mini-festival i bakgårds-
restauranten hos Rumi på sommeren?), evt i billig prising av billetter ved enkelte anledninger etc…    
 
Med dette som utgangspunkt: HVA SKAL JEG GJØRE?  
Alt som kan være med på å stabilisere «Agora Rumi» så fort som mulig, ser jeg som en fantastisk mulighet til at dette kan skape spennende ringer i vannet; 
lokalt, kulturelt sett.     
Derfor har jeg ønske om å finne ut hva som kan være innafor gjeldende kriterier for støtte.  
 
Kan dere gi meg råd om hva jeg kan/bør søke på med dette utgangspunktet, og i hvilken form søknaden bør sendes? 
Er det formaliteter ut over det som antydes her over som må utsjekkes og tydeliggjøres?  
Hvor mye av programmet må være klarlagt i detalj idet søknaden sendes? 
Er et generelt driftstilskudd verdt et forsøk? 
Er støtte til enkelt-eventer tenkbart for «Agora Rumi - Program V18» (f eks), eller må det i så fall søkes til hvert enkelt program-punkt (evt noen av dem)? 
Hvor konkret må programmet til arrangementet i så fall være?     
Er det evt noen andre midler dere ser det er relevant å søke på – i fylket, eller andre kulturinstitusjoner?  
 
 
Takk for alle tilbakemeldinger og råd, og gjerne såpass tidlig at jeg kan rekke evt søknadsfrister!  
         
Mvh 
Audun Bakkerud 
Lagesens gate 14 
3513 Hønefoss 
91865494 
 
ABComenius 
Org nr: 984493673 
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Fra: Jan-Anders Dam-Nielsen [dam-nielsen@buskerudmuseet.no] 

Til: Magnar Ågotnes [Magnar.Agotnes@ringerike.kommune.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 03.11.2017 11:17:00 

Emne: Søknad om støtte til Buskerudmuseet samlingsforvaltningsplan 

Vedlegg: image001.png; Prosjektbeskrivelse Samlingsforvaltningsplan 2017.docx; Milepæler.docx; søknad samlingsforvaltning ringerike.docx 

Hei. 
Buskerudmuseet har i 2017 igangsatt det viktige arbeidet med å lage en plan for samlingsforvaltningsarbeidet vårt i museumsavdelingene. Arbeidet er 
støttet av Buskerud Fylkeskommune. Vi håper dere ser nytten av arbeidet vi gjør i dette prosjektet, og at dere ønsker å hjelpe oss med å legge til rette for at 
den lokale museumsavdelingen får jobbe godt med samlingene vi forvalter. Vedlagt finner dere søknad om støtte til arbeidet vi gjør. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Buskerudmuseet 

Jan-Anders Dam-Nielsen 
Direktør 
Tlf. 415 07 554  
http://buskerudmuseet.no 
 

 
 



Prosjektbeskrivelse Samlingsforvaltningsplan for Buskerud 

Innledning 

1.12.2014 ble Stiftelsen Buskerudmuseet opprettet, som det konsoliderte museet for 13 museer i 

Buskerud. Buskerudmuseet har gjennom avtaler med eierstiftelsene for hvert enkelt museum, påtatt 

seg et ansvar for å utøve museal drift av både museene og deres samlinger. Dette betyr at 

Buskerudmuseet fra og med stiftelsesdatoen har påtatt seg et ansvar for å forvalte den største delen 

av Buskerud sin felles hukommelse, innsamlet i både gjenstander, foto, film, lyd og arkiver. Dette 

ansvaret fordrer at museet etablerer gode planer og strategier for arbeidet med både eksisterende 

og nye samlinger.  

I 2016 har Buskerud Fylkeskommune i sitt hovedutvalgsmøte for kultur, idrett og folkehelse vedtatt å 

avsette 500 000 kr til prosjekt samlingsforvaltning. Som bakgrunn for dette vedtaket ligger det at 

dette er et satsningsområdet i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018. 

Målsettingen i denne planen er å utvikle en felles plan for samlingsforvaltning som omfatter: 

Oversikt over magasin- og oppbevaringsforhold ved museene 

Felles retningslinjer for innsamling, registrering og bevaring 

Felles standardisering av gjenstander og regler for avhending 

Fellestjeneste for teknisk konservering 

 

Buskerud fylkeskommune ønsker at arbeidet skal drives og ta utgangspunkt i Buskerudmuseet med 

involvering av de andre konsoliderte museene. Planen skal kunne brukes som mal for alle de 

konsoliderte museene, og det skal hensyntas hele Buskerud og behovene til de andre museene også 

når det gjelder samfunnsanalyser, magasinplan og fellestjenester for teknisk konservering. 

  

Buskerudmuseet ønsker med andre ord å utarbeide en samlingsforvaltningsplan som er helhetlig, og 

som også ivaretar det fremtidige behovet for å la planen gjelde for hele fylket. Målet er å inkludere 

både standarder for samlingsforvaltning (SPECTRUM), innsamlingspolitikk for alle deler av 

samlingsforvaltningen vår, delplaner for gjenstands-, arkiv-, lyd-, foto- og bygningsforvaltning og en 

magasinplan.  

 

Målsetting og grunnriss 

En helhetlig samlingsforvaltningsplan skal ivareta alle aspekter ved forvaltningsoppgavene for 

Buskerudmuseet. For å gjøre dette arbeidet godt nok, er det viktig å aller først ha oversikt over 

samlingene vi har. Det må forskes på både hva samlingene består i, hvorfor de er samlet inn og 

hvilken tilstand samlingene er i.  

 Prosjektet skal ta sikte på å etablere et rammeverk for vurdering av museumssamlinger, slik 

at andre museer kan benytte dette rammeverket i sitt eget arbeide med 

samlingsvurderinger. 

Samlingsforvaltningsplanen skal med dette som utgangspunkt skape muligheter til å etablere en 

felles innsamlingspolitikk for museene i årene som kommer. Det er viktig at en innsamlingspolitikk tar 

inn over seg både de ressursmessige rammene museene befinner seg i, men også at den viser en 

tydelig retning i samlingsforvaltningsarbeidet. 



 Prosjektet skal ta sikte på å etablere en innsamlingspolitikk for Buskerudmuseet. 

Ett av de viktigste elementene i en samlingsforvaltningsplan vil være å etablere standarder for 

arbeidet med å ivareta de ulike samlingene til museene. Samlingsforvaltningsplanen for Buskerud vil 

ta utgangspunkt i SPECTRUM-standarden, og tilpasse denne til de rammevilkårene som eksisterer i 

Buskerud. Med dette som utgangspunkt skal det lages en beskrivelse av samlingsforvaltningsarbeidet 

for alle samlingstyper: Gjenstander, Arkiv, Foto/Film, Lyd, Bygninger, Kulturlandskap 

 Prosjektet skal ta sikte på å etablere SPECTRUM-standarder for alle 

samlingsforvaltningsområder som er aktuelt for museene i Buskerud: Gjenstander, Arkiv, 

Foto/Film, Kunst, Lyd, Bygninger, Kulturlandskap. 

En helhetlig samlingsforvaltningsplan for Buskerud må også inneholde en Magasinplan. Denne skal 

synliggjøre hvilke krav som stilles til magasinforhold for de ulike samlingstypene. Magasinplanen skal 

også kartlegge dagens magasin-situasjon i fylket, samtidig som den synliggjør de behovene for 

magasinkapaistet og –kvalitet samlingene har. En diskusjon av et fellesmagasin/fellesarkiv i Buskerud 

vil bli en sentral del av en Magasinplan. 

 Prosjektet skal ta sikte på å utarbeide en Magasinplan, som både kartlegger, viser behovene 

og diskuterer fremtidige løsninger for magasiner i Buskerud. 

SPECTRUM-standardene og ICOMS museumsetiske plattform inneholder egne rutiner for avhending 

av gjenstander, men det er viktig for Buskerudmuseet å etablere sin egen avhendingspolitikk i 

arbeidet med en felles samlingsforvaltningsplan. Avhending vil kunne bli en viktig del av arbeidet 

med samlingene i Buskerud i årene som kommer, men dette må alltid være basert på faste rutiner og 

standarder. 

 Prosjektet skal ta sikte på å etablere en utvidet avhendingspolitisk plattform, som bygger på 

ICOMs museumsetikk, SPECTRUM-standarder og de avtaler som Buskerudmuseet har inngått 

med samlingenes eiere. 

Med dette som grunnriss for Samlingsforvaltningsplanen for Buskerud, vil prosjektet ta sikte på å 

etablere en plan som inneholder: 

1. Oversikt og vurdering av museenes samlinger 

2. Innsamlingspolitikk for Buskerudmuseet 

3. Standarder for god samlingsforvaltning (SPECTRUM) 

a. Gjenstandsbevaringsplan 

b. Arkivbevaringsplan 

c. Foto/Filmbevaringsplan 

d. Lydbevaringsplan 

e. Bygningsbevaringsplan 

f. Kulturlandskapsbevaringsplan 

4. Magasinplan 

5. Avhendingspolitikk 

 

Prosjektorganisering 

Arbeidet med den helhetlige samlingsforvaltningsplanen for Buskerud vil etableres som et eget 

prosjekt i Buskerudmuseet. Det ansettes en dedikert prosjektleder, som vil ivareta fremdriften i 

arbeidet i løpet av den 2-årige prosjektperioden. For å støtte prosjektleder i arbeidet, etableres det 



en prosjektgruppe bestående av, i tillegg til prosjektleder, Preben Johannessen, Ellen Sletvold, Gry 

Charlotte Ljøterud Andersen og Marit Mehlum. I denne gruppen kan også arkivfaglig kompetanse fra 

Buskerud Fylkeskommune delta, gjennom Ann Tove Manshaus, delta. Dette vil være vesentlig 

kompetanse i arbeidet med å etablere en arkivbevaringsplan for fylket. 

Det etableres videre en styringsgruppe bestående av Buskerudmuseets direktør, representant fra 

Buskerudmuseets styre, representant fra Buskerud Fylkeskommune og en ekstern ressursperson. 

Arbeidet med samlingsforvaltningsplanen i Buskerudmuseet vil ivaretas av ulike arbeidsgrupper, som 

opprettes etter behov. 

Som referansegrupper for arbeidet etableres en kontaktflate ut mot eierne av de ulike samlingene 

som utgjør Buskerudmuseets forvaltningsansvar. 

 

Organisering: 

Styringsgruppe: Direktør, Buskerudmuseets styre, Buskerud Fylkeskommune, evt ekstern ressurs 

Prosjektleder: Ansettes eksternt 

Prosjektgruppe: Prosjektleder, Preben Johannessen, Ellen Sletvold, Gry Charlotte Ljøterud Andersen, 

Marit Mehlum, Ann Tove Manshaus 

Arbeidsgrupper: Opprettes etter behov 

Referansegrupper: Eiere av samlingene, informeres tett og etter behov 

 

Det er tenkt følgende overordnede tidsplan for arbeidet: 

Vurdering av museenes samlinger:    20 uker 

Utarbeidelse av innsamlingspolitikk    4 uker 

Magasinplan       6 uker 

SPECTRUM i Buskerud      10 uker 

Gjenstandsbevaringsplan     4 uker 

Arkivbevaringsplan      4 uker 

Foto/Filmbevaringsplan      4 uker 

Lydbevaringsplan      4 uker 

Bygningsbevaringsplan      4 uker 

Kulturlandskapsbevaringsplan     4 uker 

Avhendingsplan      2 uker 

Implementering      13 uker 

Totalt        82 uker 

 



 

Foreløpig budsjett: 

Utgifter: 

Prosjektleder 50%, 2 år      600 000 

Administrative utgifter (PC, telefoni etc)   100 000 

Reiseutgifter       100 000 

Fellessamlinger       100 000 

SUM        900 000  

 

Inntekter: 

Buskerud Fylkeskommune     500 000  

Egeninnsats       300 000 

Kommunale tilskudd      100 000 

SUM        900 000 

 



Samlingsforvaltningsplan - Buskerudmuseet 

1 
 

Samlingsforvaltningsplanen for Buskerud skal omfatte: 
 

1. Oversikt og vurdering av museenes samlinger 
2. Innsamlingspolitikk for Buskerudmuseet 
3. Standarder for god samlingsforvaltning (SPECTRUM) 

a. Gjenstandsbevaringsplan 
b. Arkivbevaringsplan 
c. Foto/Filmbevaringsplan 
d. Lydbevaringsplan 
e. Bygningsbevaringsplan 
f. Kulturlandskapsbevaringsplan 

4. Magasinplan 
5. Avhendingspolitikk 

 
 
 
Milepælsplan 
 
 
Fase 1 – kartlegging        Høsten 2017 
 
Avdelingsvis 

 Beskrive aktuell status for samlingene 
o Registrering, fotografering; publisering på Digitaltmuseum.no 
o Magasin- og oppbevaringsforhold; behov for konservering 
o Bevaringsstatus; vurdering av bevaringsverdighet ved hjelp av “Significance” eller 

tilsvarende (forenklet form) 
o Innsamlingsplan, eventuelt plan for avhending eller prioritering i samlingene 

 Beskrive status for bygg og anlegg (drifts- og administrasjonsbygninger?) 
o Teknisk tilstand; vedlikeholdsbehov 
o Manglende fasciliteter 

 Vurdere hvilke behov samlingsforvaltningsplanen skal dekke i avdelingene (gjenstand, arkiv, lyd, 
foto/film, lyd, kunst, bygninger, kulturlandskap. Annet?). Behovene må ses i sammenheng med 
avdelingenes formål. 

 Beskrive avdelingens virksomhet i et historisk perspektiv 
o Bakgrunnen for at avdelingen ble etablert 
o Hvordan avdelingen har utviklet seg sett mot opprinnelig formål 
o Hvilken utvikling avdelingen best vil være tjent med framover 

 
En kartlegging som den som er beskrevet over vil være arbeidskrevende og legge beslag på mye tid 
ute i avdelingene. Det er derfor ønskelig at gjennomgangen og beskrivelsen av samlingene, 
bygninger og annet som utgjør museumsanlegget organiseres som et avdelingsinternt 
forskningsprosjekt som presenteres i form av en utstilling sommeren 2019, fortrinnsvis som 
avdelingens hovedutstilling. Prosjektgruppa for samlingsforvaltningsplanen forsøker å koordiere 
forskningsprosjektene slik at de kan utgjøre en enhetlig presentasjon av Buskerudmuseet, enten 
som en del av samlingsforvaltningsplanen eller i en egen publikasjon. 
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Fase 2 – Spectrum        Våren 2018 
 
Prosjektgruppa 

 Sette sammen en tilpasset versjon av Spectrum 
o Felles retningslinjer for samlingsforvaltningen, omfattende bl.a. innsamling, registrering, 

bevaring, bruk av samlingene og avhending; diskutere en avhendingspolitikk 
o Etablere et rammeverk for vurdering av museumssamlinger (jfr. fase 1 “Significance”) 
o Skissere en magasinplan 

 
 
Fase 3 – høringsrunder        Høsten 2018 
 
Avdelingsvis 

 Første versjon av samlingsforvaltningsplanen sendes ut til avdelingene 
 
 
Fase 4 – sluttredigering        Våren 2019 
 
Prosjektgruppa, eventuelt innleid grafisk designer 

 Samlingsforvaltningsplanen redigeres som en trykksak for ekstern publisering. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Søknad om støtte til Samlingsforvaltningsplanen for Buskerud 
 
Buskerudmuseet søker med dette om 15 000 kr i støtte til utarbeidelse av en 
samlingsforvaltningsplan for Buskerud. Planen er første skritt i retning av å bygge et 
kompetansemiljø for ivaretagelse av samlingene våre, samtidig som vi med planen ikke minst skal 
sørge for at vi både får digitalisert og tilgjengeliggjort de viktige, kulturhistoriske gjenstandene 
våre. 
 
Buskerudmuseet ble stiftet 1. desember 2014 som det konsoliderte museet for 13 museer i Buskerud 
fylke. Buskerudmuseet har påtatt seg ansvaret for driften av museene og deres samlinger etter 
avtale med de enkelte eierstiftelsene. I Ringerike kommune har vi Veien Kulturminnepark og 
Ringerikes Museum.  
  
Buskerudmuseet forvalter rundt 250 000 gjenstander i hele fylket. Disse gjenstandene skal, sammen 
med fotografisamlingene våre, byggene våre, kulturlandskapene våre og arkivene våre, gi et samlet 
bilde av Buskeruds historie og identitet. I deres kommune gir museets samlinger et bilde av den 
lokale historien og identiteten. Dette er det viktig å gjøre på en trygg og god måte, samtidig som det 
er helt essensielt å kunne vise frem og tilgjengeliggjøre de samlingene vi forvalter.  
 
I dag er dessverre situasjonen at svært mange av gjenstandene oppbevares i bygg som ikke er 
spesielt godt egnet som magasin. Dette betyr ikke bare at de ikke forvaltes så godt som vi ønsker, 
men det betyr også at vi ikke har gode nok muligheter til å kunne vise frem alle de skattene vi har å 
vise frem. Dette vil vi endre på. 
 
I 2016 fikk Buskerudmuseet i oppdrag fra Buskerud fylkeskommune å utarbeide en 
samlingsforvaltningsplan for hele Buskerud fylke, også museene i deres kommune. 
Samlingsforvaltningsplanen skal foreligge i 2019, og blir det styringsdokumentet som regulerer 
forvaltningen av gjenstander, foto, film, lyd og arkiv samlet inn ved de forskjellige museene. Målet er 
at planen skal være et første ledd i å opprette felles tjenester og felles kompetanse for 
samlingsforvaltningen i hele Buskerud. Det vil omfatte registrering, digitalisering, revisjon og ettersyn 
med de eksisterende samlingene og utstillingene, planer for videre innsamling, magasin og 
konserveringstjenester. 
 
Det er et mål for Buskerudmuseet å kunne tilby sentrale tjenester som alle avdelingene ute i 
kommunene kan ha nytte av. Samtidig ønsker vi å ta hensyn til de lokale interessene rundt 
tilgjengeligheten av samlingene. Vi er nå inne i en fase der vi kartlegger behovene ved de ulike 
avdelingene. For å kunne bearbeide de dataene vi nå henter inn, ønsker vi å styrke vår 
prosjektgruppe ved å frikjøpe medarbeidere lokalt i museene for en begrenset periode i 2018. 
 
Buskerud Fylkeskommune støtter arbeidet med 500 000 kr, og vi har selv lagt inn en betydelig 
egenandel. I tillegg har vi lagt inn tilskudd fra lokale krefter i budsjettet vårt for planen. 



 
 

 

 
Vi håper Ringerike kommune ser nytten av det arbeidet vi gjør, og ønsker å 
bidra med 15 000 kr til å frigjøre tid for å jobbe lokalt med 
samlingsforvaltningsplanen for Buskerud fylke i våre avdelinger i kommunen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Anders Dam-Nielsen    Jan Romsaas 
Direktør      Prosjektleder 
 
Vedlagt: Prosjektbeskrivelse 
 
 



 

 

Søknad til støtte av gjennomføring av mestringsdag i 2018. 

Viser til tidligere søknader og tildeling av støtte for gjennomføring av 
mestringsdagene på Hvalsmoen i 2015, 2016 og 2017. Vi setter stor pris på den 
støtte vi har fått til gjennomføring. 

Ved gjennomføring av mestringsdagen har vi fått integrert ungdomsskole elever, 
asylsøkere og tidligere kriminelle. 

Vi planlegger å gjennomføre en mestringsdag i 2017. Budsjettet for en slik dag 
med 200 – 300 deltakere er ca. 101.000,-.  Med dugnad og pølser fra Leiv Vidar, 
kraner fra Høydeteknikk Ringerike og pølsebrød fra Goman kommer vi ned i ca. 
50.000,- for arrangementet.  

Vi vil i 2018 og så invitere med deltakere fra Fontene huset. 

Vi søker derfor om kr.50.000.- i støtte til arrangementet. 

Vedlagt kort om mestringsdagen og presentasjon av Veien Tilbake. 

 

Sollihøgda 01.11.2017 

Med vennlig hilsen 

Tønnes H, Thomstad 

Styreleder 

Veien Tilbake 
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Forslag til partnerskapsavtale 
 

Vedlagt vårt forslag til Partnerskapsavtale med Buskerud Teater, som er ment å ligge til grunn for 

vårt videre samarbeid med alle kommunene. 
 

Denne prosessen har vært ønsket/initiert fra Buskerud fylkeskommune, men vi mener det er i alle 

parters interesse å legge til rette for en forutsigbarhet i det langsiktige arbeidet. 
 

Vårt avtaleforslag legger ingen føringer mht størrelsen på kommunenes tilskudd/egenandeler, men 

legger til grunn at de videreføres på det nivået de har ligget de senere årene. 
 

Vi ber om at dette forslaget legges inn i kommunens saksbehandling.   

 

Mvh  

 
Einar Breian 
fungerende daglig leder 

 

 

 

 
 



 
 

 

Einar Breian  

Fungerende daglig leder 

Kunstnerisk leder Midtfylket 

 

PB 269 

3551  GOL 

 

E-post:  einar@buskerudteater.no 

Tel.:  +47  975 11 197 
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PARTNERSKAPSAVTALE
mellom

KOMMUNER I BUSKERUD
og

STIFTELSEN BUSKERUD TEATER
Org. nr. 979 383 347

1. Avtalepartnere

Denne avtalen er inngått mellom kommune
og Stiftelsen Buskerud Teater.

2. Formålet med avtalen

Partnerskapsavtalen skal bidra til å:

• Sikre og heve det teaterfaglige nivået blant amatørteatrene og andre
lokalteatre i Buskerud fylke,

• bekrefte et gjensidig ønske o m å tilby amatør - og lokalteatre ne profesjonell
støtte gjennom instruksjonstjenester som regi og koreografi, prod usent og
andre styringsfunksjoner i tilknytning til teateroppsetninger, etter avtalt
behov,

• videreføre samarbeidet mellom kommuner, fylkeskommune og Buskerud
Teater på amatørteaterfeltet – der staten også tar en tilskuddsrolle,

• gi forutsigbare rammebetinge lser for driften av Buskerud Teater.

Buskerud Teater skal:

• være et kvalitetssikrende ledd i arbeidet med de prosjektene som stiftelsen
blir tilknyttet,

• yte assistanse til amatørteaterensembler i alle kommuner som har inngått
partnerskapsavtale med Buske rud Teater,

• skape møteplasser for amatørteateraktive i Buskerud.

3. Engasjement

Buskerud Teater kan engasjeres til prosjekter av teaterlag eller kommune.
Buskerud Teater kan også forestå egne selvstendige produksjoner eller co -
produsere med andre instanser dersom de involverer amatørteateraktive i fylket.
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Buskerud Teater er tilknyttet et riksdekkende nettverk av organisasjoner gjennom
partnerskapsforeningen SceneFolk, finansiert av Kulturdepartementet.

Buskerud Teater skal kunne benyttes som rådgi vende instans for kommuner og
fylkeskommune i teaterfaglige spørsmål , og særlig knyttet til det frivillige
kulturområdet .

Buskerud Teater kan forestå kursvirksomhet etter behov.

4. Finansieringforhold

Driften av den sammenslåtte Stiftelsen Buskerud Teater er basert på årlige til skudd
fra fylkeskommunen og staten, egenandeler fra kommunene og honorering fra det
enkelte prosjekt.

Denne avtalen innebærer en fortsatt overføring fra den enkelte kommune av
egenandel/tilskudd til Buskerud Teater etter mønster fra senere år.

Egenand elen overføres Buskerud Teater, konto 1503 34 48608, hvert år innen 1.
mars.

Avtalen forutsetter stadig et engasjement fra fylkeskommune og stat etter årlige
søknadsprosedyrer.

5. Forpliktelser

Dersom kapasiteten blant Buskerud Teaters fast ansatte er u tilstrekkelig for å dekke
behovet for medvirkning og assistanse, vil Buskerud Teater søke å leie inn
supplerende medarbeidere for enkeltprosjekter. Buskerud Teater bærer ansvaret
for at denne bemanningen holder fullt profesjonelt nivå.

Ved sykdom eller andre k omplikasjoner hos medarbeidere, plikter Buskerud Teater
å sette inn erstattende personale.

Samarbeid mellom Buskerud Teater og amatør - /lokalteaterlagene skal være
regulert i særlige avtaler. Buskerud Teater utformer utkast til slike avtaler.

6. Varighet

Avtalen gjelder fra og med budsjettåret 2018 og i fire budsjettår.
Prolongering av denne eller inngåelse av revidert avtale søkes gjennomført innen
utgangen av 2020.

7. En drede premisser

Dersom ny kommune/region struktur skulle inntre i avtaleperioden,
reforhandles/justeres denne avtalen med de involverte områder.
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8. Rapportering

Buskerud Teater skal sende årlig årsrapport med revidert regnskap til
partnerskapskommunen så fort disse foreligger.

Buskerud Teater skal likeledes sende komm u nene sitt årsbudsjett.

Sted, dato Gol, dato

kommune Stiftelsen Buskerud Teater

Postboks 269
3551 GOL

www.buskerudteater.no
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Ringerike og Hole

Ringerike Kommune
Oslovn. I
35I I HØN E FOSS 14.08.2011

Søknad om videreføring av kommunal finansiering til flyktningguide og leksehjetp
koordinatorstilling i Ringerike og Hole Røde Kors.

Røde Kors viktigste ressurser er de frivillige. Ringerike og Hole Røde Kors har ca. 150 frivillige i mer
eller mindre aktiv tjeneste i ulike aktiviteter. De fleste av disse er i aktiv tjeneste hver uke.

I april 2004 ble det avholdt et behovsanalyse-møte. De som deltok i dette møtet var Karianne Berg
(SLT koordinator), Dagfinn Westad (oppvekst/helse Ringerike kommune), Svein Simonsen
(fungerende Prost Ringerike prosti) og Magne Rustad (Nordre Buskerud Politidistrikt), i tillegg til
representanter fra Frivilligsentralen og Røde Kors. På dette møtet ble det blant annet avdekket et
behov for leksehjelp og flyktningguide.
Henviser også til møte i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.09.05, hvor representanter for
Røde Kors redegjorde for sine aktiviteter og engasjement i kommunen.

Flyktningguide
Ringerike er nå blitt et flerkulturelt samfunn og det bor over 100 nasjoner som i Ringeriksregionen, og
det kommer stadig nye flyktninger. I tillegg har vi Hvalsmoen Transittmottak.
Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som
kjenner lokalsamfunnet. Slik far nye bosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø.
I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for infonnasjon og kunnskap om
lokalsamfunnet. Hvordan søker man barnehageplass? Hvordan finner man ut om fritidstilbud i
kommunen? Og hva skjer på 17. mai? En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men
aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase.
Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives
med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat, eller bare prate og være sammen. Røde Kors har som
mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser,
yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide.

Et politisk flertall i Ringerike Kommune ønsker å bosette flere flyktninger. Derfor vil behovet for
flyktningguider og andre integreringstiltak være økende.

Vi har et svært godt og tett samarbeid med Ringerike kommune, og rekruttering av de med behov for
guider skjer gjennom kommunen.
I2016 var det 30 koblinger, og til sammen har 66 personer fätt glede av dette tilbudet. En kobling
varer I år, og etter hvert som koblingen går ut, forsøker vi å ñ de frivillige inn i nye koblinger.
Dessvere har ikke alle kapasitet, dessuten ønsker de fleste å opprettholde vennskapet med de som de
har vært guide for. Dette er selvfølgelig veldig positir,t, samtidig skaper dette et stort behov for
nyrekuttering av frivillige. Rekruttering er en arbeidskevende prosess, og dette krever også store
ressurser til opplæring og oppfølging. Pr. i dag har mange koblinger utgått, og vi jobber nå med
etablering av nye koblinger. 12016 og pr. i dagi201 7 har 86 personer/familier søkt om
flyktningguide. Vi har dessverre en maks kapasitet til 30 koblinger, noe som også er i overkant. Dette
innebærer at det er 42 som venter på kobling pr. i dag.



For Ringerike og Hole Røde Kors er integreringsarbeid og inkluderingsarbeid et satsingsområde,
derfor har vi etablert flere ulike tiltak. Dette gjør det enklere i hverdagen for de som ikke har fått
guide.

Vi etablerte en flerkulturell herregruppe i 201512016, der l2 nasjoner er representert. Vi har også en
flerkulturell kvinnegruppe. Både herregruppen og kvinnegruppen gir gode muligheter for en uformell
norsk trening. Dessuten har vi Vaffellaget som foregår flørste mandag hver måned, samt Skravlekafeen
annenhver torsdag som også er arenaer, som inkluderer alle.
I2017 etablerte vi også tiltaket Norsk trening. Her er det en mer formell tilnærming til språktrening.
Ringerike og Hole Røde Kors ungdom jobber nå med utvikling av et samarbeid med de enslige
mindreårige som er bosatt i kommunen, og ønsker disse inkludert i sitt ungdomstilbud.
Utover dette er Leksehjelpen og Barnas Røde Kors(BARK) tilbud som favner alle, også de med
flyktning bakgrunn og barn av arbeidsinnvandrere.

Gjennom vårt arbeid blir flyktningene lettere kjent med den norske kulturen og samfunnet, noe som
g¡ør def enklere å integrere seg. Noen har også klart å skaffe seg jobb ved hjelp av sin guide. Dette er
med på å forebygge at de isolerer seg. Guidene og de andre frivillige som jobber aktivt med
integrering og inkludering blir rikere på kunnskap om andre kulturer og tradisjoner. Dette er med på å

forbygge fordommer. Møteplasser og nettverk har en helende virkning på mennesker generelt.

I tillegg til våre permanente tiltak, har vi også flere flerkulturelle aruangementer.

Det er arrangert dugnad i forkant av 17 . mai, der bosatte flyktninger deltar. Her får de lære hva
dugnad er, og får også gleden av å bidra med klargjøringen for feiringen av nasjonaldagen.
Dugnad er sosialt, og en fin form for integrering og nettverksbygging. I år drev vi også
kiosken i Søndre park på 17. mai.
12017 vil vi ha 3 store flerkulturelle arrangementer på Røsholmstranda, noe som vi også
ønsker å videreføre i 201 8.

Gjennom en samarbeidsavtale med Ringeriks-Kraft holder vi også 4 arangementer med
førstehjelpsopplæring på Røsholmstranda i2017, og vi ønsker at dette også skal være et

flerkulturelt tilbud. Vårt håp er å kunne videreføre dette tilbudet i 2018.
Det ble i samarbeid med Ringerike kommune anangert 2 flerkulturelle juletrefester, med
bevertning og utdeling av gaver.

Vi får hyppige henvendelser fra flyktninger som trenger arbeid, bolig og annen bistand. Vi
forsøker etter beste evne å bistå dem. Vi driver også aktiv informasjonsformidling rundt det
med samarbeid med offentlige etater blant bosatte flyktninger, herunder arbeidslivÀ{AV,
Krisesenteret og Barnevernet. Dette ligger i utgangspunktet utenfor vårt oppdrag fra
kommunen, men da vi mottar jevnlige henvendelser på behov, forsøker vi å bruke vårt
nettverk til å bidra i de utfordringer bosatte flyktninger står i.
Vi har et godt samarbeid med barnevernet, og da vi ble forespurt om å kunne bidra til
innsamling av leker/utstyr til noen barn, og da vi også viste at det var mange som hadde
vanskeligheter med å bruke Finn.no og andre kanaler til innkjøp, ble innsamling av klær,
utstyr og leker en aktiv satsing denne sommeren. Etter å ha fatt en utrolig god respons, og etter
å ha avdekt et behov, ønsker vi at dette tilbudet skal videreføres. Vi har med andre ord sett at
fattigdom utg¡ør en utfordring blant enkelte barn og deres familier. Vårt ønske er at dette kan
være en aktivitet der alle skal kunne ffi muligheten til gleden av å glede andre.
Alle våre frivillige fär tett oppfølging og opplæring i flerkulturelt arbeid, deriblant egne kurs.

Leksehjelp
Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan være
mange ulike årsaker til dette. Men uten hjelp med leksene kan det bli vanskelig å mestre
skolehverdagen. Frafallet fra skolen er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i
dag. Det er en nær sammenheng mellom svake karakterer i grunnskolen og senere frafall i
videregående. Det er også en tydelig sammenheng mellom frafall i skolen og svak tilknytning til
arbeidsmarkedet. Dette frafallet ønsker Røde Kors leksehjelp å bremse.
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Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring,
motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og
erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en situasjon, i et miljø med trygge
rammer. Røde Kors leksehjelp tilbys i dag til elever på mellom- og ungdomsskoletrinnet og
videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den

utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.

Ringerike og Hole Røde Kors leksehjelp har vært åpen hver mandag i skoleåret fra kl. 14-17, i
biblioteket på Ringerike Videregående skole. Alle deltagere ffir gratis mat den første halvtimen.
Da lokalene på Ringerike videregående er for små, lette vi etter nye lokaler for høsthalvâret2017,
Ringerike og Hole Røde Kors har vært så heldige å få til et samarbeid med Stiftelsen Positiv
Oppvekst. Så nå flyttes leksehjelpen til Freezone lokalene. Vi ser frem til samarbeidet med Positiv
Oppvekst og håper at vi skal kunne være til hjelp og støtte for hverandre i vårt arbeid med barn og
ungdom.

I høstsemesteret2016, var leksehjelpen åpen I I ganger, og i gjennomsnitt møtte 7 elever og 4
leksehjelpere.
I vårsemesteret20lT holdt leksehjelpen åpent l6 mandager og i gjennomsnitt møtte 8 elever og 4

frivillige. Vi jobber nå med aktiv satsing pã â nâ, frem til flere elever med behov.
Ønsket om å fortsette denne aktiviteten er sterkt hos alle. Spesielt de med minoritetsbakgrunn.
Foreldre og skole har gitt tilbakemeldinger om bedre karakterer og mestring fra noen elever som har
vært på leksehjelp.

Vedlagt følger årsmøtevedtatt handlingsplan og budsjett for 2017, samt revidert regnskap for 2016.
Arbeidet med kommende års budsjett vil ikke starte opp før tidligst i november 2017.
Aktivitetsnivået er avhengig av ressurstilgang og samarbeid med Ringerike Kommune. Med bakgrunn
i ovennevnte informasjon om Røde Kors sitt engasjement for lokalmiljøetpä Ringerike, og vårt ønske
om å fortsatt kunne tilby disse aktivitetene, søker vi om et årlig tilskudd på 440.000. kr. Vi har
forståelse for at dette kan oppleves som en stor økning, men da vi har hatt det samme beløpet gjennom
mange år, mens tilbudet er utvidet, håper vi på et positivt svar.

Med vennlig hilsen
Ringerike og Hole Røde Kors

Staale Trevland
Daglig leder

;ç/-- /.- E,/L^ /
3 vedlegg:

Vedlegg I : Handlingsplan 2017
Vedlegg 2: Budsjett for 2017

Vedlegg 3: Resultatregnskap for 2016
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UPARTISKHÊT
Eehovsrettet hjelp uavheng¡g

av nåsjonàl¡tet. rase, tro 09
polit¡sk tilhøri9het.

NøYTRALITET
fôr ¡kke p¿ti i konfikter

UAVHENGIGHEf
selvstend¡g og fri til å hðndle ¡

tråd med prins¡ppene.

FRIV¡LLIGHET
8âserer åltarbe¡d på

friv¡llig innsatr.

Alle organisasjonsledd skal legge følgende Røde Kors-vurdering

til grunn for sine planer og prioriteringer:

l. Det foreligger et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner.
2. Aktiviteter følger naturlig av vårt oppdrag og er iht. våre prinsipper.

3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer
naturlig forankring.
4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til ä utÍøre oppgaven.

\

H AN D LI N G S P L AN 20 I 7 -2020

For Ringerike og H ole Røde Kors
I henhold ül tiltolcsploner for aktivitetene.
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ENHET
Én åpen organisàsjon

per lâñd.

HUMANIÍEI
Forebygge, h¡ndreog lindre

menneskel¡g l¡del5e.

UNIVERSALTET
Over hele verden med like

pl¡kt€rog ansva¿



Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017-2020

2. I V¡ forebygger og responderer for å redde liv

Ringerike og Hole Røde Kors vil bygge

robusthet og beredskapsevnen gjennom å være
til stede før, under og etter at en katastrofe
eller krise rammer. Klimaendringer, et økende
antall naturkatastrofer og ekstremvær, samt et
stadig mer komplisert konfliktbilde, gir økt
behov for robusthet, beredskap og respons.
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Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017'2020

3

2.

Styrke søsterforeninger vi samarbeider med, slik at disse

effektivt kan forebygge of respondere på humanitære
behov i eget land.

Økt kunnskap og fokus på beredskap i lokalforeningen.

Vi skal være den foretrukne samarbeidspartner (i

henhold til Den Kongelige resolusjonen) for å sikre en

god beredskap i Ringerike og Hole kommuner, samt

Buskerud fylke, og naboflker etter behov.

o Bistå Buskerud Røde Kors itwinningsamarbeid.
o Hielpe under internasjonale katastrofer ved å delta på

nasjonale innsamlingsakjoner i regi av Norges Røde Kors

Arrangere beredskapssamling og papirøvelser for alle

frivillige.

Informere alle nye medlemmer om at de er en del av en

bered s kapsorgan i sasj o n.

Sørge for at alle ledere har kompetanse i beredskapsarbeid
gjennom kursing og diverse beredskapssamlinger.

a

a

o Beredskapsavtaler med Ringerike og Hole kommuner. Bistå

i forhandlinger/møter med kommunen der det er behov.
o Være godt forberedt i forkant av hendelser gjennom

kompetente frivillige.
o Øvelser med ¡nstansene på alle plan både lokalt, regionalt og

nasjonalt.
o Tett samarbeid med kommunene i forhold til t¡dl¡g varsling.

o Ha oppdatert beredskapsplan og varslingssystem(UMS).
o Bistå og planlegge i samvirkeøvelser og delta på

beredskapsmØter både lokalt, regionalt og nasjonalt.

o Sørge for et oppdatert beredskapslager.
o Jobbe aktivt for å opprettholde det gode samarbeidet vi har

med offentlige etater og andre aktører.
o Sq¡rke beredskapen gjennom tett samarbeid med Midtre

Buskerud.

MåI Aktivitet



Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Rø,Ce Kors 2017-2020

Ringerike og Hole Røde Kors vil bygge

kompetanse som aktør i den frivillige
redningstjenesten gjennom å styrke og
videreuwikle Røde Kors Hjelpekorps.
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Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017-2020

8.

7

6.

5.

4.

Styrke satsingen i forebyggingsarbeid.

Se på muligheten for ä etablere krevendelende t¡eneste

Satsningen på elveredning opprettholdes.

Styrke vannredningstjenesten pä fl att-vann.

Opprettholde et aktivt korps med godkiente
medlemmer, for søk og redning fra fiord til fiell, som

innehar høy faglighet til det beste for befolkningen både

lokalq distrikt og nasjonalt.

Se på potensielle muligheter for støtteordninger til kurs.a

Avholde lokalt grunnkurs for frivillige.o

. Opplæring i førstehjelp for barn og ungdom.
o Utdanne flere instruktører og styrke fagligheten hos

eksisterende instruktører.
o Aktiv tilstedeværelse på {ordene i høysesongen.
o Aktiv tilstedeværelse ved ulike arrantementer og ved

merkedager der man erfaringsvis vet at ulykker kan skie.

Økt kompetanse gjennom faglige vannredningskvelder samt
øvelser.
Aktiv tilstedeværelse på fordene i høysesongen.a

a

Tilby medlemsmøter med faglig innhold, øvelser, kurs,
videre- og etterutdannelse.

Tilstrebe at all grunnopplæring for å bli godkjent i

Hjelpekorpset b¡¡r gjennomført i løpet av ett halvt år, også

ved samarbeid med andre områder.

Jobbe aktivt for å synliggjøre den betydning et kompetent
hjelpekorps har for beredskap og dermed operat¡v
gjennomføring av søk og redningsoppdrag.

a

o

o

MäI Aktivitet



Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017-2020

2.2V1¡ b¡d rar t¡l å besÇtte menneskers helse og livsgrunnlag

\

Ringerike og Hole Røde Kors vil være til stede

for å skape tDlgge, åpne og inkluderende
møteplasser for barn og unge.

Ringerike og Hole Røde Kors ønsker å spesielt
lesse dl rette for å si sratis aktivitetstilbud for
de i utsatte livssituasjoner, da organiserte
fritidstilbud ofæ er kostbare.
Ringerike og Hole Røde Kors vil:f
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Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017-2020

t0.

9

Tilby et avbrekk i hverdagen med hyggelige opplevelser,
for mennesker i sårbare livssituasjoner.

Tilby flere trygge, åpne og inkluderende møteplasser for
barn, unge.

Arrangere familie- og barnedager i nærmiliøet, og utflukter
ti I Røshol m stranda gjen nom fl erku ltu rel I aktivitet.

o

Tilby lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv
for barn i alderen 6-12 ãr gjennom Barnas Røde Kors
Etablere og videreuwikle Barnas Røde Kors i Hole
Kommune.

o

o

Mal Al<tivitet



Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017-2020

2.3 Vi jobber for mangfold og sos¡al inkludering

Ringerike og Hole Røde Kors vil være til stede
for migranter som har behov for støtte og
inkludering, ved å tilby sosiale møtephsser,
flyktningguide og nettverksby$¡nt. Vi vil bidra
til å bekjempe alle former for diskriminering,
undertrykking, intoleranse of rasisme.

Vi vil være til stede for mennesker som har
behov for sosial kontakt ved å tilby åpne

møteplasser og kontakt én-til-én og i netwerk
Alle mennesker skal ha like muligheter til
deltagelse i samfunnet. Vi vil være en pådriver
for et tn/$ of rolerant lokalsamfunn gjennom
inkluderende aktiviteter og holdningsskapende
arbeid.
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Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017-2020

17.

t6.

t5.

t4.

t3.

12.

il.

Gi enslige mindreärige flykninger bosatt i kommunenes
omsorgsbaser et aktivitetstilbud og å være et bindeledd
mellom omsorgsbaser og lokalsamfunnet.

Gi beboere på asylmottak et aktivitetstilbud, og ä være
et bindeledd mellom mottaket og lokalsamfunnet.

Avhjelpe ensomhet og isolasjon ved å besøke innsatte i

fengsel.

Gi bosatte flyktninger og innvandrere et bedre tilbud
med hensyn til integrering og inkludering.

Bidra til økt sosial kontakt ved å skape og videreuwikle
sosiale møtep¡asser.

Forebygge ensomhet gjennom å opprettholde og
videreutvikle Besøkstjenesten med og uten hund.

Skape trygge arenaer som legger forholdene til rette for
mestring of motivasjon med tanke på videre skolegang.

o Ti¡by møteplasser gjennom blant annet Vaffellageg Røde

Kors Ungdom og Besøkstjenesten.

o Vurdere nye møteplasser.
. Opprettholde og videreuwikle Kvinnegruppen og

herregruppen " De mannfoldige".

Vi tilbyr leksehjelp for 5. Trinn til og med 3. Klasse på

Videregående skole en gang i uken.

a

Motivere for deltakelse i sosiale møteplasser.a

Ti lby flerkulturelle aktiviteter.a

Tilby visitortieneste hver 14. dag.a

. Opprettholde og videreuwikle aktiviteten Flyktningguide.
o Motivere for deltakelse i sosiale møteplasser.
o Opprette tilbud om Norsktrening.

Tilby møteplasser gjennom Besøkstjenesten med og uten
hund.

Uwikle Besøkstjenesten slik at vi når nye målgrupper.o

o

MäI Al<tivitet



Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017-2020

3 \/¡ bygger og uw¡kler en sterk lokalforening

Røde Kors skal være en endringsvillig og
forutsigbar organisasjon, og bidra til trygge
lokalsamfunn i Norge. Mangfold og bredde i

egen organisasion er viktig for å forstå de

humanitære behovene på best mulig måte.
lnternasjonalt samarbeider Røde Kors med

søsterforeninger for å bedre
organ isasj onsutvi kl i ng, kapasitets byggi ng og
gjensidig koordinering.
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Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 2017-2020

23

22.

2t

20.

t9.

t8.

Gi god oppfølgning, og tilby behovsrettet opplæring og
lederutvikling til frivill ige, til I itsvalgte og ansatte.

Kartlegge og nyttiggiØre den formal- og realkompetanse
medlemmer og frivillige har, og løpende oppdatere
denne informasjonen.

Utvikle organisasjonen, slik at frivillige, tillitsvalgte og
ansatte speiler sammensetningen i befolkningen.

Øke antall frívillige og medlemmer i lokalforeningen, og
sørte for rask inkludering i aktivitet.

Sikre best mulig samsvar mellom aktivitet og faktisk
behov.

Røde Kors skal være åpen og inkluderende for alle.

Følge opplæringsplan, ved å sørge for at alle frivillige og
ansatte har kunnskap innenfor fysisk og psykososial

førstehjelp.

Tett samarbeid med Buskerud Røde Kors i forhold til kurs
og videreutdanning.

a

a

o Ha aktive medlemskontakter/DiBa-ansvarlige i aktivitetene.
o Kurs/opplæring, stands, aktiviteter og veryemateriell
o Være synlige i mediebildet.

Lage en behovsanalyse i kommunene Ringerike og Hole
innen l. mai årlig.

U6øre en Røde Kors vurdering sammen med aktivitetene
før 30t06.Ådig.
Gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot
deltagere/pårørende/samarbeidspartnere/frivi I I ige.

Benytte Røde Kors-vurderingen aktivt til å se hvorvidt
aktivitetene er tilpasset behovene eller om det kreves
endringer, alternativt ingen videreføring.

o

a

a

o

Vårt fokus er gjensidig akept og respekt som kan fremme
et engasjement på tvers av kiønn, alder, funksjonsevne,
sosial status, etnisitet og religion.

Alle skal få gleden av å glede andre gjennom
trivselsskapende arbeid.

Vi skal tilrettelegge aktivitetene for deltakere, frivillige og

medlemmer så langt det lar seg giøre.

Ha samlingspunkter hvor etiske dilemmaer kan diskuteres.o

o

a

a

Registrere kompetanse i Røde Kors' ressurssystem og
benytte/oppdatere dette aktivt.

o

. Oppfordre deltakere til å bli frivillige.
o Tilrettelegge for frivilligoppgaver of skape eierskap og

forståelse for at alle oppgaver har en verdi i den store
sammenhengen.

MåI Aktivitet



Overordnet handlingsplan for Ringerike og Hole Røde Kors 20l'7-2020

o Temakvelder som gir motivasjon.
o Del:a på samlinger i regiav Buskerud og Norges Røde Kors

og andre samarbeidspartnere.
o Ben)¡tte Røde Kors-vurderingen aktivt.
o Frivillite i aktiviteter har den kompetanse som kreves. Ved

uteværende pålagt kurs innvilges permisjon.
o Frivillige skal handle i tråd med Røde Kors'prinsipper

Motivere frivillige t¡l å bl¡ medlemmer.a

Legge til rette for unge ledere i aktivitetenea

Kartlegge behov for avtaler som kan styrke aktiviteter¡e for
målgruppene.

a

o Delta på distrikts- og regionale samlinger.

. Opprettholde planarbeid til og på ledersamlinger

o Opprettholde og styrke de inntektsgivende tiltakene
gjennom utleie av Røde Kors-hus og Røsholmstranda,
Panro og Grasrotandelen.

o Videreuwikle salg av førstehjelpskurs
o Jobbe aktivt for å finne nye inntektskilder samt økonomiske

sarmrbeidspartnere til drift, utstyr og vedlikehold.

Røde Kors-huset og Røsholmstranda.

Lage ved lkeholdsplaner
Gjennomføre dugnader

Opprette husuwalg

Ha motiverende og inspirerende ledere.

Sikre at de humanitære aktivitetene har god krralitet, og
er godt forankret i Røde Kors' verdigrunnlag.

Motivere til deltakelse, of sørte for åpne og
demokratiske beslutningsprosesser.

Bruke unge frivilliges ferdigheter og kunnskap til å lede

og delta i frivillige aktiviteter og i

organ isasjonsd emokratiet.
Inngä samarbeidsavtaler med myndigheter, institusjoner,
næringsfiv og andre aktører.
Styrke samarbeid og samhandling

mellom distrikt og lokale ledd, og internt i lokalt ledd

mellom aktivitetene.
Skape en bærekraftig økonomi over tid

Vedlikeholde egne eiendommer.

24

25

26.

27

78.

29

30

31.

AktivitetMàI



[/ap¿-e c e /

RI N G E RI KE OG H OL E Rø D E KORS
Org.nr.: 975 597 563

: Budsjettforslag 2017

Budsjett 201 7 Regnsk. 201 6 Budsjett 2016
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Driftsinntekter

Kontingenter

Tilskudd

lnntekter vakt, leteaksjoner, kurs

Salgsinntekt

Utleie av huset

lnntektsføring av tilskudd

Annen driftsinntekt

Gevinst ved salg av driftsmidler

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekt

Purregebyr

Rentekostnad

Sum finansinntekter og -kostnader

Arets resultat

Overføringer:

Til/fra annen egenkapital

Til egenkapital med interne restriksjoner

Fra egenkapital med interne restriksjoner

Sum

1 55 000

1 417 316

220 200

2 000

144 500

201 835

363 200

156 165

2 125 361

196 327

43737

93 803

146 000

101 186

1 70 000

2627 400

160 000

62 000

1 15 000

273 800

224 200

0

2 504 051 2862 579 3 632 400

14 000

1 041 008

269 772

1 364 283

29 816

801 562

269 772

1 143772

36 000

1 341 560

269 772

1 799 075

2 689 063 2244922 3 446 407

-185 012 617 657 185 993

12 037

465

1 594

t0 908

-185 012 628 565 185 993

608 061

151 481

-130 976

185 993

628 566 185 993



" RI N G E RI KE OG H OL E Rø D E KORS
Org.nr.: 975 597 563

, Resultatregnskap for 2016

Noter 2 016

" //eoL€€e 3

2015

162 395

1 467 077

221 491

82 450

273 800

218 288
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Driftsinntekter

Kontingenter

Tilskudd

lnntekter vakt, leteaksjoner, kurs

Salgsinntekt

Utleie av huset

lnntektsføring av tilskudd

Annen driftsinntekt

Gevinst ved salg av driftsmidler

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekt

Purregebyr

Rentekostnad

Sum finansinntekter og -kostnader

Arets resultat

Overføringer:

Til/fra annen egenkapital

Til egenkapital med interne restriksjoner

Fra egenkapital med interne restriksjoner

Sum

156

2 125

196

43

93

146

101

165

361

327

737

803

000

186

6

3

2

3

7

7

7

2 862 579 2 425 502

29 816

801 562

269 772

1 143772

50 323

786 134

397 572

1 027 796

2244922 2261825

617 657 163 677

12037

465

1 594

22 414

250

1 198

t0 908 21 466

628 565 185 143

608 061

152981

-132 476

222093

-36 950

628 565 185 143



RI N G E RI KE O G H O LE Rø D E KOR S
Org.nr,: 975 597 563

Bafanse pr. 31 .12.2016

EI EN DELER

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygninger
Transportmidler
lnventar og utstyr

Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

Fors ludds betalte kostnader
lnnbetalinger awikende år

Forskuddsbetalte kostnader

Su m forskuddsbetalte kostnader

Bankinnskudd, kontanter

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Note

3

3,6
3

2016

1 200 000
408 889

2015

I 240 000
638 661

0

1 608 889 I 878 661

r 608 889 I 878 66r

282690
0

215 657

0

282 690 215 657

0

0

0

0

00

2,4 2272311 1 977 887

2 55s 001 2 r93 545

4 163 890 4 072 205



RI N G E RI KE O G H O L E Rø D E KO RS
Org.nr.: 975 597 563

Balanse pr. 3l .12.2016
E GEN KAPI TAL OG GJE LD

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Annen egenkapital med interne restriksjoner

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld

Tilskudd brutto ført mot SAR båt
Tilskudd brutto ført mot Redningsbil
Tilskudd brutto ført mot KO vogn
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Øremerkede tilskudd
Forskuddstrekk ansatte
Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gield

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

12 1

Tor
er

Marthe Svendsen
Styremedlem

Mariarita
ed

Per Henrik H. Jø

2016

2693 444
713 696

3 407 140

3 407 140

0

76 000
210 000
286 000

129 677
261 891

326

78 855

470750

756 750

4 163 890

Benedikte Thaulow
N leder

Robert Sandholm
Styremedlem

Endrerud
kalråd pekorps

istin Remme
Leder lokalråd Om

ft, *¿; , W^Gw

Note 2015

2 085 383

693 191

7
7

2778 574

7 2778 574

o

6

6

0

1 52 000
280 000
432 000

4

252055
561 148

0

7 473

40 954

861 631

I 293 631

4072205

Leder lokalråd Unglþm
+/¡.1t7-- /¿ I d.'/-,

Staale Trevland
Daglig leder



RI N G E RI K E O G H O L E Rø D E K O R S
Org.nr.: 975 597 563

, Noter til årsregnskapet for 201 6

Note I Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
lnntektsføring skjer i takt med opptjening.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v
Lønnskostnader består av følgende poster:

Renhold

Flerkulturel koordinator

Kontormedarbeider

Timelønnet

Daglig leder

Folketrygdavgift

Feriepenger

Sum lønnskostnader

Hus

2 019 400

2015

45 873

260 872

43 456

0

415 645

14226

6 063

Transport Rednings
midler b¡l

303 235 618 860

2016

87 003

301 595

60 594

8 228

321 018

11 096

12028

801 562 786134

Gjennomsnittelig antall ansatte: 2 2

Lønn til daglig leder er fakturert fra Buskerud Røde Kors, med kr. 32'l 018,- og klassifisert som lø nnskostnad.

Lønn til flerkulturell koordinator er fakturert fra Buskerud Røde Kors, med kr. 301 595,- og klassifisert som lønnskostnad

Lønn til kontormedarbeider er fakturert fra Buskerud Røde Kors, med kr. 60.594,- og klassifiserl som lønnskostnad.

Foreningen har ikke krav til å tegne obligatorisk tjenestepensjon og dette er derfor ikke opprettet.

Det er ikke gitt lån eller annen sikkerhet til ledende personer eller styre.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i 2016 utgjør kr.30 441,- for revisjon og kr 7 796,- for annen bistand inkl. mva

Note 3 Varige driftsmidler
Båt
641 610

KO-vogn
365 731

ATV
1 03 000

Varme-
pumpe

30 000

Sum
4 081 836Anskaffelseskost 1.1.

Tilgang

Avgang til kostpris

Anskaffelseskost 31.'l 2.

Akk. avskrivninger 31 .12

2 019 400

-819 400

641 610

-641 610

365 731

-146 300

303 235

-237 550

61 I 860
-371 316

1 03 000

-103 000

30 000

-30 000

4 081 836

-2 349 176

Balanseført verdi 31.1 2 I 200 000 219 431 65 685 247 544 't 732 660

Arets avskrivninger 40 000 73 1 50 32 850 123772 269 772

Avskrivingssats

linjære avskriving

Antall år

a/o

50 år

20 Yo

5ar

20%

5ar

20%

5ar

20 o/o

5ar

20 o/o

5ar

20%

5ar



RI N G E RI K E O G H O L E Rø D E KO R S
Org.nr.: 975 597 563

Noter til årsregnskapet for 201 6
Note 4 Øremerkede tilskudd
Ringerike og Hole Røde Kors har i 2016 fått øremerkede tilskudd til noen aktiviteter, kr.261.891 ,- av tilskuddene
er ikke anvendt i år / innbetalt avvikende år. Midlene er ikke fritt disponible, tilskuddene som ikke er brukt er med i

bankens saldo pr 31.12.
Overførte tilskudd fordeler seg på følgende prosjekter:

2016
89 500
19 315

2015
Røde Kors ungdom, på flukt
Røde Kors Ungdom
Leksehjelp,
Område Ringerike
Lønnstilskudd, ny daglig leder
Lønnstilskudd migrasjon
Hjelpekorps
Vaffellaget
Bark, Bufdir midler til Hole
Sum ikke benyttede øremerkede midler pr 31.12.

Note 5 Tílskudd Humanítært fond
Barnas Røde Kors
Besøkstjenesten
Visitortjenesten
Hjelpekorpset
Leksehjelp
Til sammen

17 910

36 166

99 000
261 891 561 148

Bundene
38 000
40 000

15 000
16 000

40 000
118 000 56 000

10 000
6 216
I 000

300 000
200 000

33 432
3 500

Frie

25 000kr,

kr,

kr,

kr,

kr,

kr,

Note 6 Tilskudd til kjøp av Redningsb¡|, SAR Båt og KO vogn
Ringerike og Hole Røde Kors har fått tilskudd til kjøp av Redningsbil, SAR båt og KO-vogn. Anskaffelsen av disse
driftsmiddlene ble delvis finansiert med tilskudd. Dette tilskuddet har blitt bruttoført ved at kostprisen på
driftsmiddelet er aktivert og tilskuddet er ført opp som langsiktig gjeld.
Avskriving av driftsmiddel og inntektsføring av tilskuddet blir ført over 5 år i samme forhold som avskrivninger.

Båt
641 400

Rednings
bit

380 000

KO. vogn
350 000

Sum
1 371 400Mottatte tilskudd opprinnelig

Mottatt tilskudd inneværende år

Akkumulert mottatt tilskudd

Akkumulert inntektsført tilskudd

Balanserføret tilskudd ikke inntekt 31 .12

Arets inntektsføring

Note 7 Egenkapital

Opptjent
egenkapital
u/ restriksjon

641 400

-641 400

380 000

-304 000

350 000

-1 40 000

1 371 400

-1 085 400

76 000 210 000 286 000

76 000 70 000 146 000

egenkap
Øremerket
Hj.korps

egenkap egenkap egenkap
Øremerket Øremerket Øremerket
Bes.tjeneste Bark Visitor

200 41 900 12904

Egenkap
øremerket
Leksehj/
Flyktning

229 173
139 807

egenkap
Øremerket
Ungdom

I 916

Sum

egenkapital

2778 5742 085 383
608 061

328 098
-132 476

71

2

01.jan
Ärets resultat
Sum egenkapital 31.12.

Hjelpekorps:
Løa midler til utstyr
scooter midler til avskrrivning
Udekket tap
Egenkapital pr 31.12.2016

158 405
52 685

-15 468

444 195622 741 78 48597

195 622

3 500
9 91 6 3 407 140



Ringerike kommune 

v/rådmannen 

 

 

 

 

Søknad om støtte til Kirkens SOS Tunsberg 

                                                               Vi søker igjen – fordi det er bruk for oss –  

 

Kirkens SOS Tunsberg er ett av 12 SOS-sentre i landet. Vi dekker opp Vestfold og Buskerud. 

Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste på telefon og internett. Vi er døgnåpne, 

anonyme, basert på frivillighet og jobber med forebygging av selvmord. 

Det er mange som trenger noen å snakke med når livet er vanskelig. 

Hvert eneste døgn griper hundrevis av mennesker i dette landet til telefonen sin, og slår 

nummeret til Kirkens SOS. 

I 2016 besvarte Kirkens SOS ca. 200.000 telefonhenvendelser, det er ca. 500 telefoner pr. 

døgn.  I tillegg svarer vi på flere tusen henvendelser på mail og chat – fortrinnsvis fra unge 

mennesker, som ikke ser noen mening med livet. 

Vi anser dette som et svært høyt tall i verdens beste land….. 

Foruten bidrag fra menigheter, er vi avhengig av statlig, kommunale og private gaver for å 

opprettholde Norges største krisetjeneste. 

Mange kommuner henviser til vår tjeneste, og vi oppfordrer fortsatt til å synliggjøre Kirkens 

SOS sin døgnåpne krisetjeneste. 

Vi tillater oss nok en gang å søke om om kr. 29.000,- (ca 1 kr. pr. innbygger), i håp om at 

Ringerike kommune ser viktigheten av vårt arbeid. Beløpet bidrar til en døgnkontinuerlig 

krisetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med – også i Ringerike kommune. 

Med vennlig hilsen 

Mette Johnsen Strand 

Konsulent, Kirkens SOS 

 

22 40 00 40 krisetelefon, åpen hele døgnet. 

www.kirkens-sos.no SOS-melding, svar innen 24 timer 
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STI FTELSEN AM ATH EA - SøKNAD FRA VEI LEDNI N GSKON TORET I BU SKERU D
FYLKE OM øKON OMI SK STØTTE TI L DRI FT FOR 2017

Stiftelsen Amatheas virksomhet er forankret i Lov om svangerskapsavbrudd $ 2, 1.ledd:
" Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om
den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav pà råd for selv à kunne treffe det endelige
valg."

Stiftelsen Amatheas formål er nedfelt i stiftelsens vedtekter g 2

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er et supplement til helsetjenestens arbeid med å oppfylle
retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskaps-avbrudd.
Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner som
har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har nesten 40 års erfaring på dette
området. Tjenestetilbudet til Stiftelsen Amathea er gratis for brukeren.

Stiftelsen Amathea har veiledningskontor i 13 av landets fylker. Ledelse og administrasjon
holder til i Oslo. Amathea tilbyr et lavterskeltilbud med veiledning i løpet av 1-3 dager.
Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av direktør Hildegunn Bomnes

ll

Veilèd r1¡ n gstjeneste for gravide

Stiftelsen Amathea
Administrasjonen

Pilestredet Park 7- 0176 Oslo
Telefon:815 32 005

E-post: post@amathea. no
lnternett: www.amathea.no

Bankgiro 8200.01 .78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

I

r

Sflffe/sen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste

Sfiñelsen Amathea tilbyr:

Generell helseopplysning forforebyggende og helsefremmende arbeid innenfor omràdet samtiv
og seksualitet
lnformasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
Samtale underueis og etter fullført svangerskap
Samtale før og etter abort
lndividuellveiledning og helsehjelp innen fagomrädet ungdomshelse, spesle/f om intime ag
taburelaterte helsespørsmàl som seksuell og reproduktiv helse
Spredning og ovefføring av kompetanse til helsepersonell og studenter via hospitering, kurs og
annen opplysnings og opplæringsvirksomhet

Sfñe/sen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med â forebygge uønsket
svangerskap og abort.

Sfifte/sen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til
samliv og seksualitet, kvinnehelse og psykososla/e utfordringer ved uønsket svangerskap og aboft.

Amathea skal frem me forskning og u nderuisning in nenfor fagfeltet



Am ath e S F
Veiled n¡ngstjênêste for gravide

Det er et politisk mål at det blir gitt undervisning til konfirmasjonsgrupper, ungdomsskoler,
videregående skoler og høyskoler om seksualitet og svangerskapsforebygging.
Kunnskapsformidling om seksualitet, prevensjon og familieplanlegging, for å bidra til å
forebygge uønskede svangerskap, er sentralt i vår virksomhet.

Stiftelsen har bygget opp et stort og viktig samarbeidsnettverk når det gjelder tilbud til etniske
minoriteter. Dette nettverket består ressurspersoner i innvandrermiljøene samt ulike
organisasjoner som arbeider på området. Det har blitt ferdigstilt en egen undervisningspakke til
asylmottak, der Amathea har vært sekretariat på oppdrag fra Helsedirektoratet og UDl.
Stiftelsen Amathea holder kurs og gruppevirksomhet på mottak rundt i landet hvor
satsningsområdet er helse generelt og reproduktiv helse spesielt.

Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Buskerud ligger i Drammen, Veiledningskontoret har
åpent mandag - fredag fra kl. 08.30 til kl. 15.30. Vi har i tillegg mulighet til å tilby veiledning på
Helsestasjonen i Hønefoss sentrum for slik å kunne møte brukere tra øvre del av fylket. Videre
så har vi anledning til å låne kontor til samtale på Helsestasjonen i Kongsberg sentrum for
brukere som ikke har anledning til å reise til Drammen.

Amathea har en landsdekkende telefonvakttjeneste fra kl. I til kl. 20 alle hverdager. Samt at vi i

2017 har startet en chat-tjeneste som er åpen k|.16-20, alle hverdager.

Aktuelle opplysninger om Amathea Buskeruds drift i 2016:

. 1056 konsultasjoner.
o Satsning på markedsføring av våre tjenester i hele Buskerud
o Fødselsforberedende kurs for enslig gravide kvinner
. Undervisning til ungdomsskoler
o Stands på videregående skoler
. Hospitering av jordmor studenter
o Samarbeid med helse- og sosialtjenestene i kommunene
. Kvinne og mannsgrupper på asylmottaUmed tilþud om gratis langtidsvirkende

prevensjon (prosjektmidler mottatt fra Fylkesmannen i Buskerud)

Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helse- og
omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og
kommunene. Bevilgninger fra RHF'er, fylkeskommuner og kommuner benyttes til drift av det
enkelte veiledningskontor.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden
På forhånd takk.

Med hilsen

Hildegunn A. Bomnes

Direktør Stiftelsen Amathea

Kristin Koldsland

Veileder Amathea Buskerud
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Vedlagt: Arsrapport Stiftelsen Amathea 2016
Arsrapport Amathea Buskerud 2016



STI F TELSEN AM ATH E A

^Ånsupponr zoro ron nusxnnuo roNronnr.

BE M AN NI N G 2016:

Vivi Skreppedal arbeider som veileder i fast 100 % stilling.

Kristin Koldsland arbeider som veileder i fast 80 % stilling og20% prosjektstilling.

TO TAL T AN TALL KO N SU LTASJON ER i 2016: 1056

2016 har kontoret i Drammen, i tillegg til ordinær drift, hatt fokus på forebyggende arbeid. Dette
har i praksis vært forebyggende arbeide reffet mot flyktninger/asylsøkere og ungdom/unge
voksne.

Gjennom samarbeid med Ungdomshelsetjenesten i Drammen Kommune har vi deltatt i jente- og
gutte- gruppene for lO.trinn. Sammen med helsesøster har vi undervist og reflektert rundt tema
kropp, grenser, forelskelse, sex, SOI og prevensjon. Målet er at ungdommene skal bli trygge på
seg selv slik at de kan ta bedre vare på sin seksuelle og reproduktive helse.

I Lier kommune har vi undervist 10. trinn på en skole. De har bl.a. fått informasjon om våre
tjenester og sett filmen <Et vanskelig valg> med påfølgende refleksjon.

I forbindelse med Verdens prevensjonsdag hadde Amathea Buskerud stand på Sande
videregående skole sammen med skolens helsesøster. Vi laget en prevensjonsquiz som ble delt ut
til elevene. Mange leverte inn svar og mange fikk litt veiledning underveis. Vi hadde med
premier og det ble trukket ut fire vinnere.

12016 har vi i tillegg stått på stands på følgende utdanningssteder: Eiker Videregående skole og
Høyskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg og Drammen.

P ASI E N TTI LB U D - GR U P PE R OG KU RS:

Mor og barn treff:

2 grupper, til sammen 9 deltakere. Hver av gruppene har tilbud om å møtes hver 14. dag. Hvert
treff er av 2 timers varighet.



F ødselsforberedende kurs:

Kursene går over 4/5 uker med en kurskveld ù2 timer pr. uke. Det leies inn ekstem hjelp til
undervisning3l4 av kveldene. En veileder fra kontoret er til stede hver gang for å skape trygghet
og kontinuitet i gruppen.12016 har vi avviklet 2 kurs, et vår og et høst med til sammen 7

deltakere.

TVERRF'AGLI G SAM ARB EI D OG N E TTVE RKSGRU P PE :

Amathea Buskerud har vært initiativtakere til opprettelsen av en nettverksgruppe.
Nettverksgruppen har møter hvert kvartal i Amatheas lokaler i Drammen sentrum. Vi utveksler
informasjon og kunnskap og etablering/planlegging av videre samarbeide. Deltakeme i
nettverket er ansatt hos Nav, Bris, Drammen flyktningmottak, Senter for oppvekst, Bamas
Stasjon og Hibu.

Amathea Buskerud deltar også i det tveretatlige og tvenfaglige nettverket Sammen i Drammen.
Nettverket møtes 2-3 ganger i året til informasjonsutveksling, faglig oppdatering og drøfting av
case. Medlemmene representerer: BU P v/ Spedbarnsteamet, ATV Drammen, Levekårsteamet fra
N AV og Drammen kommune, Barnevernvakta og sosial vakttjeneste, Familievemkontoret,
Søndre Buskerud politidistrikt, DPS Drammen, BRI S (Buskerudregionens incestsenter og Betzy
krisesenter for kvinner og menn.

SAM ARBEI DE M E D LO KÄL E H ELSE TJEN ESTER:

Vi samarbeider med jordmødre i kommunene i fylket. Videre også noen privat praktiserende
jordmødre. Dette er samarbeid som medfører at vi anbefaler pasienter gjensidig til hverandre,
samt samarbeider om oppfølging av pasienter.

Ved Drammen Sykehus, Vestre Viken H F, har vi direkte samarbeid med gynekolog og
avdelingsleder, Anne Kjøllesdal. Vi kan kontakte henne ved behov og hun tilbyr raskt
konsultasjon til de mest utsatte av våre brukere. Hun underviser også ved våre
fødselsforberedende kurs. Videre kan vi kontakte avd. Føde/barsel poliklinikk når en klientsak
krever dette.

De Gynekologiske Poliklinikkene på sykehusene Drammen, Ringerike og Kongsberg henviser
pasienter til oss og vi til dem. Vi opplever ävære godt kjent blant de ansatte. Dette gjelder også
for sosionom tjenestene ved de samme avdelingene. Avdeling Føde-Barsel poliklinikk ved
Drammen sykehus tilbyr ekstra oppfølging av gravide og barselkvinner med spesielle behov.

Helsestasjonstjenesten i Kongsberg tilbyr lån av kontor når vi har behov for å gjennomføre
konsultasjoner i Kongsberg kommune.



Vi har felles brukere med Helsestasjon For Ungdom i de nærmeste kommunene og anbefaler

hverandre ved behov. Dette gjelder særlig i Drammen kommune samtØvre - og Nedre Eiker
kommune. Helsestasjonene i de nærliggende kommunene kan låne oss helsesøstre som

underviser på våre Fødselsforberedende kurs ved behov.

Vi har tilbud om konsultasjoner onsdager på Hønefoss helsestasjon. Denne dagen er det ledig
kontor til oss for benyttelse når vi får bestilling med ønske om dette. Amathea Buskerud er
invitert inn til dette samarbeidet av kommune jordmor og ledende helsesøster. I forbindelse med

vårt veiledningstilbud på Hønefoss Helsestasjon kan vi kontakte Team Ringerike. Dette er et

tvenfaglig team som arbeider for sårbare familier med spe- og småbarn. De involverte i teamene

er godt kjent med Amathea Buskeruds kompetanser og vet at vi kan benyttes ved behov.
Amatheas tilbud om veiledning på Hønefoss helsestasjon er annonsert på helsestasjonstjenestens

hjemmesider.

Som tidligere år har vi fortsatt vårt samarbeid med Spedbarnsteamet BU PA Drammen. De er
meget gode støttespillere når vi er bekymret for psykisk helse hos en gravid eller en

småbarnsmor. De tilbyr raskt en konsultasjon og eventuelt videre behandling. I tillegg så kan
terapeuter fra Spedbarnsteamet bidra på våre Fødselsforberedende kurs ved behov.

Familiekontakten, Home Start, er vår samarbeidspartner når vi har brukere som trenger
avlastning, ferietilbud eller støtte i hjemmet i saker der barnevernet ikke har anledning til å tilby
hjelp.

Barnas Stasjon er en god samarbeidspartner for de av våre brukere som har behov for ¡tterligere
samtaler og aktivitetstilbud ette/eller i tillegg til at tilbudet om mor-barn grupper hos Amathea
avsluttes når barnet fyller I år.

Familievern kontoret underviser på våre Fødsels forberedende kurs kvelder om barnets

rettigheter og barnets beste når foreldre ikke er sammen om den daglige omsorgen og ansvaret.
Vi henviser også klienter til hverandre ved behov.

SAM ARBEI D I FORII OLD TI L SPESI ELT SÅRBARE GRU PPER:

Vi er invitert inn av Drammen fl)¡ktningmottak i deres faste program for undervisning. Dette er
en skriftlig samarbeidsavtale. For driftsåret 2016 søkte vi derfor nye midler fra Fylkesmannen til
videreføring av tilbudet om undervisning og langtidsvirkende prevensjonsmidler og fikk tildelt
kr 45 000,- . Med disse midlene planla og gjennomførte vi 8 kurs/ et møter a3 timerl for tre
kvinnegrupper og fem møter a3 timerlfor fem mannsgrupper ved Drammen flyktning mottak.
På kurset underviste og samtalte vi om helsehjelp og taushetsplikt, seksuelle rettigheter,
overgrep/vold og grenser, kjønnsorganenes anatomi og fysiologi, familieplanlegging, seksuelle
legninger og kjønnssykdommer. De fleste kursdeltakerne kom i fra Afghanistan og mange hadde

vært utsatt for seksuelle overgrep. Derfor inviterte vi veileder fra Buskerud regionens
incestsenter med som co-underviser på kursene.

Noe av midlene ble også avsatt til å kunne betale for kjøp av langtidsvirkende prevensjon



Amathea Buskerud samarbeider med barnevemtjenestene i de ulike kommunene ved behov i
enkeltsaker.

Bris, Buskerudregionens incestsenter, har kontor i Drammen. Vi viderefører samarbeidet med
senteret i form av ideutveksling, markedsføring av våre tjenester og deltakelse på temadag og
kurs.

Ungdomstorget/og Uteteamet i Drammen kommune sender ungdom videre til veiledning og
oppfølging hos oss. De har representert ansatte fra etater som jobber på alle ungdommens
arenaer. De har vår brosjyre og anbefaler våre tilbud til aktuell ungdom. I Ungdomstorgets
lokaler kan ungdommen også se annonse for Amathea på en monitor.

Vi samarbeider med krisesentrene i fylket i forhold til kvinner som har eller trenger beskyttelse
på et senter. Amathea bistår kvinnene med bl.a. veiledning og aktuell informasjon, time til
oppfølging hos lege/gynekolog og eventuelt jordmor. Samt støttesamtaler om de ønsker,
avhengig av deres situasjon.

Vi har tilgang til familievolds koordinatoren i Søndre Buskerud Politidistrikt. Vi opplever det
som både effektivt og betryggende å ha dette samarbeidet tilgjengelig.

Fl)¡ktningehelsetjenesten i Drammen har fütt grundig informasjon om våre tjenester. Spesielt har
vi vektlagt muligheten for å betale for langtidsvirkende prevensjon til minoritetskvinner. Vi har
videre tilbudt oss å holde kurs/samarbeide om kurs, like de vi har for flykninger, for minoriteter
som er bosatt

Ansatt i Levekårs teamet hos Nav er med i vårt samarbeidsnettverk. Primært er det mange med
minoritets bakgrunn som er brukere av dette prosjektets tjenester. Vi er veiledende ovenfor
problemstillinger vedr seksuell helse som den/de ansatte møter i sitt arbeide. Det er et viktig
tema spesielt med tanke på norskopplæring og videre integrering av kvinner. Mange kvinner
lærer ikke norsk og blir isolerte p.g.a. mange graviditeter og fødsler. Dette opprettholder bl.a.
familiens fattigdomsproblemer.

Svangerskapspoliklinikkene ved sykehusene i vårt fylke har tilbud om ekstra oppfølging av
gravide som har behov for ekstra informasjon og helsehjelp. Vi henviser gravide til de og de

henviser til oss spesielt til ffk og mor og barn treff.

SAM ARB EI D S MØTE R 2016:

Nettverksmøter, en gang i kvartalet hos Amathea Buskerud.

Informasjon og samarbeidsmøte med Barnas stasjon i Drammen

Planmøte med Drammen fl yktningmottak



Samarbeidsmøte med Migra helsestasjon

Informasjonsmøte til helsesøstre og jordmødre pä Familiehuset, Øvre Eiker kommune

Møte med studentrådgiver på Høyskolen i Buskerud og Vestfold

Møte med ledende jordmor, Ringerike kommune

Prosjekt/evalueringsmøte med Bris og Drammen flyktningmottak

Møte og informasjonsutveksling med Florence Kaya, leder av krisesenter i Nairobi

Møte med helsesøster med ansvar for elevene på Introduksjons sentret for norskopplæring i
Drammen.

U NI DE RVI SNI N G:

Vi har blitt invitert inn til å undervise 75 elever i 10. trinn på Lierbyen ungdomsskole i Lier
Kommune . Undervisningene bygges opp rundt filmen: "Det vanskelige valget" med påfølgende
refleksjon.

Høsten 2012ble Amathea Buskerud kontaktet av ledende helsesøster i Drammen kommune med
forespørsel om Amathea veilederne kunne bidra som ressurspersoner og støttespillere på
jentegruppene i lO.klasse ved Drammen kommunes ungdomsskoler. Dette samarbeidet er
videreført og Amathea samarbeider med den enkelte ungdomsskolens helsesøster. Vi har 2016
deltau i undervisningen av 92 jenter og gutter i l0.trinn fordelt på 7 grupper. Gruppene er av 2
timers varighet og hovedtemaene er; seksualitet, grenser, SOI og prevensjon.

Buskerud kontoret søkte i 2016 om midler fra Fylkesmannen i Buskerud til ä arrangere kurs for
kvinner og menn som er i asylmottak. Vi mottok kr 45 000.- til dette prosjektet. Med disse
midlene planla og gjennomførte vi 8 kurs/ et møter a3 timerlfor tre kvinnegrupper og fem møter
a3 timerlfor fem mannsgrupper ved Drammen flyktning mottak. På kurset underviste og
samtalte vi om helsehjelp og taushetsplikt, seksuelle rettigheter, overgrep/vold og grenser,
kjønnsorganenes anatomi og fysiologi, familieplanlegging, seksuelle legninger og
kjønnssykdommer. De fleste kursdeltakerne kom i fra Afghanistan og mange hadde vært utsatt
for seksuelle overgrep. Derfor inviterte vi veileder fra Buskerud regionens incestsenter med som
co-underviser på kursene.

Vi har i201 6 hatt hospitering av tre helsesøster studenter.



I NFORMASJONi MARKEDSF'ØRI NG :

Stand på Utdanningsmessen på Lillestrøm,2 dager

Stand på Eiker vg. skole, 2 dager og to ulke arrangement

Stand på Sande vg. skole, sammen med skolehelsesøster på Verdens prevensjonsdag

Stand på Høyskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Kongsberg

Spilt inn Podcast to ganger med Foreldrerådet. V/Kristin Koldsland

Intervju i Vårt LandvlKristin Koldsland

Informasjon om våre tjenester er formidlet som e-mails og brev til et stort antall aktuelle
samarbeidspartnere og skoler. I tillegg har vi reist rundt vår og høst i nedre del av Buskerud og
satt ut Amatheas brosjyrer og plakater. Vi sender ellers brosjyren ut fortløpende etter
henvendelser, samt i øvrige deler av fylket.

I forbindelse med veiledningstilbud på helsestasjonen i Hønefoss, reiser vi rundt med
informasjon om dette til leger, helsestasjoner, sykehuset og sosialtjenester m.fl.

Amathea Buskerud er representert på informasjonsskjerm på Ungdomstorget i Drammen.

NB: Vi er i alle sammenhenger i vårt arbeide opptatt av å være gode representanter for Stiftelsen
Amathea. Vi har alltid med informasjonsmateriell og visittkort når vi arbeider¡¡þgþr lqnIalg1.
Derfor ooplever vi at markedsføring er en kontinuerlig og innarbeidet prosess hos oss. Vi håper
på denne måten å bli respektert. kjent og anbefalt til aktuelle brukere av vår tjeneste.

KURSiKONFERAITISER OG SEMI NARER:

Konferanse om Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere, Sundvollen Hotell på
Ringerike

Temadag med Bris: Kultursensitivitet på Sundvollen Hotell

Redd Barnas barnerettighetsseminar på Litteraturhuset i Oslo

Kurs i Faglig dømmekraft, Farris Bad i Larvik

Altemativ til Vold konferanse, Union scene i Drammen



2 ansattsamlinger i Oslo

Veilednins.2016

Det har vært 8 veiledningsdager i region Sør dette året.

Drammen24.0t.20L7, Vivi Skreppedal og Kristin Koldsland



Tilskudd til allmenne kulturtiltak 

Søknader med vurdering 
 

Sokna Fritidsklubb                               Fast tilskudd 60 000 kt 

Dette er et av tiltakene som dekker et kommunalt forvaltningsområde. 

Fast tilskudd anbefales. 

 

 

Tyristrand Fritidsklubb                      Fast tilskudd 60 000 kr 

Dette er et av tiltakene som dekker et kommunalt forvaltningsområde. 

Fast tilskudd anbefales. 

 

 

Stiftelsen Positiv oppvekst               Fast tilskudd 550 000 kr 

Stiftelsen Positiv oppvekst drifter fritidsklubben Freezone i Hønefoss sentrum, i tillegg til en 

rekke andre tiltak for barn- og unge. Det er inngått en ny samarbeidsavtale mellom Positiv 

oppvekst og kommunen (HOK 41/17)  Dette er et av tiltakene som dekker et kommunalt 

forvaltningsområde. 

Fast tilskudd anbefales. 

 

 

Røde Kors  Søknadssum 440 000 kr              Tilskudd 340 000 kr 

Røde Kors drifter både leksehjelp og tiltak mot en rekke ulike grupper i samfunnet. 

Dette er et av tiltakene som dekker et kommunalt forvaltningsområde.  

Det anbefales at Røde Kors gis tilskudd, og at det i løpet av 2018 blir utarbeidet en 

samarbeidsavtale mellom Røde Kors og Ringerike kommune som sikrer forutsigbar drift. 

 

 

KistefosMuseet         Søknadssum 65 000 kr           Tilskudd 60 000 kr 
Stiftelsen KistefosMuseet søker generell driftsstøtte. Det ligger på grensen mellom Jevnaker 

og Ringerike kommuner. Kistefos tilbyr innbyggere og tilreisende både industrimuseum 

(tømmerdrift), rekreasjonsområde og kunst av svært høy internasjonal klasse.  

Kistefos-museet gir et verdifullt bidrag til regionen. Tilgjengelig kunst, kulturarv og 

rekreasjon. 

Tilskudd anbefales. 

 

 

Veien Tilbake    Søknadssum 50 000 kr                                 Tilskudd kr 50 000 kr 

Veien tilbake søker tilskudd til å arrangere mestringsdag ved Hvalsmoen Transittmottak.  

 

Veien Tilbake arrangerer mestringsdag, hvor barn og unge fra Ringerike sammen med barn 

og unge fra Hvalsmoen transittmottak har en dag med mestring, fysiske utfordringer og 

samarbeid. Målet er å øke deltagernes selvtillit og selvrealisering, og oppleve mestring og 

samarbeid. Som veiledere og vakter benyttes personer med soningsbakgrunn. Arrangementet 

vil ha mellom 200-300 deltakere.  

Veien tilbake er et ideelt aksjeselskap (overskudd i driften går tilbake til selskapet/eiere kan 

ikke ta utbytte), og formålet for driften er å «bidra til å integrere tidligere 

rusmisbrukere/kriminelle tilbake til samfunnet ved mental mestring hvor hovedsakelig 

idrett/fysisk aktivitet og friluftsliv, blir brukt som mestringsaktiviteter.» 



Tilskudd anbefales. 

 

Stiftelsen Buskerudmuseet           Søknadssum 15 000 kr  Tilskudd 15 000 kr 

1.12.2014 ble Stiftelsen Buskerudmuseet opprettet, som det konsoliderte museet for 13 

museer i Buskerud. Buskerudmuseet har gjennom avtaler med eierstiftelsene for hvert enkelt 

museum, påtatt seg et ansvar for å utøve museal drift av både museene og deres samlinger. 

Dette ansvaret fordrer at museet etablerer gode planer og strategier for arbeidet med både 

eksisterende og nye samlinger. Buskerudmuseet har i 2017 igangsatt et arbeid med å lage en 

plan for samlingsforvaltningsarbeidet vårt i museumsavdelingene. Arbeidet er støttet av 

Buskerud Fylkeskommune. 

Målsettingen i denne planen er å utvikle en felles plan for samlingsforvaltning som omfatter:  

Oversikt over magasin- og oppbevaringsforhold ved museene  

Felles retningslinjer for innsamling, registrering og bevaring  

Felles standardisering av gjenstander og regler for avhending Fellestjeneste for teknisk 

konservering  

Planen skal kunne brukes som mal for alle de konsoliderte museene, og det skal hensyntas 

hele Buskerud og behovene til de andre museene også når det gjelder samfunnsanalyser, 

magasinplan og fellestjenester for teknisk konservering.  

Dette vurderes som et viktig tiltak for å ivareta vår lokalhistorie, tilskudd anbefales. 

 

 

DNT Ringerike    Søknadssum      Tilskudd 27 250 kr 

To store stiprosjekt med utgangspunkt Hønefoss sentrum, Elvelangs og Vassfarstien. Til disse 

stiene søkes det om støtte til turinformasjonstavler med kart, bilder og informasjon om stedet 

gi turister og turgåere mulighet til å se hva som er av turtilbud i og rundt Hønefoss sentrum. 

Økt tilgjengeliggjøring av turstier vil være en berikelse for både turister og fastboende, og 

bidra til folkehelse.  

Tilskudd anbefales 

 

Stiftelsen Amathea        Søknadssum:     Tilskudd 15 000 kr 

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er et supplement til helsetjenestens arbeid med å oppfylle 

retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskaps-

avbrudd. 

Tjenestetilbudet til Stiftelsen Amathea er gratis for brukeren. 

Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Buskerud ligger i Drammen og har tilbud om 

konsultasjoner på onsdager på Hønefoss helsestasjon.  

Amathea har en landsdekkende telefonvakttjeneste alle hverdager, samt 

en chat-tjeneste. 

Tilskudd anbefales 

 

Kirkens SOS        Søknadssum 29 000 kr                        Tilskudd 29 000 kr  

Kirkens SOS søker tilskudd til drift av sin døgnåpne krisetelefon/nett-tjeneste.  

Tiltaket er ikke driftet i Ringerike kommune, men er en landsomfattende tjeneste, også for 

våre innbyggere. 

 

Kirkens SOS påpeker i sin søknad viktigheten av distanse og anonymitet for sine brukere. Det 

kan være vanskelig å oppsøke hjelp lokalt dersom det er små forhold og «alle kjenner alle».  

 

Agora Rumi                        Søknadssum:                               Tilskudd  0 kr 

Søknaden gjelder drift av smalere kulturtilbud i Hønefoss.  



Det kan være fortellerkvelder, kortfilmvisninger m/foredrag, poesikvelder, filosofiske 

samtaler og litterære foredragsaftener mm. 

 

Tiltaket vurderes som godt, men prioriteres ikke. Tiltaket mottar og kan søke 

arrangementsstøtte fra Ringerike kommune. 

 

 

Gatejuristen     Søknadssum 80 000 kr                                      Tilskudd 60 000 kr 

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt et rusproblem, og startet opp i 

Oslo i 2005. Siden den gang har virksomheten spredt seg til hele landet. Gatejuristen 

Innlandet (inkl. Hønefoss) er organisert som en avdeling ved Gatejuristen Oslo, som igjen er 

en virksomhet underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Dette er en oppsøkende 

virksomhet. Gatejuristen oppsøker brukerne i Villa’n i Hønefoss. Gatejuristen Hønefoss har i 

2017 tatt inn over 60 saker fordelt på 40 klienter. 

 

Kommunen vil gjennom sin støtte til Gatejuristen bidra til økt rettssikkerhet for en svært 

sårbar gruppe. Det anbefales at Gatejuristen mottar tilskudd for å kunne videreføre dette 

tiltaket i 2018 

 

 

Buskerud Teater           Søknadssum:                          Tilskudd 0 kr 

Buskerud Teater (tidligere Midtfylket Teaterverksted) har i en årrekke jobbet for å fremme 

amatør-teatervirksomhet i Buskerud. De har mottatt kommunal støtte over budsjett siden 

oppstarten i 1992, og har tidligere vært aktive i Ringerike. Siden 2012 har det vært minimal 

aktivitet på Ringerike i regi av Midtfylket teaterverksted/Buskerud Teater. Årsrapporten fra 

2015 nevner riktignok Hønefoss Revyteater, men etter det administrasjonen kjenner til har 

ikke Hønefoss Revyteater eksistert siden 90-tallet. Noe aktivitet lokalt var det likevel i 2017, 

og Buskerud Teater sitter på en viktig kompetanse som teaterlag i Ringerike kan ha nytte av.  

 

Buskerud Teater ønsker et samarbeid kommunen for å finne muligheter for aktiviteter. En 

konkret plan for hvordan de evt. skal få opp aktivitet i kommunen, kulturadministrasjonen, 

framgår ikke av søknaden. 

 

Evt senere støtte må baseres på en inngått samarbeidsavtale og en plan for aktiviteter lokalt..  

Tilskudd anbefales ikke 

 

 

Dronning Tyras Båtforening     Søknadssum: 55 750 kr                     Tilskudd  40 750 kr 

Dronning Tyras Båtforening søknad om økonomisk støtte for å gjennomføre årlig vedlikehold 

av Båtleden. Gjelder fra båtsesongen 2018. Det bygges i disse dager ny 20 meter lang 

gjestebrygge på Glatved som antas å stå ferdig våren 2018. Dette medfører sannsynligvis mer 

båttrafikk på Storelva. Merking for allmenheten er derfor viktig slik at flest mulig kan bruke 

båtleden. I tillegg må vedlikehold av båtled gjennomføres jevnlig for sikrest mulig seilas. 

Dronning Tyras Båtforening søker derfor om årlig støtte.  

Dette ses på som et godt tiltak.  

Tilskudd anbefales. 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/585-4   Arkiv: U63 &18  

 

 

Serverings- og skjenkebevilling - Gledeshuset  
 

Forslag til vedtak: 

 Gledeshuset drift AS org.nr 918 775 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 Gledeshuset, Strandgata 1B, Hønefoss  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Erik Stokke f. 14.5.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Bo Christensen f. 

4.9.1978 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

  

Sammendrag 

 

Gledeshuset er under bygging. Offisiell åpningsdato er satt til 31. mai. Stedet skal inneholde 

flere ulike avdelinger.  

Restaurant med uteservering blir liggende i 1. etasje i eksistrenede bygg. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Gledeshuset drift AS søker om serverings- og skjenkebevilling for Gledeshuset i Strandgata.  

Søknaden viser at det søkes om skjenkebevilling for alle grupper. Stedet vil inneholde flere 

ulike avdelinger. I den store salen, hvor det skal spilles revy, ser man for seg at etter siste 

forestilling skal lokalet gjøres om deler av salen til nattklubb/diskotek. Denne salen og 

restauranten skal også brukes som selskapslokale. Det er planlagt uteservering både foran det 

nye bygget og eksisterende bygg. 

Søknaden viser at det er sitteplasser til 550 personer innendørs, hvorav det er plass til ca. 350 

personer i den store salen. Utendørs er det plass til 250 personer. Det søkes om skjenkeareal 

for 750 kvm innendørs, og 250 kvm utendørs. 

Man ønsker en prøvedriftsperiode fra og med uke 18, (1. mai), til den offisielle åpningen 31. 

mai. I prøveperioden ønsker man å kunne servere alkoholholdig drikk på noen av 

prøveforestillingene, samt prøvesmaking av menyer i restauranten. 

 



- 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt skatteetaten, politiet og rusenheten i Ringerike kommune. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og 

stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

Bevillingshaver skriver i søknaden at vaktholdet vil besørges av godkjente vakter og at ansatt 

vil få opplæring i henhold til alkoholloven. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 7.2.2018 

Brev til høringsinstanser, datert 9.2.2018 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 12.2.2018 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 19.2.2018 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 22.2.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 26.2.2018 

Obligatoriske vedlegg, mottatt 2.3.2018 

 

 

 Ringerike kommune, 2.3.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 18/586-7   Arkiv: U63 &18  

 

 

Serverings- og skjenkebevilling - St. Johs. logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne 

Sverd  
 

Forslag til vedtak: 

 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne Sverd org.nr 971 077 638 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det 

Gyldne Sverd, Storgata 2, Hønefoss  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Iver Erhard Skøien f. 5.5.1978 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

  

Beskrivelse av saken 

 

St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne Sverd søker om fast bevilling for servering av 

alkoholholdig drikk på sine møter i logelokalene i Storgata 2, Hønefoss. 

Serveringen vil kun skje i lukket lokale. Det vil si at personer som ikke er medlem eller innbudt til 

møtene ikke har tilgang til lokalet. 

Det vil være svært begrenset skjenking av alkoholholdig drikk. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, samt rusenheten 

for uttalelse.  

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

Personen som søkes godkjent som styrer av bevillingen har avlagt og bestått obligatoriske 

kunnskapsprøver. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 8.2.2018 

Brev til høringsinstanser, datert 9.2.2018 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 12.2.2018 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 19.2.2018 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 22.2.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 2.3.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Salgsbevilling for alkohol - Leiv Vidar Slakterforretning  
 

Forslag til vedtak: 

 Leiv Vidar Slakterforretning AS org.nr 987 553 618 gis salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol  

 Bevillingen gis for Leiv Vidar Kjøtt & Delikatesse, Storgaten 7, Hønefoss  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020  

 Liv Landmark f. 1.4.1958 godkjennes som styrer for bevillingen og Eva Mette Brynestad f. 

24.9.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

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

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

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune  

  

 

Sammendrag 

 

Leiv Vidar Slakterforretning AS har søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk. De innehar 

i dag skjenkebevilling. I utgangspunktet ønsker de seg både skjenkebevilling og salgsbevilling, 

men dagens lokaliteter tilfredsstiller ikke alkohollovens krav. Alkohollovens § 4-1 sier at det 

ikke kan gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.  

Siden det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i dagens lokaler ønsker søker 

salgsbevilling for alkoholholdig drikk, ikke skjenkebevilling. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

 

 

 

Juridiske forhold  

 



- 

Søknaden er sendt høringsinstanser for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader 

til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styre og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatorisk kunnskapsprøve. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Leiv Vidar Slakterforretning AS fikk 10. mai 2016 bevilling for salg av alkoholholdig drikk. De 

sa fra seg salgsbevillingen og søkte om skjenkebevilling i 2017.  

20. juni 2017 innvilget formannskapet serverings- og skjenkebevilling for stedet. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ønsker å legge til rette for best mulige driftsmuligheter for sentrumsbutikkene, og 

anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om salgsbevilling, mottatt 1.2.2018 

Brev til høringsinstanser, datert 2.2.2018 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 2.2.2018 

Uttales fra Skatt Sør, mottatt 9.2.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 13.2.2018 

Kopi av bestått kunnskapsprøve for styrer, mottatt 6.3.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 6.3.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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