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RINGERIKE KOMMUNE
Sak 45/18

Arkivsaksnr.: 18/1254-1

Arkiv: 210

Regnskap 2017
Saksnr.: Utvalg
45/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84
avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde
realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til
ubundet investeringsfond
4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.
5. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.
6. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering
7. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3.
Sammendrag
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 70 165 989,44
Driftsregnskapet for 2017 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 37
072 460,84. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et
tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2017. Det regnskapsmessige
mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond og til ubundet investeringfond for å
finansiere egenkapitalinnskudd til KLP.
Innledning / bakgrunn
I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner
og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av
kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.
Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige
hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.
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Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for
oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. Det blir i
tillegg lagt fram sak hvor det er rapportert på mål i Handlingsprogram 2017-2020. Det er
framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2017.
Beskrivelse av saken
Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 66,1
millioner kroner. Det er overført 1 million kroner til investeringsregnskapet. Etter overføring til
investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et regnskapsmessig
mindreforbruk i 2017 på 37,1 millioner kroner.
Året 2017 viser et godt økonomisk resultat for Ringerike kommune som for mange andre
kommuner. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter, skatteinntekt og
skatteutjevning har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose. Selv om 2017 har
vært et godt år økonomisk så har det også vært krevende. Vi har hatt utgifter til kostnader ved
Hønen gård til opphold for brukere fra opprinnelig andre kommuner, og gitt bidrag til veibru
og kryssløsning ved Ringmoen. De største avvikene mot budsjett finner vi under avsetninger
og overføringer (11,7 millioner kroner) og skatt og rammetilskudd (23,4 millioner kroner).
Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift
har i 2017 vært på 149 millioner kroner.
Driftsinntektene økte med 3,8 % i 2017, mens driftsutgiftene ble økt med 4,6 %.
Økonomiske forhold
Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å skape rom for de
nødvendige investeringene i infrastruktur som må gjennomføres. Driften er redusert, og det er
stort fokus på å holde budsjetter i tjenestene. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har
ett disposisjonsfond på 164,5 millioner kroner dersom rådmannens forslag til vedtak blir fulgt.
Det vil i så fall utgjøre 7,3 % av driftsinntektene i 2017. Det anbefales at kommunen har ett
disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp mot
225 millioner kroner.
Avkastningen til Fossefondet ble høyere enn konsumprisindeksen og jfr finansreglementets
punkt 4.3 skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å sette av
beløpet til «Fossefondet - realkapital» som er klassifisert som disposisjonsfond i
driftsregnskapet.
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Rådmannens vurdering
2017 har også vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, noe som har gitt gode resultater.
Ringerike kommune har på Kommunebarometeret for 2018 (foreløpige tall) klatret 45 plasser
til plass 219. Dette skyldes i hovedsak forbedring for nøkkeltall for pleie og omsorg og skole.
Også i 2018 og årene framover vil Ringerike kommune måtte tilpasse utgiftene til inntektene
samt ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med investeringer. Vi ser også at det
oppstår utgifter som kommunen må dekke som følge av pålegg fra Fylkesmannen eller vedtak i
Stortinget hvor finansieringen av vedtaket er ukjent eller kommer på ett sent tidspunkt i
forhold til gjennomføring. Vi anser likevel at vi har god økonomistyring, og har fleksibilitet til å
ta uforutsette hendelser.
Rådmannen vil understreke viktigheten av å fortsatt arbeide for å skape et økonomisk
handlingsrom som gjør Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske
svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med
investeringsprogrammet.
Vedlegg
1. Regnskap 2017
2. Årsberetning 2017
3. Revisjonsberetning regnskap 2017
4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2017 - ettersendes
5. Årsrapport 2017 – legges fram i møtet

Ringerike kommune, 09.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 46/18

Arkivsaksnr.: 18/1256-1

Arkiv: 210

Månedsrapport februar 2018
Saksnr.: Utvalg
46/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
Månedsrapport februar 2018 tas til orientering.

Sammendrag
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2018 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 19,1 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i
år på 32,3 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik
årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 13 mill. kroner.
Sykefraværet i hittil i år (februar) viser en negativ trend i forhold til slutten av 2017, men det
kan skyldes stort fravær på grunn av influensa i 2018.
Innledning / bakgrunn
Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av
disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen
innenfor drift og investering.
Rådmannens vurdering
Så tidlig på året vil det alltid være en viss spenning til hva 2018 vil by på av uventede
hendelser. Så langt har vinteren gitt merkostnader til brøyting og energi innenfor sektor
Samfunn, men også Helse og omsorg har økte kostnader til ny turnus som innføres i april, og
til de mindre institusjonene som har krevende pasienter.
Skatteinngangen er på budsjett på starten av året, vi forventer ikke at den blir like god som i
2017.
Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene iverksette tiltak som gjør det mulig for
sektorene å holde sine budsjettrammer. Ved behov for justeringer i budsjettet vil rådmannen
legge dette frem til politisk behandling i forbindelse med tertialrapportene. Skulle det være
behov for å foreta ekstraordinære justeringer i tjenesteproduksjonen vil det bli lagt frem
fortløpende til politisk behandling.
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Vedlegg
Månedsrapport februar 2018

Ringerike kommune, 12.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Arkivsaksnr.: 18/690-4

Arkiv: 203 &58

Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike
kommune
Saksnr.: Utvalg
47/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til
orientering
Rådmannens vurdering
Rapporten viser at skatteoppkreverfunksjonen driftes i samsvar med gjeldende regelverk.
Innkrevingsresultater er for 2017 svær nær måloppnåelse, og i enkelte tilfeller også bedre enn
målene.
Likevel er det fortsatt rom for ytterligere forbedringer både faglig og på måloppnåelsen.
Vedlegg
Skatteoppkreverenfunkjonen 2017
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Ringerike kommune.PDF

Ringerike kommune, 12.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Arkivsaksnr.: 18/1382-3

Arkiv: 243 M70

Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand
Kirke
Saksnr.: Utvalg
48/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke
kr. 1 960 000.
Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har ansvar for å finansiere investeringer i kommunens kirkebygg. Selv om
dette er tilskudd, kan dette tilskuddet finansieres ved låneopptak. Det er Ringerike kirkelige
fellesråd som gjennomfører investeringene.
Ved en inkurie, ble ikke vedtatt investering til sprinkleranlegg og brannvarsling til Tyristrand
kirke videreført fra 2016-budsjettet til 2017- og 2018-budsjettene.
Tilskuddet er derfor ikke en del av vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, og ikke med i
vedtatt låneramme for 2018.
På grunn av manglende kapasitet, har det ikke vært mulig å gjennomføre investeringen før nå i
2018.
En grundig anbudsprosess er gjennomført av RKF, hvor pristilbudene er betydelig tatt ned i
forhold til de første tilbudene som kom inn.
Underveis i prosessen har det blitt gitt pålegg om sprinkling også av kjelleren. Dette medfører
at kostnaden for anlegget er økt fra opprinnelig kostnadsanslag på kr 1 400 000, til
kr 1 960 000 i gjennomført anbudsprosess.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen beklager at tilskudd til investering i sprinkler- og brannvarslingsanlegg ikke ble tatt
med inn i budsjettprosessenen for 2017 og 2018.
Rådmannen anbefaler at tilskuddet vedtas, slik at Tyristrand kirke har ett tilfredsstillende
sprinkler – og brannvarslingsanlegg.
Vedlegg

Ringerike kommune, 13.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 49/18

Arkivsaksnr.: 14/1312-77

Arkiv: PROS 15008

Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud
Saksnr.: Utvalg
49/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2 til tomt til nytt minirenseanlegg på
Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.
2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg
avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.
I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen,
saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008.

Sammendrag
Nytt minirenseanlegg på Bekkatomtbakken i Åsa er en del av prosjektet med sanering av KUR
anleggene i Åsa. På 3 steder er avstanden for stor, slik at det er mest hensiktsmessig å bygge
minirenseanlegg, framfor å føre avløpet til Monserud. På de to andre stedene skal
minirenseanlegget ligge midt i hagen til grunneieren, slik at kjøp av eiendommen ikke vil være
naturlig eller ønskelig. På Bekkatomtbakken ligger anlegget for seg selv og grunneier ønsker å
selge arealet til Ringerike kommune.
Minirenseanlegget er plassert på gnr. 12 bnr.7.
Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidig utslipp vil holde dagens utslippskrav.
Ringerike kommune ønsker altså å kjøpe tomt:
1. Gnr/bnr: 12/7: 30 000,- NOK.
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Innledning / bakgrunn
Bakgrunnen for sanering av KUR anleggene i Åsa er at de ikke tilfredsstilte kravene til utslipp
og dermed måtte det velges en ny løsning. Nytt minirenseanlegg på Bekkatomtbakken gjør at
utslippskravene overholdes. I tillegg skal det etableres 5 pumpestasjoner for å kunne overføre
avløpet fra KUR anleggene fra Åsa til Monserud.

Økonomiske forhold
Prosjektets totale kostnader er på 69 mill. Kjøp av denne eiendommen utgjør 30 000 NOK.
Dette er derfor en liten del av prosjektets totale kostnad og samtidig en nødvendig kostnad
dersom prosjektet skal gjennomføres.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at det kjøpes grunn for minirenseanlegg på Bekkatomtbakken, og grunn
til pumpestasjon på henholdvis Bakåsen og Framdal til en totalkostnad på 211 100 NOK.
Vedlegg
Kjøpekontrakt Bekkatomtbakken

Ringerike kommune, 02.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud
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Arkivsaksnr.: 16/1440-8

Arkiv: D11

Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena
Saksnr.: Utvalg
77/16
Kommunestyret

Møtedato
26.05.2016

Forslag til vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Saken utsettes til kommunestyrets møte 26. mai 2016.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Innledning / bakgrunn
Haugsbygd Idrettsforening henvendte seg til Ringerike kommune i januar 2016, og inviterte
kommunen til et samarbeid om prosjektet Haugsbygd Arena. Kommunestyret behandlet denne
henvendelsen i sak 77/16 og fattet følgende vedtak:
1. Prosjektet om Haugsbygd Arena tas til orientering.
2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehageog skolebehovsanalysen er politisk behandlet.
Den bestilte barnehage- og skolebehovsanalysen forelå høsten 2016, og ble behandlet av
kommunestyret i sak 184/16. Kommunestyret fattet følgende vedtak ble enstemmig:
 Barnehage- og skolebehovsanalysen 2016 – 2030 legges til grunn i kommunens
planleggingsarbeid.
Det har vært avholdt flere samarbeidsmøter mellom Haugsbygd Idrettsforening og Ringerike
kommune etter dette vedtaket. Videre har Haugsbygd Idrettsforening holdt to orienteringer for
kommunens idrettsråd om prosjektet.
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Haugsbygd Idrettsforening presenterte Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena - skisseprosjekt,
for Ringerike formannskap i møte 20.03.18
I skissen legges det fram en behovsvurdering. Forskjellige idrettsgrener, musikkorps,
idrettsfritidsordning vil få et samlingspunkt i bygda.
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I skissen pekes det på Vang skoles og Haugsbygd ungdomsskoles behov for større og bedre
kroppsøvingsfasiliteter, et behov som ble avdekket i barnehage- og skolebehovsanalysen
2016 – 2030.
Det forventes befolkningsvekst i Ringerike kommune, også i Haugsbygd. I skissen legges det
opp til at anlegget benyttes av de to skolene på dagtid. Utenom skoletid benyttes anlegget til
idrettsaktiviteter korps og annen type fritidsaktivitet.
Haugsbygd Idrettsforening søkte 09.04.18 på vegne av prosjektet Haugsbygd Arena om
kr. 300 000,- til delfinsiering av for- og detaljprosjektering.
Dette er kostnadsberegnet til totalt kr. 750 000,-.
Økonomiske forhold
Haugsbygd Idrettsforening søker om kr. 300 000,- til delfinansiering av for- og
detaljprosjektet, Haugsbygd Arena. Idrettsforeningen bidrar sammen med Vang skoles
musikkorps og andre støttespillere med kr 450 000,-, slik at prosjektfasen, som er
kostnadsberegnet til kr. 750 000,-, blir fullfinansiert.
Ringerike formannskap vedtok i sak 28/18 retningslinjer for tildeling av prosjektmidler.
Søkaden om prosjektmidler til Haugsbygd Arena vurderes til å være innenfor disse
retningslinjene.
Omsøkte kr. 300 000,- foreslås belastet Formannskapets disposisjonsfond.
At Ringerike kommune vil støtte for- og detaljprosjektet Haugsbygd Arena begrenses i denne
saken til prosjektering. Eventuelle framtidige avtaler om leieforhold, økonomi og bygging/drift
av flerbrukshall i Haugsbygd vil bli fremmet og behandlet som egne saker.
Tidligere behandlinger og vedtak
 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening om Haugsbygd Arena ble behandlet
av kommunestyret i sak 77/16.
 Formannskapet fikk en presentasjon – skisseprosjekt flerbruksanlegget Haugsbygd Arena,
20. mars 2018.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser positivt på initiativet Haugsbygd Idrettsforening har tatt for å utvikle
lokalsamfunnet i Haug. Haugsbygd Arena vil bidra til at idrett, frivillig, skolenes behov for økte
og bedre kroppsøvingsfasiliteter aktivitet får dekket sine behov.
Videre vil Haugsbygd Arena bidra til trivsel og folkehelse.
Rådmannen understreker at selv om det i denne saken anbefales støtte til prosjektering av
Haugsbygd Arena, har ikke det noen framtidg binding relatert til leie av lokaler og drift av
disse.
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Vedlegg:
 Saksprotokoll kommunestyresak 77/16
 Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena – skisseprosjekt
 Søknad om prosjektmidler fra Haugsbygd Idrettsforening
 Vedtak i Formannskapet sak 28/18

Ringerike kommune, 11.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim
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Sak 51/18

Arkivsaksnr.: 18/1271-1

Arkiv: 223

Søknad om utvidet støtte 2018 - Ringerike kultursenter
Saksnr.: Utvalg
51/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Stiftelsen Ringerike kultursenter innvilges økt støtte for 2018 med kr 1 500 000.
Summen innarbeides ved første tertial.
2. Økt økonomisk støtte for 2019 innarbeides i handlingsprogram og årsbudsjett.
3. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Stiftelsen Ringerike
kultursenter.
4. Stiftelsen Ringerike kultursenter oppfordres til å søke de andre kommunene i regionen
om utvidet økonomisk støtte.

Sammendrag
Stiftelsen Ringerike kultursenter søker Ringerike kommune om en økning i årlig støtte med inn
til kr 3 000 000 for å sikre senterets drift fra og med 2018 og framover.
Ringerike kultursenter har siden oppstart vært drevet med formål om å skape en arena for
bredde og kvalitet i det lokale kulturlivet. Driften er finansiert ved en kombinasjon av inntekter
fra arrangementer, leieinntekter fra lokalt kulturliv og økonomisk støtte fra Jevnaker, Hole og
Ringerike kommune. Lokalene er eid av et eierselskap. Ringerike kommune er største eier med
52,55 % av aksjene.
Rådmannen foreslår en økt økonomisk støtte til kultursenteret i 2018 på kr 1 500 000 og at det
vurderes en ytterligere økning på kr 500 000 i forbidelse med årsbudsjettet for 2019.
Innledning / bakgrunn
Regionalt kultursenter – Ringerike AS ble stiftet i 2006 ved at kulturlivet selv tok initiativ til
opprettelsen av et kulturhus i det tidligere Samfunnshuset i Hønefoss. Siden den gang har det
blitt utført stor frivillig innsats for å få kulturhuset etablert og driftet.
Kultursenteret inneholder scener for musikk, dans og drama, samt mindre rom for kurs,
konferanser, møter og øving. Oppussing av lokalene har i stor grad blitt utført på dugnad og
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ved hjelp av innsamlede midler, blant annet fra byens banker. Frivillige er fortsatt inne med
dugnadsinnsats i senteret, og hjelper også til under arrangementer i senteret.
Kultursenteret er organisert med et eiendomsselskap: Regionalt Kulturhus Ringerike AS og et
driftsselskap: Stiftelsen Ringerike kultursenter.
Regionalt Kulturhus Ringerike AS
Selskapets virksomhet består i eiendomsdrift av seksjon 3 i Hønefoss Bru 3 og å leie denne ut
til Stiftelsen Ringerike kultursenter. Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike kom inn på
eiersiden ved emisjoner i 2012 og 2015. De har samlet skutt inn cirka 15 millioner kroner i
eierselskapet. Etter siste emisjon ser eierstrukturen slik ut:
Eier
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Hole kommune
Kulturstiftelsen Fengselet
Kultursentrum AS
Hønefoss Sparebank
Aslaksrud Eiendom AS
Stiftelsen Ringerike kultursenter

Eierandel
52,55 %
16,17 %
12,16 %
9,26 %
2,90 %
2,32 %
2,32 %
2,32 %
100,00 %

Ringerike kommune har aksjemajoriteten, og de tre kommunene i regionen har til sammen
80,88 % av aksjene i eierselskapet.
Stiftelsen Ringerike kultursenter
står for den daglige drift og utleie til kulturaktiviteter, og kultursenteret har som formål å være
et levende kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov. Senteret skal støtte opp
om og åpne for lokale produksjoner og samarbeidprosjekter, samt legge til rette for nasjonale
og internasjonale kulturtilbud. Virksomheten baseres på egeninntjening og driftstilskudd fra
kommunene.
Kultursenteret skal medvirke til å styrke regionens kulturliv og spesielt legge til rette for barn
og unges kulturaktiviteter, samt sikre god og bred rekruttering og deltakelse. I samspill med
kommunene har senteret en særlig forpliktelse overfor det lokale kulturliv.
Beskrivelse av saken
Ringerike kultursenter har et driftsbudsjett på i underkant av 7 millioner kroner. Ringerike
kommune sitt bidrag har vært kr 970 000 årlig. For 2018 er denne støtten økt til 1470 000 kr
etter søknad fra Stiftelsen Ringerike kultursenter for å finansiere drift av den nye scenen
Bassgarasjen.
I søknaden om økt driftsstøtte for 2018 og videre, skriver Kultursenteret at de framstår som
regionens kulturelle storstue med over 160 årlige arrangementer. I tillegg er senteret
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øvingsarena for mange lokale aktører. Kultursenteret understreker at de ønsker å være et
kraftsenter i utviklingen av regionen og det regionale kulturlivet.
Senteret økte bemanningen i 2016 og hadde 4 ansatte ved inngangen til 2017. Etter dette har
senteret måtte halvere staben blant annet etter svikt i kommersielle inntekter. Dette har ført til
en vanskelig situasjon for senteret og de ansatte. Etablering av Gledeshuset sees på som
positivt, men vil og på kort sikt utfordre kultursenterets inntjening.
Skal kultursenteret fortsatt kunne utvikle seg videre i samspill med det lokale kulturlivet er det
behov for en økonomisk sikkerhet framover. Økt økonomisk tilskudd vil kunne gjøre det mulig
å ansette folk slik at senteret har en stab på 4 personer. Dette anses som nødvendig for å kunne
opprettholde en tilfredsstillende drift ved senteret og kunne videreutvikle senteret.
Ringerike kommune har ifølge kulturloven ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt
spekter av kulturvirksomheter, slik at alle kan få anledning til å delta i aktiviteter og oppleve et
mangfold av kulturuttrykk.
Kommunens spesifikke oppgave er å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og
andre relevante virkemiddel i sin tilrettelegging.
Ringerike kommune sin kulturenhet består av en sentral kulturforvaltning og to utøvende
avdelinger, kulturskole og biblioteket. En dobling av den økonomiske støtten til Ringerike
kultursenter, betinger at kommunen er trygg på at senteret er med og bidrar i retning av å
realisere kulturlovens og kommunens kulturplan sine målsettinger. Det blir derfor foresått en
formalisert samarbeidsavtale mellom kultursenteret og kommunen.
Tidligere behandlinger og vedtak
I 2017 vedtok kommunestyret vedtok (K-sak 133/17) at støtte til Ringerike kultursenter økes
med kr 500 000 for hvert av årene 2018-2021. Bakgrunnen for dette var en søknad til de tre
kommunene i regionen om økt støtte for å drive scenen Bassgarasjen på til sammen kr
600 000. Hole og Jevnaker avslo søknaden.
For å slette gjeld i selskapet Regionalt Kulturhus Ringerike as, vedtok kommunestyret i 2015
(K-sak 21/15):
«Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes
generalforsamlingen i Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å
gjennomføre en aksjeemisjon fra 1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i
saken.»
Aksjeemisjonen var på kr 10 656 250 i den hensikt å sanere gjelden i selskapet.
Ringerike kommune sin andel av summen var kr 6 900 000 .
Emisjonen har gitt kostnadsreduksjon og lavere husleie for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe
som igjen var ment å gi en redusert husleie til lokale kulturaktører.
Økonomiske forhold
Stiftelsen Ringerike kultursenter søker om inn til kr 3 000 000 i årlig ekstra driftsstøtte fra
Ringerike kommune for å få en forsvarlig drift av senteret. Stiftelsen har mottatt årlig kr
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970 000 fra Ringerike kommune i driftstilskudd de siste årene. I 2018 er den støtten økt til kr
1 470 000.
I presentasjonen fra kultursenteret som er lagt ved saken, beskriver styret i driftsselskapet at de
har gått med underskudd i 2017 og at dette vil øke i 2018.
Med kun to ansatte vil en kunne nærme seg balanse, men med tre eller fire ansatte, som er det
Stiftelsen mener må til for å få en akseptabel drift, vil underskuddet øke.
Uten ekstra tilskudd vil driften måtte reduseres betraktelig.
Kultursenteret har sett på driften av mange kulturhus rundt i landet og har funnet ulike typer
eier- og driftsmodeller, men felles for en stor del av de, er en kommunal grunnfinansiering som
gir basis og trygghet for driften.
Rådmannens forslag er å øke støtten for 2018 med kr 1 500 000 og at en ytterligere økning
med kr 500 000 vurderes innarbeidet fra budsjettåret 2019. Den totale støtten til senteret vil da
være omtrent kr 3 000 000 i 2018 og kr 3 500 000 i 2019.
Alternative løsninger
Alternative løsninger kan være å
- Avslå økt støtte, og be kultursenteret tilpasse driften til budsjett og inntekter.
- Avslå økt støtte, og gi kultursenteret en underskuddsgaranti for 2018 på inn til kr
1 500 000.
- Gi kultursenteret kr 3 000 000 i økt støtte i 2018 i tråd med søknaden.
Prinsipielle avklaringer
Økonomisk bidrag til Stiftelsen Ringerike kultursenter er vurdert i forhold til EØS-reglene for
offentlig støtte. Reglene har et gruppeunntak over tiltak som er forhåndsgodkjent av ESA, og
som anses som forenlig å kunne støtte. Advokatkontoret vurderer utvidet støtte til drift av
kultursenteret til å være innenfor disse unntaksreglene. Det skal imidlertid sendes en forenklet
melding til ESA, senest 20 dager etter iverksettelse eller tildeling av støtten.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener Ringerike kultursenter er et positivt og viktig tilbud til innbyggerne i
regionen. Ringerike kultursenter er bygget opp over en 10-årsperiode gjennom stort
engasjement fra det frivillige kulturlivet til å bli en viktig kulturaktør. Et godt og variert
kulturtilbud er viktig i en kommune som planlegger for vekst og utvikling.
Rådmannen ser det som viktig at kommunen bidrar til at kultursenteret videreutvikler seg og
har gode tilbud for alle innbyggere og til lokale kulturutøvere.
Et bredt kulturtilbud med et regionalt kultursenter er en vesentlig faktor for en region i vekst.
Ringerike kommune har i 2018 bevilget kr 1 470 000 til driften ved senteret. Driften er og
støttet ved at kommunene i regionen har betalt ned gjelden i eierselskapet, så driftsselskapet får
lavere husleie.
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Rådmannen har tidligere vært at den oppfatning at støtte på dagens nivå er det kommunen kan
gi. På bakgrunn av ny informasjon om driften ved senteret og senterets utfordringer, finner
rådmannen likevel å tilrå økt økonomisk støtte allerede fra 2018.
Det er her viktig å understreke at Ringerike kultursenter er et kulturhus for hele
Ringeriksregionen, og rådmannen oppfordrer Stiftelsen til å ha en gjennomgang av situasjonen
med de andre kommunene og søke om økt støtte også fra de.
Det må og være slik av viss Ringerike kommune bærer en enda større del av driftskostnadene
ved senteret, må en og forvente og sikre at kultursenteret fremmer kulturlivet og bidrar i tråd
med nasjonale og kommunale målsettinger på kulturområdet. Rådmannen ønsker derfor at det
utarbeides en samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Stiftelsen Ringerike
kultursenter som viser samspillet mellom kommunen og kultursenter for innbyggerne og
kulturens beste.
Vedlegg
Søknad om utvidet støtte til Ringerike kultursenter 2018
Presentasjon for formannskapet 2018
Årsrapport 2016
Årsregnskap 2016

Ringerike kommune, 07.04.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Magnar Ågotnes

Side 22 av 76

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 52/18

Arkivsaksnr.: 18/901-1

Arkiv: 151

Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018
Saksnr.: Utvalg
52/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82
468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.
2. Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke.

Beskrivelse av saken
Kommunens investeringer styres som prosjekter. Investeringsregnskapet skiller seg fra
investeringsprosjekter i den forstand at investeringsregnskapet avsluttes årlig mens prosjekter ofte
løper over flere år. Investeringsprosjekter som løper over flere år, må av den grunn tas inn i
investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettår.
Et prosjektregnskap og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål og vil derfor gi ulik
informasjon. Prosjektregnskapet viser påløpt hittil og sammenholdes mot prosjektets totale
kostnadsramme, mens investeringsregnskapet skal vise regnskap (hittil) i år sammenlignet mot
årsbudsjettet.
Ved avvik mellom planlagt og reell fremdrift er det behov for overføring av budsjettmidler fra et år
til et annet. Overføring av ubenyttede investeringsmidler er nødvendig for å sørge for kontinuitet i
prosjektgjennomføringer og sikre totalbevilgningen i prosjektet. I tillegg må merforbruket overføres
på løpende prosjekter for å unngå utilsiktede bevilgningsøkninger.
Det foreslås også å overføre mindreforbruk og merforbruk på de fleste prosjektene som ble
ferdigstilte i 2017. Disse ferdigstilte prosjektene skal sluttrapporteres med forslag til enten
disponering av et mindreforbruk eller inndekning av et merforbruk. Et sluttregnskap skal vise
utgifter påløpt i prosjektet og avviksrapportering i forhold til justert kostnadsramme. Et
sluttregnskap kan også gi informasjon om prosjektspesifikk finansiering.
Rådmannen har i henhold til økonomireglementet fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler
fra et år til et annet, se økonomireglementets punkt 5.2.3 Fullmakter til rådmannen. Prosjektenes
totalbudsjett endres ikke. Overføringen dreier seg kun om å flytte ubrukte midler og overforbruk til
et nytt år.
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I henhold til punkt 5.2 i økonomireglementet kan ikke rådmannens fullmakt brukes til å endre
budsjettet i strid med de prioriteringer eller føringer som kommunestyret har lagt til grunn i
budsjettvedtaket. Det er derfor sørget for at ubrukte investeringsmidler overføres prosjekt for
prosjekt uten endringer av noe slag.
Tabell 1 nedenfor viser forslag om overføring av investeringsmidler til 2018 på løpende og
ferdigstilte prosjekter og tabell 2 viser forslag til investeringsmidler som ikke overføres.
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Tabell 1 - Overføring av netto mindreforbruk fra 2017 til 2018
Prosjekt
0040
0041
0061
0063
0080
0105
0115
0247
0250
0401
0500
0501
0700
0710
0720
0751
10001
10003
10004
10006
10007
10008
10015
10016
10017
10018
10020
10021
10026
10027
10028
14000
14013
14015
17001
19300
19302
19402
19403
15003
15004
15005
15006
15007
15008
15012
15013
15014
15022
15023
15024
15033
19001
19101
Sum

Reg. budsjett
Prosjektnavn
2017
EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)
7 494 395
EF - NYTT INVENTAR SKOLER
6 263 926
EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER
1 685 589
EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER
909 948
EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG
1 898 389
EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården
EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)
2 575 011
EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER
614 300
EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj)
1 800 000
Aktivitetspark Livbanen
BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY
3 037 907
MASKINPARK
3 201 088
DATAUTSTYR
5 062 112
HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI
6 908 997
Helse - Inventar/medisinsk utstyr
2 172 794
IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN
3 371 098
Ullerål skole med idrettshall
24 594 752
SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING
3 034 923
Benterud skole
119 987 321
Heradsbygda omsorgssenter
8 416 254
Hov vest omsorgsboliger
1 000 700
Hov øst omsorgsboliger
1 072 087
NY LEGEVAKT
996 818
AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING
-6 189 096
BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL
8 187 300
BIBRANNSTASJON SOKNA
4 407 050
RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING
710 148
HJELPEMIDDELLAGER
9 699 247
Oppgradering Veienmarka ungdomsskole
5 000 000
Nes skole ny barneskolefløy
350 000
Fossveien 7-9 AS
Samferdsel
Forsterking Hen - Skårflogan
10 000 000
Trygg skolevei Benterud skole
EF - Soveareal barnehage
1 100 000
VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (budsj)
11 731 056
VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER
11 952 847
VPI - Sykkelbysatsing
1 000 000
VPI - Sentrumspassasjen
1 500 000
RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL 278 461
VANNVERK NES I ÅDAL
23 936 276
SOKNA VANNVERK
2 947 293
RINGERIKE VANNVERK
65 816 102
NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP
3 909 219
OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD
8 830 660
SANERING NYMOEN - HEN
4 801 059
Monserud renseanlegg
137 167 166
SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2
539 384
Byporten - rundkjøring og VA-anlegg
HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING
376 017
BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER
1 666 256
HSN CAMPUS BRANNVANN VA
-2 787 886
Utskifting vannledninger 2017
4 000 000
Utskifting avløpsledninger 2017
5 200 000
522 226 968
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Mindre-/
2017
merforbruk 2017
5 066 988
2 427 407
6 423 706
-159 780
1 452 135
233 454
701 022
208 926
835 531
1 062 858
96 352
-96 352
1 863 759
711 252
614 300
1 251 168
548 832
6 000
-6 000
3 114 753
-76 846
3 547 386
-346 298
5 631 587
-569 475
4 445 007
2 463 990
1 968 523
204 271
2 863 564
507 534
27 088 583
-2 493 831
4 248 472
-1 213 549
111 484 588
8 502 733
6 138 022
2 278 232
273 336
727 364
826 862
245 225
466 756
530 062
-6 028 090
-161 006
7 578 116
609 184
530 605
3 876 445
1 388 471
-678 323
10 078 941
-379 694
5 287 593
-287 593
4 950
345 050
1 154 211
-1 154 211
2 427 305
-2 427 305
8 700 983
1 299 017
894 823
-894 823
151 213
948 787
10 434 662
1 296 394
8 139 119
3 813 728
-433 595
1 433 595
64 427
1 435 573
728 415
-449 954
22 999 537
936 739
4 245 046
-1 297 753
56 286 863
9 529 239
2 536 895
1 372 324
3 229 558
5 601 102
3 559 240
1 241 819
91 175 759
45 991 407
78 977
460 407
2 627 923
-2 627 923
1 140 824
-764 807
393 393
1 272 863
-2 787 886
4 901 299
-901 299
5 686 711
-486 711
439 758 274
82 468 694
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Tabell 2 Ingen overføring
Reg. budsjett
2017

Prosjekt Prosjektnavn
0104

EF - SELVBETJENTE BIBLIOTEK

0113

EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER

0114

Mindre-/
merforbruk
2017

Kommentarer
dekkes av ubrukt bev. 2016 på 0104
som ikke ble overført til 2017
ferdigstilt, mindreforbruk salderes
mot 0252
ferdigstilt, mindreforbruk salderes
mot 0252
årlig bev.vedtak og utbet. basert på
faktiske påløpte inv.utgifter
kirkebygg (selv om 2017 var en
forskuddsbetaling), dvs. ingen
overføring av ubrukte midler
kjøpt i 2016, dokumentavgift i 2017,
merforbruket salderes mot 0113 og
0114
spillemiddelprosjekt ferdigstilt i
2017, spillemiddelsøknad er sendt

156 556

-156 556

5 001 530

4 811 867

189 663

EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET

820 281

803 748

16 533

0141

FELLESRÅDET - KIRKEBYGG

850 000

850 260

-260

0252

EF - KJØP AV HVELVEN 85 UNDERETASJEN

193 570

-193 570

0254

EF - Motorikkbane ved Nes skole

650 000

630 564

19 436

0798

Parkeringsautomater ombygging

800 000

798 639

10025

Garantisaker Bygg

-

5 150

1 361 lite mindreforbruk - salderes
-5 150 lite merforbruk - salderes

15017

BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA

-

144 062

15029

Kjelstad Klekkenhagen utb.avtale

15034

GARANTISAKER VAR

Sum

-

Regnskap
2017

-

2 989 000

2 376 602

11 110 811

19 365
10 790 383

-144 062 merforbruket salderes mot 15029
ferdig, noe av mindreforbruket
salderes mot 15017, resten trekkes
612 398 inn
-19 365 lite merforbruk - salderes
320 428

Rådmannens vurdering
Rådmannen har fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 millioner kroner.
Rådmannen anbefaler at netto mindreforbruk i 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter i tabell 1
overføres til 2018, totalt nesten 82,5 millioner kroner.
Videre vil rådmannen fremme sak om følgende prosjekter:
 Prosjekt 14000 Samferdsel – rekkefølgebestemmelser Hønefoss Arena
 Prosjekt 15005 Sokna vannverk –
 Prosjekt 15022 – Byporten rundkjøring og VA-anlegg
 Prosjekt 15033 HSN Campus Brannvann VA

Ringerike kommune, 10.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Sak 53/18

Arkivsaksnr.: 17/3542-2

Arkiv: 243 C20

Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda
Saksnr.: Utvalg
53/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 6 000 000 som
Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 6 000 000 med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr 6 000 000
+ 10%).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år
med tillegg av inntil 2 år.
4. Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i tilskudd i 2018. Inndekning av
tilskuddet foretas i 1. tertial 2018.

Sammendrag
Heradsbygda idrettslag ønsker å bygge en fotballhall i ved siden av kunstgressbanen. Klubben
søker Ringerike kommune om et tilskudd på kr 3 500 000 og en selvskyldnergaranti for lån på
inn til kr 6 000 000 for å finansiere prosjektet.
Innledning / bakgrunn
Heradsbygda idrettslag ønsker å bygge en fotballhall i ved siden av kunstgressbanen i
Heradsbygda. Bakgrunnen for søknaden er at det er stort behov for og underskudd på
treningsflater i vinterhalvåret for fotballen i Ringerike. Klubben ønsker med denne hallen å
skape et møtested for aktive fotballspillere i regionen på tvers av klubbene, løfte regionen på
fotballkartet og tiltrekke seg interesse hos spillere og trenere.
Klubben nevner og at hallen vil kunne nyttes til utleie for andre formål, som konserter, messer
og andre tilstelninger. Klubben viser og til god gjennomføringsevne, stabil økonomi og god
dugnadstradisjon.
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Beskrivelse av saken
Klubben ønsker å bygge en ren fotballhall, en «isolert thermohall» med garantert levetid på 30
år. Ballflaten er på 60 x 40 meter. Dette tilsvarer en god 7-erbane tilstrekkelig for trening og
innendørskamper om vinteren.
Hallen er tenkt plassert på kommunal grunn på eksisterende grusbane sørøst for dagens
kunstgressbane. Eksisterende fasiliteter vil bli ivaretatt, slik som aking og skiløyper og det blir
tilrettelagt for flere parkeringsplasser. Garderobeanlegget i klubbhuset vil benyttes.
Klubben planlegger byggestart våren 2018 under forutsetning av at alle godkjenninger er på
plass og at finansiering er ordnet. Det skal søkes de nødvendige godkjenninger i forhold til,
plan- og bygningsloven, byggesakforskrift, reguleringsplan. Avtale med kommunen som
grunneier om bruk av arealet er inngått.
Ringerike idrettsråd støtter prosjektet, og ser det som realistisk og etterlengtet for klubbene i
distriktet.
Prosjektet er har en kalkyle på kr 13 300 000, og det søkes Ringerike kommune om et tilskudd
på kr 3 500 000 og en selvskyldnergaranti på opp til kr 6 000 000.
Driftsbudsjettet er lagt opp med et årlig netto driftsresultat fra første år på kr 155 000 kr.
Forholdet til overordnede planer
Fotballhall Heradsbygd blir innarbeidet i kommunedelplan for idretts- og friluftsliv i den
revisjonen som nå pågår. Der vil også inngå forslag til prioritering av de anlegg som klubbene
ønsker å bygge i de neste årene.
Tidligere behandlinger og vedtak
Ringerike kommune bygde den eksisterende kunstgressbanen i Heradsbygda. Det ble investert
om lag kr 4 000 000 i anlegget.
I en noe tilsvarende sak i 2016 fikk Tyristubben IF kommunal støtte på kr 3 500 000 til
kunstgressbane som klubben selv bygde. Klubben fikk og en garanti for låneopptak på kr 6
000 000.
Økonomiske forhold
Klubben planlegger å være byggherre selv, og har denne finansieringsplanen:
Spillemidler:
Tilskudd kommune:
Gave Sparebankstiftelsen:
Kompensasjon MVA:
Lån bank (langsiktig):
Sum:

kr 2 500 000
kr 3 500 000
kr 2 000 000
kr 2 660 000
kr 2 640 000
kr 13 300 000

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Heradsbygda idrettslag tar opp i Kommunalbanken
for å finansiere byggekostnadene fram til spillemidler og MVA-kompensasjon blir utbetalt,
sikres det at klubben får lavest mulig rente, og med det reduseres risikoen for at lånet
misligholdes.
Side 29 av 76

Sak 53/18

Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn
som låntager, og da også som eier eller deleier av hallen.
Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen.
Alternative løsninger
Som alternative løsninger kan tilskuddet fordeles over flere år, tilskuddet reduseres og
garantien økes, det kan gis bare garanti, eller avslag:
- Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i økonomisk støtte fordelt over to år og
kommunal garanti på inn til kr 6 000 000.
- Heradsbygda idrettslag innvilges kr 2 000 000 kommunal støtte og kommunal garanti
på inn til kr 7 500 000.
- Heradsbygda idrettslag innvilges kommunal garanti på inn til 9 500 000 kr.
- Støtte og kommunal garanti til bygging av fotballhall avslås.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge en innendørs fotballhall i Heradsbygda og på
klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet på egne hånd. Prosjektet er godt
gjennomarbeidet, dekker et behov og har støtte fra idrettsrådet og alle aktuelle klubber i
regionen. Hallen vil blir være et nyttig og etterlengtet supplement for fotballen i Ringerike i
vinterhalvåret.
Vedlegg
Søknad om tildeling av kommunale midler til bygging av fotballhall i Heradsbygda
Fotballhall i Heradsbygda - prosjektskisse

Ringerike kommune, 26.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Magnar Ågotnes
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Arkivsaksnr.: 18/1257-1

Arkiv: 243

Stiftelsen "Bjerkely", - søknad om støtte til drift
Saksnr.: Utvalg
54/18
Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet bevilger kr. 55 000,- til «Stiftelsen Bjerkely» for å sikre nødvendig
driftsgrunnlag i 2018. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
2. Formannskapet ber om at «Stiftelsen Bjerkely» søkes sikres et tilsvarende økonomisk
driftsgrunnlag ved et årlig fast tilskudd til drift. Det forventes at Hole kommune deltar i
en størrelsesorden proporsjonalt med bruksfrekvensen fra brukere hjemmehørende i
Hole kommune.

Innledning / bakgrunn
Tidligere HVPU-institusjon på Austjord eide en egen hytte (Synstevassbu) til bruk for
pasienter innlagt ved institusjonen. HVPU-reformen tilbakeførte ansvaret for klientene til
hjemstedskommunene, og institusjonen ble nedlagt. Synstevassbu ble solgt, og pengene ble
fondsavsatt i det såkalte «Austjordfondet».
På initiativ og under ledelse av nå avdøde Gunnar Lie, ble fondet disponert til innkjøp av en
større hytte i Ådalen. Hensikten var å skaffe de psykisk utviklingshemmede et tilrettelagt
hyttetilbud slik at man kunne realisere rimelige fritids- og ferietilbud for enekltpersoner eller
grupper som var avhengige av deltagelse fra hjelpepersonell.
Hytta (Bjerkely) ligger et par mil fra Hønefoss og kan lett nås fra Hole og Jevnaker. Hytta er
registrert som «Stiftelsen Bjerkely». Det er vei helt fram og hytta har boligstandard på
inventar, strøm, vann og avløp. Det har vært gjort en rekke utvidelser og standardheving som
et resultat av et betydelig dugnadsarbeid fra bl.a. Kiwanis og økonomisk støtte fra
Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Hjerteringen. Dette har resultert i at hytta nå
fremstår attraktiv, beliggende på elvebredden med rolige og godt tilrettelagte omgivelser. Den
sentrale beliggenheten gir unike muligheter for bruk, da ansatte i turnus like gjerne kan gå på
jobb på hytta, som å møte på jobb i vedkommendes bolig.
Beskrivelse av saken
Frivillige organisasjoner og de stiftelsene som har deltatt i arbeidet så langt, dekker ikke
driftsutgifter til etablissementet. Stiftelen Bjerkely har forsøkt å leie ut ledig tid til andre
aktører. Dette er markedsført på «Facebook», og man har fått inn noe leieinntekter. De psykisk
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utviklingshemmede betaler også litt leie/døgn, men dette begrenser seg klart. Å arbeide for å
øke utleiefrekvensen til eksterne aktører ytterligere for å øke inntektsgrunnlaget, vil redusere
opprinnelig målgruppes muligheter for bruk i for stor grad, og er ikke ønskelig.
Rådmannens vurdering
Bjerkely som hytte gir et viktig supplement til det aktivitetstilbudet som tilbys psykisk
utviklingshemmede i kommunen. Spesielt gledelig er det å kunne ha et tilbud som stimulerer
ferie/fritidsaktiviteter og naturopplevelser året fundt.
Hytta er også arena for den årlige «Bjerkelyfestivalen» i august og tilstelningen «Romjulsdrømmen» i romjula. Her er interessen og deltagelsen stor, og demonstrerer med rette
interessen og gleden av å komme ut sammen i andre omgivelser. En «time-out» fra dagliglivet
som mange av oss tar som en selvfølge, men som kan være vanskelig å gjennomføre for
bistandstrengende.
Bjerkelystiftelsen søker nå kommunen om et årlig bidrag til drift på kr. 55 000,-. Dette for å
dekke driftskostnader som nødvendig vedlikehold (bruk av hjelpemidler og brukernes
beskaffenhet fører til relativt stort vedlikeholdsbehov), kommunale avgifter, strøm,
forsikringer, regnskap og revisjonskostnader m.m. Beløpet er basert på fjorårets underskudd på
kr. 53 849,-.
Rådmannen har forståelse for at frivillig aktivitet og innsats søkes rettet mot dugnadsinnsats og
investeringer, og ikke dirigeres inn mot ordinære driftskostnader. Det er dette som holder
interessen for slikt arbeid og deltagelse oppe. Rådmannen anbefaler derfor formannskapet å
vurdere å søke et beløp på kr. 55 000,- innlagt i framtidige budsjetter til formålet under posten
«faste tilskudd». Utbetaling fordrer fremlegging av årlige regnskap.
For å supplere driftsinntekter for 2018 foreslår rådmannen at formannskapet bevilger kr. 55 000,for å sikre driften. Beløpet dekkes av formannskapet disposisjonskonto.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 06.04.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/1243-1

Arkiv: 037

Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter
gjennomført eierskapskontroll
Saksnr.: Utvalg
55/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyrett tar saken til orientering
2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og
selskapet.
3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018.

Beskrivelse av saken
Buskerud Kommunerevisjon I KS har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Ringerike og Hole
kommune giennomført eierskapskontroll knyttet til Ringeriksbadet I KS, med følgende
problemstillinger:
1. Utøves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte noÍner for god eierstyring?
2. Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets
aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?
Revisjonens funn følger av vedlagte rapport m/sammendrag.
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Rådmannens vurdering
Ringerikesbadet IKS eies av Hole og Ringerike kommune med 50% eierandel hver. Som det
framgår av rapporten har revisjonen gjort betydelige observasjoner av en praksis som ikke er i
samsvar med god og aktiv eierstyring av selskapet. Dette forhold har vedvart siden selskapet
ble etablert, da Eierkommunenes ambisjoner var et relativt passivt eierskap.
Det har den senere tid, i samarbeid med eierne vært gjort en rekke endringer i driften.
Driftsavtalen med «management-selskapet» er sagt opp, og Ringeriksbadet IKS har nå selv
overtatt arbeidsgiveransvaret både i forhold til daglig leder og ansatte ved badeanlegget.
Kontakten med eierne, både politisk og administrativt er langt tettere enn før. En rekke
avklaringer og presiseringer i forhold til problemstillinger rapporten tar opp, vil bli gjort i 2018
Vedlegg
 Buskerud Kommunerevisjon IKS, - rapport etter gjennomført eierskapskontroll
 Behandling i Kntrollutvalget

Ringerike kommune, 05.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/1249-1

Arkiv: 221

Rapport - vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon
Saksnr.: Utvalg
56/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av kommunen.

Beskrivelse av saken
Kontrollutvalget vedtok, etter henvendelse fra formannskapet i Ringerike kommune, å be
Buskerud Kommunerevisjon IKS vurdere spørsmål knyttet til momskompensasjon for
Ringerikebadet IKS.
Problemstilling og konklusjoner er nøye beskrevet i vedlagte rapport fra revisjonen av 18/2-18.
Rådmannens vurdering
Ut i fra dreiningen av Skatteetatens tolkning på området de siste årene, med de påfølgende
konsekvenser dette har hatt i andre saker, vil rådmannen gjennom styret og representantskapet
påse at de anbefalinger som rapporten konkluderer med blir fulgt opp.
Vedlegg
 Vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon ved Ringeriksbadet IKS, rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS.


Kontrollutvalgets vedtak vedr ovenfornevnte rapport
Ringerike kommune, 05.04.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/1033-1

Arkiv: F10

Bruk av avsetning for hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere og
personer som er nær ved å bli det.
Saksnr.: Utvalg
57/18
Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til nødvendig klargjøring/ombygging/oppussing
av egne lokaler for å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom kan konsultere
kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale.
2. Formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet.
Tiltakene søkes knyttes opp i mot eksterne tiltaksarrangører som allerede er godkjent
for VTA-plasseri. Tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med aktuelle
tiltaksarrangører.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret fattet i sitt møte 8.3.2018 i sak 15/18 følgende vedtak:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annulleres.
2. Formannskapet følger opp utvalgets forslag i 14 punkter og kommunestyrets vedtak
om avsetning på kr 3 mill. for hjelpetiltak over for sosialhjelpsmottakere og personer
som er nær ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018
3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med tydelige
forventninger og styringssignaler til selskapet.
Kommunestyrets vedtak pkt. 1 innebærer at kommunestyrets vedtak 30. november i sak
133/17 er førende for videre framdrift. Kommunestyret vedtok den 5.4.2018 i sak 29/18
«Eierstrategi Menova», et revidert strategidokument med tydelige forventninger og
styringssignaler til selskapet, og dette punktet oppfattes derfor som realisert. Denne saken
svarer derfor ut vedtaksteksten:
«Det avsettes kr 3 mill. som en reserve i 2018 for hjelpetiltak overfor sosialhjelpsmottakere
og personer som er nær ved å bli det. Reserven disponeres av formannskapet til tiltak
foreslått av rådmannen eller av formannskapet selv».
i

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






Arnfinn Holten (Krf) – leder
Runar Johansen (H)
Iren Rannekleiv (AP)
Axel Sjøberg (SV)
Nanne Kristoffersen (Sol)

Utvalget beregnes i resten av saksframstillingen som «Holtenutvalget».
«Holtenutvalget» fremmet et forslag til tiltak i 14 punkter når det gjaldt framtidige arbeids- og
aktivitetstiltak. Saken ble utsatt i formannskapet, og tatt opp igjen etter en høringsrunde i
kommunestyrets budsjettbehandling i sak 133/17. Rådmannen vil først kommentere status på
disse tiltakene.
1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på
Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere
sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom
det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV
om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges
det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det
beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra
tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten
2017.
Status: Lavterskeltilbudet «aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» var
etablert på Gamle Follum brannstasjon. Da tiltaket ble opprettet, var det 40-50 personer
som benyttet seg av dette. Nå er alle avklart og gått over i statlige oppfølgingstiltak, og
tilbudet er derfor avviklet.
2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger
motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv. Denne
gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som gjør
kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte opplever seg
verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at oppfølging av
denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift.
Status: Ikke avklart.
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3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående skole.
Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange ulike
tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må yte et
samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens nåværende
lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i Ringerike. Dette må
bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få veiledning der og da. Da må
Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre lokaler.
Status: Ikke avklart.
4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasserii ved arbeidsmarkedsbedriftene på
Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet.
Status: Dette er i ferd med å realiseres. Ringerike kommune hadde 37 plasser ved
arbeidsmarkedsbedriftene, - dette økes nå med 12 plasser. Nav søker å følge opp denne
satsingen, slik at tilbudet til enhver tid speiler det faktiske behovet i kommunen.
5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de
trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for disse.
Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir raskere å gå
opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette.
Status: Innvandrerbefolkningen øker stadig i Ringerike. Flere av disse har utfordringer
med å lære seg norsk, og ofte har de ikke den kompetansen som etterspørres av aktuelle
arbeidsgiverne i distriktet. I 2018 vil 100 flyktninger gå ut av introduksjonsordningen i
Ringerike. De som ikke kommer seg i arbeid, vil utgjøre en vesentlig kostnad for
kommunen i form av økonomisk sosialhjelp. Det er derfor viktig at flyktningene ikke bare
blir integrert i samfunnet generelt, men også i arbeidslivet. Det foreligger ingen planer
om å avvikle språkcafen.
Det vil bli fremmet en egen politisk sak våren 2018, med en fullstendig oversikt over
hvordan de som blir ferdige med språkopplæringen følges opp videre.
6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks til
tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og
arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid eller
som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom
integreringstilskuddet.
Status: Dette arbeidet kan antagelig løses best ved et tettere samarbeid mellom NAV og
Læringssenteret. Forberedelse til et arbeidsliv etter introduksjonsprogrammet vil være
svært viktig, og aktørene må ha fokus på å dreie tilbudet mot arbeid i siste del av
programmet. Dette arbeidet er igangsatt, og følges opp av NAV.
Ringerike kommune og NAV er en del av et nasjonalt forskningsprosjekt innen dette
tema, og som varer ut året. Aktørene har fått midler til å drive opplæring i to år. Dette er

ii

Arbeidsforberedende trening (AFT). Tidligere plasser i «Arbeidspraksis i skjermet
virksomhet» er i hovedsak konvertert til plasser i dette tiltaket. Arbeidsforberedende trening er
ment for personer som trenger bred og sammensatt oppfølging for å vinne innpass i
arbeidslivet, og et enstemmig storting har gått inn for å satse på tiltaket.
Side 38 av 76

Sak 57/18
et tungt arbeid, men virkningsfullt. Det forventes at NAV bruker disse føringene og dreier
penger til å videreføre disse tiltakene.
7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
bør fortsette, og også utvides etter at forsøksperioden er over. Kunnskap fra prosjektet
bør brukes i lignende arbeid i kommunen.
Status: Nasjonalt blir stadig flere familier avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid.
Det betyr at flere barn vokser opp i stadig trangere kår. Forskning viser at barn fra disse
familiene er overrepresentert når det gjelder «drop out»-problematikk, helseutfordringer
og «utenforskap». Dette vil igjen kunne generere økte sosialhjelpsutgifter over tid.
For å hjelpe de voksne i familien ut i arbeid og barna i aktivitet, må kommunen arbeide
helhetlig og systematisk med familiene. Bokostnader i en viss størrelsesorden, genererer
også behov og rett til supplerende sosialhjelp. Det er derfor viktig med tiltak som kan
redusere boutgiftene for visse grupper. Startlånordningen er her et viktig verktøy, og
Ringerike kommune brukte over 100 mill. kroner på ordningen i fjor. Tilsvarende beløp
er tenkt disponert i 2018.
8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen
bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning.
Det settes av kr. 100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år.
Status: En slik bevilgning vil måtte innarbeides i budsjett og handlingsplan.
9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært
arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes til.
Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det bør
samarbeides med næringslivet om det.
Status: Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene
og endringen fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen
fagutdanning og innen høyskole- og universitetsstudier.
Det er allikevel en stor utfordring at det ikke i særlig grad finnes arbeidsplasser til svært
mange av de arbeidsledige, fordi de ikke har tilstrekkelig kompetanse. Mange av disse vil
også vanskelig greie å tilegne seg den kompetansen som etterspørres. Det må også
arbeides med å etablere bedrifter i regionen som vil ha god nytte av arbeidskraft uten
helt spesiell kompetanse, og hvor ønsket kompetanse kan læres og utvikles gjennom
arbeid i bedriften.
10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe sosialhjelpsmottakere
har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS, videregående skole,
Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester.
Status: Disse tjenestene er godt kjent i kommunen, og benyttes der det er hensiktsmessig.
11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at
videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten.
Status: Fylkeskommunen er gjort kjent med problemstillingen og ønske fra kommunen.
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12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i tillegg
til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det.
Status: Det kan virke lukerativt å etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i
tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak i forhold til nevnte målgrupper kunne settes inn
når det er behov for det. Det er allikevel problematisk å etablere slike fond på grunn av
reglene for ubundet driftsfond. I forhold til kommune- og regnskapsloven må slike fond
knyttes til spesielle/spesifikke formål. Slike fond kan da ikke videreføres eller skjermes dersom
kommunen går mot underskudd. Etablering av en mulig «reserve» bør da heller være
generell, og ikke knyttes opp i mot tiltak spesifikt rettet mot de områder Holtenutvalget her
foreslår.
13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med
budsjettet 2018.
Status: I budsjett 2018 er det satt av en reservepost til tiltakene på 3 mill. kroner.
Avsetningen disponeres av formannskapet.
Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for
sosialhjelpsmottakerne følges opp.
Rådmannens vurdering
Kommunestyrets vedtak om å fremme sak for formannskapet 20. mars var ikke realiserbart på
grunn av det tidsaspektet som legges til grunn. Rådmannen tillater seg derfor å fremme saken
for formannskapet i møte 24. april.
Som det framgår av statusrapporten innledningsvis, er de fleste at Holtenutvalgets forslag
iverksatt. Rådmannen er tilfreds med at det kommunale tiltaket rundt aktivitetsplikt nå er
overflødig, og at denne gruppen nå er over på statlige tiltak. Dette fordi det er mest
regningssvarende, både for tiltakskandidat og for kommunen.
Dersom tilbudet igjen skulle bli aktuelt (rådmannen vil følge dette nøye), bør det vurderes å
finne egnede lokaler nærmere sentrum. Rådmannen anbefaler ikke å benytte «Regnbuens
lokaler», da dette bare vil generere et nytt plasseringsbehov for denne virksomheten.
Brukergruppen her er svært sårbar, og rådmannen ønsker ikke at denne gruppen belastes
ytterligere.
Svært mange av utfordringene til innbyggere som er avhengige av stønader fra NAV og
spesielt økonomisk sosialhjelp, har som regel oppstått før de søker NAV om hjelp og
veiledning. Dette viser hvor viktig at den forebyggende innsatsen i kommunen er.
Når det gjelder ungdom som har behov for hjelp fra NAV, har de fleste av disse utfordringer
med psykisk helse, rusproblematikk, «drop out»-problematikk fra skoleverket og/eller
familieproblemer. Tiltak må settes inn tidligere, gjerne allerede i barnehage og/eller grunnskole,
slik at utfordringer i ung alder blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt og ikke senere når
utfordringene eskalerer og massiv hjelp må settes inn.
Det er i den anledning nødvendig at NAV har et godt samarbeid med aktører innenfor
utdannings- og helsesektoren, og kanskje spesielt innenfor området rus og psykisk helse.

Side 40 av 76

Sak 57/18
Holtenutvalget har diskutert om et eget kontor for ungdom bør opprettes. Eksempelvis har
kommuner som Drammen, Kongsberg og Lier opprettet slike kontorer sentraltiii.
Rådmannen synes det er viktig å presisere behovet for tverrfaglig ansvar og arbeid. Mangel på
arbeid er ofte en liten del av det problemkomplekset mange strever med, og kommunen bør
ikke tillate seg å fokusere på snevre deler av årsaksforholdene. Å forsøke å ensidig hjelpe en
person med arbeid, når problemene forårsakes av vanskelige familieforhold, psykiske lidelser,
«drop-out»-problematikk fra skoleverket forsterket med missbruk av medisiner og rusmidler,
vil aldri lykkes. Problemene må identifiseres tidlig nok og tiltakene iverksetter på et tidspunkt
der vedkommende faktisk «er i posisjon» for å motta adekvat hjelp og støtte.
Enkelte store og vanskelige problemstillinger har ikke funnet sin løsning. For å kunne
identifisere problemer og behov på riktig tidspunkt, bør det vurderes å samle kompetanse fra
de ulike aktører i et felles kontaktpunkt der ungdom kan møte tjenestetilbudet uten timeavtale.
Målet må være å sette inn hjelp tidlig for å unngå at problemer vokser seg så store at det blir
behov for omfattende tjenester.
Et slikt kontaktpunkt vil kunne organiseres som et møtested for unge som trenger hjelp
og/eller veiledning fra ansatte fra de forskjellige kommunale enheter som arbeider med disse
problemstillingene daglig. Et slikt kontaktpunkt behøver således ikke å generere ytterligere
driftsutgifter (dersom dette legges til vakant kommunale bygningsmasse), men vil trenge noe
investeringsmidler til klargjøring/oppussing. Et aktuelt sted, både i forhold til det
bygningsmessige og til beliggenhet, vil etter rådmannens syn kunne være «paviljongen» ved
Eikeli skole, som blir disponibel 2.2.2019.
På et slikt sted bør antagelig alle fagområder som NAV, jobbeksperter, barnevern, rus og
psykisk helse, ungdomshelsetjenesten, oppfølgingstjenesten (fylkeskommunen),
psykologtjeneste, ungdomskontakten, folkehelseressurser, frisklivskoordinator og skole være
representert/lett tilgjengelig. Ikke nødvendigvis samtidig, men til faste tider.
Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene, og
endringene fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen fagutdanning og
innen høyskole- og universitetsstudier. De neste årene vil det bli stor etterspørsel etter enkelte
fagutdanninger i distriktet. Det er viktig at de som ønsker å arbeide og bo på Ringerike gjøres
oppmerksom på dette og at det oppmuntres til denne type utdanning.
Det er grupper i befolkningen på Ringerike som ikke har, og som også vanskelig vil kunne
tilegne seg den kompetansen som etterspørres. Det er en stor utfordring at det ikke i særlig
grad finnes arbeidsplasser til svært mange av de arbeidsledige, fordi de ikke har tilstrekkelig
kompetanse. Det bør arbeides med å etablere bedrifter i regionen som vil ha god nytte av
arbeidskraft uten helt spesiell kompetanse, og hvor ønsket kompetanse kan læres og utvikles
gjennom arbeid i bedriften. Kommunen er distriktets største arbeidsplass, og det bør i samråd
med fagforeningene vurderes om ikke Ringerike kommune også i større grad bør tilby arbeid
for denne gruppen. Dette gjelder både i forhold til ordinære tilsettinger og i forhold til
praksisplasser.

iii

«Ungdomstorget» i Drammen er for unge mellom 13 og 25 år. Dette er et tilbud hvor ungdom kan komme
uten timeavtale. Målet er å klare å hjelpe tidlig, for å unngå at problemer vokser seg så store at det blir behov
for omfattende tjenester. Dette er et tverrfaglig tilbud hvor, NAV, barnevern, avdeling for rus og psykisk helse,
ungdomshelsetjenesten og Oppfølgingstjenesten(fylkeskommunen) er representert.
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Enkelte grupper vil trenge helt spesielt tilrettelagte tiltak, særlig der problemstillingene har sitt
opphav i rusproblematikk eller nedsatt psykisk helse. Dette er komplekse og
kompetansekrevende utfordringer. Kommunens tjenestetilbud er forsterket i et godt samarbeid
med eksterne aktører (Blå Kors v/StjerneGruppen og Fontenehuset) som i dag gir gode
supplerende tilbud på området, basert på bl.a. kommunale tilskudd.
Noen sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i de ordinære
arbeidstreningsprogrammene for så å gå over i ordinært arbeidsliv. De trenger motivasjon til å
stå opp om morgenen, til å forstå arbeidslivets «spilleregler» osv. Tradisjonelt har tilbudet til
denne gruppen vært trening gjennom arbeidslag som utfører oppgaver for kommunen. Det er
viktig at slik trening oppleves som positivt, og at den enkelte opplever seg verdsatt og
ivaretatt. Det finnes sikkert også andre gode måter å gi slike tilbud på, enten i kommunal regi,
eller at oppgaven settes bort ekternt.
Kommunestyret har bevilget tre mill. kroner i 2018 som en avsetning for hjelpetiltak for
soaislhjelpsmottakere og andre som står i fare for å bli dette. Rådmannen vil anbefale at det
ikke iverksettes tiltak som genererer en permanent økning av driftsutgiftene til formålet, da
tiltakene ikke nødvendigvis kan videreføres i årene som kommer.
Statusrapporten relatert til Holtenutvalgets forslag til tiltak (se «Beskrivelse av saken»)
indikerer klart at det er pkt. 2 og 3 i forslaget som nå bør ha formannskapets oppmerksomhet,
og bruken av kommunestyrets ekstrabevilgning til formålet bør etter rådmannens syn
konsentreres mot disse to tiltakene.
Rådmannen vil derfor anbefale at formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til nødvendig
klargjøring/ombygging/oppussing av egne lokaler for å etablere et kontaktpunkt/møtested der
ungdom kan konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale.
Videre at formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet. Slike tiltak kan kjøpes hos aktuelle eksterne tiltaksarrangører, og
rådmannen vil anfale at tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med disse.
Dersom slike tiltak knyttes opp i mot eksterne tiltaksarrangører som allerede er godkjent for
VTA-plasser, vil kommunen unngå å komme i konflikt med lovverk og anskaffelsesreglement
ved å gjennomføre en konkurranseutsettting med begrensninger. Dette utelukker ikke at
tiltaksarrangører utenfor kommunen vil kunne være aktuelle.
Ved disse to forslagene vil formannskapets ekstrabevilgning på kr. 3 000 000,- være disponert.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 14.03.2018
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/958-1

Arkiv: 661

Adgangskontroll kommunale prosjekt
Saksnr.:
29/18
58/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.04.2018
24.04.2018

Forslag til vedtak:
HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering
som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt.

Innledning / bakgrunn
Det er et krav fra byggherreforskriften om å innføre elektronisk mannskapsregistrering på
kommunale prosjekt og investeringsprosjekt. Kommunestyret har bedt rådmannen om å
undersøke systemer og kostnader ved å innføre dette.
Beskrivelse av saken
Dette er utstyr som ivaretar elektronisk mannskapsregistrering på anleggsplasser. Både mobile
og faste. Utstyret ivaretar lovkravet i Byggherreforskrift §15 av 1.juli 2017 for alle typer bygg
og anlegg. Infobric systemet brukes på ca 10 000 byggeplasser.
Med dette systemet vil kommunen som byggherre ha full oversikt over hvem som befinner seg
inne på byggeplassen til enhver tid og kan hente ut lister på dette. Systemet registrerer
tilstedeværelse med det lovpålagte HMS kortet.
Det er flere systemer som ivaretar elektronisk mannskapsregistering, men felles for dem alle er
at det er Infobric som leverer utstyr og løsninger til stort sett alle slike anlegg. Det finnes også
andre leverandører som tilbyr slike systemer men de bruker også Infobric’s sitt utstyr.
Økonomiske forhold
Registreringsboksen som man må ha er en engangsinvestering og koster kr 9.900,- eks mva.
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Registeringsboksen er da kommunens eie.
Driftskostnaden pr. boks når den er i bruk er en månedsleie for oppkobling av trådløs
kommunikasjon mellom registreringsboksen og databasen med mannskapsregisteringen. En
avtale om mannskapsregistrering må inngås for hvert prosjekt.
Driftskostnaden er for hvert prosjekt kr 12-14 kr/dag. Driftskostnaden dekkes av prosjektene
når den er i bruk.
Kostnaden ved innkjøp av 10 registreringsbokser vil være kr 99 000,- eks mva.
I tilegg vil kostnader for oppbevaring i kasser, kr 10 000,- komme i tillegg.
Rådmannens vurdering
Med bakgrunn i kommunmstyresaken om soisal dumping vil rådmannen anskaffe 10
registreringsbokser for bruk i kommunale investeringsprosjekter.
Vedlegg

Ringerike kommune, 08.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Jostein Nybråten
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Arkivsaksnr.: 16/2046-25

Arkiv: L12

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen
Hønefoss 2018 - til orientering
Saksnr.:
30/18
59/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.04.2018
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for
2018, unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike
ved erverv av elsykkel, tas til orientering
2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018
legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.

Sammendrag
Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 med budsjett skal legges til
grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.
Prosjektplanen gir en beskrivelse av bakgrunn, hensikt og mål med sykkelbyavtalen, samt
organisering og finansiering av prosjektet. Den gir også innblikk i dagens situasjon for syklister
i Hønefoss, og viser frem noen viktige resultat fra reisevaneundersøkelsen 2013/14.
Den beskriver også forskjellen på kortsiktige og langsiktige tiltak som er viktige i arbeid med å
øke sykkelandelen i Hønefoss, og hvilke av disse tiltakene som så langt er gjennomførte eller
pågående tiltak i sykkelbyprosjektet.
Handlingsprogrammet viser en tabelloversikt over hva som skal skje i prosjektet i 2018 og
budsjett gir en oversikt over finansiering.
Rådmannens vurdering
Rådmann anbefaler at prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen
Hønefoss 2018 tas til orientering, og legges til grunn for arbeidet med prosjektet i 2018.
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Vedlegg
Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018

Ringerike kommune, 14.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
Leder: Knut Kjennerud
Saksbehandler: Linda Engstrøm
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Arkivsaksnr.: 17/3474-7

Arkiv: N02

Innspill kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss
Saksnr.: Utvalg
60/18
Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til rapport Kollektivbetjening Hokksund –
Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at analyseområdet i utredningen er for snevert, sett i lys av
potensielle konsekvenser valg av kollektivbetjening på strekning vil kunne få for
Reguleringsplan for Ringeriksbanen. Det er naturlig at kollektivbetjening på strekning
Hokksund – Hønefoss ses i sammenheng med videreføring til Jevnaker.
3. Det er svært viktig at kundegrunnlaget for Ringeriksbanen styrkes. 5 banestrekninger
møtes på Hønefoss i fremtiden, derfor er det nødvendig at en slik analyse ser på alle
strekningene i sammenheng.
4. Togalternativet gir den beste løsningen for klima, og bør derfor tillegges stor vekt.
5. Buss vil gi en belastning på veisystemet inn mot Hønefoss. En effektiv forbindelse til
stasjonen vil kreve en egen kollektivakse for bussen om den ikke skal stå i kø sammen
med bilene.
6. Fremtidsrettede løsninger bør vurderes i større grad.
7. Buskerud fylkeskommune bør overfor Jernbanedirektoratet arbeide for at det gjøres en
grundigere analyse av persontrafikk på Randsfjordbanen som en overordnet strategi som
ser på det framtidige kollektivtilbudet på strekningen Hokksund – Hønefoss og sett i
sammenheng med videreføring til Jevnaker, og eventuelt andre strekninger.

Innledning
Rapporten Kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss: Forslag til framtidige
tilbudskonsepter for kollektivvedrørende er sendt på høring i tråd med vedtak fattet av
hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.
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Hovedutvalget bestilte i september 2016 en utredning om hvordan den fremtidige
kollektivbetjeningen mellom Hokksund og Hønefoss kunne se ut når ny Ringeriksbane står
ferdig.
Bakgrunnen for rapporten er at når Ringeriksbanen er planlagt ferdigstilt i 2024, vil ikke
Bergenstogene lenger kjøre om Drammen/Hokksund, men direkte mellom Hønefoss og
Sandvika. Som en del av planarbeidet med Ringeriksbanen pekte daværende Jernbaneverket på
et behov for å utrede langsiktig strategi for det regionale transportmarkedet som følger av
dette, herunder transportmiddelvalg mellom Hokksund og Hønefoss. Rapporten fra Urbanet
Analyse forsøker å svare ut dette oppdraget. Det legges til grunn tre alternativer eller
konsepter: 1. Buss. 2. Tog med færre togstopp og matetilbud med buss. 3. Tog med flere
togstopp og uten matetilbud.
Fylkeskommunens hovedmål i handlingsplanen for samferdsel – et trafikksikkert, effektivt og miljøvennlig
transportsystem– derunder nullvekst i biltrafikk, som knytter fylket sammen.
Det er videre viktig å legge til grunn behovet for et kollektivsystem som tilbyr arbeidsreisende og befolkningen
forøvrig effektiv og fleksibel kollektivtransport innenfor og ut og inn av området, som gir grunnlag for vekst og
utvikling i området, og som avlaster presset på den sentrale Oslo-regionen.

Utvidet analyseområde
Analyseområdet er for snevert for å gi et godt grunnlag. Reguleringsplan for Ringeriksbanen
gir mulighet for fremtidig videreføring til Jevnaker. Derfor er det naturlig at strekningen i sin
helhet, Hokksund – Hønefoss – Jevnaker, og at det tas hensyn til de fem andre strekningene
som møtes.
Sikre kundegrunnlag til Ringeriksbanen
Tabell 3.1 i Silingsrapport Utredning Ringeriksbane fra Januar 2016 tar for seg tilgrensende
tilbud som er modellert for å sikre kapasitet på Hønefoss stasjon. Herunder nevnes
Randfjordbanen med følgende togtilbud: det legges opp til 8 tog per dag på lang sikt og 6 tog
ved strekning Hokksund – Hønefoss ved åpning av Ringeriksbanen.
For Ringeriksbanen er det viktig at vi får et forsterket passasjergrunnlag.
Ringeriksbanen legger opp til videreføring til Jevnaker med tog i fremtiden. For å styrke
passasjergrunnlaget bør Eggemoen, Kistefos-museet, Hvalsmoen og Jevnaker med Hadeland
glassverk knyttes opp i denne sammenhengen. Kistefos-museet og Hadeland glassverk har i
perioder en betydelig aktivitet i helgene/feriene, noe som vil styrke kundegrunnlaget.
Konsekvenser for klima og miljø
Rapporten sier at alternativ 2A med tog gir best effekt for klima. Dette bygger opp under
kommunens mål og tiltak i energi og klimasammenheng. Det vises til nasjonale føringer og mål,
o i forbindelse med arealkonsentrert utvikling og miljøvennlig transport skal
jernbanetilknyttede bysentra og tettsteder tillegges spesiell vekst og prioritet. (Regional plan
for areal og transport i Buskerud 2018-35). Det er ikke lett å spå fremtiden, men skinnegående
kjøretøy har svært lav friksjon i forhold til kjøretøy med gummihjul. Skinneganger er nesten i
water og det fører til lavt energiforbruk. Derfor er tog mer klimavennlig enn buss.
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Belastning på veisystemet
Veisystemet inn mot Hønefoss og E16 vil få store endringer når FRE16 står ferdig. En
bussrute inn mot Hønefoss via Rv 35 og inn mot Hønefoss vil bruke lengere tid og belaste
veisystemet. Det vil være raskere og enklere med tog direkte adkomst til IC-stasjonen.
I innspill til ATP pekte Ringerike på at busslinje 100 og 101 knytter Hønefoss – Vikersund –
Drammen sammen. Ved å styrke tilbudet på Randsfjordbanen til persontrafikk, vil det kunne
avlaste bussruten. Bergensbanen vil ikke lenger ga på Randsfjordbanen, det vil frigjøre
kapasitet på denne strekningen. Roa-banen og Randsfjordbanen har potensielle muligheter
for fremtidig persontransport. Det er i dag godstransport på Roa-banen mellom Hønefoss og
Jevnaker.
Fremtidsrettede løsninger
Regionen er i stor utvikling i og med bane og veiprosjektene. Det legges opp til stor vekst i
Ringerike frem mot 2030. Regionen har store ambisjoner og det er et stort potensiale for å ta
imot veksten. En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer.
Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse
investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at
transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene
blir best mulig. Regionen har et stort potensiale for skinnegående trafikkløsninger i og med at
skinnene allerede er der, og det er stort sett gods på disse i dag. I innspill til ATP som ble
behandlet i Formannskapet 24.10.17 ble det pekt på at fremtidens transportløsninger vil være
annerledes enn i dag, med mer miljøvennlig og nye teknologiske løsninger. Autonome
kjøretøy er allerede i bruk og lovendringer tilpasses fremtidsbilde. Dette kan være med på å
løse kollektivutfordringer og for å få et effektivt, helhetlig og sømløst kollektivtilbud i
fremtiden.
To av vedtakene fra Formannskapet er slik:
6. Det må komme tydelig frem i planen hvilken strategi og retningslinjer som skal legges til grunn
for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt i Hønefoss og Sundvollen.
7. Autonome og fremtidsrettede kjøretøy bør omtales som et potensiale i fremtiden
Det er fremtidsrettet med knutepunktutvikling. Det legges opp til høy utnyttelse i knutepunktene
rundt stasjonene. I nærheten av Hønefoss legges det opp til kompakt utvikling med et betydelig
antall boliger og næring. I Vikersund legges det opp til 500 boliger og i Geithus 170 boliger. Når
det allerede er etablert skinner virker det ikke fremtidsrettet å benytte buss på denne aksen.

Vedlagt er forslag til høringsuttalelse fra Modum som skal til politisk behandling. Det har vært
dialog og samarbeid med Modum og prosjektlederteamet som har utarbeidet uttalelsen,
Modum har samarbeidet med Krødsherad, Sigdal og Øvre Eiker om uttalelsen. Det er tydelig
uttrykt at Randsfjordbanen bør brukes til persontrafikk i tillegg til gods og at kollektivaksen
Hokksund – Hønefoss bør betjenes med tog og ikke buss.

Rådmannens vurdering
Analysen oppsummer med at det er vanskelig å rangere konseptene samlet sett opp mot hverandre. Det er
vanskelig å ta konkret stilling til de tre alternativene grunnet begrenset tilnærming til hovedmålene i Buskerud
Fylkeskommunes handlingsplan for samferdsel som er fremhever viktigheten av et effektivt, fleksibelt og
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miljøvennlig transportsystem som skal bygge opp under nullvekst i biltrafikk og som skal knytte fylket
sammen.
Buskerud fylkeskommune bør overfor Jernbanedirektoratet arbeide for at det gjøres en grundigere analyse av
persontrafikk på Randsfjordbanen som en overordnet strategi som ser på det framtidige kollektivtilbudet på
strekningen Hokksund – Hønefoss og sett i sammenheng med videreføring i Ringerike og mot Jevnaker.
Løsninger på denne kollektivaksen må bygge opp under Ringeriksbanen og Hønefoss. Det bør legges vekt på
fremtidsrettede løsninger som bygger opp under dette prosjektet.

Vedlegg
1. Rapport 95/2017 Kollektivbetjening Hokksund – Hønefoss
2. Brev fra BFK
3. Forslag til innspill fra Modum

Ringerike kommune, 11.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Mari Sandsund og Ole Einar Gulbrandsen
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Arkivsaksnr.: 16/2801-7

Arkiv: A06

Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S
Saksnr.:
13/18
61/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.04.2018
24.04.2018

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montessori A/S får utvide med
ungdomstrinn.

Sammendrag
Ringerike Montessoriskole har søkt om Utdanningsdirektoratet om uvidelse og få starte opp
med ungdomstrinn.
Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn anmodet Ringerike kommune, som
vertskommune, om å komme med en uttalelse. Fristen for å komme med uttalelse er 26. mai
2018.
Saksutredning
Ringerike Montessori A/S driver grunnskole for elever på barnetrinnet (1. – 7. trinn) på Ask,
og har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den omfatter hele grunnskole (1. – 10. trinn).
Søknaden innebærer en elevtallsøkning på inn til 42 elever.
Ringerike kommune har nærliggende ungdomstrinn på Tyristrand skole og på Veienmarka
ungdomskole Skolestrukturen på ungdomstrinnet i Ringerike blir ikke i særlig grad påvirket av
en utvidelse ved Ringerike Montessori A/S.
Hvis Ringerike Montessori A/S får tillatelse til å utvide med ungdomstrinn, vil elevene ved
skolen få en helhetlig grunnskoleopplæring bygd opp på montessorepedagikk.
Økonomisk reduseres Ringerike kommune sitt rammetilskudd med ca. kr 100 000,- i for hver
elev ved private skoler. Kommunen har da ikke kostnader til disse elevenes grunnskoletilbud ut
over eventuell skoleskyss og spesialundervisning.
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Opprettelse av flere enheter og i denne sak flere ungdomstrinn, vil i noen grad påvirke andre
kommunale tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT.
Små enheter har få lærere og det kan være en utfordring å ha kompetanse innefor de ulike
fagene i samsvar med kravene i opplæringslov og forskrift.
Juridiske forhold
Utdanningsdirektoratet gav våren 2017 Ringerike Montessori A/S godkjenning til oppstart av
omsøkt skolevirksomhet (barneskole) etter friskoleloven.
Ringerike Montessori A/S har søkt om utvidelse etter friskoleloven. Vertskommunen har
uttalerett, men Utdanningsdirektoratet avgjør søknaden.
Økonomiske forhold
Vertskommunen mister ca. kr. 100 000,- i statlig rammeoverføring per elev ved friskoler, men
har ikke direkte kostnader til disse elevenes grunnskoleopplæring, - ut over eventuell
spesialundervisning og skoleskyss og noe merarbeid i andre sektorer.
Rådmannens vurdering
En utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike Montessori A/S påvirker ikke
skolestrukturen på ungdomtrinnet i Ringerike.
Vedlegg: Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet m/vedlegg
Ringerike kommune, 22.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim
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Arkivsaksnr.: 17/4270-3

Arkiv: 033

Revidert møteplan - Høst 2018.
Saksnr.: Utvalg
62/18
Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
Revidert møteplan alternativ 2 vedtas.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok 05.04.18 i sak 32/18 pkt. 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.»

Vedlegg
Revidert møteplan - Høst 2018. Alternativ 1 og alternativ 2.
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Arkivsaksnr.: 17/4978-2

Arkiv: K40

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune
2018 - 2022
Saksnr.:
22/18
63/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.04.2018
24.04.2018

Forslag til vedtak:
Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt
definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12.

Sammendrag
Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av
hjorteviltartene som det er åpent jakt for. Dette er ikke gjort tidligere i Ringerike kommune
grunnet arbeidspress og prioriteringer på landbrukskontoret. Rådmannen ønsker å inkludere
retningslinjer for valdledere, jaktledere og jegere for å bidra til forståelse for hvilke oppgaver
som skal løses og hvem som har ansvaret for å løse dem. Mål og retningslinjer finnes i
vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer».
Innledning / bakgrunn
I 2016 vedtok Klima- og miljødepartementet en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. I § 3
kommer det fram at kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og
rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Disse målene skal ta hensyn til opplysninger om
beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av
viltulykker på veg og bane. Målene skal være konkrete og etterprøvbare.
Beskrivelse av saken
I § 1 i hjorteviltforskriften kommer det fram at formålet med forskriften er at
hjorteviltforvaltningen skal ivareta bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold,
samt at det skal legges til rette for lokal og bærekraftig forvaltning. Hensikten med kommunale
mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål med rettighetshaverne og
andre med interesser i utmark. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk
forankret plan, som sammen med sentrale lover og forskrifter er styrende for
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hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grunnlag
når kommunen skal godkjenne flerårige bestandsplaner.
Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier,
biologisk mangfold, trafikkproblemer, skader på jord- og skogbruk og andre skader/ulemper.
Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike
hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og
rettssikkerhet, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.
Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen av
artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For at
forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en målrettet
jakt, basert på detaljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan. Mål og eventuelle
tiltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og bestandsplaner.
Mål og retningslinjer finnes i vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». Det legges opp til
at planen skal revideres hvert fjerde år, men planen kan tas til revidering før dette dersom det
skulle bli behov for justering.
Juridiske forhold
Kommunen er pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av de arter det er åpnet jakt for
gjennom forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt. Det er åpnet for jakt på
elg, hjort og rådyr i Ringerike kommune.
Tidligere behandlinger og vedtak
Viltnemnda behandlet først saken i møte 12.12.17, og vedtok å sende saken på høring til
berørte parter og interessegrupper. Dette ble gjort 15.12.17. Høringsfrist ble satt til 10.01.18.
Det ble mottatt seks høringsuttalelser. Uttalelsene ble behandlet i nytt viltnemndsmøte
19.02.18 (opprinnelig dato for møtet var 24.01.18, men dette ble utsatt). Uttalelsene tas med i
den videre prosessen, og ligger som vedlegg til saksframlegget.
Rådmannens vurdering
Dokumentet «Kommunale mål og retningslinjer» starter med en oversikt over hva som er
kommunens, valdets og jaktfeltets ansvar og oppgaver. Hensikten med disse retningslinjene er
å gjøre det klart og tydelig hvem som sitter med hvilket ansvar. Kommunens kontaktperson i
valdet er valdleder, og oppgavene til valdleder kan dermed virke noe omfattende. En del av
punktene dreier som mot valdet som enhet, og betyr ikke nødvendigvis at valdleder sitter med
hele ansvaret alene.
Målsetningene for elg er detaljert, fordi kommunen har et godt datagrunnlag gjennom mange
år, og tar for seg beitegrunnlaget, bestandssammensetning og framtidig avskytning.
Målsetningen for hjort er lite detaljerte grunnet lite og mangelfull rapportering, og det er
generelt for lite kunnskap om rådyrbestanden til å kunne lage detaljerte målsetninger. Det
forventes derimot at det blir en knekk i rådyrbestanden på grunn av årets harde vinter.
Avslutningsvis er det en side med alle tidsfrister som jegere, jaktledere, valdledere og
kommune må forholde seg til. Dette vil fungere som et enkelt og nyttig oppslagsverk, i tillegg
til at det blir lettere for jegere å rettighetshavere å se hvilke frister de har å forholde seg til.
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Vedlegg
Kommunale mål og retningslinjer
Høringssvar Ramberget jaktlag
Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud
Høringssvar fra vald 16 - Rognlihøgda Tuftinåsen
Høringssvar vald 6 - Holleia Nord
Høingsvar fra vald 8 - Soknedalen vest
Høringssvar fra Lars Magne Rustad

Ringerike kommune, 15.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Eiliv Kornkveen
saksbehandler: Halldis Linde Lie
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Arkivsaksnr.: 18/714-1

Arkiv: 023 &13

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene
Saksnr.: Utvalg
64/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt til
grunn for vurderingene.
2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og
næringslivet.
3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og
virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til
oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling
i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle
fylkesdemokratiet.
4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å
kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen.
Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført
direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.
Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks.
folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette gjelder
også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent midlertidig til
fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen.
5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten
og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om
kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til
lokale tiltak.
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Innledning / bakgrunn
Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba
Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skulle foreslå ytterligere oppgaver til
fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget hadde
vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.
Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt
nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer
brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og
næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interessenter skal få
anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på
høring.
Beskrivelse av saken
Utvalget har vurdert oppgaver og ansvar for de nye fylkeskommunene etter regionreformen
som kan/skal delegeres fra staten, etter følgende fem retningslinjer:
1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som
nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning
2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave,
skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til
oppgaveløsningen
3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til folkevalgte organer
4. Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store
kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan
5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør
være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt
helhetsgrep for god oppgaveløsning
Generalistkommuneprinsippet er lagt til grunn for arbeidet, samt at oppgavefordelingen bør
ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse og nasjonale mål.
Utvalget er enig med flertallet i Stortinget i at oppgavefordelingen må endres for å løse grunnleggende samfunnsutfordringer landet står overfor på en bedre måte enn i dag. Utgangspunktet for utvalgets vurderinger er derfor at overføring av oppgaver skal bidra til tydeligere
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.
Utvalget mener representativitet, deltakelse og åpenhet er grunnleggende demokratiske verdier
som kan styrkes gjennom å flytte oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Overføring av
oppgaver fra stat til fylkeskommune vil bidra til at makten fordeles i samfunnet og til at
interessen for fylkesdemokratiet kan styrkes. Fylkeskommunen må ha klart definerte oppgaver, og de veivalg fylkeskommunen gjør må ha relevans og konsekvenser for innbyggere og
næringsliv.
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Utvalget mener regionreformen og ny fylkesstruktur legger grunnlag for en substansiell oppgaveoverføring til fylkeskommunen. Regionreformen legger dermed grunnlag for at sentrale
oppgaveområder for samfunnsutviklingen i ulike deler av landet bedre kan ses i sammenheng
og underlegges politisk diskusjon nærmere de som berøres av prioriteringer og tiltak.
Utvalgets tilnærming har vært å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunen
allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i
forvaltningen, og trekker opp tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og
handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken og prioriteringene
innen disse feltene er etter utvalgets oppfatning avgjørende for samfunnsutviklingen i det
enkelte fylke og krever tilpasning til regionale forutsetninger. Dette er knyttet til:




arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og
virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.

Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunen:
Næring, kompetanse og integrering


Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes
av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent.



Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.



Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning som
i dag ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale
forskningsfond.



Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til
investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruksog matdepartementet til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge.



Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret.
Distriktssenteret nedlegges.



Ansvar for om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som
involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge. Ansvaret
ligger i dag til Utenriksdepartementet. Utvalget mener staten bør vurdere å gi fylkeskommunene i Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta og forberede
møter i Arktisk Råd.



Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til
Kompetanse Norge og NAV.



Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er
finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant
annet ansvar for ulike tilskudd som i dag ligger til Kompetanse Norge. Nasjonale
oppgaver i Kompetanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Kompetanse
Norge nedlegges.



Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av
kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting.
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Utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan
overføres til ansvarlig departement. IMDi nedlegges.
Samferdsel


Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis
Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i dag
ligger til Jernbanedirektoratet. Ansvar for grenseoverskridende togruter forutsetter et
nært samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel ved at Østfold, Akershus og
Buskerud tar et vertskommuneansvar som det største "jernbanefylket".



Den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud overføres til fylkeskommunene
gjennom rammetilskuddet.



Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Klima, miljø og naturressurser


Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av
forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.



Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til
oppfølgingen av klimaloven.



Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og
vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunene kan
benytte NVE i saksbehandlingen.

Kultur og kulturminnevern


Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller
regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.



Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst, post 60
Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73
Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under
samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester.
Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår
også overført.



Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell kunst,
post 70 Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag finansieres
over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført.



Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk,
scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap. 322 Bygg og
offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg).



Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken,
Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til
Kulturdepartementet.



Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag
ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til
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idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forutgående behandling i Kulturdepartementet.


Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger
til Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til
fylkeskommunene.

Helse og levekår


Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av
oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og
regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen.



Ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped,
og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Ansvar for
statens spesialskole i Skådalen foreslås overført til Oslo kommune som må ivareta et
landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i Statped kan overføres til
Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges.



Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Bufetat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år
forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet.



Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.

Utvalgets forslag innebærer at fylkeskommunen får forvaltningsansvar for relevante tilskuddsog prosjektmidler innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført, og som i dag er lagt til
departementer, direktorater og fylkesmannen.
Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse
Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat. Flere
av oppgavene til departementer, direktorater og fylkesmann som oppdragsgiver, fagorgan
og/eller forvalter, reduseres vesentlig.
Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virkemiddel. Videre foreslår utvalget:


å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale planer i
plan- og bygningsloven.



å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med
hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og
bygningsloven.



å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den inn-ledende
idéfasen i KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre store
statlige investeringer.



at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en
langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.



at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten
til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med
juridisk bindende virkning.
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at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional
planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.

Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til
fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å gjennomgå
sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven.
Utvalget mener også at regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av
endringsbehov:


Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, til
fylkeskommunen.



Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkeskommunene.



Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med
sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen.



Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.

Rådmannens vurdering
Dagens samfunn er preget av kompleksitet med store kompetansekrav basert
på tverrfaglige tilnærminger. Dagens samfunnsutfordringer er grense- og
sektoroverskridende. Det stilles krav til omstilling i næringslivet, innovasjon i offentlig sektor,
integrering, kutt i klimagassutslipp og tilpasning til nye klima- og miljøvilkår. Innbyggere og
næringsliv har behov for tjenester og tilrettelegging fra flere forvaltningsnivåer og sektorer.
Nasjonal, regional og lokal politikk og forvaltning må virke sammen. Å samle oppgaver i ett
folkevalgt organ og én administrasjon, vil legge til rette for mer koordinert offentlig
virkemiddel- og ressursbruk i forvaltningen.
Ekspertutvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler til de nye
fylkeskommunene fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og
kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar.
Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse,
integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø.
Flere områder som staten har hatt ansvaret for, men som geografisk allerede er
desentralisert og derfor godt tilrettelagt for ansvarsoverføring, foreslåes også
overført fylkeskommunen. Rådmannen er enig i de prinsipper og vurderinger
som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine anbefalinger, og er positivt
overrasket over hvor omfangsrikt og omfattende utvalgets forslag framstår.
Dersom forslagene blir realisert vil fylkeskommunen ha langt større muligheter
for å lykkes som regional utviklingsagent/samfunnsaktør. Forslaget vil reellt
desentralisere politisk makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle
fylkesdemokratiet.

Side 62 av 76

Sak 64/18

Rådmannen vil kort kommentere enkelte tiltak som er foreslått, og som
anbefales støttet:


Bufetats ansvar («det statlige barnevernet») for fosterhjem og
institusjoner foreslås overført til fylkeskommunen. Videre foreslår
ekspertutvalget at overføring av ansvaret for barnevernet fra kommunene til
fylkeskommunene utredes, slik at fylkes-kommunene kan se hele tiltakskjeden i
barnevernet under ett. Dette vil kunne styrke og samle de små fagmiljøene i barnevernet
og virker å kunne være svært hensiktsmessig. Dette vil i særdeleshet gjelde for de
kommunene som fortsatt er for små.
Fylkeskommunen har allerede ansvaret for opplæringstilbud for elever tilknyttet
barnevernsinstitusjoner og har med det et utstrakt samarbeid med kommunene der
institusjonen ligger. Det har vært en utfordring for både kommunene og fylkeskommunen at de lite er involvert i planleggingen og etableringen av institusjonsplasser.



Kommunestyret bør støtte at fylkeskommunen får en større del av eller hele
friluftsporteføljen. Det vil gi bedre helhetsforståelse og styrke regionene på
friluftslivsfeltet. Det å samle all offentlig tilskuddsforvaltning til friluftsliv, inkludert
spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, vil bidra til bedre oversikt og
regional tilpasning.



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forvalter i dag tilskuddsordningen som skal bidra
til å oppnå regjeringens langsiktige mål om at alle husstander bør ha tilgang til
høykapasitets bredbåndsforbindelse. Her har fylkeskommunen en viktig rolle.
Ekspertutvalgets forslag om at forvaltning av denne ordningen overføres i sin helhet til
fylkeskommunen bør støttes.

Det er allikevel områder som rådmannen vil anbefale at blir vurdert nøyere.
1. Etter rådmannens syn har «Helseforetaksmodellen» fungert godt, men vil
være krevende å kombinere med en langt tettere folkevalgt styring som
ekspertutvalget legger opp til. Det er derfor ikke sikkert at
spesialitsthelsetjenesten vil kunne beholde den organisering og
styringsstruktur som i dag, og det kan derfor være at et fylkeskommunalt
eierskap bør vurderes.
2. Rådmannen er ikke sikker på om utvalgets vurderinger i forhold til
folkehelseaspektet er godt nok fundert og vurdert. Det hevdes at dersom
de økonomiske og pedagogiske virkemidlene blir lagt samlet under
fylkeskommunen, så vil dette føre til en mer effektiv oppgaveløsning. Men
ser vi på realitetene i dag, er det kommunene selv som har utviklet
kompetanse på området og som utfører det meste av folkehelsearbeidet.
Det er faktisk i kommunene den samfunnsmedisinske kompetansen
befinner og utvikler seg. Dette har skjedd selv om økonomien i stor grad
har blitt liggende igjen i fylkeskommunen. Skal vi ta på alvor at oppgaver bør
legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å
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sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning, burde muligens dette ansvaret legges til
kommunene selv, og ikke til fylkeskommunen.
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Vedlegg


Rapport fra ekspertutvalget
Ringerike kommune, 16.02.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Side 65 av 76

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 65/18

Arkivsaksnr.: 18/834-1

Arkiv: 033

Årsmelding for eldrerådet 2017
Saksnr.:
3/18
10/18
65/18
/

Utvalg
Eldrerådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.03.2018
10.04.2018
24.04.2018

Forslag til vedtak:
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering.

Beskrivelse av saken
Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2017»
Rådmannens vurdering
Eldrerådets årsmelding for 2017 anbefales tatt til orientering.
Vedlegg


Eldrerådets årsmelding for 2017 v/leder Ole Einar Dalen.

Ringerike kommune, 28.02.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/992-7

Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - OZ Cimperial Hønefoss AS
Saksnr.: Utvalg
66/18
Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:


OZ Cimperial Hønefoss AS org.nr 920 364 977 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Club OZ, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss



Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.



Yunxiang Cao f. 29.8.1990 godkjennes som styrer av bevillingen og Emir Fatih Ok f.
3.7.1994 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
Bryggerikjelleren stengte driften for noen år siden. Lokalene har blitt renovert, og OZ
Cimperial Hønefoss AS har nå inngått leieavtale for lokalene.
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, og personene som søkes godkjent
som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen fyller kravene som stilles i alkoholloven.
Stedet skal drives som nattklubb med aldersgrense 20 år. På dagtid skal det også være et
cateringtilbud for levering til selskaper.
Innledning / bakgrunn
OZ Cimperial Hønefoss AS har inngått leieavtale for lokaler i Søndre Torv 2B. Lokalene er de
samme hvor det tidligere ble drevet nattklubb og pub (Bryggerikjelleren).
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Beskrivelse av saken
Søknaden viser at bevillingssøker ønsker å drive stedet som en nattklubb med tjue års
aldersgrense. De skriver at det skal arrangeres talk show, quiz nights, stand up show. Det vil
også være live music.
I tillegg ønsker bevillingssøker å drive catering på dagtid.
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.
Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått
obligatoriske kunnskapsprøver.
Tidligere behandlinger og vedtak
Det søkes om samme type bevilling som det tidligere har vært innvilget i de samme lokalene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som positivt at det igjen blir drift i lokalene ved tidligere Bryggerikjelleren.
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden
imøtekommet.
Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 12.3.2018
Brev til høringsinstanser, datert 28.3.2018
Uttalelse fra politiet, mottatt 5.4.2018
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hadeland, mottatt 12.4.2018

Ringerike kommune, 12.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 18/1028-2

Arkiv: U63 &18

Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal - Eger & Co
Saksnr.: Utvalg
67/18
Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:



Søknaden om permanent utvidelse av skjenkeareal for Eger & Co imøtekommes
Skjenkearealet utvides til å gjelde arealer i henhold til innsendte tegninger

Beskrivelse av saken
Eger & Co bygger om sine lokaler i Storgaten 4, og ønsker i den anledning å utvide
skjenkearealet.
I deler av lokalet de i dag leier er det frisørsalong og disse lokalene er ikke godkjent som
skjenkeareal.
Frisørsalongen skal nå inn i nye lokaler, og søker ønsker å bygge om lokalene slik at man får
plass til flere gjester. Etter utvidelsen vil det være plass til 130–140 sitteplasser, mot dagens 80
sitteplasser. I tillegg ønsker man å bygge et utvidet barområdet slik at man har mulighet til å
stenge av mellom restauranten og baren med glassvegg/skyvedør-løsning. De ønsker en slik
løsning for å kunne holde arrangementer for en del av virksomheten, samtidig som den andre
delen er åpen for allmenheten som vanlig.
I tillegg til utvidelse av areal i 1. etasje ønsker søker også å få godkjent to rom i 2. etg og ett
rom i kjeller som chambre séparée (separate rom for lukkede selskap).
Stedet har i dag uteservering i front av bygget langs hele fasaden, slik at denne ikke utvides,
men beholdes som den er.
Stedet drives som i hovedsak som en restaurant. I tillegg arrangeres quizkvelder, konserter og
andre typer arrangementer på kveldstid. Søker opplyser i sin søknad at de ønsker å beholde
dagens konsept.
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Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Tidligere behandlinger og vedtak
Eger & Co har hatt serverings- og skjenkebevilling siden 20. juni 2013.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker å legge til rette for best mulig driftsmuligheter for de næringsdrivende i
sentrum, og anbefaler søknaden imøtekommet.
Vedlegg
Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal.
Tegninger av skjenkeareal

Ringerike kommune, 14.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 18/1107-6

Arkiv:

Serverings- og skjenkebevilling - Digra gård/Klækken hotel
Saksnr.: Utvalg
68/18
Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:


Klækken Hotel ANS org.nr 958 873 190 alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,
2 og 3 for Digra gård, Øvre Klekkenvei 25, 3514 Hønefoss.



Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.



Knut Olav Lunde f. 14.10.1966 godkjennes som styrer av bevillingen og Ole Gunnar
Borlaug f. 23.7.1969 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
Klækken hotel ANS har kjøpt naboeiendommen, Digra gård. Gårdsbygningen skal brukes som
selskapslokaler og man ønsker derfor skjenkebevilling for alkohol i alle tre grupper.
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden fra høringsinstanser.
Beskrivelse av saken
Klækken hotel har kjøpt opp naboeiendommen, Digra gård. På gården finnes, i tillegg til
hovedhuset, en hallingstue, låve og stabbur. Søker vil bruke arealene til selskapslokaler, samt
ulike typer arrangementer. Søker ønsker i den anledning skjenkebevilling for alkohol i alle tre
grupper.
Søknaden viser at det er 100 sitteplasser innen dørs og 100 sitteplasser utendørs.
Søknaden er sendt høringsinstanser for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader
til søknaden.

Side 71 av 76

Sak 68/18

Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Juridiske forhold
Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder har avlagt og bestått obligatoriske
kunnskapsprøver.
Det er ikke fremkommet negative merknader til søker eller personer med vesentlig påvirkning
på driften.
Tidligere behandlinger og vedtak
Klækken hotel ANS har, og har hatt tilsvarende bevilling i mange bevillingsperioder for
Klækken hotel. Det er ikke fremkommet negative merknader til søker i årene de har hatt
bevilling.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.
Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 20.3.2018
Brev til høringsinstanser, datert 21.3.2018
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 22.3.2018
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 27.3.2018
Uttalelse fra politiet, mottatt 6.4.2018

Ringerike kommune, 12.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 18/1094-3

Arkiv: A10

VÅR-konferansen 2018
Saksnr.:
11/18
17/18
69/18
/

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

Møtedato
10.04.2018
11.04.2018
24.04.2018

Forslag til vedtak:
1: Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering.
2: VÅR-konferansen i Ringerike kommune er noe medlemmene av HOK har sett som meget
nyttig i forbindelse med folkevalgte verv og gir et innblikk i kommunens tjenesteproduksjon.
3: Fra og med VÅR-konferansen 18.4.18 settes dette opp som fast møte for HOK i årlig
møteplan. Det utbetales ikke møtegodtgjøring og varaer innkalles ikke ved forfall.

Beskrivelse av saken
VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned og er en konferanse for alle ansatte i
Ringerike kommune og andre inviterte.
I år er «Ringerike – rom for alle» tema. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med
mennesker. Konferansen har fokus på utvikling og kvalitetsforbedringer. De gode eksemplene
fra kommunens egne tjenester presenteres, i tillegg til et spennende og engasjerende foredrag
ved Michael Fuller-Gee.
Michael Fuller-Gee er sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. For tiden er han en av
de mest etterspurte foredragsholderne innen samfunnsplanlegging. Tidligere har han arbeidet
som sjefsarkitekt i Husbanken Region sør og førsteamanuensis på Universitetet i Agder og på
Norges miljø- og biovitenskapelig universite (NMBU) på Ås. Michael har vært involvert i
byutviklingsprogram i EU og blir brukt som ekstern hjelp i ulike byutviklingsprosjekter
nasjonalt og internasjonalt.
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VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til
15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike
frivillighetssentral.
Mer informasjon om program og påmelding finnes på Vår-konferansen 2018 - Rom for alle.
Påmeldingsfrist er 08.04.18.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra
kommunes egne enheter.

Ringerike kommune, 20.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten
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Arkivsaksnr.: 18/1351-1

Arkiv: C86 &01

Relansering av Hønefoss bøkene
Saksnr.: Utvalg
70/18
Formannskapet

Møtedato
24.04.2018

Forslag til vedtak:
«Kommunestyret gir Kolltopp Forlag rett til å relansere Hønefossbøkene, med en
parallellpublisering for nett, på de vilkår som fremkommer av vedlagte utkast til avtale.
Kolltopp Forlag gis rett til å bruke Ringerike kommunevåpen på de relanserte
Hønefossbøkene.»
Alternativt vedtak:
«Kommunestyret gir Kolltopp Forlag rett til å relansere Hønefossbøkene, med en
parallellpublisering for nett, på de vilkår som fremkommer av vedlagte utkast til avtale.
Kolltopp Forlag gis ikke rett til å bruke Ringerike kommunes våpenskjold på forsiden av de
relanserte Hønefossbøkene.»
Alternativt vedtak:
«Kolltopp Forlag gis ikke rett til å relansere Hønefossbøkene.»

Beskrivelse av saken
I forbindelse med 100 års jubileet for Hønefoss som kjøpstad engasjerte kommunen Andreas
Ropeid til å skrive om byens historie. Dette endte med et verk om Hønefoss i tre bind, hvor 1.
bind omhandler Sagbruk og Sagarbeidere i perioden 1600 til 1800, andre 2. bind omhandler
Håndverk og Industri i perioden 1800 til 1900 og 3. bind omhandler Kirke og Skole – sentrum
og service, i perioden 1800 til 1963. Disse tre bindene er i det videre samlet omhandlet som
«Hønefossbøkene».
1. bind ble utgitt i 1952, 2. bind ble utgitt i 1965 og 3. bind ble utgitt i 1968.
Kollotopp Forlag ved innehaver Jan Helge Østlund har vært i kontakt med Ringerike kommune
med ønske om å relansere Hønefossbøkene. I tillegg til fysiske opptrykk av bøkene ønsker
forlaget en parallellpublisering for nett. Ropeids originale tekst vil i all hovedsak bli uforandret
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med mindre det finnes trykkfeil, utdaterte begreper eller andre forhold som konkret påvirker
leseopplevelsen negativt. Designet vil bli endret til dagens krav for lesbare bøker. Bilder som
det ikke lar seg gjøre å finne originaler til, vil bli erstattet med tilsvarende motiver.
Etter administrasjonens vurdering har Ringerike kommune opphavsrettighetene til
Hønefossbøkene, men ikke til bildene som er benyttet i bøkene. En avtale med Kolltopp Forlag
vil ikke omfatte bruk av bildene i bøkene.
Anders Ropeid døde i 1996. Han etterlot seg to barn, Kirsten Ropeid og Tormod Ropeid.
Administrasjonen har vært i kontakt med begge barna, og de stiller seg positiv til en relansering
av Hønefossbøkene.
Ringerike kommune vil ikke ha noen utgifter forbundet med en relansering av Hønefossbøkene.
Kolltopp Forlag vil dekke alle utgifter forbundet med relanseringen. Det er usikkert i hvilken
grad en relansering av Hønefossbøkene vil føre til et overskudd. Kolltopp Forlag har foreslått
at et eventuelt overskudd tilfaller Kolltopp Forlag.
På forsiden av Hønefossbøkene er det bilde av Hønefoss kommunevåpen. Kolltopp Forlag har
bedt om at forlaget gis rett til å benytte Ringerikes kommunevåpen på de relanserte
Hønefossbøkene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen stiller seg positiv til en relansering av Hønefossbøkene. Etter rådmannens
vurdering er det rimelig at et eventuelt overskudd som følge av relanseringen tilfaller Kolltopp
Forlag.
Rådmannen stiller seg også positiv til at Ringerike kommunevåpen benyttes på de relanserte
Hønefossbøkene.
Vedlegg
Utkast til avtale med Kolltopp Forlag

Ringerike kommune, 12.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1254-1

Arkiv: 210

Regnskap 2017
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84
avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde
realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til
ubundet investeringsfond
4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.
5. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.
6. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering
7. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3.

Sammendrag
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 70 165 989,44
Driftsregnskapet for 2017 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 37
072 460,84. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et
tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2017. Det regnskapsmessige
mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond og til ubundet investeringfond for å
finansiere egenkapitalinnskudd til KLP.
Innledning / bakgrunn
I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner
og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av
kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.
Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige
hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.

-

Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for
oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. Det blir i
tillegg lagt fram sak hvor det er rapportert på mål i Handlingsprogram 2017-2020. Det er
framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2017.
Beskrivelse av saken
Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 66,1
millioner kroner. Det er overført 1 million kroner til investeringsregnskapet. Etter overføring til
investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et regnskapsmessig
mindreforbruk i 2017 på 37,1 millioner kroner.
Året 2017 viser et godt økonomisk resultat for Ringerike kommune som for mange andre
kommuner. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter, skatteinntekt og
skatteutjevning har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose. Selv om 2017 har
vært et godt år økonomisk så har det også vært krevende. Vi har hatt utgifter til kostnader ved
Hønen gård til opphold for brukere fra opprinnelig andre kommuner, og gitt bidrag til veibru
og kryssløsning ved Ringmoen. De største avvikene mot budsjett finner vi under avsetninger
og overføringer (11,7 millioner kroner) og skatt og rammetilskudd (23,4 millioner kroner).
Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift
har i 2017 vært på 149 millioner kroner.
Driftsinntektene økte med 3,8 % i 2017, mens driftsutgiftene ble økt med 4,6 %.
Økonomiske forhold
Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å skape rom for de
nødvendige investeringene i infrastruktur som må gjennomføres. Driften er redusert, og det er
stort fokus på å holde budsjetter i tjenestene. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har
ett disposisjonsfond på 164,5 millioner kroner dersom rådmannens forslag til vedtak blir fulgt.
Det vil i så fall utgjøre 7,3 % av driftsinntektene i 2017. Det anbefales at kommunen har ett
disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp mot
225 millioner kroner.
Avkastningen til Fossefondet ble høyere enn konsumprisindeksen og jfr finansreglementets
punkt 4.3 skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å sette av
beløpet til «Fossefondet - realkapital» som er klassifisert som disposisjonsfond i
driftsregnskapet.
Rådmannens vurdering
2017 har også vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, noe som har gitt gode resultater.
Ringerike kommune har på Kommunebarometeret for 2018 (foreløpige tall) klatret 45 plasser
til plass 219. Dette skyldes i hovedsak forbedring for nøkkeltall for pleie og omsorg og skole.
Også i 2018 og årene framover vil Ringerike kommune måtte tilpasse utgiftene til inntektene
samt ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med investeringer. Vi ser også at det
oppstår utgifter som kommunen må dekke som følge av pålegg fra Fylkesmannen eller vedtak i
Stortinget hvor finansieringen av vedtaket er ukjent eller kommer på ett sent tidspunkt i
forhold til gjennomføring. Vi anser likevel at vi har god økonomistyring, og har fleksibilitet til å
ta uforutsette hendelser.

-

Rådmannen vil understreke viktigheten av å fortsatt arbeide for å skape et økonomisk
handlingsrom som gjør Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske
svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med
investeringsprogrammet.
Vedlegg
1. Regnskap 2017
2. Årsberetning 2017
3. Revisjonsberetning regnskap 2017
4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2017 - ettersendes
5. Årsrapport 2017 – legges fram i møtet

Ringerike kommune, 09.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1256-1

Arkiv: 210

Månedsrapport februar 2018
Forslag til vedtak:
Månedsrapport februar 2018 tas til orientering.

Sammendrag
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2018 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 19,1 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i
år på 32,3 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik
årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 13 mill. kroner.
Sykefraværet i hittil i år (februar) viser en negativ trend i forhold til slutten av 2017, men det
kan skyldes stort fravær på grunn av influensa i 2018.
Innledning / bakgrunn
Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av
disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen
innenfor drift og investering.
Rådmannens vurdering
Så tidlig på året vil det alltid være en viss spenning til hva 2018 vil by på av uventede
hendelser. Så langt har vinteren gitt merkostnader til brøyting og energi innenfor sektor
Samfunn, men også Helse og omsorg har økte kostnader til ny turnus som innføres i april, og
til de mindre institusjonene som har krevende pasienter.
Skatteinngangen er på budsjett på starten av året, vi forventer ikke at den blir like god som i
2017.
Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene iverksette tiltak som gjør det mulig for
sektorene å holde sine budsjettrammer. Ved behov for justeringer i budsjettet vil rådmannen
legge dette frem til politisk behandling i forbindelse med tertialrapportene. Skulle det være
behov for å foreta ekstraordinære justeringer i tjenesteproduksjonen vil det bli lagt frem
fortløpende til politisk behandling.
-

Vedlegg
Månedsrapport februar 2018

Ringerike kommune, 12.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/690-4

Arkiv: 203 &58

Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til
orientering

Rådmannens vurdering
Rapporten viser at skatteoppkreverfunksjonen driftes i samsvar med gjeldende regelverk.
Innkrevingsresultater er for 2017 svær nær måloppnåelse, og i enkelte tilfeller også bedre enn
målene.
Likevel er det fortsatt rom for ytterligere forbedringer både faglig og på måloppnåelsen.
Vedlegg
Skatteoppkreverenfunkjonen 2017
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Ringerike kommune.PDF

Ringerike kommune, 12.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
-

saksbehandler: Gyrid Løvli

-
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Saksbehandler
Bente Thalerud

Saksnr

26/18

Sak

Skatteoppkreverfunksjonen

Vedlegg

,Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Ringerike kommune
Kontrollrapp ort 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike

20

1

7

kommune.

Vedtak i kontrollutvalget:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport20lT fra skatteetaten oversendes
kommunestyret med følgende innstiling:

Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2017 samt kontrollrapport20lT fra skatteetaten

til orientering.

Saksfremstilling:
Skatteoppkreveren i Ringerike kommune har utarbeidet en årsrapport for sin virksomhet i2017.
Likeledes har sekretariatet mottatt kopi av kontrollrapport20lT fra skatteetaten til kommunestyret.
Skatteoppkreveren har en viktig funksjon i kommunen, og etter vårt syn er det korrekt at både
kontrollutvalget og kommunestyret blir kjent med utførelsen av denne funksjonen.

Vi foreslår derfor

at rapportene oversendes kommunestyret

til endelig behandling.

Forslag til vedtak:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra skatteetaten oversendes
kommunestyret med følgende innstiling:
Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra skatteetaten

til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalget fikk seg forelagt Skatteoppkreverens årsrapport 2017 samt
kontrollrapport 2017 fra skatteetaten til orientering.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Arsrapport for 2017
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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

- organisering,

ressurser og kompetanse

Organisering
Ressurser
For 2017 er det 8,1 årsverk ved skatteoppkreverkontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen for
Hole og Ringerike, hvor ressursbruken i Ringerike er 6,6 årsverk.
Tabellen viser ressursbruk ved

fordeling av àrsverk per omràde

Arsverk
Skatteregnskap

o,7

lnnfordring

3,1

Arbeidsgiverkontroll

2,2

Administrative oppgever

0,ô

SUM

ô.ô

%qndel
fordelt
10o/o

47o/o
33o/o
1Qolo

100 %

1.1.2 Organisering
ved

for Hole

SKATTEOPPKREVEREN

ke kommune
ARBEIDSGIVERKONTROLL

Skatteoppkrever
Lbabeth Andersen

Konsulent lnge Losvik

100%

lOOo/¡

Konsulent Britt Juvet Lian (fra
(40% innfordring)

INNFORDRING
Konsulent Bente Vigdis Eriksen

01 .06.1 7)

40o/o

lOOo/o

Konsulent Espen A Skaane

$Qo/o

Konsulent Grethe Karin Hansen
(10% skatteregnskap)

90%

(20olo s katte

Konsulent Ragnhild von Krogh

50o/o

SKATTEREGNSKAP

Konsulent Britt Juvet Lian (fra 01.06.17)

4Ùo/o

Konsulent Tone Magnussen

80%

Konsulent Espen A Skaane

20o/o

Konsulent Grethe Karin Hansen
l90o/o innfordrinoì

10o/o

(40% kontroll)

Konsulent Sheela Smeby
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Vurdering av ressunssituasjon og kompetanse
I 2Q17 har en ansatt hatt redusert stilling med 50o/o på grunn av langtidssykmelding.
Videre har en ansatt redusert sin stilling t¡l 80% stilling fra 01.06.17 på grunn av avtalefestet pensjon
(AFP). En person økte sin still¡ngsprosent med 1Oo/o lra 01.02.2017. De lleste ansatte har lang
ansiennitet og kompetansen anses å være høy. Ny kompetanse tilføres gjennom eksterne kurs. lnternt
har vi både opplæring av hverandre innenlor ulike fagområder, samt at vi månedlig har
casegjennomganger hvor det erfokus på tyngre sakersom kan sees på i fellesskap.

Samfet sett har kontoret tilstrekkelig med kompetanse for å ivareta alle arbeidsoppgavene

1.2 lnternkontroll
Skatteoppkreveren holder seg oppdatert på gjeldende regelverk og har rutinebeskrivelser for å ivareta
internkontrollen ved kontoret.

1.3 Skatteutvalg
Det har blitt behandlet en sak ¡ Skatteutvalgel i 2Q17. Ettergitt beløp kr 798 225.

1

.4 Skattekonforcfs kontroll av skatteoppkrevertunksionen

Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
12.01.2018.
Skatteoppkreveren har i2017 fàtt følgende pålegg:
Påse at vurderinger og vedtak følger seksbehendlingsreglene i lempningssaker
Skattedirektoratets meldinger nr. 912O11 og 3D012.

i

tråd med

Bakgrunnen for pålegget er at skattekontoret ved to saker, som gjaldt behandling av en søknad om
betalingsavtale og i en sak om ettergivelse av renter/gebyr, mente at den skriftlig vurderingen av
vedtaket i for liten grad var begrunnet isaksfremstillingen i forhold til lempningsvilkårene i de
ovennevnte meldingene.
Sett i lys av kontorets årlige saksmengde ser en seg fornøyd med skattekontorets kontrollresultat.

2,

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggerse av skattercgnskapet
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet Íor 2017 e¡ Íøtt, avstemt og avlagt i samsvar med
gjeldende forskrifrer og retningslinjer, jf. lnstruks for skatteoppkrevere av S.april 2014 S 3-3 nr- 2.
Det vedlagte signerte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsà¡e|2017.

Arsrapport 2017
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2.2 Vurdering av skatteinngangen
Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår

Finansskatt lønn
Kildeskatt rnv - 100% stat
Personlige skatteytere

-'tæ

-565622e26

992

-516 522
-2 393 938 830
-20 006

724

-246317 869

674
781

-5 360 715
307 558
211 469 211

457

-2 454 771 345

Tvangsmulkt

-960
-300 544
-8 585
257

Upersonlige skatteytere
Renter
lnnfordrinq
Sum

Endring

2016

2017
-600 957 514
-5 332 650

Arbeidssiveravsift

-3 C71 031 gl1

3

35 334 687
5 332 650
-380 065
60 832 51 5
940 986
54 226 851
3 224 958
49 776
I 59 562 359

Det har vært økning i den totale skatte- og avgiftsinngangen på over 159,5 millioner lra 2016
Økningen er pâ4,97 o/o.

tt 2017 .

Kommunens andel av skatte¡nngangen i regnskapsårct
Ordning

Konto

0
0
0

2000 Arbeidsgiveravgifr
2081 Ettergivelse
2082 Avskrivino
Etterskuddspliktige

2400 Forskuddsskatt
2482 Avskriving
2500 Restskatt
2502 Rentetillegg
2510 Tillesgsskatt

3000 Finansskatt lønn
Forskuddspliktige

2100 Forskuddstrekk fra arbeidsgivere
2101 lnntektskorreksion RAFT
2102 Overtøring forskudd rnellom kommuner
2182 Avskrivino
2191 Avsetnins til margin
2192Bruk av margin
2200 Forskuddsskatt, person

2281 Ettergivelse

0
0

-5 599 315

-5 471 817

-4 432544
625
-1 690 995

-4 799 724
4 456

2_7-1.-

514 914
14 443
0
0
-773 885 414
-398 464 187
-332 104 023

-1 497 883
-5 397

Tilleggsskatt, person
2350 Overskytende forskudd, person
231 0

R

ingerike

-335æ4144
-92887

26 042
65 938 645

326 406

238'1 Etterqivelse

-734 617 104
-361 168 66ô

168 983
77 053 506

-203 432

2302 Rentetillegg

49 402

4 913
80 826 574
-78 283 828
-79 427 924

-34761703

2300 Restskatt, person

777 329

48

102 660
434 000

2282 Awkrivins

katteoppkreveren i

0

-1 487

Finansskatt lønn

S

0

0

-4

2550 Overskytende forskudd
2582 Avskriving

Arsrapport 2017

2016

2017

Arbeidsgiveravgift

-72181 613
-74 724 925
1 256
475 048
-31 749 036
-237 456
-127 156
62 074 219
4 951

6

Ordninq

Konto
2382 Avskriving
2800 På leggstrekk, arbeirlsgivere

Kildeskett

2017
1 730 030
29 544
0

2016
1 251 423
-605
0

0

0

-2 334 969
-69 985
1 71 3

-12e2629

-81028

-98 339
69
-421 168

2600 Skett på utbytte, utenlandske
aksionærer
297 5 Her¡eløse inntekter
Renter og gebyr

2060 Forsinkelsesrenter
2065 Renter av endring i arb.g.avgift
21 60 Forsinkelsesrenter
2165 Renter av endring i forskuddstrekk
2260 Forsinkelsesrenter
2352 Rentesodtsiø relse
2360 Forsinkelsesrenter
2365 Renter av endring i skatt, person
2460 Forsinkelsesrenter
2552 Rentegodtgjørelse
2560 Forsinkelsesrenter
2565 Renter av endring i skatt
2660 Forsinkelsesrenter
271 0 Gebyr, andre grunnlagsdata
2860 Forsinkelsesrenter
2882 Avskriving
2971 Gebyr til kommunen
2972Gebvr tilandre
297 4 lnnlordringsin ntekter
2976 Bortskrivning småbeløp debet
2979 Tilfeldige inntekter
2981 Ettergivelse
2982 Avskriving

0

:\01 877
-2727

179

ô23002

-1 008 778
-8 351
l0 308

-7 137
20 403

32642

-11773

-108 065

-6 404
-3
-236

-4283
-IL7_.

-672
-921
0

-1164
108

159 115
67 127
-164 455
1 737
-1'111
5 490
30 571
0

106
590
591

745
-1 381
3 148

23023
0

Tvangsmulkt
2978 Tvangsmulkt

0

-78t 8r9 698

Sum

.

342394

248 581
-1 823 458
ô6 404

1
159
92
-194
1

.

0
-741381 549

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 201 7 er kr 781 819 698. Tilsvarende tall for
2016var kr 741 381 549, dvs. en økn¡ng på kr 40 438 149. Økningen er på 5,45 %fra2O16.
I periodisk oppgjør for november ble kommunen tilført ekstra inntekt pâkr 12669 220 på grunn av for
mye avsatt margin for inntektsåret 2016 (se punK 2.3). For mye avsatt margin blir fordelt mellom
skattekreditorene etter at alle skatteoppgjør for inntektsåret er gjennomført.

Foreløpig fordelingsprosent til kommunen for inntektsåret 2016 var på 30,64 % men ble etter
skatteoppgjøret for2016 økttil 31,18 %. Korrigerte fordelingstall medførte økt inntekt pàKr 12 005 959,
som ble lagt til i periodeoppgjøretlor november 201 7 (skatteinngang hittil for inntektsåret omfordeles
m ellom skattekreditorene m ed nye fordelingstall ).

Kommunens budsjetterte skatteinntekter for regnskapsåret 2017 var satt til kr 739 000 000.
Den faktiske skatteinngangen ble 42,8 millioner høyere enn budsjettert.

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
,Arsrapport 201 7
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Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2A16 og 2017

wf

per 31.12.2O17
(inntektsåret 20171
216 537 331

31.1Q.2O17

linntektsåret 2016)
4A 728 736

lnnestående maroin

40 728714

For mye avsatt margin
For lite avsatt maroin
Prosentsats

10

10

Kommentarer til marginavsetn¡ngen

Marginavsetningen kan ligge i intervalletS-12 %. Kommunestyret bestemte å justere denne fra
t¡l l0 o/o gjeldende fra inntektsåret 2008.

I

Marginawetningen har vært tilstrekkelig til å dekke tilbakebetaling av tilgodebeløp ved
skatteoppgjørene de siste tre årene.

3.

lnnfordring av krav

I henhold

til skatteoppkreverinstruksen $ 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødþ opphold etter

foÍall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal

skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på t¡ltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan
skje hurtig og effeKivt, samtidþ som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet
som forholdene tillater.

3.1 Resfanseutviklingen
Totale restanser og berostilte krav
Tabellen visertotale restanser og berostilte krav for 2017 og 2016, samt endring fra i tor for restanse
berostilte krav
Restanse

Herav

31.12.2017

31.',l2.2016

restanse

Skatteart

Endring i
restanse

Herav

Restanse

berostilt

berostilt

restanse

restanse

l+)
A¡beidsqiveravoift
Arlistskatt
Finensskâtt
Forsinkelsesrenter
Forskt¡ddsskatt
Forsk¡ddsskaft
Derson

Gebvr
nfordrinosinnte kter
lnntekt av summarisk
I

n

fellesoppqiør
Kildeskatt
Restskatt
Restskatt person

Arsrapport 2017

9749æ

2',t76298

4 589 5,15
0

0

127

-2

16256,4

130 141 563
3 695 753

2 819 964

o
o

o
o

0
o

99 362
0

14 010750

112325

324200

0

0
0
0
17 941

22ú6û1

o
o
o

2t34æ8

21 821

-15 814

0

0

0

0

0

0
I 949 665
89 094 784

0
0
0
2 685 818

-13 290 6,13

o

147320l¡.
33047
20 154 365
3 106 3Ít
3 980

2015494

46749æ

o

75 804 141

2 058 995

i

be¡ostilt

31.12.2016

31.12.2017

Reduksjo
n (-)
Økning
Sum restanse
pr. skatteart

Endring

I

966

153

47æ

Skatteoppkreveren i Ringerike
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Reduksjo
n (-)
Økning
(+)

€43 666

893752

721 314
-291 153
-1 891

-12 963

dt6

114DZJO

8m

€

880

2725293
-eí)6a23

I
Tvanosmulkt

2462 022

0

15 169

0

o
0

0
0

0
0

0
o

1279789€É

2'1762ß

í3L 141 563

2 819 964

Sum resüanse
diverse krav
D¡verse krev

Sum restanse
pr. skatteart
inkl. díverse krav

2

8¿16

853

-2 162564

643 666

Kommentarer til resúanses¡tuas¡onen og utvikl¡ngen ¡ restanser
Totalt utestående krav utgjør per 31.12.2017 k¡. 127 978 999 og er redusert med kr. 2 162 564 fra
2016. Berostilte krav utgjør kr. 2176298 og er redusert med kr. 643 666 lra2016.
Det har vært en reduksjon i restanser for forskuddsskatt upersonlige og forskuddsskatt personlige
Ved skatteoppgjøret lor 2017 fikk 18 321 personlige skatteytere til gode vel207 millioner. I alt 3996
personlige skatteytere fikk restskatt på vel 84 millioner kroner, dvs. gjennomsnitt kr. 21 021 pr. person
Til sammenligning var det i 2016 en samlet restskatt for personlige skatteytere med 106, 6 millioner
kroner for 4312 personlige skatteytere, dvs en gjennomsnitt pà kr.24 717.

Restansereldre år
Tabellen viser totale restanser eldre
Sum restanse (debetl
lnntektsår
10 728 452
12 110 256

2015
2014
2013
2012 - 1987

I

013 014

for de samme årene.
Helav skatteart
"Restskatt - DefÊon"
7 329389
I 391 260
6 026 166

62325 873

Kommentarer t¡l restanser og restanseoppfø¡g¡ngen for eldre år
Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten "Restanseliste

-

forelda krav" dato l.o.m. 31.12.2O17

.

Totalt10kravbleforeldet31.12.2017. Semletbeløpsomvarforeldetper31.12.2017erkr. 196733"
Krâvene har vært fuþt opp i hele perioden før foreldelse. Restanseliste - forelda krav per 31.12.2O'17 er
gjennomgått og utg¡fisført jenuer 2017.
)

3.2 I n nfordringens effektivitet
Vurde rin g av resulta tet pr. 31.12.2017
Resultat

Skatteart

31.12.17

Skatt Sørs

resultatkrav 20f 7

Restskatt person 2015

93,410/o

93,00%

lnnfordret restskatt person 2015

53,920/o

60,00%

Forskuddsskatt person 2016

98,72%

98,90%

Forskuddstrekk 2016

99,940/o

99,90%

Arbeidsgiveravg.20l6

99,90%

99,80%

99,99%

99,90%

99,270/o

98,50%

Forskuddsskatt

u

person lig e 2016

Restskatt upersonlige 201 5
Arsrapport 2017

Skatteoppkreveren i Ringerike

9

Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat
Sett opp mot resultatkravet for 2017 er vi fornøyde med resultatet.

Antall innfordringstiltak nedenfor gjenspeiler kontorets aktivitet i 2017

.
.
.
¡
.
¡
o

Utleggsforretninger:
Utleggstrekk:
Tvangsdekning:
Konkurs:

241
435
27

Gjeldsordninger

17

Anmeldelser
Motregninger:
Søknad om lempning:

2

4

143
7

Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektivitebn i innfordringen
Kontoret har kontinuerlig fokus på å holde en høy aktivitet i innfordringen for å oppnå de beste
resultater. DTI (debitortilpasset innfordring) benyttes, men enkelte tilfeller gjøres det awik fra dette for å
løse saker på en annen måte som tjener innfordringen. Det benyftes de tvangstiltak som er lilgjengelige
som utlegg i pengekrav, tvangssalg og konkurs.

Omtale av spesielle forhold
Med ny skatteforvaltningslov kan Skatteetaten ilegge en daglig løpende tvangsmulkt dersom
virksomheten ikke leverer skattemeldingen eller andre pliktige opplysninger i tide. Alle virksomheter
som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt ved manglende
levering. Tvangsmulkt har blitt ilagt for første gang på verdipapirer, grunnlagsdata og mva i februar
2017.

3.3 Sæmamskompefanse
)

Skatteoppkreveren har særnamskompetanse og dette har stor betydning for en rask innfordring. Alle
saksbehandlerne gjennomfører utlegg for egen skatteytermasse og det tas utlegg i pengekrav,
verdipapirer, eiendom og løsøre som skyldner måtte være i besiftelse av. Utlegg i pengekrav er en rask
og effektiv måte å innfordre på. Tvangssalg av utleggspant gjennomføres når annen løsning ikke fører
fram.

Alle større krav sikres ved utleggsforretning også med intet til utlegg for å hindre at krav blir foreldet.

4. Arbeidsgiverkontroll
4.1 Organisering av atbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen er felles for skatteoppkreveren i Hole og Ringerike som er utført av 3 ansatte
med ca. 2,2 àrsverk.
Kontoret er ikke deltaker i noe interkommunalt samarbeid
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4.2 Planlagte og gjennomførte Rontroller
Antall planlagte kontroller 'lor 2A17 var 6l . Dette utgjør 5
kommunen-

o/o

av totalt antall opplysningspliktige

Antall gjennomførte kontroller i 20'1'7 var 52. Dette utgjør 4 ,2
kommunen.

otb

i

av totalt antall opplysningspliktige

i

Antall gjennomførte kontroller i 2016 var 65 (5,3 %)

1.3 Resultater fra kontrollene
Gjennomlørte kontroller 20 I 7:
Formalkontroller

34

Avdekkingskontroller

11

U

ndersø kelseskontro ller

7

O

ppfølgingskontroller

0

Sum arbeidsgiverkontroller

52

Avdekkingskontrollene har medført endringsforslag med
669 og øK inntektsgrunnlag pàkr2 948 806.

øl<t

arbeidsgiveravgiftsgrunnlag med kr 106

Som ledd i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er det foretatt et betydelig antall kontroller på
byggeplasser.
Skattekontoret har fattet et vedtak om økning av grunnlag for arbeidsgiveravgift pâ kr 47 102 og to med
økning av innteKsgrunnlag på kr 286 791. Vedtakene var i overenstemmelse med endringsforslagene
fra skatteoppkreveren.

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
)

Skattedirektoratets krav om kontroll av 5 olo av aktlve arbeidsgivere er ikke oppfylt. Kontrollområdet
omfatter både Ringerike og Hole og resultatoppnåelsen i begge kommunene ses i sammenheng.

Arbeidsgiverkontrollen har deltatt i 3 aksjoner i samarbeid med andre (A-krim), estimert tidsbruk er 70
dagsverk. A-krim saker er ressurskrevende for kontrollmiljøet.
Avdekkingskontroller har krav om beløpsmessig avdekking i 50 % av kontrollene, det er avdekking i
72,7 o/o av kontrollene. Dette v¡ser at kontrollene er rettet mot arbeidsgivere hvor det er begrunnet og
stor sannsynlighet for å avdekke vesentlige mangler ved innberetning av lønnsytelser.

4.5 Samarbeid

med andre kontrollaktører

Arbeid mot arbeidslir¡skriminalitet er et satsningsområde og det ble i2015 opprettet en egen gruppe
med representanter fra politi, NAV, Arbeidstilsynet, Skattekontoret og Skatteoppkrever.

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Det er ikke avholdt informasjonsmøte for arbeidsgivere eller regnskapsførere i inneværende år
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Det er sendt informasjonsskriv til 76 nyregistrefte potensielle arbeidsgivere i kommunen.
Det er gift utstrakt informasjon til arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer pr. telefon eller ved
frammøte hos skatteoppkreveren.

/r/ _ra
Ll¡cbeth
rkatteoppkrwer

Vedlegg:
i

Arsregnskapet for 2017
Vedlegg til årsregnskapet

t
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Vedlegg I

Arsregnskap for Ringerike kommune for regnskapsåret 2017
Avl agt

etter kontantprinsi ppet.

2017
231 749 482

Likvider
Skvldio skattekreditorene
Skyldis andre
lnnestående margin
Udisponert resultat

-14952384
-259364
-216537 331

4

Tvangsmulkt
Uperson lige skatteytere
Renter
lnnfordrino
Fordelt t¡l Folketrygden - a rbeidsg iveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom kommuner

Sum

0

-565622826

'

¿0 006
-246317 869
-5 360 715
307 558

-3 211 469 211

56s622826
699 979 966
158 134 427

741 381 542

2
0
3 371 031 571

3 211 469 211

Lls¡befh A
skatteoppkrever
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-516 522

-2 393 938 830

1 046 350 450
0

,l_ø

)

-2

-600 957 514
-5 332 650
-136 457
-2 454 771 345
-960 992
-300 544 720
-8 585 674
257 781
371 031 571
600 957 512
719 262 482
1U 410 543
781 819 697
1 104 581 335

¡

Sum

-'15241687
-252847
-211277 610

0

Sum
Arbeidsqiveravqift
Finansskatt lønn
Kildeskatt mv - 100% stat
Personlige skatteytere

2016

226772 146
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Vedlegg 2

Vedlegg til årsregnskapet fo¡ 2017
Arsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Arsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er
innbetalt i løpet av regnskapsåret.
lnnbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten
(skattekreditorene), etter gjeldende fordelin gstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:

r

Likvide¡

Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.

r

Skyldigskattekreditorene

Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12,
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.

.

Skyldig andre

Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetafer.

¡

lnnestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skaldet
holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Marginen
skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

o

Udisponert resultat

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

r

lnnbetalte skatte¡ og avgifter, Renter, lnnfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for
personlige og upersonlþe skattytere, kildeskatt, fuangmulkt samt renter og gebyrer.

r

Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til
gje ldencle fordel ingstall.

o

Klav som er ufordelt

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

o

Videresending plassering mellom kommuner

Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.
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Skatteoppkreveren i Ringerike

ö
Saksbehandler

Skatteetaten

Deres dato

Vår dalo

15.022018

Svern Kåre Eikefjord

Telefon

Deres referanse

Vår referanse

40808212

2018/3ôS

KommunesÛret i Ringerike kommune
Pb 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Kontrol

I

ra

ppo rt 2017 ved rørende skatteoppkreveren

for

Ri n g erike kom m u ne

1. Generelt om fagl¡g styr¡ng og kontroll av skatteoppkreveren
Skalteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "lnstruks for skatteoppkrevere"
av 8. april2014.
Skattekontoret har faglig ansver og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr ât
skattekontoret:
plikter å yte veíledníng og bistand ifaglige spørsmål
gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
ulfører kontroll av skatteoppkreveren

r
.
c

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "lnstruks for skettekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "lnstruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 201 1 .
Formålet med kontrollen er å avklare:
om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
otr regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende

.
r

S

.
.

om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2.

Om skatteoppkreveren

regelverk

katteoppkreverkontoret omfatter komm u ne ne Hole og

Surn årsverk Ri
Antall årsverk2017
Þ.o

Ri

n

gerike.

ne i henhold til

å

Antall årsverk 2016

Antall årEverk2015

7,2

6,8

Postad¡esse

Bosøksadresse:

Sentralbord

Postboks 2412

Se www skatteelalen.no

8C0 B0 000

3104 Tønsberg

Org.nr: 991 733078

Telefaks

skatteelaten no/sendepost

337412W

ö
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Måloppnåelse

Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret
har mottatt det innen fastsatt frist.
Arsregnskapet for Ringerike kommune viser per 31 . desembe r 2017 en skatte- og avgiftsinngangr til
fordeling mellom skattekreditorene (etterfradrag for avsetning t¡l mafgin) på kr 3 371 031 571 og utestående
restanser2 pâ Rr 127 978 999, herav berostilte krav på kr 2 176 298.
I n n krevi n g sre s ultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2O17 for Ringerike kommune.

Resultatkrav
2017

(.%l

lnnbetalt av
gum krav
2017

Restskatt personliqe skattytere 201 5
Forskuddstrekk 2016
Forskuddsskatt oersonliqe skattvtere 20 1 6
Forskuddsskatt upersonlioe skattvtere 201 6
Restskatt uoersonlioe skattvtere 201 5
Arbeidsoiveravoift 201 6

93,00
99,90
98.90
99.90
98,50
99.80

(i%l

93,41
99.94

9872

99.99
99,27

99.90

lnnbetalt av
sum k¡av

2016[i%l

lnnbetalt av
sum krav for
regionen 2017

89,'17

95,97

l1 olol

99_93

99,94
98.78
99.78
97.72
99.82

99.16
99.94

98.84
99.82

Res ultater for arbe idsgiverkontrollen
Resultater for kommunen per 31 . desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resullatrapportering :

Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordninoen
1225

i

Mlnstekrav
antall kontroller
(5

olo

Antall utførte
kontroller i 2017

Utført kontroll

Utført kontroll

2017 (aolol

2016 (i%)

4,2

5.3

av

Utført kontroll

2017 region (i

olol

arbeidsoiverneì
61

52

4.8

Skatteoppkreveren har deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant annet
mot arbeidslivskriminalitet (A-krim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot A-krim og svart
økonomí.

4.

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samllige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2A17 utørt kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.

Skattekontorelhar i 2O17 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving. Kontrollen ble avholdt 4. og 5. desember 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 12. januar
2018. Skåtteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 22. januar 2018.

r Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

Õ
201
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Skatteoppkrevers overordnede ¡ntemkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk,

nskapsføri n g, rap po rte rin g og avleggelse av års regns kap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvaÍ rned gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Reg

S

katte- og avgiftsin nkreving

Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Skatteoppkrever har fått gjentatt pålegg om å følge saksbehandlingsreglene
nr 91201'l og 312012 ved lempningssaker.

i SkattectirektoÍatets meldinger

UtovergÍtte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølg¡ngen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets

oppføl g¡n g av skatteoppkreveren

Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte den '1, februar 2017 og
det har vært avholdt avholdt styringsbesøk hos sketteoppkrever 8. mars 2017.
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.

Med hilsen

lngvillHelstad
Avdelingsdirektør
Avdeling for innkreving
Skatt sør
Elisabeth Gylder Vingereíd

Kopitil:
Kontrollutvalget for Ringerike kommu ne
Rådmann/ admin istrasjonssjef i Ringerike komm une
Skatteoppkreveren for Ringerike kommune
Riksrevisjonen
Dokuntentet er e[ektronisk godkjent og har dedor iUee håndskrevne signaturer

Skatteetaten

Saksbehandler
Svein Kåre Eikefjord

Deres dato

Vår dato
15.02.2018

Telefon
40808212

Deres referanse

Vår referanse
2018/369

Kommunestyret i Ringerike kommune
Pb 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Ringerike kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Hole og Ringerike.
Sum årsverk Ringerike kommune i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
6,6

Antall årsverk 2016
7,2

Postadresse
Postboks 2412
3104 Tønsberg
skatteetaten.no/sendepost

Antall årsverk 2015
6,8

Besøksadresse:
Se www.skatteetaten.no
Org.nr: 991733078

Sentralbord
800 80 000
Telefaks
33 74 12 00
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret
har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Ringerike kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 3 371 031 571 og utestående
restanser2 på kr 127 978 999, herav berostilte krav på kr 2 176 298.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Ringerike kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2016 (i %)

93,00
99,90
98,90
99,90
98,50
99,80

93,41
99,94
98,72
99,99
99,27
99,90

89,17
99,94
98,78
99,78
97,72
99,82

Restskatt personlige skattytere 2015
Forskuddstrekk 2016
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016
Restskatt upersonlige skattytere 2015
Arbeidsgiveravgift 2016

Innbetalt av
sum krav for
regionen 2017
(i %)
95,97
99,93
99,16
99,94
98,84
99,82

Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1225

Minstekrav
antall kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
61

Antall utførte
kontroller i 2017
52

Utført kontroll
2017 (i %)
4,2

Utført kontroll
2016 (i %)

Utført kontroll
2017 region (i
%)

5,3

4,8

Skatteoppkreveren har deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant annet
mot arbeidslivskriminalitet (A-krim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot A-krim og svart
økonomi.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2017 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving. Kontrollen ble avholdt 4. og 5. desember 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 12. januar
2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 22. januar 2018.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Skatteoppkrever har fått gjentatt pålegg om å følge saksbehandlingsreglene i Skattedirektoratets meldinger
nr 9/2011 og 3/2012 ved lempningssaker.
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte den 1. februar 2017 og
det har vært avholdt avholdt styringsbesøk hos skatteoppkrever 8. mars 2017.
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.

Med hilsen

Ingvill Helstad
Avdelingsdirektør
Avdeling for innkreving
Skatt sør
Elisabeth Gylder Vingereid
Kopi til:
Kontrollutvalget for Ringerike kommune
Rådmann/ administrasjonssjef i Ringerike kommune
Skatteoppkreveren for Ringerike kommune
Riksrevisjonen
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1382-3

Arkiv: 243 M70

Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand Kirke
Forslag til vedtak:
Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke
kr. 1 960 000.
Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har ansvar for å finansiere investeringer i kommunens kirkebygg. Selv om
dette er tilskudd, kan dette tilskuddet finansieres ved låneopptak. Det er Ringerike kirkelige
fellesråd som gjennomfører investeringene.
Ved en inkurie, ble ikke vedtatt investering til sprinkleranlegg og brannvarsling til Tyristrand
kirke videreført fra 2016-budsjettet til 2017- og 2018-budsjettene.
Tilskuddet er derfor ikke en del av vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, og ikke med i
vedtatt låneramme for 2018.
På grunn av manglende kapasitet, har det ikke vært mulig å gjennomføre investeringen før nå i
2018.
En grundig anbudsprosess er gjennomført av RKF, hvor pristilbudene er betydelig tatt ned i
forhold til de første tilbudene som kom inn.
Underveis i prosessen har det blitt gitt pålegg om sprinkling også av kjelleren. Dette medfører
at kostnaden for anlegget er økt fra opprinnelig kostnadsanslag på kr 1 400 000, til
kr 1 960 000 i gjennomført anbudsprosess.
Rådmannens vurdering
Rådmannen beklager at tilskudd til investering i sprinkler- og brannvarslingsanlegg ikke ble tatt
med inn i budsjettprosessenen for 2017 og 2018.

-

Rådmannen anbefaler at tilskuddet vedtas, slik at Tyristrand kirke har ett tilfredsstillende
sprinkler – og brannvarslingsanlegg.
Vedlegg

Ringerike kommune, 13.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 14/1312-77

Arkiv: PROS 15008

Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2 til tomt til nytt minirenseanlegg på
Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.
2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg
avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.
I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen,
saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008.

Sammendrag
Nytt minirenseanlegg på Bekkatomtbakken i Åsa er en del av prosjektet med sanering av KUR
anleggene i Åsa. På 3 steder er avstanden for stor, slik at det er mest hensiktsmessig å bygge
minirenseanlegg, framfor å føre avløpet til Monserud. På de to andre stedene skal
minirenseanlegget ligge midt i hagen til grunneieren, slik at kjøp av eiendommen ikke vil være
naturlig eller ønskelig. På Bekkatomtbakken ligger anlegget for seg selv og grunneier ønsker å
selge arealet til Ringerike kommune.
Minirenseanlegget er plassert på gnr. 12 bnr.7.
Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidig utslipp vil holde dagens utslippskrav.
Ringerike kommune ønsker altså å kjøpe tomt:
1. Gnr/bnr: 12/7: 30 000,- NOK.
Innledning / bakgrunn
Bakgrunnen for sanering av KUR anleggene i Åsa er at de ikke tilfredsstilte kravene til utslipp
og dermed måtte det velges en ny løsning. Nytt minirenseanlegg på Bekkatomtbakken gjør at
-

utslippskravene overholdes. I tillegg skal det etableres 5 pumpestasjoner for å kunne overføre
avløpet fra KUR anleggene fra Åsa til Monserud.

Økonomiske forhold
Prosjektets totale kostnader er på 69 mill. Kjøp av denne eiendommen utgjør 30 000 NOK.
Dette er derfor en liten del av prosjektets totale kostnad og samtidig en nødvendig kostnad
dersom prosjektet skal gjennomføres.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at det kjøpes grunn for minirenseanlegg på Bekkatomtbakken, og grunn
til pumpestasjon på henholdvis Bakåsen og Framdal til en totalkostnad på 211 100 NOK.
Vedlegg
Kjøpekontrakt Bekkatomtbakken

Ringerike kommune, 02.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud

-

-

RINGERIKE KOMMUNE

Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 16/1440-8

Arkiv: D11

Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena
Forslag til vedtak:
1. Haugsbygd Idrettsforening tilstås kr. 300 000,- til prosjektering av Haugsbygd Arena.
2. Midlene belastes Formannskapets disposisjonsfond.

Innledning / bakgrunn
Haugsbygd Idrettsforening henvendte seg til Ringerike kommune i januar 2016, og inviterte
kommunen til et samarbeid om prosjektet Haugsbygd Arena. Kommunestyret behandlet denne
henvendelsen i sak 77/16 og fattet følgende vedtak:
1. Prosjektet om Haugsbygd Arena tas til orientering.
2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehageog skolebehovsanalysen er politisk behandlet.
Den bestilte barnehage- og skolebehovsanalysen forelå høsten 2016, og ble behandlet av
kommunestyret i sak 184/16. Kommunestyret fattet følgende vedtak ble enstemmig:
 Barnehage- og skolebehovsanalysen 2016 – 2030 legges til grunn i kommunens
planleggingsarbeid.
Det har vært avholdt flere samarbeidsmøter mellom Haugsbygd Idrettsforening og Ringerike
kommune etter dette vedtaket. Videre har Haugsbygd Idrettsforening holdt to orienteringer for
kommunens idrettsråd om prosjektet.
Haugsbygd Idrettsforening presenterte Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena - skisseprosjekt,
for Ringerike formannskap i møte 20.03.18
I skissen legges det fram en behovsvurdering. Forskjellige idrettsgrener, musikkorps,
idrettsfritidsordning vil få et samlingspunkt i bygda.

-

I skissen pekes det på Vang skoles og Haugsbygd ungdomsskoles behov for større og bedre
kroppsøvingsfasiliteter, et behov som ble avdekket i barnehage- og skolebehovsanalysen
2016 – 2030.
Det forventes befolkningsvekst i Ringerike kommune, også i Haugsbygd. I skissen legges det
opp til at anlegget benyttes av de to skolene på dagtid. Utenom skoletid benyttes anlegget til
idrettsaktiviteter korps og annen type fritidsaktivitet.
Haugsbygd Idrettsforening søkte 09.04.18 på vegne av prosjektet Haugsbygd Arena om
kr. 300 000,- til delfinsiering av for- og detaljprosjektering.
Dette er kostnadsberegnet til totalt kr. 750 000,-.
Økonomiske forhold
Haugsbygd Idrettsforening søker om kr. 300 000,- til delfinansiering av for- og
detaljprosjektet, Haugsbygd Arena. Idrettsforeningen bidrar sammen med Vang skoles
musikkorps og andre støttespillere med kr 450 000,-, slik at prosjektfasen, som er
kostnadsberegnet til kr. 750 000,-, blir fullfinansiert.
Ringerike formannskap vedtok i sak 28/18 retningslinjer for tildeling av prosjektmidler.
Søkaden om prosjektmidler til Haugsbygd Arena vurderes til å være innenfor disse
retningslinjene.
Omsøkte kr. 300 000,- foreslås belastet Formannskapets disposisjonsfond.
At Ringerike kommune vil støtte for- og detaljprosjektet Haugsbygd Arena begrenses i denne
saken til prosjektering. Eventuelle framtidige avtaler om leieforhold, økonomi og bygging/drift
av flerbrukshall i Haugsbygd vil bli fremmet og behandlet som egne saker.
Tidligere behandlinger og vedtak
 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening om Haugsbygd Arena ble behandlet
av kommunestyret i sak 77/16.
 Formannskapet fikk en presentasjon – skisseprosjekt flerbruksanlegget Haugsbygd Arena,
20. mars 2018.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser positivt på initiativet Haugsbygd Idrettsforening har tatt for å utvikle
lokalsamfunnet i Haug. Haugsbygd Arena vil bidra til at idrett, frivillig, skolenes behov for økte
og bedre kroppsøvingsfasiliteter aktivitet får dekket sine behov.
Videre vil Haugsbygd Arena bidra til trivsel og folkehelse.
Rådmannen understreker at selv om det i denne saken anbefales støtte til prosjektering av
Haugsbygd Arena, har ikke det noen framtidg binding relatert til leie av lokaler og drift av
disse.

-

Vedlegg:
 Saksprotokoll kommunestyresak 77/16
 Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena – skisseprosjekt
 Søknad om prosjektmidler fra Haugsbygd Idrettsforening
 Vedtak i Formannskapet sak 28/18

Ringerike kommune, 11.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim

-
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HaugsbygdArena– søknadom prosjektmidler
Bakgrunn
HaugsbygdIF (HIF)visertil orienteringssaki kommunestyrettidlig i 2016 om HaugsbygdArena. HIF
og Ringerikekommunehaddeda felles forståelsefor at en måtte avventeskolebehovsanalysen
i
2016 («Norconsultrapporten
).
I behandlingenav skolebehovsanalysen
ble det gjort følgendevedtak(ref 16/4871-5):
«Barnehage
- og skolebehovsanalyse
2016 – 2030 leggestil grunn for kommunensplanleggingsarbeid.
Rådmannenbesom å prioritere arbeidet med å følgeopp vedtaki sak57/16 om å gå i dialogmed
HaugsbygdIdrettsforeningom et samarbeidfor å få byggetflerbrukshallenHaugsbygd Arena.»

Status
HIFhar jobbet videre med planenefor HaugsbygdArenagjennom2017. Vi har engasjertarkitekt til å
utarbeide tegninger/illustrasjonerslik at vi, andre interessenter(særligVangskolesmusikkorps)og
Ringerikekommunehar et felles utgangspunktinn i et forprosjekt.Det er jobbet med muligheterfor
plassering, kostnadsoverslag
og finansiering.Ikke minst er det innhentet kunnskapom prosesser
knyttet til utvikling av flerbruksanlegg. Godforankringhos premisseierehar vært meget sentralt i
arbeidet.
Resultatetav arbeidet med prosjektet gjennom2016og 2017 fremgårav vedlagteskisseprosjekt.

Dialogmed Ringerikekommuneog Ringerikeidrettsråd
Vi erfarer positiv, konstruktivog offensivholdningfra administrasjoneni Ringerikekommune.Vi vil
gjerne benytte anledningentil å berømmede for dette.
Det er gjennomført2 referatførte møter, ett arbeidsmøteog løpendekommunikasjonmed flere
faginstanser.Vår arkitekt (SGArkitektur) har hatt uformell forhåndskonferansemed enhetslederved
byggesakskontoretvedrørendereguleringsmessige
forhold etc.
Det er holdt to orienteringeri idrettsrådet. Den sistei forbindelsemed at HIFfikk anledningtil å
orientere i formannskapet20. mars2018.Såledeser idrettsrådet godt kjent med HIFsin dialogmed
Ringerikekommune.
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Kort kommentartil behovet
HaugsbygdIF har i skisseprosjektetbeskrevetbehovetfor en hall med flerbruksmuligheter, og vil kun
kort understrekeat vi er overbevistom at bedre fasiliteter vil reduserefrafallet av idrettsgladebarn
ved overgangentil ungdomsnivået.Bådeved at vi kan forsterke det nåværendetilbudet innenfor
fotball, håndballog ski, og ved at det kan utviklesnye tilbud – f.eks.innebandyog futsal mm. Nevnte
idretter er raskt voksendeog regnessom attraktive for ungdom.
Vi har notert ossmomenter fra skolebehovsanalysen
der det påpekesat nåværendegymsalerer i
dårlig forfatning, og at det er behov for minimum en volleyballhallfor å ha tilfredsstillende
undervisningi kroppsøvingfor skolene. Viderehar vi fått opplysningeri møter med kommunenom at
det kan værebehov for mer klasseromskapasi
tet (ref. sak16/1440-7).
Dagensgymsalerbenyttesogsåaktivt til andre formål enn idrett. Vangskolesmusikkorpshar øving
der og skolenehar fellessamlinger,foreldremøter,treffkveld mv. Enidrettshall er mindre egnet til slik
bruk, men dette er tatt høyde for i de foreliggendeplaner da det er tilgjengeligearealeri
underetasjenslik planenefremstår nå i skisseprosjektet
. Dissearealeneer foreslått benyttet etter
mønsterav såkaltBlackBox, som er åpnearealermed fleksibelbruk.
Vi vil ogsåleggetil at nye kommuneplanerfor Haugsbygdmed omegntyder på stor vekst i antall
innbyggerei Haugboområdefram mot 2030.Vi ser alleredenå betydeligboligbyggingetter forrige
planperiode, da det ikke var lagt til rette for boligbyggingi Haug.I de nye planeneer det anslått
potensialefor nærmere1000 nye boenheteri Haug.Vårt områdevil fortsatt være nest størst i
Ringerike(folketall).

Beslutningspunkter
HIFhar investert rundt 85 000 kroner i tegningsunderlagtil skisseprosjektet,og lagt ned et betydelig
antall timer med frivillig innsatsfor å kommedit vi står nå. Vi er beredt til å gå videre, og 2018er
avgjørendefor prosjektetsfortsettelse.De nesteskrittene krever imidlertid dokumenterte
beslutningerknyttet til søknaderom finansieringog tilskudd.OverforRingerikekommunegjelder
det:
•
•
•
•
•
•
•

Støtte til delfinansieringav forprosjekt/detaljprosjekt
Dokumentert rettighet til å disponereplassenpå skoletomtenvederlagsfritt
Fortsatt deltakelse/bistandi planleggingen
Om det er av interesseå byggeklasseromsavdeling
samtidig
Avklaringom tilfluktsrommet må beståeller om det skalbyggesom/rives
Avtaler som regulererleieforhold og disponeringav anlegget(dagtid og evt. kveldstid)
Kommunalgarantistillelsefor finansieringeninkl. avtaler knyttet til dette

Hvilkeav dissesom er politiske vedtakog hvilke som kan besluttesadministrativtregner vi med at
Rådmannenveilederosspå.
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Videreframdrift i prosjektetHaugsbygdArena
HIFhar nylig mottatt positiv responsfra Vangskolesmusikkorps(VSMK)angåendedelaktigheti
prosjektet,bådeøkonomisk (i forprosjekt) og som deltakendei videre planlegging. Det er
aktivitetsrommetfor fleksibelbruk de ser det som naturlig å ta særligansvarfor. Såledeshar
fellesskapetknyttet til prosjektetfått en betydeligforsterkningmed tanke på anleggetsrolle som
samlingspunktfor flere aktiviteter i Haug.Konkretiseringav samarbeidetmellom HIFog VSMKstarter
opp for alvor i april.
Vi mener ut fra kapasitetog kompetansebehov,at tiden er kommet for å innhente profesjonell
bistandtil de nestefasene (forprosjekt og detaljprosjekt). Forprosjektfasemå utarbeide
beslutningsgrunnlag
knyttet til formelle, organisatoriske,tekniskeog økonomiske forutsetninger.
Deretter fattes det beslutningom videre framdrift , herunderdetaljprosjektering.
Det er innhentet muntlig råd (fra kompetansepersoni idrettslaget)om beregningav kostnadfor
gjennomføringav for - og detaljprosjektder sluttproduktet for detaljprosjekteter tilbudsgrunnlagfor
anskaffelse.Basertpå vedkommendes erfaring fra tilsvarendeprosjekter, og ut fra det foreliggende
skisseprosjektet
, koster fasenfram til kontrakt for utførelseca. 750 000 kr.
Vi vil organisereforprosjektet med innleid prosjektleder/-kompetanseog egenstyringsgruppe
beståendeav representanterfra HIF,VSMKog Ringerikekommune.

Leveranseri forprosjekt– klart innen15. september:
Det er svært viktig av forprosjektet innledningsvisavklarer de forholdeneder Ringerikekommuneer
premisseier– ref. ovenståendeavsnitt om beslutningspunkter.
Videreskalforprosjektet bidra til å fastsettejuridiskeforhold knyttet til eierskapog forpliktelser som
HIFog VSMK påtar seg.Entendirekte eller gjennomen annenjuridisk enhet, f.eks.en stiftelse,som
nevnt i skisseprosjektet.Det sammegjelder forholdet til Ringerikekommune.
Forprosjektfasenavsluttesved at det foreliggerdetaljert beskrivelseav alle forutsetninger for
videreføring, slik at en kan fatte beslutningom overgangtil detaljprosjekt.
Dette innebærerbl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Det foreliggerdokumentertebeslutningeri Ringerikekommunevedrørendefinansiering
(garantierfor låneopptaketc.)
Alle avtaler rundt eierskapog leieforhold er på plass
Oppdaterttegningsunderlag
Søknadom idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenning
Kvalitetssikretkostnadskalkyle
Kontraktsstrategifor anskaffelsen
Spesifikasjonfor gjennomføringav detaljprosjekt(prosjektering)
Grunnlagfor søknadom spillemidler
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Leveranseri detaljprosjekt
Detaljprosjektetskalprosjektere anleggetslik at anskaffelsenkan sendesut på anbud.

Søknadom delfinansieringtil for- og detaljprosjekt
HaugsbygdIF søkermed dette på vegneav prosjektet HaugsbygdArenaom delfinansieringav for- og
detaljprosjekt.Det søkesom kr 300 000,- fra Ringerikekommune.
HIFog VSMKsøkersamtidigom økonomiskbidrag på tilsvarendenivå fra respektivestøttespillere.
Viderebidrar vi med egnemidler slik at disseprosjektfasenekan fullfinansieresopp til kr 750 000,-.
Vi vil ogsåunderstrekeat vi har mangekvalifiserteressurspersonersom fortsatt vil bidra med frivillig
innsatsi prosjektet.Dette gjelder f.eks.organisatoriske,juridiske,økonomiskeog tekniske
problemstillinger som kreves for å drive prosjektet framover. Vi har ikke beregnetverdien på denne
innsatsenpr. dagsdato, men det skalførestimelister slik at dugnadsinnsatsogsåfremkommerifm.
prosjektregnskap.

Vedlegg
Vedlagtfølger skisseprosjektmed tegninger.

Med vennlighilsen
ØysteinOlsen
LederHaugsbygdIF
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 16/1440-6

Arkiv: D11

Sak: 77/16
Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd Arena
Vedtak i Kommunestyret:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering.
2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at
barnehage- og skolebehovsanalysen er politisk behandlet.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling i Kommunestyret 26.05.2016:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Forslag fra Anders Braaten (Sp) til nytt punkt 2:
«Ringerike kommune vil gå i dialog med aktuelle idrettslag etter at barnehage- og
skolebehovsanalysen er politisk behandlet.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Braatens forslag fikk 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og SV.
Fyll inn behandlingen av saken over

Flerbruksanlegget
HaugsbygdArena

– skisseprosjekt
, versjon1– 18-02-05

1 Behovsvurdering
HaugsbygdIF (HIF)har gjort en vurderingav hvilke behovsom finnes og som kan dekkesav et
flerbruksanleggi Haug.Vi har fått innspill fra interessenteri vårt lokalmiljøsamt Ringerikekommune
ved Vangskoleog Haugsbygdungdomsskole.
Haugsbygdsom boområdeer populært, og boligbyggingeni Hauger i gangigjen etter en periode
med lite boligutviklingsom følge av plan- og reguleringsmess
ige forhold. Sammenmed den
forventedebefolkningsøkningpå Ringerikeer det rimelig å anta at signalenei nye kommuneplaner
stemmer– det blir økt befolkningi og rundt Haugsbygd.
Dette skaperøkt aktivitet innen idretten og større behovfor å ha tilfredsstillendefasiliteter i
lokalmiljøet. Det er vår vurderingat en f lerbrukshallvil dekkeopp under det eksisterendebehov,
samtidigsom det er rimelig å anta at tilgangentil godetreningsfasilitetervil genererenye og økte
behov. i Haugsbygdtrenger vi ikke å gå lengreenn å se på hva kunstgressbanen
har medført av økt
aktivitet, utover det som var tilfelle før banenble bygget.
For HaugsbygdIF er det meget viktig å leggeforholdenetil rette slik at vi kan få tenåringenetil å
fortsette med idrett så lenge de er i skolepliktigalder. Altfor mangebarn slutter med idrett ved
overgangentil ungdom.
Det er få organisertefritidstilbud i Haugsbygdutover idrett og korps.Vi har derfor ogsåhatt en tanke
for at et nybyggbør ha fleksibilitet til ogsåå fangeopp muligheterfor nye tilbud til barn og ungei
Haug.

1.1 Håndball
Håndballgruppai HIF har i dagnoe treningstidi gymsalenepå Vangsamt at det leiestid i
Ringerikshallenog Hønefossarena.
i dag har Haugsbygden utfordring med å gi barn og ungdomet tilfr edsstillendetilbud i nærområdet.
Dette innebærerat blant annet at rekrutteringenblir redusert samt at vi har utfordringer med å
beholdeungeinnenfor håndballenetter 13-14 års alderen.Basertpå erfaringenefra Hønefossog
Tyristubbener det rimelig å anta at tilgangentil en skikkelighall i nærområdetbådevil øke
rekruttering og ikke minst skapegrunnlagfor å behold barn og ungeaktivisert lengreenn det som er
tilfelle i dag.
Det er gjort en vurderingav behovetfor treningstidbådebasert på dagensaktivitetsnivåog på
bakgrunnav at vi tror det vil væremulig å kunne ha et tilbud til alle årsklasserfra 8 år til og 15 år.
Dennevurderingenender opp med et behovfor ca 1200treningstimeri periodenfra septembertil
april.

1.2 Fotball
Fotball i HaugsbygdIF har stort sett blitt en” sommer-aktivitet”, i den formeningat det er begrensede
muligheterfor å kunnetrene etter at frosten og snøenhar kommet. I dag leier Haugsbygdtid i andre
haller, samtidigsom det er mangeav lagenesom ikke har noe t ilbud. Hvisvi får en flerbrukshall,vil
det skapeøkt trenings- og turneringsaktivitet.Det kan være aktuelt å videreutviklevintertilbudet
innen futsal. Fotballforbundetgjør satsingerpå dette området som en del av våre lag har deltatt i.
Det er gjort foreløpiganalyserav behovet for treningstid og ønskeom å gjennomføre1-2 turneringer
i vinterhalvåret.Basertpå disseanalyseneer det under visseforutsetningerdefinert et behovfor ca
800 timer i Flerbrukshallen.

1.3 Ski
Skigruppahar i dag innendørstrening på sensommerog høst. Dette behoveter pr dd ca 20 timer i
måneden,samtidigsom det gjennomføresdiversetreningssamling
er på høstensom vil trekke veksler
på en flerbrukshall.

1.4 All-idrett (barneidrett)
Haugsbygdhar i mangeår hatt et tilbud om allidrett for de yngstebarna,men er ikke aktivt pr dato.
Dette tilbudet vil bli få bedre muligheterfor å tas opp igjen med bedre fasiliteter. Muligensogsåsom
et SFO-tilbud. Vi kunneogsåtenke osså drøfte samarbeidmed turnforening om dette tilbudet fordi
de har langeventelistertil sin forening.

1.5 Musikkorps
Vangskolesmusikkorpshar i dag øvingeri gymsalog aulaenpå Vangskole.Ved å gi korpset bedre
øvingslokalerog lokaler for mindre konsertervil det gi grunnlagfor større aktivitet, samt mulgihet for
å gjennomføresamlingerog seminarersom i dag blir gjennomførti andre lokaler.
Vangskolesmusikkorpsgjennomførerhvert år et stort loppemarked. En flerbrukshallvil bidra til å
forenkle gjennomføringenav arrangementetog ikke minst bidra til å øke omsetningenpå
loppemarkedet.

1.6 Andreinteressenteri Haugsbygd
Enkan ogsåtenke segat det finnes interessefor å etablere en idrettsfritidsordningi tidsrommet
1400-1700.Enhall med tilleggsarealervil være ypperligtil dette formålet. I denne sammenhengen vil
tilstøtende arealertil selveidrettshallengi god mulighet for lokaliteter for leksehjelp i
idrettsfritidsordningen.
Trimrom med fasiliteter for styrketrening, spinningetc, kan gi en brederebruk enn hallidrett. Stabile,
forutsigbaretreningsforhold i tilknytning til en hall vil bety mye bådefor kvalitet og attraktivitet. En
slik standardhevingvil væreen klar styrkingav treningstilbudetfor alle aldersgrupperi lokalmiljøet.

1.7 AndreBruksområder
Utenom den primære bruken som detaljert over, kan hallen ogsåbrukestil andre idretter og
arrangement.Noen aktiviteter medførerat gulvet i hallen må dekkestil. Førble dette løst ved å
investerei gulvplatersom ble lagt på i for - bindelsemed ulike arrangement.I de senereår er det
kommet nye løsninger i plast som kan vurderes.Sidendet i driftsbudsjettet leggesopp til å sette av
årlige midler, så vil dette typisk kunne brukestil å anskaffeutstyr som kan øke muligheterfor
inntjening ved utleie.

1.8 Samlingspunkti Haugsbygd
Barnog foreldre samlespå treninger og kamper,og HaugsbygdIF har en stor sosialverdi i
nærområdet.Breddeidretten står i fokus for HaugsbygdIF, det er et idrettslagfor alle, uansett
kunnskaperog målsettingerog ferdigheter.Disseverdieneskalalltid liggetil grunn.
Haugsbygd IF anseret bedre idrettsanleggsom en investeringi trivsel og velvære.Et velfungerende
idrettslagvil bidra til at ungdommenfortsetter lengerinnen idretten med sunneinteresser i et godt
sosialtnettverk.
Ungdommenei Haugsbygdhar i dag ikke noe samlingspunkt. Et flerbruksanleggvil kunnebli et sted
som ungdommensamles, og som kan tilretteleggesfor andre aktiviteter enn idrett og korps. Vi ser
for ossat det store samlingsrommeter aktuelt for kodeklubb,dans,kor, mv.

2 Hvaskalbygges
Flerbruksanleggetvi foreslårå byggebestårav idrettshall med størrelsesom håndballbane.Alle
kravspesifikasjonersom stillesfor å få tilskudd skaltilfredsstilles.Det sammegjelder øvrigearealer
som er tilskuddsberettiget(garderobe,sosialerom, fellesromfor flere bruksområder.
Hallenskalkunnedelesi tre for å gi god fleksibilitet og økt kapasitetift dagenssituasjon.Ett ekstra
garderobesetti tillegg til oppgraderingav de eksisterendesom er i dagenstilfluktsrom. Det vil
såledesværetre garderobesetttil hallen. Vestibylemed sosialesonerog mulighet for enkelt
kioskutsalg. Fire grupperomhvoravto foreløpiger tenkt disponert til idrettslagetsom kontor og lite
møterom. Det gamlebassengrommetkan gjøresom til styrketreningsrom.
Arealet som er benevnt aktivitetsromer tilrettelagt med tanke på fellessamlingerfor skolene.
Øvingslokalefor korpsetog flere fritidsaktiviteter som vi kjenner til at det er ønskeom å starte opp f.eks.kodeklubbog dans.Gulvnivåeter foreslått senketslik at en oppnår 5m takhøyde.Vi benytter
arbeidsnavnetMultiBox på dette arealet – inspirert av konseptetBlackBox.
Det er foreslått byggeten klasseromsavdeling
ut fra behovnevnt i dialogenmed Ringerikekommune.
Dette arealet kan en drøfte nærmereom kommunen vil eie og drifte selv.

3 Brukav anlegget
Anleggetbenyttesav skolenepå dagtid og av idretten på kveldstid.I første omganghar
administrasjoneni kommunensignalisertat dagtid skaloppfattes som kl 0800-1400.Enantar at det
kan væreaktuelt å diskutere noen avvikendetider – bl a med tanke på skolensSFOeller barnehagen
som ogsåer nærmestenabo til skoleområdet.
Utenom skoletid benytteshallen til idrett og aktivitetsrommet(MultiBox)til annentype
fritidsaktivitet enn idrett.

4 Organisering,eierskap og dagligdrift
Vi har vurdert flere alternativervedrørendeorganiseringav eierskap.Ringerikekommunehar ikke
lagt inn byggingav idrettshall i Haugsbygdi sine planer.Det er i så fall først aktuelt/sannsynligetter
2025.Gitt at anleggetskalkomme tidligere slik HaugsbygdIF ønsker,må det væreeiet av
brukerinteressentene.
Det er vurdert aksjeselskap,en stiftelse eller at HIFstår som eier. Vi er blitt anbefalt å se bort fra AS,
da dette kan oppfattes problematiskhos en del av de som vi håper kan bidra økonomisketter
søknad.Styretidrettsforeningenmener det er fornuftig å skille foreningenog eierskapettil anlegget
for å sikre ryddigegrensesnitt.Ikke minst for å skjermeidrettstilbudet fra anleggsdrift. Vi foreslår
derfor å etablereen stiftelse som skalbygge,eie og drifte anlegget.Dette er ogsåtatt opp med
korpset som blir invitert inn i stiftelsen.
Det er egenveiledningog retningslinjeri bestemmelsenefor tilskudd (tippemidler)vedrørende
etableringav stiftelse til dette formålet. Det er en vanligog kjent måte å organisereeierskapetpå.
Stiftelsenvil ansetteen driftsleder i inntil 50 % stilling. Dennestillingenvil vi vurdere å kombinere
med dagligleder i HaugsbygdIF.

5 Kostnadsoverslag
SGArkitektur som bistår HIFmed tegningenehar ogsåutarbeidet kostnadsoverslaget.
Det er tatt
med kostnadenfor klasseromsavdelingen
på ca kr 15 mill slik at totalen for anleggetberegnettil å
koste ca kr 76,5 mill inkl mva. Vi har registrert i skolebehovsanalysenfra 2016at det er satt opp
prosjektkostnada kr 44 mill for volleyballhall. Det foreliggendeforslageti skisseprosjektethar

betydeligbedre kvaliteter bådefor idretten og lokalmiljøeti Haug.Til sammenligninger flerbrukshall
(håndballhall) for Ullerål og Hov anslått i rapporten til å ha en prosjektkostnadpå kr 92 mill.

5.1 Prosjektkostnad
Kostnadsoverslaget
følger vedlagt.

5.2 Finansiering
Det er satt opp en finansieringsplani grovt.
Hva
Tilskuddspillemidler

Beløpi mill
10,0

Refusjon mva

13,7

Prosjektgavefra stiftelse etc.
Egne mi dler

5,0
2,1

Sponsorer, andelsbrevtilsv

0,7

Klasseromsavdeling
Ringerikekommune

15,0

Lån

30,0

Sum

76,5

6 Drift
6.1 Beregningdriftskostnad/-finansiering
Til oppsettet kommenteresat det de første årenevil være høyerefinanskostnadfordi man må
mellomfinansieretilskudd fra spillemidlerog mva refusjon.Det antasat dette kan drøftes med
finansinstitusjonog evt benytte avdragsfrihetinntil etterbetalingeneer sluttført. Det er grove
estimater og i første omgangsett på det som likviditetsbetraktning.Såledeser ikke
avskrivningskostnad
tatt med.
Vi har i dialogmed Ringerikekommunefått opplyst at det kan væreaktuelt å sørgefor bedre
lånerenteenn det vi har lagt inn i beregningen.
Driftsplan kostnader

Inntekter/år Kostnader/år
i 1000 kr
i 1000 kr

Finanskostnader(30 mill, 2 % rente 30 år)

1 350

FDVUpr år. Beregnet350 kr/m2 og bruttoareal

998

Avsetnfremtidig vedlikehold(utover det i FDVU)

150

Driftsleder40%stilling

280

Uforutsette utgifter

100

Driftsplan inntekter
Utleie Ringerikekommune,tilsv bruttotall kr/m2 i HønefossArena
(5,4 mill/10000 m2 = 540 kr/m2.) HaugsbygdArena:2852m2*540
Utleie/bruk av hall, ogsåHIFsin egenbruk (kveld/helg)
4 timer, 6 dager,42 uker, 800 kr time
Utleie aktivitetsrom(dagog kveldstid)
3 timer, 6 dager,42 uke, 800 kr time

1540
806
605

Reklameavtaler10 stk a kr 15 000,-

150

Kiosk

200

Sum

3301

2 878

7 Fremdriftsplan
HaugsbygdIF mener at 2018må benyttestil å gjennomføreforprosjekt og at dette går parallelt med
dokumentertebeslutningersom må være på plassfor å kunnefinansiereprosjektet.Det vil da være
klart for å starte anbudsprosessen
tidlig 2019 og byggestartsenestjuni 2019.Anleggetskalstå f erdig
senesttil skolestarti august2020.

7.1 Detaljert
Tid
1. febr
5. februar
13. februar
20. februar
1. mars
10. mars
10. mars
22. mars
9. april
15. april
mai/juni
mai/juni
15. aug
15. sept
15. okt
15. des
15. jan ‘19
1. juni '19
1. aug'20

Hva
Skisseprosjekt- utkast klart til presentasjon
Saksunderlag
til adm kommunen,orienteringssaktil formannskapet20. febr
Medlems-/informasjonsmøteHaugsbygdIF
Orienteringformannskapet
Formelt invitere korpset inn i stiftelsen
Søknadformannskapetom støtte (200 000) til forprosjekt
SøkeSparebankstiftelsen
om forprosjektmidler
ÅrsmøteHaugsbygdIF,godkjenneavsetningegenkapitalog senereoverføringtil
stiftelsen, budsjett 2018(forprosjektmidler)
Etablereprosjektgruppe(interim for styret i stiftelse) og oppstart forprosjekt.
Engasjereprofesjonellprosjektleder
Sendesøknadom idrett sfunksjonellforhåndsgodkjenning
Kommunestyret(?)om saken:finansieringsplan
Avtaleutkasttil kommunenvedr leie og garantistillelse
Lånesøknad
Forprosjektfase1 klar (nok til søknadom spillemidler)
Sendesøknadom spillemidler
Forprosjektfase2 klar. Nivå;beskrivelsetil anbudsinnbydelseog tidsplantil
ferdigstillelse
Anbudsinnbydelse
Byggestart
Ferdigstillelse/overtakelse

8 Rammebetingelser
Det er kanskjeselvsagt,men vi nevnerlikevel at alt lovverkknyttet til etableringav et slikt anleggskal
tilfredsstillesi prosjektet.Universellutforming og tekniskekrav skalhensyntasi planlegging.

8.1 Plasseringav anlegget– t omt
I møter med Ringerikekommuneer det gitt positivesignalerom at gymsalenekan foreslåsrevet og
erstattesmed en flerbrukshall.Det innebærerat anleggetplasserespå kommunaltomt som er
regulert til skoleformål.I uformell forhåndskonferansemed enhetslederfor byggesakskontoret
fremkom ingenstore utfordringer mht regulering(reguleringsplannr. 56-03 for Haugsbygd)
.
Det er mulig at man må søkedispensasjonfor høydepå byggetdersommønehøydenblir mer enn 9
m eller gesimshøydenmer enn 8 m. Da er det nødvendigmed dispensasjonfra
pbl § 29-4. Det ser ut til at en ny hall vil bli ca 2 meter høyereenn eksisterendegymsaler.

8.2 Adkomst,trafikk, parkering
Det er ikke gjort utredningerknyttet til dette ennå,men det må gjøres i tidlig i forprosjektet.
Generelterfarer man ifølgeSGArkitektur at denneproblemstillingenhar en tendenstil å virke større
enn nødvendigfør man har sett mer detaljert på det. Erfaring fra andre steder er at det ikke
genereressærligmye mer enn tr afikk enn tidligere. Enbør ogsåværeoppmerksompå at tekniske
løsningerkan bidra til å gjøre forholdenebedre enn de var før en ny situasjon.

8.3 Tekniskeanlegg
Anleggetkoblestil offentlig vann og avløp.Videreer det forutsatt at man kobler til det nye
fjernvarmeanleggetsom er lagt i Haugsbygd.Forutenen god miljømessigløsninger det ogsågunstig
mht redusert arealbruktil tekniskerom (energisentral).
Det er forutsatt at det finnes kapasitetfor nok strømforsyningi området, men dette må undersøkes.

8.4 Tilfluktsrommene
Kommunener eier av tilfluktsrommeneog det forutsettes at de fortsatt skalvære det. Kostnadenetil
oppgraderingmå såledesdiskuteres,men de er foreløpigtatt med i prosjektkostnaden.
Det er gjort noen undersøkelservedrørendestatusfor tilfluktsrommet. Basertpå avslagetvi er kjent
med at Ringerikekommunefikk ifm søknadom å plasserefjernvarmesentrali bassengrommet,er det
tatt som forutsetningat det ikke er aktuelt å frigi det helt. Om så likevel skulleværetilfelle, er det en
svært dyr konstruksjonå rive. Det er derfor tatt utgangspunkti å beholdedet, og heller avklare
hvordandet kan oppgraderestil bedre garderoberenn hva tilfellet er i dag.
Gitt at det fortsatt skalværei funksjonsom tilfluktsrom, må det avklaresom det fortsatt skal
tilfredsstille krav til beskyttelsemot kjemiskestridsmidlerog/eller atomnedfall.Det er antydet at
nyere krav begrensersegtil å omfatte splintsikkerdekning.

8.5 Midlertidig løsningfor skolenes kroppsøving
Midlertidig løsningfor undervisning i kroppsøvingi byggeperiodener ikke vurdert i skisseprosjektet
og må tas inn i tidlig i forprosjekt.Løsningermå drøftesmed Ringerikekommuneog skolene.En
håper at det er mulig å identifiseremulighetersom ikke er kostnadsdrivendefor prosjektet.

8.6 Forholdetprivat – versusoffentlig anskaffelse
Det må avklaresom anskaffelsenregnessom privat eller om den må følgeregelverkfor offentlig
anskaffelse.Det er ikke lagt opp til at tilskudd fra det offentlige overstiger50 % av totalsummen.
Imidlertid er en ikke kjent med om en kommunalgarantistillelseogsåmå regnesmed i denne
sammenheng.Det har betydningfor innhold og utforming av tilbudsdokumenterom man skalfølge
regelverkfor offentlig anskaffelseeller ikke.
Vi antar at Kommuneadvokaten
og/eller innkjøpsavdelingi Ringerikekommunekan svarepå dette,
eventuelt bistå med å innhente råd fra annet hold.

8.7 Forprosjekt
Basertpå dette skisseprosjektetmener vi det er lagt grunnlagfor å gå videre med forprosjekt – og da
med innleid prosjekt-/prosjekteringsledelse.Det er ikke innhentet tilbud på dennetjenesten,men vi
har rådført ossmed SGArkitektur samt lokalekompetansepersonermed relevantyrke som er i
rådgiverbransjentil daglig.De anslårat et fullt forprosjekt koster i størrelsesordenkr 550 – 600 000,-.
Omfangog pris på forprosjekt kan påvirkesnoe av hvilkenentrepriseformog kontraktsstrategiman
velger.

9 Vedlegg– tegninger/illustrasjoner
Haugsbygd IF har benyttet SGArkitektur ved dagligleder OveMork til å utvikle foreløpige
tegninger/illustrasjonerog ikke minst kostnadsoverslaget
. Viderehar de bidratt med sin erfaring fra
andre tilsvarendeprosjekterde har gjennomført. SGArkitektur er en svært god samarbeidspartner
som har en nøktern tilnærmingbådetil prosjektetog til osssom idehavere.
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/557-4

Arkiv: 223 &00

Sak: 28/18
Saksprotokoll - Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler- nytt saksfremlegg
Vedtak i Formannskapet:

De foreslåtte retningslinjer for tildeling av prosjektmidler vedtas.



Hvem kan søke?
o Stiftelser.
Fristen i 2018 settes til 01.06.18.

Behandling i Formannskapet 20.03.2018:
Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende tilleggspunkter p.v.a. Ap, KrF, H og Uavh.:
 «Hvem kan søke?
o Stiftelser.
 Fristen i 2018 settes til 01.06.18.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag, samt Orebråtens (Ap) forslag p.v.a. Ap, H, KrF og Uavh. ble enstemmig
vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1271-1

Arkiv:

Søknad om utvidet støtte 2018 - Ringerike kultursenter
Forslag til vedtak:
1. Stiftelsen Ringerike kultursenter innvilges økt støtte for 2018 med kr 1 500 000.
Summen innarbeides ved første tertial.
2. Økt økonomisk støtte for 2019 innarbeides i handlingsprogram og årsbudsjett.
3. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Stiftelsen
Ringerike kultursenter.
4. Stiftelsen Ringerike kultursenter oppfordres til å søke de andre kommunene i regionen
om utvidet økonomisk støtte.

Sammendrag
Stiftelsen Ringerike kultursenter søker Ringerike kommune om en økning i årlig støtte med
inn til kr 3 000 000 for å sikre senterets drift fra og med 2018 og framover.
Ringerike kultursenter har siden oppstart vært drevet med formål om å skape en arena for
bredde og kvalitet i det lokale kulturlivet. Driften er finansiert ved en kombinasjon av
inntekter fra arrangementer, leieinntekter fra lokalt kulturliv og økonomisk støtte fra Jevnaker,
Hole og Ringerike kommune. Lokalene er eid av et eierselskap. Ringerike kommune er største
eier med 52,55 % av aksjene.
Rådmannen foreslår en økt økonomisk støtte til kultursenteret i 2018 på kr 1 500 000 og at det
vurderes en ytterligere økning på kr 500 000 i forbidelse med årsbudsjettet for 2019.
Innledning / bakgrunn
Regionalt kultursenter – Ringerike AS ble stiftet i 2006 ved at kulturlivet selv tok initiativ til
opprettelsen av et kulturhus i det tidligere Samfunnshuset i Hønefoss. Siden den gang har det
blitt utført stor frivillig innsats for å få kulturhuset etablert og driftet.
Kultursenteret inneholder scener for musikk, dans og drama, samt mindre rom for kurs,
konferanser, møter og øving. Oppussing av lokalene har i stor grad blitt utført på dugnad og

-

ved hjelp av innsamlede midler, blant annet fra byens banker. Frivillige er fortsatt inne med
dugnadsinnsats i senteret, og hjelper også til under arrangementer i senteret.
Kultursenteret er organisert med et eiendomsselskap: Regionalt Kulturhus Ringerike AS og et
driftsselskap: Stiftelsen Ringerike kultursenter.
Regionalt Kulturhus Ringerike AS
Selskapets virksomhet består i eiendomsdrift av seksjon 3 i Hønefoss Bru 3 og å leie denne ut
til Stiftelsen Ringerike kultursenter. Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike kom inn på
eiersiden ved emisjoner i 2012 og 2015. De har samlet skutt inn cirka 15 millioner kroner i
eierselskapet. Etter siste emisjon ser eierstrukturen slik ut:
Eier
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Hole kommune
Kulturstiftelsen Fengselet
Kultursentrum AS
Hønefoss Sparebank
Aslaksrud Eiendom AS
Stiftelsen Ringerike kultursenter

Eierandel
52,55 %
16,17 %
12,16 %
9,26 %
2,90 %
2,32 %
2,32 %
2,32 %
100,00 %

Ringerike kommune har aksjemajoriteten, og de tre kommunene i regionen har til sammen
80,88 % av aksjene i eierselskapet.
Stiftelsen Ringerike kultursenter
står for den daglige drift og utleie til kulturaktiviteter, og kultursenteret har som formål å være
et levende kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov. Senteret skal støtte opp
om og åpne for lokale produksjoner og samarbeidprosjekter, samt legge til rette for nasjonale
og internasjonale kulturtilbud. Virksomheten baseres på egeninntjening og driftstilskudd fra
kommunene.
Kultursenteret skal medvirke til å styrke regionens kulturliv og spesielt legge til rette for barn
og unges kulturaktiviteter, samt sikre god og bred rekruttering og deltakelse. I samspill med
kommunene har senteret en særlig forpliktelse overfor det lokale kulturliv.
Beskrivelse av saken
Ringerike kultursenter har et driftsbudsjett på i underkant av 7 millioner kroner. Ringerike
kommune sitt bidrag har vært kr 970 000 årlig. For 2018 er denne støtten økt til 1470 000 kr
etter søknad fra Stiftelsen Ringerike kultursenter for å finansiere drift av den nye scenen
Bassgarasjen.
I søknaden om økt driftsstøtte for 2018 og videre, skriver Kultursenteret at de framstår som
regionens kulturelle storstue med over 160 årlige arrangementer. I tillegg er senteret

-

øvingsarena for mange lokale aktører. Kultursenteret understreker at de ønsker å være et
kraftsenter i utviklingen av regionen og det regionale kulturlivet.
Senteret økte bemanningen i 2016 og hadde 4 ansatte ved inngangen til 2017. Etter dette har
senteret måtte halvere staben blant annet etter svikt i kommersielle inntekter. Dette har ført til
en vanskelig situasjon for senteret og de ansatte. Etablering av Gledeshuset sees på som
positivt, men vil og på kort sikt utfordre kultursenterets inntjening.
Skal kultursenteret fortsatt kunne utvikle seg videre i samspill med det lokale kulturlivet er
det behov for en økonomisk sikkerhet framover. Økt økonomisk tilskudd vil kunne gjøre det
mulig å ansette folk slik at senteret har en stab på 4 personer. Dette anses som nødvendig for å
kunne opprettholde en tilfredsstillende drift ved senteret og kunne videreutvikle senteret.
Ringerike kommune har ifølge kulturloven ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt
spekter av kulturvirksomheter, slik at alle kan få anledning til å delta i aktiviteter og oppleve
et mangfold av kulturuttrykk.
Kommunens spesifikke oppgave er å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og
andre relevante virkemiddel i sin tilrettelegging.
Ringerike kommune sin kulturenhet består av en sentral kulturforvaltning og to utøvende
avdelinger, kulturskole og biblioteket. En dobling av den økonomiske støtten til Ringerike
kultursenter, betinger at kommunen er trygg på at senteret er med og bidrar i retning av å
realisere kulturlovens og kommunens kulturplan sine målsettinger. Det blir derfor foresått en
formalisert samarbeidsavtale mellom kultursenteret og kommunen.
Tidligere behandlinger og vedtak
I 2017 vedtok kommunestyret vedtok (K-sak 133/17) at støtte til Ringerike kultursenter økes
med kr 500 000 for hvert av årene 2018-2021. Bakgrunnen for dette var en søknad til de tre
kommunene i regionen om økt støtte for å drive scenen Bassgarasjen på til sammen kr
600 000. Hole og Jevnaker avslo søknaden.
For å slette gjeld i selskapet Regionalt Kulturhus Ringerike as, vedtok kommunestyret i 2015
(K-sak 21/15):
«Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes
generalforsamlingen i Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å
gjennomføre en aksjeemisjon fra 1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i
saken.»
Aksjeemisjonen var på kr 10 656 250 i den hensikt å sanere gjelden i selskapet.
Ringerike kommune sin andel av summen var kr 6 900 000 .
Emisjonen har gitt kostnadsreduksjon og lavere husleie for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe
som igjen var ment å gi en redusert husleie til lokale kulturaktører.
Økonomiske forhold
Stiftelsen Ringerike kultursenter søker om inn til kr 3 000 000 i årlig ekstra driftsstøtte fra
Ringerike kommune for å få en forsvarlig drift av senteret. Stiftelsen har mottatt årlig kr
970 000 fra Ringerike kommune i driftstilskudd de siste årene. I 2018 er den støtten økt til kr
1 470 000.

-

I presentasjonen fra kultursenteret som er lagt ved saken, beskriver styret i driftsselskapet at
de har gått med underskudd i 2017 og at dette vil øke i 2018.
Med kun to ansatte vil en kunne nærme seg balanse, men med tre eller fire ansatte, som er det
Stiftelsen mener må til for å få en akseptabel drift, vil underskuddet øke.
Uten ekstra tilskudd vil driften måtte reduseres betraktelig.
Kultursenteret har sett på driften av mange kulturhus rundt i landet og har funnet ulike typer
eier- og driftsmodeller, men felles for en stor del av de, er en kommunal grunnfinansiering
som gir basis og trygghet for driften.
Rådmannens forslag er å øke støtten for 2018 med kr 1 500 000 og at en ytterligere økning
med kr 500 000 vurderes innarbeidet fra budsjettåret 2019. Den totale støtten til senteret vil da
være omtrent kr 3 000 000 i 2018 og kr 3 500 000 i 2019.
Alternative løsninger
Alternative løsninger kan være å
- Avslå økt støtte, og be kultursenteret tilpasse driften til budsjett og inntekter.
- Avslå økt støtte, og gi kultursenteret en underskuddsgaranti for 2018 på inn til kr
1 500 000.
- Gi kultursenteret kr 3 000 000 i økt støtte i 2018 i tråd med søknaden.
Prinsipielle avklaringer
Økonomisk bidrag til Stiftelsen Ringerike kultursenter er vurdert i forhold til EØS-reglene for
offentlig støtte. Reglene har et gruppeunntak over tiltak som er forhåndsgodkjent av ESA, og
som anses som forenlig å kunne støtte. Advokatkontoret vurderer utvidet støtte til drift av
kultursenteret til å være innenfor disse unntaksreglene. Det skal imidlertid sendes en forenklet
melding til ESA, senest 20 dager etter iverksettelse eller tildeling av støtten.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener Ringerike kultursenter er et positivt og viktig tilbud til innbyggerne i
regionen. Ringerike kultursenter er bygget opp over en 10-årsperiode gjennom stort
engasjement fra det frivillige kulturlivet til å bli en viktig kulturaktør. Et godt og variert
kulturtilbud er viktig i en kommune som planlegger for vekst og utvikling.
Rådmannen ser det som viktig at kommunen bidrar til at kultursenteret videreutvikler seg og
har gode tilbud for alle innbyggere og til lokale kulturutøvere.
Et bredt kulturtilbud med et regionalt kultursenter er en vesentlig faktor for en region i vekst.
Ringerike kommune har i 2018 bevilget kr 1 470 000 til driften ved senteret. Driften er og
støttet ved at kommunene i regionen har betalt ned gjelden i eierselskapet, så driftsselskapet
får lavere husleie.
Rådmannen har tidligere vært at den oppfatning at støtte på dagens nivå er det kommunen kan
gi. På bakgrunn av ny informasjon om driften ved senteret og senterets utfordringer, finner
rådmannen likevel å tilrå økt økonomisk støtte allerede fra 2018.

-

Det er her viktig å understreke at Ringerike kultursenter er et kulturhus for hele
Ringeriksregionen, og rådmannen oppfordrer Stiftelsen til å ha en gjennomgang av
situasjonen med de andre kommunene og søke om økt støtte også fra de.
Det må og være slik av viss Ringerike kommune bærer en enda større del av driftskostnadene
ved senteret, må en og forvente og sikre at kultursenteret fremmer kulturlivet og bidrar i tråd
med nasjonale og kommunale målsettinger på kulturområdet. Rådmannen ønsker derfor at det
utarbeides en samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Stiftelsen Ringerike
kultursenter som viser samspillet mellom kommunen og kultursenter for innbyggerne og
kulturens beste.
Vedlegg
Søknad om utvidet støtte til Ringerike kultursenter 2018
Presentasjon for formannskapet 2018
Årsrapport 2016
Årsregnskap 2016

Ringerike kommune, 07.04.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Magnar Ågotnes
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SØknad om utvidet støtte

- drift

av Ringerike Kultursenter fra og med 2018.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter søker Ringerike Kommune om en Økning årlig stØtte med inntil kr.
3.000.000,- til å sikre senterets drift fra og med 2018 og fremover
Ringerike Kultursenter har siden oppstart i 2OO7 vært et prosjekt drevet av det lokale kulturliv med
det formål å skape en arena for utvikling, læring og ikke minst presentasjon av bredde og kvalitet i
det lokale kulturliv. Utviklingen av lokalene har vært gjort med en betydelig dugnadsinnsats og
støtte fra næringslivet. Den daglige driften har vært finansiert med en kombinasjon av kommersielle
arrangement, leieinntekter fra det lokale kulturliv og økonomisk støtte fra Ringerike, Hole og
Jevnaker kommuner. Regionkommunene har i tillegg bidratt med investeringsmidler
eiendomsselskapet slik at man har fått en reduksjon av husleie.

til kjøp av

Ringerike Kultursenter fremstår nå som regionens kulturelle storstue og er et aktivt kultursenter med
L60+ årlige arrangementer i tillegg til at det er 6vingsarena for Voksenkorps, Musikalkollektivet,
Sentrumskirkens Kulturakademi og mange flere.

Stiftelsen har i alle år hatt en strategi på å ikke generere overskudd over egne regnskaper. Målet
med driften har vært å skape rimelige arenaer til øving og fremføring for det lokale kulturliv.
Arrangement som har gitt inntjening (primært kommersielle) har derfor bidratt til å subsidiere leien
til lokale amat@rprosjekter.
En

slik modell skaper mye aktivitet og øker behov for arbeidskraft og kompetanse på flere områder.

Den bidrar imidlertid ikke til å skape finansiell styrke. Stiftelsen hadde ved inngangenTil2OIT 4
ansatte på forskjellige områder. Pga svikt i kommersielle inntekter ble det nØdvendig å si opp 2 av de

ansatte våren 20L7. Dette har ført til en vanskelig arbeidssituasjon for de 2 gjenværende med mye
ugunstig arbeidstid. L av de gjenværende har nå sagt opp med virkning fra sommeren 2018. Det er
derfor blitt en betydelig nØkkelpersonrisiko i driften av senteret.
Etableringen av Gledeshuset er svært bra for kulturtilbudet i regionen men vil i det korte bildet
utfordre Kultursenterets inntjening fra kommersielle arrangement på en slik måte at det ikke er
økonomisk grunnlag til å forsvare nyansettelser. Hvis Kultursenteret skal ha anledning til å fortsette
den gode utviklingen på sitt hovedområde som er det lokale, primært amatørbaserte, kulturliv er det

tvingende nØdvendig med økonomisk sikkerhet for driften fremover. En økonomisk sikkerhet vil
BjØre det mulig å ansette de nØdvendige ressurser (til sammen 4 personer) slik at senterets ansatte
får arbeidstid og vilkår som er tilfredsstillende. I tillegg vil det gjØre at senteret kan ha fokus på
kulturutvikling og således gi et bedre tilbud til innbyggerne i vår region.
En økt kommunal støtte gir også et signal til våre stØttespillere i det lokale næringsliv om
kommunens vilje til å satse på kulturlivet. Dette oppfatter vi kan ha avgjØrende betydning for
næringslivets vilje til å delta med stØtte til utvikling av senteret fremover.

o

@nius,:*ri,
Det er Kultursenterets ønske at en økt kommunal satsning på senteret skal bidra til en økt aktivitet
gjennom integrering av Kulturskolen i lokalene samt å øke den kommunale bruken av arealene til

forskjellige arrangementer etter kommunens behov.
Vi håper på en positiv og rask behandling av søknaden.

For Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Hønefoss,20.
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Tage Hybertsen
Daglig Leder

Vedlagt tølger kopi av presentasjon for Formannskapet i Ringerike Kommune i Bassgarasjen den
20.februar 2018.
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Hvorfor trenger vi et
ku ltursenter?
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@rinv¡ru¡

*Kultur er viktig for
fremtidig vekst i
regionen !

Dokid:
Natur, idrett og kuttur - våre fremste satgsargumenter

1 801 9253
(18/663-6)
Kopi avpresentasjonfor
formannskapet

Ringerike Kommune, Formannskapet
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*Skaper tithørighet
*skaper karakter
*Gir godt omdømme
*Skaper engasjement
*Skaper samspitt

*Skaper

"glade"

mennesker
*lvaretar tokate

kulturverdier
*skaper et sunt samfunn

*Bidrar ti[ økonomisk
vitalitet

Like viktig som vann og kloakk!
@'illt*sm

*Kuttursenteret har bidratt
til et rikt kulturliv i 10 år
Publikum

2007

2017

5.000

35000

2O aklører

500 aktører

Brukere pr. uke
Krafttak for kultur

Fostret profesjonelte utøvere...
@'riüs¡:1ff

Ringerike Kom m une, Formannskapet
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...som har satt
Hønefoss på

Kartet!

*
*

*
*
*

Det du ser her er bare de siste 4 ukene, og bare noe av det vi har hatt.
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* Noen av det
som har
skjedd i det siste!
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Ringerike Kommune, Formannskapet
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xRingerike kultursenter
er et viktig kraftsenter
for det lokale kulturliv. Kultursenteret ivaretar
og videreutvikter vår lokale identitet og bidrar
til vekst i det lokale kulturtivet. Dette gjør vi
blant annet gjennom å titny attraktive og vel
utstyrte lokater til foresti[linger og andre
arrangementer, øvelser og administrasjon.

-*'Kultursenterets

rolle i kulturlivet

: f@ ilfts¡r,r$

*Kultursenteret ønsker å vËÊre en
viktig brikke i utviklingen av
Ringeriksregionen - også i fremtiden...

......mêh,

det er noen

utfordringer......
@riu*gr":
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Lokal utvikling

TBA - Gledeshuset

* Svært bra for regionen
* Utvider titbudet tit
innbyggerne

* Vi ønsker velkommen
samarbeid!

Samarbeidspartner og konkurrent
@niur,:r*¡

*Driftsmodetten tit Ringerike Kultursenter utfordres.
*Kultursenterets titbud tit lokatt kulturtiv har vært

avhengig av en viss andel kommersiell kuttur. Denne
balansen forrykkes.
*For å oppretthotde og utvikte titbudet tit det tokate
kulturliv må finansieringen endres.
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tUtfordri ngsbi ldet

@'rits:**
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*Vi må rendyrke det brede kutturtivet og bti mindre
kommersielle

xAntalt arrangementer btir mao som før men inntjeningen
vil gå ned.
*lkke økonomi tit nødvendig bemanning. Behov
med
dagens aktivitetsnivå er 4 stittinger (årsverk)
xDagtig teder jobber i
dag .ulovtig' ift arbeidstidsbest.

*Nøkkelpersonrisiko
xDårl,igere kvatitet i
atte tedd(ikke tid og ressurser)
*Fokus på
å skaffe penger i stedet for å utvikte kuttur.
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'Utfordri ngsbi ldet

@'illls,:v*
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Investering i idrettsbygg:
2021 kr pr innbygger siste 6 årene
Ranket som 208.

<<beste>>

kommune

f

lnvestering i kulturbygg

6 kr pr innbygger siste 6 årene

Ranket som 324. <beste>
kommune Kostrala¡ 2016

Tilskudd idrett og kultur pr innbygger:
I 01 6 kf.

{HalvÞartenav landrgjpnnomsn¡ttet,Hote¡

1?t0, Jevnakcr: 2300)

@niu 6ERIKE
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*Kulturhus rundt oss.
@rills¡*rs

Hva mener vi bør gjøres?

På kort og lang sikt
@rirmsm
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1. Tilført2-3
2.

millioner i årtig
driftsstøtte
AtternatÍvt: En
underskuddsgaranti

På kort sikt

t

- brannslukning

r@ rìlt¡¡gm
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*

Buds¡ettunderskudd 201 8
*
Bortfatt av kommersiette inntekter
*
Nødvendig bemanningsøkning

0,6-0,8mitl
0,4-0,9 mi[[
1,0-1,3 mill

*Hvorfor trenger Yi 2-3 mill?

k
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*#

#r!"
@ilts¡n*

xEgenkapitat pr. I l1-2017
*Underskudd i 7017
*Egenkapitat pr. 1 /1-2018

ffi

TNOK 487

(rNoK 146)
TNOK 341

*R"gnskap for 2017

,"ffi

@rius¡ss
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*Egenkapital pr. 1 l1-2018
*0verskudd l.tertiat 201 8
*Underskudd 2.tertiat 201 8
*Overskudd 3.tertiat 201
8

TNOK 34f

TNOK

149

TNOK 490

(TNoK

fi7)

TNOK 373

TNOK 30

TNOK 403

Budsjett 2018, basis
Som 201 7, med støtte til Bassgarasjen, men uten inntekter fra
juleshow, 2 ansatte, lnnleid lyd/lys og uten programblad.

,@rÌm¡r;*

*Egenkapital
*Underskudd
*Underskudd
*Underskudd

pr. 1 l1-2018
I .tertiat 201 8
2.tertiat 201 8
3.tertial 201 8

*Sum underskudd i 20í8

TNOK 341

(rNoK 27)
(rNoK 323)

(rNoK

(TNOK 251)

(rNoK 260)

TNOK 314

9)

(rNoK 601)

Budsjett 2018, alt. I
Som 2017, med støtte til Bassgarasjen, men uten inntekter fra
juleshow, 3 ansatte.

,
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*Egenkapitat pr. 1 /1-7018
*Underskudd 2018
*Egenkapitat pr. 31 112-2018

TNOK 341

(rNoK 1s00)
(rNoK r1s9)

Budsjett 2018 alt . 2
Som 2017, med støtte til Bassgarasjen, men uten inntekter fra
juleshow og andre kommersielle arr 2.halvàr,4 ansatte.
a

ÂINGERII(E
kuItursênlea

*Egenkapitat pr. 1 /1-2018
*Underskudd 2018
*Egenkapit al31 / 12-2018

(TNOK 17101

Budsjett 2019

4

ffi-

TNOK 341
(TNOK 20s1)

tl

Som 2017, med støtte til Bassgarasjen, men uten inntekter fra
juleshow og andre kommersielle arr. hele året, 4 ansatte.

@illtv¡sr":
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xMå redusere drastisk på
aktivitetsnivået
*Vit gå underskudd i 2018
*5årbarhet på
bemanningssiden kan føre

tiI stenging

*Konsekvenser om dette ikke blir

gjort:

@rins,:n*

På

tide å brette opp ermene

@"rirr¡n*
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KULTURHUS
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*Hvorfor satse?

*...økt etterspørseten etter mer øvingstokater og ptass
*...Musikatkottektivet
økt fra 48 tit 250 på to år
*...integrering av kulturskoten og kutturadministrasjonen
x...rom for andre kunstformer,
som bittedkunst, fitm og dans
*...etabtering av musikalskote (eneste i Norge)
*...et kutturSENTEB, hvor fol,k kan møtes
x..."gratis" møterom for kommunen på dagtid
åÊ

@rius.:**
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. Kommunen kjøper bygget og sikrer fremtidig

2.
3.

utviklingsmutigheter
Kommunen investerer i fremtidig utvikting av
bygget
Kommunen dekker driftskostnader tit
Kuttursenteret

På lang sikt
@'riuv¡:;*

* oppstart kultursent€ret
*teknßk utstyr

rfllbyg¡ lnn¡ang
*str¡te f¡arylket

20,0 m¡ll
7,5 mill
8,5 mill
3,5 mill

* G¡veforsterkningsñ¡dler

2,5 mlll.

* Musikkutstyrsordningen

06 mill.

Totalt 52,6 millioner kroner
....itillegg til alt
dugnadsarbeid
Areal:3500 kvm

lnvesteringer i dagens
ku ltu rsenter
@

ilus,:*m
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dlnvesteringer

i he¡s, vent¡lasjon, gulv,

kontorarealer.
+Bassgaras¡en

vinduer,
50,0 m¡ll
10,0 mill

Totalt 60 millioner kroner

Areal: 5500 kvm.

lnvesteringer i delen eid
av Eiendomsservice AS
'@ nts,:t;t;

xOppgradere byscenen (tager,
atkomst, artistrom)
*Nytt inngangsparti og tobby
*Kutturkafé/restaurant i gamle Vinmonopolet
*Gatteri tit tokate kunstnere i NAV-tokatene
*Flere øvingsrom (også tit fitm, dans
og teater)
*Øvingsrom
tit Korps og kor

*Gradvis utvidelse
@rirs¡ru¡
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*... og ikke nok
med det...
:-',

-

x...utvikle et tevende bysentrum med
bt.a. ukenttig
arena på torget?
*...et syntig og levende kutturhus i bybitdet
x
...f ornøy de i nnbyggere
*...gode kår for utøvere
*...bedre kval,itet og vekst i kulturtivet

@'fitr¡sm
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Å r s o p p g j ør 2016
for
Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Foretaksnr. 990457158

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Å r s b er et n i n g 2016

Virksomhetens art
Stiftelsen form ål er å frem skaffe lokaler og tilrettelegge for drift av Ringerike Kultursenter samt utleie av fast
eiendom i Ringerike kommune.

Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

A r b ei d s m i l j ø o g p er s o n al e
Stiftelsen har hatt 24 ansatte i regnskapsåret, herav 16 m enn og 8 kvinner-dette utgjør 5 årsverk. Styret
består av 1 kvinne og 5 m enn. Stiftelsen har ikke satt i verk tiltak i forhold til likestilling.
Det har ikke skjedd skader/ulykker i løpet av inntektsåret.

Mi l j ør ap p o r t
Stiftelsens virksom het påvirker ikke det ytre miljø.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat

Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2016
6 647 580
19 782
13 811

2015
6 300 117
292 768
225 036

31.12.2016
5 894 854
487 014
8,3%

31.12.2015
2 196 823
473 203
21,5%

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det frem lagte årsregnskapet.

Forskning- og utviklingsprosjekter
Stiftelsen har ingen igangsatte forskning- og utviklingsprosjekter.

Hønefoss, den 4. mai 2017

Per-Arne Hanssen
styreleder

Tor Eid
nestleder

Aud Wilhelmsen
styremedlem

Werner Jacobsen
styremedlem

Ole Magnus Grønli
styremedlem

Knut Erik Haugerud
styremedlem

Tage Hybertsen
daglig leder

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
1

2016

2015

4 699 748
1 947 832
6 647 580

4 099 951
2 200 165
6 300 117

2 475 507
2 038 926
2 113 364
6 627 798
19 782

1 929 220
1 506 663
2 571 466
6 007 349
292 768

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

1 622
1 622

447
447

3 044
3 044
(1 422)

8 413
8 413
(7 966)

ORDINÆRT RES. FØR SK ATTEK OSTNAD

18 360

284 802

4 549

59 766

ORDINÆRT RESUL TAT

13 811

225 036

ÅRSRESUL TAT

13 811

225 036

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

13 811
13 811

225 036
225 036

Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Stiftelsen Ringerike Kultursenter
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Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Balanse pr. 31.12.2016
Note

31.12.2016

31.12.2015

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OML ØPSM IDL ER
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OM L ØPSMIDL ER
SUM EIENDELER

Årsregnskap for Stiftelsen Ringerike Kultursenter

2

3

1 000 000
1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000
1 000 000

69 501

33 770

476 896
419 265
896 162
3 929 192
4 894 854
5 894 854

221 649
150 811
372 460
790 593
1 196 823
2 196 823

Organisasjonsnr. 990457158

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Balanse pr. 31.12.2016
Note

31.12.2016

31.12.2015

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

4

200 000
200 000

200 000
200 000

4

287 014
287 014
487 014

273 203
273 203
473 203

0
0
0

78 707
78 707
78 707

1 447 653
4 549
147 131
3 808 507
5 407 840
5 407 840
5 894 854

265 597
59 766
215 716
1 103 834
1 644 913
1 723 620
2 196 823

6
5

Hønefoss, den 4. mai 2017

Per-Arne Hanssen
styreleder

Tor Eid
nestleder

Aud Wilhelmsen
styremedlem

Werner Jacobsen
styremedlem

Ole Magnus Grønli
styremedlem

Knut Erik Haugerud
styremedlem

Tage Hybertsen
daglig leder

Årsregnskap for Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Organisasjonsnr. 990457158

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i sam svar med regnskapslovens bestemm elser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Driftsinntekter
Inntekstføring ved salg av varer skjer ved leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder.

Om l øp s m i d l er o g k o r t s i k t i g g j el d
Om løpsmidler og kortsiktig gjeld om fatter norm alt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Om løpsm idler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsm idler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være
av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være
til stede.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til
betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved
utgangen av regnskapsåret (24%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende m idlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattem essige verdier. I beregningen er det også
medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
og nettoført.

Offentlig tilskudd
Stiftelsen har tidligere mottatt investeringstilskudd fra Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen.
Tilskuddene er regnskapsført til verdien av tilskuddet ved transaksjonstidspunktet. Investeringstilskudd er
ført mot kostpris (nettoføring).

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter
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Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 2016

No t e 1 - L øn n s k o s t n ad
Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.
Sp es i f i k as j o n av l øn n s k o s t n ad er
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

1 759 923
282 162
79 437
-82 596
2 038 926

1 193 394
204 052
70 147
39 070
1 506 663

Selskapet er pliktig til å etablere obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ordning som tilfredsstiller
lovens krav.

Ytelser til ledende personer og revisor
Daglig leder
Revisjonshonorar, som består :
Lovpålagt revisjon
Beløpet er eksklusive merverdiavgift.

kr 727 711
45 655

Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler
Posten er i sin helhet aksjer i Regionalt Kulturhus-Ringerike AS.

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 84 388 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 60 001.

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter
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Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 2016

Note 4 - Egenkapital
Stiftelseskapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat

200 000
0

273 203
13 811

473 203
13 811

Pr 31.12.

200 000

287 014

487 014

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av rest mottatt støtte fra Kulturdepartem entet på kr 633 729
(opprinnelig 1 650 000) til å dekke påløpte byggekostnader i forbindelse m ed ferdigstillelse av
Kultursenteret samt tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr 2 685 720 (opprinnelig kr 7 500 000) til å dekke
ombygging av lokaler.

Note 6 - Betalbar skatt

Sp es i f i k as j o n av år et s s k at t eg r u n n l ag :
Resultat før skattekostnader
+ Permanente og andre forskjeller
+ Endring i midlertidige forskjeller
= Inntekt

18 360
212
-377
18 195

Sp es i f i k as j o n av år et s s k at t ek o s t n ad :
Beregnet skatt av årets resultat
= Sum betalbar skatt
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel
= Or d i n ær s k at t ek o s t n ad
Skattesats i inntektsåret

4 549
4 549
0
4 549
25

B et al b ar s k at t i b al an s en b es t år av
Sum betalbar skatt
= Betalbar skatt i balansen

4 549
4 549

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter
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Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 2016

Utsatt skatt/utsatt skattefordel
2016
-99 615
-99 615

2015
-99 992
-99 992

Ut s at t s k at t
Negativt grunnlag utsatt skatt
= Grunnlag utsatt skattefordel

0
99 615
99 615

0
99 992
99 992

Utsatt skattefordel
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel
Ik k e b o k f ør t u t s at t s k at t ef o r d el

23 907
99 615
23 907

24 998
99 992
24 998

+ Utestående fordringer
= Grunnlag utsatt skatt

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter
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Forord
2016 har fortsatt den gode trenden for kultursenteret. Økning på
alle fronter, mere aktiviteter, mere publikum, gaverekord,
oppussing, flere ansatte og utvidelse av areal. Kanskje det året
hvor alt stemte.
Programmet bærer fortsatt preg av stor variasjon, fra
profesjonelle artister til lokale amatører. Mest økning er fra
lokale aktører. En ting er antall aktiviteter, men du ser en stor hevning på kvalitet fra år til år.
Gjennomføringen av arrangementene har vært god og billettsalget har vært stabilt i forhold til
tidligere år. Publikum kommer fra hele regionen og salgstallene viser fremdeles at andelen er
godt fordelt mellom de tre kommunene. Jeg er glad for å kunne se tilbake på nok ett år med
økt publikumsstilstrømming og i antall arrangement. Vi passerer 75 000 mennesker som er
innom og over 27 000 solgte billetter.
Etter 10 års drift er vi i førersetet for det lokale kulturlivet.
Skal jeg komme med noen ønsker for fremtiden så må det bli at kommunene kommer enda
mere på banen og ser viktigheten med ett kultursenter for regionen. At de setter seg ordentlig
inn i hvor viktig kulturen er for ett samfunn. Som både ett sosialt bindingsledd som både
publikum og utøver. Vi må møtte publikummet med deres ønsker og aktørene med deres
ambisjoner, visjoner og drømmer.
Et kultursenter som gir øvingsrom til alle som ønsker å drive med kultur, men også
muligheten til å gi det vi ikke har pr dags dato. Og her mener jeg selvfølgelig kjøp av ett
fremtidig kultursenter som gir øvingsrom i mye større grad av hva kultursentret kan stå for i
dag.
Kultur er sosialt, noe som gir trivsel, trivsel gir også god helse. Men kulturen betaler ikke seg
selv.

Tage Hybertsen,
Daglig leder

3

Bakgrunn
Ringerike kultursenter ligger midt i Hønefoss
sentrum. Det er Stiftelsen Ringerike kultursenter
som står bak driften av regionens kulturhus.
Stiftelsen ble etablert i 2006 på initiativ fra
representanter for det brede kulturliv i regionen med
god støtte fra det offentlige og privat næringsliv.
Rådet er Stiftelsen Ringerike kultursenters øverste
organ, og består av representanter for brukere, lag og
foreninger og det offentlige.
Kultursenteret har følgende visjon:
Ringerike kultursenter skal være et levende
kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov, med aktiviteter ”døgnet rundt”. Her
møtes regionens kulturliv, utøvere deler de gode kulturopplevelsene med publikum, og det gis
grobunn for videre utvikling.
Dette har ligget til grunn for styrets arbeid i 2016.

Tillitsverv i 2016
Styret
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Per-Arne Hanssen
Tor Eid
Aud Wilhelmsen
Knut Haugerud
Ole Magnus Grønli
Werner Jacobsen
Inger Helen Wien
Harald Helleseter

Rådet
Leder:
Nestleder:

Erik Haraldseth
Kristin Krogvold Eriksen
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Revisor
Ernst & Young Ringerike

Valgkommité
Ole Krokstrand
Børge Myhre
Guro Helleseter

Styrets beretning
Ringerike kultursenter er Ringeriksregionens kulturhus plassert midt i Hønefoss. Det finnes to
mindre saler for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre saler for dans, kurs,
konferanser, møter og øving.

Dugnad
Selv om Ringerike kultursenter stadig blir mer profesjonalisert når det gjelder driften, har
dugnad vært en viktig del av kultursenterets grunnlag. Det er det fremdeles selv om det har
vært lagt opp til noe mindre dugnadsinnsats på konserter og andre forestillinger. Hver høst
avholdes det en helg med hoveddugnad hvor større oppgaver som maling, hovedrengjøring,
etc. gjennomføres. Her er spesielt amatørkorpsene, som er faste leietakere i kultursenteret,
medvirkende.
Flere av arrangementene som blir gjennomført er også basert på dugnad av aktører, frivillige
og foreldre for å holde kostnadene nede.
Dugnadsgruppa Kulturhusets venner, har igjen vært meget aktive i 2016. Gruppa møtes
tirsdag hver 14.dag og fremmøte varierer fra 5 til 15 personer. I løpet av året er det utført
over 500 timer med diverse forefallende arbeid. Denne gruppa sørger for at senteret sparer
mye penger til vedlikehold.
At det fremdeles, 10 år etter oppstarten, er så mye dugnadsinnsats gjør vårt kulturhus spesielt
i landssammenheng. Styret vil rette en hjertelig takk til alle som bidrar.

Økonomi
All erfaring viser at det tar tid å bygge opp et kulturhus fra bunnen av. De aller fleste av
landets kulturhus har kommunal drift. Private kulturhus, slik vi har i Hønefoss, er det svært få
som har erfaring med. Ringerike kultursenters historie er fremdeles nokså kort, og den store
utfordringen er ikke uventet økonomien. Det har derfor vært lagt større fokus på å sikre en
bred støtte til drift av kultursenteret. Regionens kommuner har gradvis økt sitt engasjement i
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Ringerike kultursenter, noe som på sikt vil bidra til en bedre og mer bærekraftig utvikling.
Driftsinntektene er øket med kr. 347.463 en økning på 5,53%. Driftsresultatet viser et
overskudd på kr. 19.782 mot et overskudd i fjor på kr. 292.768. Kommunale tilskudd er
redusert fra kr. 1.245.000 til kr. 1.145.000,-. En nedgang på på 8,0 %.
Årsresultatet er i sin helhet overført til annen egenkapital, egenkapitalen er nå på kr. 487.014,-

Sponsorer
Ringerike kultursenter er helt avhengig av et nært og godt samarbeid med det lokale
næringslivet. Dette skjer gjennom årlige sponsoravtaler og gjennom støtte til enkeltstående
arrangementer eller konsertserier.
Generalsponsor
Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Følgende bedrifter har vært hovedsponsorer i 2016:
Ringerikes Blad
Ringeriks-Kraft
Hønefoss Sparebank
Kuben Hønefoss

I tillegg kan det nevnes at konsertserien ”Akustisk aften” er gjennomført for åttende år på rad.
I år som tidligere har det vært solgt billettpakker til bedrifter, noe som har sikret både
publikum og en grunninntjening. Dette gir en trygghet for booking av artister til dette. 2016
var enda ett godt år for konsertserien.

Aktiviteter i 2016
Ringerike kultursenter hadde i 2016 ett veldig godt aktivitetsår. Det har vært stor variasjon i
programmet, fra profesjonelle artister til lokale amatører. Det er gledelig å registrere at det er
fortsatt økning i interesse fra flere lokale aktører som vil bruke huset. Flere
samarbeidsprosjekter i mellom aktører, noe som beriker det lokale kulturlivet enda mere.
Den store kulturdugnaden ”Krafttak for kultur” hadde i 2016 en liten nedgang fra året før rent
publikumsmessig. I løpet av 2 dager fikk kor, korps, kulturkirke og lokale artister presentert
seg på en god måte. Spesielt må nevnes kor & korps som har tatt skikkelig eierskap i dette
arrangementet. Kor og korps trekker nye sammensetninger hvert år for å skape variasjon på
scene fremførelse og samhold.
Artistgallaen under Krafttak har en fin utvikling på selve arrangementet. Fra å være en
konsert med mye cover låter har det nå blitt mere og mere en fremføring av eget skrevet
materiell, noe som også indikerer vekst.
Styret retter en stor takk til alle medvirkende for et meget godt arrangement som bidrar til
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kjærkomne inntekter til kultursenteret.
Høsten 2012 ga Ringerike Kultursenter ut sitt første programblad. Programbladet distribueres
til husstander i Hole, Ringerike og Jevnaker og informerer av kultursenteret om husets
innhold av aktiviteter. Det ble i 2016 gitt ut to utgaver som i all hovedsak ble finansiert av
annonsører. Anser dette som en viktig del av markedsføringen av kultursenteret.

Arrangementer og besøkende
Ringerike kultursenter hadde i løpet av 2016 130 arrangement med totalt ca. 38.000
besøkende. Dette er en oppgang på 8 arrangementer og ca. 4.000 besøkende fra året før.
I tillegg kommer alle de som øver før forestillinger, som opptrer under forestillinger og
de som øver fast eller midlertidig hos oss i løpet av et år.
Kulturakademiet, Ringerike Janitsjar, Musikalkollektivet og Hønefoss Ungdomskorps
har øvd fast hos oss hver uke. Samlet gir dette en stor aktivitet i senteret. Det er i
hverdagen, med så stor øvelsesaktivitet, at senteret virkelig syder av liv.
Musikal kollektivet flyttet permanent inn i kultursentret høsten 2016.
Barnas Dag ble presentert som en nyhet i 2016, dette ble godt tatt imot av små og store.
Dette håper vi vil være en fast tradisjon årlig. Økonomisk ble dette ingen suksess, men
hvor ofte er det det første gangen for noe?
Kultursentrum AS (som eies av Positiv Oppvekst og Sentrumkirken) er fast leietaker med
25% av brukskapasiteten i Bysalen Amfi med omliggende studioer.
Hønefoss Trekkspillmuseum leide lokaler i Ringerike kultursenter tidligere. I løpet av
2016 har de flyttet ut, lokalene brukes nå som lager da lagerkapasiteten har vært dårlig.

Administrasjon
Daglig leder i Ringerike kultursenter er Tage Hybertsen ansatt i 100% stilling. Styret er
svært godt fornøyd med den viktige innsatsen han har gjort for utviklingen av
kultursenteret, ikke minst med aktiviteter som er med på å utvikle kultursenteret for
fremtiden.
Kai Bråten har vært ansatt som kulturmedarbeider 100% stilling i hele 2016. Han har
ansvar for lagerstyring, barpersonalet, vaktlister, IT, renhold, bestillinger og mye andre
oppgaver. En viktig mann for huset.
Hilde Cathrine Bakken har vært ansatt som Driftkonsulent 50% stilling. Hun har hatt
ansvar for hjemmesider, sponsoroppfølging, barjobbing, reklame/markedsføring og
andre oppgaver. Hilde har vært viktig for huset på mange områder.
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Kjetil Moslåtten ble ansatt som teknisk leder fra 1 august. Han har ansvaret for booking
av mannskap til diverse arrangement, teknisk vedlikehold og andre oppgaver knyttet til
teknisk gjennomføring og behov. Rutinert kar med mange års bakgrunn fra Brageteatret
i Drammen.
Aneta Pedersen har vært ansatt 20% på renhold fra høsten 2016. Hver onsdag rengjør
hun hele senteret. Tidligere har renhold vært innleid på timer. Noe av renholdet blir
fortsatt det.
I tillegg har stiftelsens styremedlemmer, på frivillig basis, bidratt med administrative og
praktiske oppgaver.

Utsiktene for 2017
Bookingmessig ser det veldig bra ut for 2017. Det er nesten fullbooket ut ifra kapasitet på
gjennomføring. Vi kan se frem mot mye spennende både fra lokale aktører og landsdekkende
artister. 2017 vil også bære preg av nye innslag.
Musikalkollektivet vil være enda bedre etablert som en av husets faste leietakere. Dette er en
hardtarbeidende gjeng med mye bra og viktig kompetanse som kan gi huset mye moro.
Kultursentret har ansatt flere personer i 2016, dette har vært nødvendig for å kunne serve
etterspørsel og fornuftig drift. Det har vært og er mye overtidsjobbing på den lille staben
kultursenteret har. Med ny ansettelser så håper vi dette endres.

Hønefoss, 12 juni 2017

………………………………
Per-Arne Hanssen, styreleder

…………………………………
Tor Eid, nestleder

………………………………
Knut Haugerud

…………………………………
Ole Magnus Grønli

………………………………
Werner Jacobsen

…………………………………
Aud Wilhelmsen
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/901-1

Arkiv:

Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018
Forslag til vedtak:
1. Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82
468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.
2. Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke.

Beskrivelse av saken
Kommunens investeringer styres som prosjekter. Investeringsregnskapet skiller seg fra
investeringsprosjekter i den forstand at investeringsregnskapet avsluttes årlig mens prosjekter ofte
løper over flere år. Investeringsprosjekter som løper over flere år, må av den grunn tas inn i
investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettår.
Et prosjektregnskap og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål og vil derfor gi ulik
informasjon. Prosjektregnskapet viser påløpt hittil og sammenholdes mot prosjektets totale
kostnadsramme, mens investeringsregnskapet skal vise regnskap (hittil) i år sammenlignet mot
årsbudsjettet.
Ved avvik mellom planlagt og reell fremdrift er det behov for overføring av budsjettmidler fra et år
til et annet. Overføring av ubenyttede investeringsmidler er nødvendig for å sørge for kontinuitet i
prosjektgjennomføringer og sikre totalbevilgningen i prosjektet. I tillegg må merforbruket overføres
på løpende prosjekter for å unngå utilsiktede bevilgningsøkninger.
Det foreslås også å overføre mindreforbruk og merforbruk på de fleste prosjektene som ble
ferdigstilte i 2017. Disse ferdigstilte prosjektene skal sluttrapporteres med forslag til enten
disponering av et mindreforbruk eller inndekning av et merforbruk. Et sluttregnskap skal vise
utgifter påløpt i prosjektet og avviksrapportering i forhold til justert kostnadsramme. Et
sluttregnskap kan også gi informasjon om prosjektspesifikk finansiering.
Rådmannen har i henhold til økonomireglementet fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler
fra et år til et annet, se økonomireglementets punkt 5.2.3 Fullmakter til rådmannen. Prosjektenes
totalbudsjett endres ikke. Overføringen dreier seg kun om å flytte ubrukte midler og overforbruk til
et nytt år.

-

I henhold til punkt 5.2 i økonomireglementet kan ikke rådmannens fullmakt brukes til å endre
budsjettet i strid med de prioriteringer eller føringer som kommunestyret har lagt til grunn i
budsjettvedtaket. Det er derfor sørget for at ubrukte investeringsmidler overføres prosjekt for
prosjekt uten endringer av noe slag.
Tabell 1 nedenfor viser forslag om overføring av investeringsmidler til 2018 på løpende og
ferdigstilte prosjekter og tabell 2 viser forslag til investeringsmidler som ikke overføres.

-

Tabell 1 - Overføring av netto mindreforbruk fra 2017 til 2018
Prosjekt
0040
0041
0061
0063
0080
0105
0115
0247
0250
0401
0500
0501
0700
0710
0720
0751
10001
10003
10004
10006
10007
10008
10015
10016
10017
10018
10020
10021
10026
10027
10028
14000
14013
14015
17001
19300
19302
19402
19403
15003
15004
15005
15006
15007
15008
15012
15013
15014
15022
15023
15024
15033
19001
19101
Sum

-

Reg. budsjett
Prosjektnavn
2017
EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)
7 494 395
EF - NYTT INVENTAR SKOLER
6 263 926
EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER
1 685 589
EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER
909 948
EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG
1 898 389
EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården
EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)
2 575 011
EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER
614 300
EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj)
1 800 000
Aktivitetspark Livbanen
BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY
3 037 907
MASKINPARK
3 201 088
DATAUTSTYR
5 062 112
HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI
6 908 997
Helse - Inventar/medisinsk utstyr
2 172 794
IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN
3 371 098
Ullerål skole med idrettshall
24 594 752
SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING
3 034 923
Benterud skole
119 987 321
Heradsbygda omsorgssenter
8 416 254
Hov vest omsorgsboliger
1 000 700
Hov øst omsorgsboliger
1 072 087
NY LEGEVAKT
996 818
AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING
-6 189 096
BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL
8 187 300
BIBRANNSTASJON SOKNA
4 407 050
RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING
710 148
HJELPEMIDDELLAGER
9 699 247
Oppgradering Veienmarka ungdomsskole
5 000 000
Nes skole ny barneskolefløy
350 000
Fossveien 7-9 AS
Samferdsel
Forsterking Hen - Skårflogan
10 000 000
Trygg skolevei Benterud skole
EF - Soveareal barnehage
1 100 000
VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (budsj)
11 731 056
VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER
11 952 847
VPI - Sykkelbysatsing
1 000 000
VPI - Sentrumspassasjen
1 500 000
RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL 278 461
VANNVERK NES I ÅDAL
23 936 276
SOKNA VANNVERK
2 947 293
RINGERIKE VANNVERK
65 816 102
NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP
3 909 219
OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD
8 830 660
SANERING NYMOEN - HEN
4 801 059
Monserud renseanlegg
137 167 166
SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2
539 384
Byporten - rundkjøring og VA-anlegg
HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING
376 017
BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER
1 666 256
HSN CAMPUS BRANNVANN VA
-2 787 886
Utskifting vannledninger 2017
4 000 000
Utskifting avløpsledninger 2017
5 200 000
522 226 968

Regnskap
Mindre-/
2017
merforbruk 2017
5 066 988
2 427 407
6 423 706
-159 780
1 452 135
233 454
701 022
208 926
835 531
1 062 858
96 352
-96 352
1 863 759
711 252
614 300
1 251 168
548 832
6 000
-6 000
3 114 753
-76 846
3 547 386
-346 298
5 631 587
-569 475
4 445 007
2 463 990
1 968 523
204 271
2 863 564
507 534
27 088 583
-2 493 831
4 248 472
-1 213 549
111 484 588
8 502 733
6 138 022
2 278 232
273 336
727 364
826 862
245 225
466 756
530 062
-6 028 090
-161 006
7 578 116
609 184
530 605
3 876 445
1 388 471
-678 323
10 078 941
-379 694
5 287 593
-287 593
4 950
345 050
1 154 211
-1 154 211
2 427 305
-2 427 305
8 700 983
1 299 017
894 823
-894 823
151 213
948 787
10 434 662
1 296 394
8 139 119
3 813 728
-433 595
1 433 595
64 427
1 435 573
728 415
-449 954
22 999 537
936 739
4 245 046
-1 297 753
56 286 863
9 529 239
2 536 895
1 372 324
3 229 558
5 601 102
3 559 240
1 241 819
91 175 759
45 991 407
78 977
460 407
2 627 923
-2 627 923
1 140 824
-764 807
393 393
1 272 863
-2 787 886
4 901 299
-901 299
5 686 711
-486 711
439 758 274
82 468 694

Tabell 2 Ingen overføring
Reg. budsjett
2017

Prosjekt Prosjektnavn
0104

EF - SELVBETJENTE BIBLIOTEK

0113

EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER

0114

Mindre-/
merforbruk
2017

Kommentarer
dekkes av ubrukt bev. 2016 på 0104
som ikke ble overført til 2017
ferdigstilt, mindreforbruk salderes
mot 0252
ferdigstilt, mindreforbruk salderes
mot 0252
årlig bev.vedtak og utbet. basert på
faktiske påløpte inv.utgifter
kirkebygg (selv om 2017 var en
forskuddsbetaling), dvs. ingen
overføring av ubrukte midler
kjøpt i 2016, dokumentavgift i 2017,
merforbruket salderes mot 0113 og
0114
spillemiddelprosjekt ferdigstilt i
2017, spillemiddelsøknad er sendt

156 556

-156 556

5 001 530

4 811 867

189 663

EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET

820 281

803 748

16 533

0141

FELLESRÅDET - KIRKEBYGG

850 000

850 260

-260

0252

EF - KJØP AV HVELVEN 85 UNDERETASJEN

193 570

-193 570

0254

EF - Motorikkbane ved Nes skole

650 000

630 564

19 436

0798

Parkeringsautomater ombygging

800 000

798 639

10025

Garantisaker Bygg

-

5 150

1 361 lite mindreforbruk - salderes
-5 150 lite merforbruk - salderes

15017

BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA

-

144 062

15029

Kjelstad Klekkenhagen utb.avtale

15034

GARANTISAKER VAR

Sum

-

Regnskap
2017

-

2 989 000
11 110 811

2 376 602
19 365
10 790 383

-144 062 merforbruket salderes mot 15029
ferdig, noe av mindreforbruket
salderes mot 15017, resten trekkes
612 398 inn
-19 365 lite merforbruk - salderes
320 428

Rådmannens vurdering
Rådmannen har fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 millioner kroner.
Rådmannen anbefaler at netto mindreforbruk i 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter i tabell 1
overføres til 2018, totalt nesten 82,5 millioner kroner.
Videre vil rådmannen fremme sak om følgende prosjekter:
 Prosjekt 14000 Samferdsel – rekkefølgebestemmelser Hønefoss Arena
 Prosjekt 15005 Sokna vannverk –
 Prosjekt 15022 – Byporten rundkjøring og VA-anlegg
 Prosjekt 15033 HSN Campus Brannvann VA

Ringerike kommune, 10.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
-

saksbehandler: Anette Skjolden

-

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3542-2

Arkiv: 243 C20

Søknad om støtte til fotballhall i Heradsbygda
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 6 000 000 som
Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 6 000 000 med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr 6 000 000
+ 10%).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år
med tillegg av inntil 2 år.
4. Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i tilskudd i 2018. Inndekning av
tilskuddet foretas i 1. tertial 2018.

Sammendrag
Heradsbygda idrettslag ønsker å bygge en fotballhall i ved siden av kunstgressbanen. Klubben
søker Ringerike kommune om et tilskudd på kr 3 500 000 og en selvskyldnergaranti for lån på
inn til kr 6 000 000 for å finansiere prosjektet.
Innledning / bakgrunn
Heradsbygda idrettslag ønsker å bygge en fotballhall i ved siden av kunstgressbanen i
Heradsbygda. Bakgrunnen for søknaden er at det er stort behov for og underskudd på
treningsflater i vinterhalvåret for fotballen i Ringerike. Klubben ønsker med denne hallen å
skape et møtested for aktive fotballspillere i regionen på tvers av klubbene, løfte regionen på
fotballkartet og tiltrekke seg interesse hos spillere og trenere.
Klubben nevner og at hallen vil kunne nyttes til utleie for andre formål, som konserter, messer
og andre tilstelninger. Klubben viser og til god gjennomføringsevne, stabil økonomi og god
dugnadstradisjon.
Beskrivelse av saken
-

Klubben ønsker å bygge en ren fotballhall, en «isolert thermohall» med garantert levetid på 30
år. Ballflaten er på 60 x 40 meter. Dette tilsvarer en god 7-erbane tilstrekkelig for trening og
innendørskamper om vinteren.
Hallen er tenkt plassert på kommunal grunn på eksisterende grusbane sørøst for dagens
kunstgressbane. Eksisterende fasiliteter vil bli ivaretatt, slik som aking og skiløyper og det blir
tilrettelagt for flere parkeringsplasser. Garderobeanlegget i klubbhuset vil benyttes.
Klubben planlegger byggestart våren 2018 under forutsetning av at alle godkjenninger er på
plass og at finansiering er ordnet. Det skal søkes de nødvendige godkjenninger i forhold til,
plan- og bygningsloven, byggesakforskrift, reguleringsplan. Avtale med kommunen som
grunneier om bruk av arealet er inngått.
Ringerike idrettsråd støtter prosjektet, og ser det som realistisk og etterlengtet for klubbene i
distriktet.
Prosjektet er har en kalkyle på kr 13 300 000, og det søkes Ringerike kommune om et tilskudd
på kr 3 500 000 og en selvskyldnergaranti på opp til kr 6 000 000.
Driftsbudsjettet er lagt opp med et årlig netto driftsresultat fra første år på kr 155 000 kr.
Forholdet til overordnede planer
Fotballhall Heradsbygd blir innarbeidet i kommunedelplan for idretts- og friluftsliv i den
revisjonen som nå pågår. Der vil også inngå forslag til prioritering av de anlegg som klubbene
ønsker å bygge i de neste årene.
Tidligere behandlinger og vedtak
Ringerike kommune bygde den eksisterende kunstgressbanen i Heradsbygda. Det ble investert
om lag kr 4 000 000 i anlegget.
I en noe tilsvarende sak i 2016 fikk Tyristubben IF kommunal støtte på kr 3 500 000 til
kunstgressbane som klubben selv bygde. Klubben fikk og en garanti for låneopptak på kr 6
000 000.
Økonomiske forhold
Klubben planlegger å være byggherre selv, og har denne finansieringsplanen:
Spillemidler:
Tilskudd kommune:
Gave Sparebankstiftelsen:
Kompensasjon MVA:
Lån bank (langsiktig):
Sum:

kr 2 500 000
kr 3 500 000
kr 2 000 000
kr 2 660 000
kr 2 640 000
kr 13 300 000

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Heradsbygda idrettslag tar opp i Kommunalbanken
for å finansiere byggekostnadene fram til spillemidler og MVA-kompensasjon blir utbetalt,
sikres det at klubben får lavest mulig rente, og med det reduseres risikoen for at lånet
misligholdes.

-

Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn
som låntager, og da også som eier eller deleier av hallen.
Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen.
Alternative løsninger
Som alternative løsninger kan tilskuddet fordeles over flere år, tilskuddet reduseres og
garantien økes, det kan gis bare garanti, eller avslag:
- Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i økonomisk støtte fordelt over to år og
kommunal garanti på inn til kr 6 000 000.
- Heradsbygda idrettslag innvilges kr 2 000 000 kommunal støtte og kommunal garanti
på inn til kr 7 500 000.
- Heradsbygda idrettslag innvilges kommunal garanti på inn til 9 500 000 kr.
- Støtte og kommunal garanti til bygging av fotballhall avslås.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge en innendørs fotballhall i Heradsbygda og på
klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet på egne hånd. Prosjektet er godt
gjennomarbeidet, dekker et behov og har støtte fra idrettsrådet og alle aktuelle klubber i
regionen. Hallen vil blir være et nyttig og etterlengtet supplement for fotballen i Ringerike i
vinterhalvåret.
Vedlegg
Søknad om tildeling av kommunale midler til bygging av fotballhall i Heradsbygda
Fotballhall i Heradsbygda - prosjektskisse

Ringerike kommune, 26.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Magnar Ågotnes

-

-
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SØKNADOM TILDELING
AV KOMMUNALEMIDLERTILBYGGING
AV FOTBALLH
ALLI HERADSBYGDA
Vi visertil møte hos dere 9. juni 2017og korrespondansei ett erkant av dette møtet frem til dags
dato vedrørendevårt prosjekt knyttet til byggingav en rendyrket fotballhall på Heradsbygda
Idrettslagssitt anleggi Heradsbygda.
HeradsbygdaIdrettslagrepresentert ved Ringerikekommunefikk innvilget søknadom
idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenning20. desember2017for byggingav en fotball i Heradsbygda.
Sentraltfor vurderingenav finansieringenav en fotballhall har vært hvorvidt anskaffelseskostnadene
knyttet til byggingenav en isolert dukhall,og ikke bare kostnadenetil kunstgressdekketog lysanlegg,
vil kvalifiserefor å tild eling av spillemidleretter Bestemmelserom t ilskuddtil anleggfor idrett og
fysiskaktivitet fastsatt av Kulturdepartementet.
Vi har vært i dialogmed bådeKulturdepartementetog NorgesFotballforbundrundt forståelsenav
dissebestemmelsene.Praksisenrundt tildeling av spillemidlerer imidlertid praktisert slik at
anskaffelseskostnadene
til en dukbaserthall ikke kvalifisererfor tildeling av spillemidler.
Det var derfor med svært stor tilf redsstillelseog gledevi mottok innvilgelsenav søknadenom
idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenning,da dette er den første hallen av sitt slagsom er godkjent
som søknadsberettigetfor tild eling av spillemidler.Dette er noe bådeHeradsbygdaIdrettslagog
Ringerikekommunekan være stolte av om hallen blir realisertog kan sette Ringerikekommunepå
kartet som en foregangskommunei nasjonaltperspektiv.
Søknadenberettiger HeradsbygdaIdrettslagtil å søkeom spillemidler for inntil 1/3 av godkjent
kostnadved byggingav en fotballhall likevel begrensetoppad t il 2,5 mill kroner. Dette er 0,5 mill
kroner lavereenn forventet når vi først beregnetprosjektet.Søknadenble innvilget under

forutsetningav at hallen som føresopp tilfredsstiller spesifikt fastsattekrav i godkjenningen,
herunderblant annet:
valgt belysningi fotballhallentilfredsstiller krav i henholdtil NS EN12193.
hallen tilfredsstiller kravenei TEK17kap. 14 og at beregnett emperaturer min. 12°C
det avsettesplassfor oppbevaring av fotballmål utenfor sikkerhetssonen.Fotballmålsom
ikke er i bruk kan ikke stå i sikkerhetssonenrundt banen.
Frainnvilgelsenav søknadenom idrettsfunksjonellgodkjenningog frem til dagsdato har
prosjektgruppeni HeradsbygdaIdrettslagjobbet med å kartleggenærmerehvilke kostnadersom er
forbundet med å byggeen fotballhall i Heradsbygdasett i lys av blant annet de forutsetningersom
stilles fra Kulturdepartementettil innvilgelseav forhåndsgodkjenning.I kartleggingenhar vi i tillegg til
å innhente der detaljerte anbudfra leverandørerogsåidentifisert hvilke merkostnadersom er
forbundet med å byggefotballhallentatt i betraktningpremissene for forhåndsgodkjenningen
fra
Kulturdepartementet.Dette har vist segå væreet tid og ressurskrevendearbeidei segselv som
ogsåhar innebåretat HeradsbygdaIdrettslaghar pådratt segkostnaderfra ekspertersom ledd i
kartleggingen.
Vi har gjennomkartleggingenidentifisert en total estimert merkostnadforbundet med byggingav
fotballhallenpå kr 3.500.000eksklusivemerverdiavgift.Ennærmere spesifikasjonover totale
kostnaderforbundet med byggingav fotballhallenfølger vedlagt. Merkostnadenei forhold til
opprinneligbudsjett skyldesfølgendeforhold:
Kulturdepartementetskrav til oppvarmingav hallen
Kulturdepartementetsstrengerekrav til innvendigbelysningav hallen
Konstruksjonsmessige
krav til noe større hall
Strengerekrav til brannvarsling
Høyerestålprisersisteår
Svakerekrone sisteår opp mot Euro
Infrastruktur for strømtilførseltil hall
Byggeledelseog kommunalegebyrer
Vi har i denne kartleggingsfasen
vært i kontakt med Sparebankst
iftelsen Ringerike,Sparebank1
RingerikeHadeland,HønefossSparebank,Kommunalbanken,Tyristubben Idrettsforening,Norges
Fotballforbund,Buskerudfotballkrets og Kulturdepartementetfor å få en nærmerepekepinnpå
hvordanvi kan finansierebyggingav en fotballhall i Heradsbyg
da. Vi har ogsåvært i kontakt med de
ulike idrettslagenei vår region for å samlestøtte til byggingav en fotball i Heradsbygda.Vi kan med
dette bekrefte at alle de ovenståendeaktøreneog klubbeneser på prosjektetsom svært etterlengtet
og støtter byggingav en slik hall fullt ut. Dette er skriftlig bekreftet.
Vedlagtfølger et investeringsbudsjett.Det følger av investeringsbudsjettetog de vilkår som stilles til
innvilgelsenav idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenningfra Kulturdepartementetat Heradsbygda
Idrettslager avhengigav både støtte og en kommunalgaranti fr a Ringerikekommunefor å få
realisertprosjektet.Dersomdet skullevisesegutfordrende for kommunenå innvilgestøtte i den
størrelsesordensom er forespurt basertpå det økonomiskehandlingsrommetkommunenhar i
budsjettenefor inneværendeår, henstiller vi kommunentil å vurdere om den kan forplikte segtil å gi
støtte til prosjektetfordelt over f.eksen to tre års periode. Enbankgarantivil være nødvendigfor å
få på plassen realistiskeksternfinansieringav prosjektet.
Vi gjør oppmerksompå at det vil foreliggeet lånebehovutover kommunalstøtte og gaver.Det er
likevel begrensethvilkenmulighet et idrettslagav HeradsbygdaIdrettslagsstørrelsevil kunne ha til å

ta på segansvarfor eksternfinanseringda dette vil være forbundet med et personligansvarfor
styremedlemmerog leder i idrett slaget.Lånetog driften av hallen vil væreHeradsbygdaIL sitt fulle
og hele ansvar,og er dekket inn gjennomdriften. Sevedlagtedriftsbudsjetter.HeradsbygdaIL vil
værebyggherre.
Vi vil påpekeat dette er en unik mulighet for Ringerikekommune til å få på plassinfrastruktur for å
sikre et helårligtilbud for distriktets aktive fotballspillere. Inneværendevinter har vist at det er svært
ressurskrevendeå holde banemateriellåpent i en krevendevintersesongfor et stadigøkendeantall
helårligaktive fotballspillerei distriktet. Enfotballhall vil dekkeet prekært behovfra distriktets
klubber og foreninger,men vil også være et mer miljøvennligog ressursbesparende
tiltak som ledd i
å dekkedistriktets behovfor helårligetreningsfasiliteterfor fotball.
Påbakgrunnav dette og at vi i HeradsbygdaIL ønskerå få igangsatt prosjektetså raskt som
overhodetmulig, søkervi om tild eling av kommunalemidler på kr 3.500.000som ledd i å få finansiert
dette prosjektet.Planlagtbyggestart vil værevåren2018.Perioden frem til byggestartvil brukestil å
få alle formelle søknaderog avtaler i orden. Vi håper på en snarlig behandlingav søknadenfor å
kunnevære i standtil å ferdigstillehallen oktober 2018 før vintersesongenigangsettes.
Den nærmerebakgrunnenfor søknadenkommer nedenfor:

I.

Bakgrunnfor søknaden

Med byggingav fotballhallensikrer vi regionenstørre kapasitet og muligheterfor helårlige
treningsfasiliteterfor aktive fotballspillerei regionenRingerike JevnakerHole.Dette vil avbøteet
skrikendebehovfor og underskuddpå treningsflatei vinterhalvåret for fotballen. Dette vil bidra til å
dempeeksportenav fotballspillereut av vår region ved å tilretteleggefor at ungdommenfortsetter
med fotball lengrei vårt distrikt enn i dag. Hallener tilten kt å være et møtesenter for alle aktive
fotballspillerei regionenpå tvers av klubbgrenseneog vil bidra til å løfte vår region på fotballkartet
og tiltrekke seginteressehos flere spillereog trenere.
II.

Bruk av hallen

Vi ønskerå byggeen hall som primært er tilrettelagt til bruk for fotball da dette er mer realistisk
kostnadsmessig
enn ved enn flerbrukshall.Hallenvil væretil bruk bådefor egenklubb, utleie til
andre klubber og foreninger,for kommuneog eventuelt tilhørende skoler(Helgerud/Veien
skole/Veienmarka)på dagtid. Hallenkan ogsåkombineresmed bruk til skolefritidsordning.
Vi ser for ossogsåat hallen kan benyttestil andre arrangementer som konserter,messer,
kulturarrangementer,korpsog andre tilstelningeruten vesentlige tilleggskostnader
III.

Hvorfor HeradsbygdaIdrettslag?

HeradsbygdaIdrettslagkan viset il gjennomføringsevneved tidl igere prosjekter,slik som ved
byggingenav kunstgressbanen
og garasjen.Klubbenhar en god, ryddig og stabil økonomiog har god
tradisjon for å ta på segarbeide på dugnad.Vi har eget utstyr og mannskapfor drift av hallen og
anleggetvårt i Heradsbygda.
HeradsbygdaIdrettslaghar vært og er et aktivitetssenteri regionen innenfor juniorfotball de siste5
10 årene.Vi har ved å trekke vekselpå kompetansefra fjern og nær vært i stand til å lageet tilbud
som bådeivaretar breddeog satsning i juniorsammenheng.Med dette har vi hatt evne til å tiltrekke
ossspillerefra andre lokaleklubber som følge av å ha et breddetilbud tilrettelagt for bådemer aktive

og normalt aktive fotballspillere. Dette treningstilbudethar vært godt forankret bådehos barna og
foreldrene for å sikrebest utvikling for barn med ulik mestring på alle nivåer.

IV.

Valgav hall og plasseringav hallen

Vi har ved valgetav hall falt ned på en isolert thermohall i størrelsen60 x 40 meter. Størrelsenpå
hallen tilsvarer en god 7’er bane som bådegir tilstrekkeligplassfor å trene for de fleste
aldersgrupperog mulighet for kamperinnendørsom vinteren.
Leverandørenav hallen garantereren levetid på plastdukenpå hallen på 30 år. Normallevetid antas
av leverandørenimidlertid å være40 år. Vi har vurdert ulike leverandørerav hallen og har falt ned på
at leverandørenRUBBog en Thermohall med 100 mm isolasjonog U verdi 0.345W/m²K.
Isolasjonsevnener med andre ord meget god og representererbedre verdier enn f.eks.vinduer etter
dagensstandardleverer.
Fordelenemed denne typen hall er at den er:
Kostnadseffektiv
Miljøvennlig
Lysog luftig atmosfære
Lavtenergibehov
Imøtekommeret bredt utvalg av innendørsidretter
Imøtekommeralle krav til gymsalpå skoler
Sterke,varige,fleksible,flyttbare og enkle i vedlikehold
Effektivog raskmontering
Lavelivsløpskostnader
Sværtlav vedlikeholdskostnad
Når det gjelder konkret plasseringav hallen foreslårvi benyttet eksisterendegrusbanesørøstfor
dagenskunstgressbane.
Områdeter godt egnet både hva angårbeskaffenhet og størrelsetil å bygge
en fotballhall. Det vil bli i samarbeidmed kommunenbli foretatt en nærmerevurderingav om
fotballhallenvil liggeinnenfor eksisterendereguleringsplansom «friområde,idrett» eller om
dispensasjoneller omreguleringer påkrevd.Vi vil sørgefor at eksisterendefasiliteter ved området
blir ivaretatt, herundereksisterendebruk til aking,skiløyperog parkering.Vi ser for osså
tilretteleggefor ekstraparkeringsplassersyd for eksisterendeinnfartsveii tillegg t il parkeringsplasser
ved sidenav hallen.Vi kommer videre til å benytte eksisterende garderobeanleggi klubbhuset.Vi vil
ogsåsørgefor å søkeom dispensasjonfor dagenshøydebegrensni
ng på 9 m mønehøyde/8m
gesimshøydesom er angitt i plan og bygningslovens§ 29 4. Endelig vil vi sørgefor tilstrekkelig
nabovarslingmed forklaringtil hvordanvi foreslårå benytte området, tilkomstvei samt ivareta
eksisterendefritidsfasiliteter i området.

V.

Prosjektetskostnaderog finansiering

Vi visertil vedlagtekostnadsoverslag,finansieringsplanog driftsbudsjett for økonomiskedetaljer
rundt prosjektet.
Alle postenei kostnadsoverslaget
er innhentet ved anbudfra lokale leverandøreri regionen.Vi kan
ogsåfremskaffenærmerekalkyler for beregningenav de ulike kostnadsartenesamt postenei
driftsbudsjettet.Vi har vært i kontakt med Sparebank1 Ringerike Hadelandog Sparebankstiftelsen

Ringerikesom alle ser positivt på prosjektet og er villig til å bidra enten det væresegmed
finansieringsløsning
eller bidrag.
Vi tør ogsånevneat vi har fått en klar anbefalingav Ringerike Idrettsråd om at de støtter vårt
prosjekt om byggingav en f otballhall i Heradsbygda.
Frasakslisteni møtet den 13. juni 2017i RingerikeIdrettsråd:
• 33/17 Fotballhall i HeradsbygdaHILønskerå byggeen hall for 7’er banepå sitt
stadionområde.Vi fikk oversendtden presentasjonensom ble lagt fram i et møte i
kommunenpå fredag. Vi ser på prosjektetsom realistiskog meget etterlengtet for alle
klubbenei distriktet. Vedtak:RIR støtter prosjektet. Når søknadenfra HILforeliggersendes
dette medlemmenesom melderti lbake sin innstilling. Deretter sendervi vår anbefaling til
kultursjefen.
HønefossBallklubb,HønefossSportsklubb,NorderhovUngdoms og Idrettslag,Haugsbygd
Idrettsforening,ÅdalIdrettslagog Soknaidrettslaghar alle bekreftet skriftlig at de ønskeren
fotballhall i Heradsbygdavelkommen og de ønskerå benytte segav tilbudet om å leie kapasiteti
hallen.Dette bekrefter at det er et sterkt behovfor en innendørs fotballhall i vår region og det skaper
ogsåsubstansi forhold til inntektspotensialetved en slik hall. Dette er viktig for osssom idrettslagfor
å kunnedelfinansiereprosjektet ved låneopptak.

VI.

Oppsummering

HeradsbygdaIdrettslagsøkerbasertpå ovenståendegrunnlagsamt vedlagtekostnadsoverslag,
finansieringsplanog driftsbudsjett og bekreftelserfra klubber i regionenom tildeling av kommunale
midler på totalt kr 3.500.000som ledd i å få finansiert prosjektet knyttet til en fotballhall i
Heradsbygda.For det tilfellet at kommunenikke har anledningtil å tildele kommunalemidler over
ett års driftsbudsjett, henstiller vi kommunentil å vurdere om den kan tildele sammebeløp fordelt
over en to tre års budsjettperiode. Vi søkerogsåom bankgaranti på kr 6.000.000for å sikre
realistiskebetingelserfor innvilgelseav finansieringav prosjektet i form av lån. Bankgarantienvil
dekkeet langsiktiglån på kr 2.640.000og eventuelt behovfor mer kortsiktig mellomfinansieringav
spillemidler,momskompensasjon
og eventuelt kommunalttilskudd.
Vi håper at søknadenkan behandles på formannskapsmøteti mars2018og kommunestyremøtei
april 2019for å kunnefå fotballhallen ferdigstilt før vintersesongen2018/2019.
Skulledet være behovfor ytterligere dokumentasjoneller informasjonfor å behandlesøknaden,bes
undertegnedekontaktet. Vi står gjerne til disposisjoni forbindelsemed deltakelsei
formannskapsmøteeller kommunestyremøtedersomdet er behov for dette.
Vi håper på en velvilligtilnærming og ser frem til et godt samarbeidemed kommunenknyttet til
dette prosjektet.

Med vennlighilsen

Kjell Ivar Jevne
LederHeradsbygdaIL
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Bakgrunn
• Sikre helårlige treningsfasiliteter for aktive fotballspillere i
regionen Ringerike-Jevnaker-Hole.
• Vil avbøte et skrikende behov for og underskudd på
treningsflate i vinterhalvåret for fotballen
• Bidra til mindre eksport av fotballspillere ut av vår region
ved å tilrettelegge for at ungdommen fortsetter med
fotball lengre enn i dag.
• Hallen skal være et møtesenter for alle aktive fotballspillere i
regionen på tvers av klubbgrensene
• Vil bidra til å løfte vår region på fotballkartet og tiltrekke seg
interesse hos flere spillere og trenere

Bruk av hallen
• Bygge en hall som primært er tilrettelagt til bruk for
fotball
• Mer realistisk kostnadsmessigenn ved flerbruk
• Til bruk for
• egen klubb
• utleie til andre klubber og foreninger
• for kommune på dagtid og eventuelt tilhørende skoler
(Helgerud/Veien skole/Veienmarka)
• Kan kombineres med bruk til skolefritidsordning
• Kan benyttes også til andre arrangementer som konserter,
messer, kulturarrangementer, korps og andre tilstelninger
uten vesentlige tilleggskostnader

Ringerike Idrettsråd og et stort flertall av
klubber i distriktet støtter prosjektet
Fra sakslisten i møtet den 13. juni i Ringerike Idrettsråd:
• 33/17 Fotballhall i Heradsbygda HIL ønsker å bygge en hall
for 7’er bane på sitt stadionområde. Vi fikk oversendt den
presentasjonen som ble lagt fram i et møte i kommunen på
fredag. Vi ser på prosjektet som realistisk og meget
etterlengtet for alle klubbene i distriktet. Vedtak: RIR
støtter prosjektet. Når søknaden fra HIL foreligger sendes
dette medlemmene som melder tilbake sin innstilling.
Deretter sender vi vår anbefaling til kultursjefen.

Hvorfor Heradsbygda IL?
• Kan vise til gjennomføringsevne ved tidligere prosjekter;
• Kunstgressbane
• Garasje
• God, ryddig og stabil økonomi
• Dugnadsvillig
• Har eget utstyr og mannskap for drift av hallen
• Et aktivitetssenter i regionen innenfor juniorfotball de siste 5-10 årene
• Evne til å tiltrekke seg spillere fra andre lokale klubber som følge
av å ha et breddetilbud tilrettela gt for både mer aktive og normalt
aktive fotballspillere
• Et differensiert treningsopplegg som både barna og foreldrene
støtter for å sikre best utvikling fo r barn med ulik mestring på alle
nivåer

Kostnadsoverslag
Post

Beløp

Hall

5.830.000

Grunnarbeidog betong

2.590.000

Kunstgress

650.000

Belysningog elektroinstallasjon

700.000

Ventilasjonog oppvarming

870.000

TOTALT
eksMVA
MVA
Sumbruttofinansering

10.640.000
2.660.000
13.300.000

Finansieringsplan
Post

Beløp

Spillemidler

2.500.000

Kompensasjonav MVA

2.660.000

Tilskuddkommune

3.500.000

GaveSparebankstiftelsen

2.000.000

Lånbank

2.640.000*

Totaltfinansieringsbehov

13.300.000

*Lån bank må økesnoe som følgeav mellomfinansieringi perioden inntil
tilskuddfra kommune,spillemidler(2021)og MVAkompensasjonutbetales(tidligst 2019)

Valg av hall
• Kriterier for valg av leverandør:
• Pris
• Lang erfaring i oppsett av idrettshaller
• Gode referanser
• Vi har vurdert tilbud fra både Hallmaker og Rubb, men har fått
et klart best inntrykk og tilbud fra Rubb.

Thermohall
• Rubb Thermohall er tilgjengelige i tre nivå er etter behov for isolering, tilpasset
det meste av produkter og råvarer, enten det er krav til kjøling, oppvarming,
kostnader eller miljø.
• Thermohall

Lett (50mm)

U-verdi 0.625 W/m2K

• Thermohall

Standard (100mm)

• Thermohall

Ekstrem

U-verdi 0.345 W/m²K

(150mm) U-verdi 0.24 W/m²K

-< Preferert

valg

Kostnadsbesparende
bygninger

•
•
•
•
•

alternativ

til tradisjonelle

Konkurransedyktig pris
Lave livsløps kostnader
Svært lav vedlikeholdskostnad
Høy gjensalgsverdi og hallen er flyttbar
Lang levetid

Drift av hallen
• Benytter eksisterende garderobeanlegg
• Har eget utstyr til å drifte baneanleggene
• Eget drifts-og vedlikeholdsmannskap
• Parkeringsfasiliteter

Driftsinntekter
• Utleie til andre klubber og foreninger
• Bedriftsidrett
• Sponsor
• Arrangementer
• Fotballskole
• Cuper
• Messer, konserter mm.

Driftsbudsjett for hallen
Post

Beløp

Driftsinntekter
Utleie vinter

220.000

Utleie sommer

30.000

Turneringer

40.000

Fotballskole

20.000

Reklame

60.000

Totaledriftsinntekter

340.000

Driftsutgifter
Vedlikeholdog forsikring

50.000

Strøm

15.000

Renterfinansiering

120.000

Totaledriftsutgifter

185.000

Nettodriftsresultat

155.000

Vilkår for lånefinansiering fra
kommunalbanken
Nedenfor ser du våre formelle krav til dokumentasjon som i hovedsak idrettslaget selv må stille med. Når det gjelder selvskyldnergarantien er det viktig
å huske lånebeløp +10% og løpetid + 2år –både i styrevedtak i idrettslaget og i søknad til kommunen/vedtaket.
Kommunalbanken tilbyr lån til alle formål som er tillatt lånefin ansiert etter kommuneloven, jfr. Kommunelovens §50. Det må gjøres en selvstendig
vurdering knyttet til begrensningene i KL §51 nr. 2: «Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhetsom
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv»
Nedenfor følger informasjon om våre formelle krav som må oppfylles ved lånefinansiering av kommunalt AS, stiftelser og organisasjoner m.m.
Firmaattest (ikke eldre enn 3 måneder)
Oppdaterte vedtekter i signert stand / rett kopi bekreftet av signaturberettiget.
Styrets vedtak om låneopptak i undertegnet stand, ref. vedtektene. Vedtak skal inneholdebeløp og avdragstid. Myndighet til å vedta endelige
lånebetingelser samt velge bank kan være videredelegert til f eks styrets leder / daglig leder.
Kommunens garantivedtak. Banken krever selvskyldnergaranti.
Fylkesmannens godkjennelse av garantivedtaket.
Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år.
Kundekontrollskjema –myndighetspålagt informasjon som må innhentes i forbindelse med hvitvaskingsloven (skjema ettersendes hvisaktuelt!)
Forslag til garantivedtak:
Selvskyldnergaranti
1. Y kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr X som (debitor) tar opp til (prosjektnavn).
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. X kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (X kroner + 10 %).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter Z år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes §3 .
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1257-1

Arkiv:

Stiftelsen "Bjerkely", - søknad om støtte til drift
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet bevilger kr. 55 000,- til «Stiftelsen Bjerkely» for å sikre nødvendig
driftsgrunnlag i 2018. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
2. Formannskapet ber om at «Stiftelsen Bjerkely» søkes sikres et tilsvarende økonomisk
driftsgrunnlag ved et årlig fast tilskudd til drift. Det forventes at Hole kommune deltar i
en størrelsesorden proporsjonalt med bruksfrekvensen fra brukere hjemmehørende i
Hole kommune.

Innledning / bakgrunn
Tidligere HVPU-institusjon på Austjord eide en egen hytte (Synstevassbu) til bruk for
pasienter innlagt ved institusjonen. HVPU-reformen tilbakeførte ansvaret for klientene til
hjemstedskommunene, og institusjonen ble nedlagt. Synstevassbu ble solgt, og pengene ble
fondsavsatt i det såkalte «Austjordfondet».
På initiativ og under ledelse av nå avdøde Gunnar Lie, ble fondet disponert til innkjøp av en
større hytte i Ådalen. Hensikten var å skaffe de psykisk utviklingshemmede et tilrettelagt
hyttetilbud slik at man kunne realisere rimelige fritids- og ferietilbud for enekltpersoner eller
grupper som var avhengige av deltagelse fra hjelpepersonell.
Hytta (Bjerkely) ligger et par mil fra Hønefoss og kan lett nås fra Hole og Jevnaker. Hytta er
registrert som «Stiftelsen Bjerkely». Det er vei helt fram og hytta har boligstandard på
inventar, strøm, vann og avløp. Det har vært gjort en rekke utvidelser og standardheving som
et resultat av et betydelig dugnadsarbeid fra bl.a. Kiwanis og økonomisk støtte fra
Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Hjerteringen. Dette har resultert i at hytta nå
fremstår attraktiv, beliggende på elvebredden med rolige og godt tilrettelagte omgivelser. Den
sentrale beliggenheten gir unike muligheter for bruk, da ansatte i turnus like gjerne kan gå på
jobb på hytta, som å møte på jobb i vedkommendes bolig.
Beskrivelse av saken
Frivillige organisasjoner og de stiftelsene som har deltatt i arbeidet så langt, dekker ikke
driftsutgifter til etablissementet. Stiftelen Bjerkely har forsøkt å leie ut ledig tid til andre
aktører. Dette er markedsført på «Facebook», og man har fått inn noe leieinntekter. De psykisk

utviklingshemmede betaler også litt leie/døgn, men dette begrenser seg klart. Å arbeide for å
øke utleiefrekvensen til eksterne aktører ytterligere for å øke inntektsgrunnlaget, vil redusere
opprinnelig målgruppes muligheter for bruk i for stor grad, og er ikke ønskelig.
Rådmannens vurdering
Bjerkely som hytte gir et viktig supplement til det aktivitetstilbudet som tilbys psykisk
utviklingshemmede i kommunen. Spesielt gledelig er det å kunne ha et tilbud som stimulerer
ferie/fritidsaktiviteter og naturopplevelser året fundt.
Hytta er også arena for den årlige «Bjerkelyfestivalen» i august og tilstelningen «Romjulsdrømmen» i romjula. Her er interessen og deltagelsen stor, og demonstrerer med rette
interessen og gleden av å komme ut sammen i andre omgivelser. En «time-out» fra dagliglivet
som mange av oss tar som en selvfølge, men som kan være vanskelig å gjennomføre for
bistandstrengende.
Bjerkelystiftelsen søker nå kommunen om et årlig bidrag til drift på kr. 55 000,-. Dette for å
dekke driftskostnader som nødvendig vedlikehold (bruk av hjelpemidler og brukernes
beskaffenhet fører til relativt stort vedlikeholdsbehov), kommunale avgifter, strøm,
forsikringer, regnskap og revisjonskostnader m.m. Beløpet er basert på fjorårets underskudd på
kr. 53 849,-.
Rådmannen har forståelse for at frivillig aktivitet og innsats søkes rettet mot dugnadsinnsats og
investeringer, og ikke dirigeres inn mot ordinære driftskostnader. Det er dette som holder
interessen for slikt arbeid og deltagelse oppe. Rådmannen anbefaler derfor formannskapet å
vurdere å søke et beløp på kr. 55 000,- innlagt i framtidige budsjetter til formålet under posten
«faste tilskudd». Utbetaling fordrer fremlegging av årlige regnskap.
For å supplere driftsinntekter for 2018 foreslår rådmannen at formannskapet bevilger kr. 55 000,for å sikre driften. Beløpet dekkes av formannskapet disposisjonskonto.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 06.04.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1243-1

Arkiv: 037

Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter
gjennomført eierskapskontroll
Forslag til vedtak:
Kommunestyrett tar saken til orientering
1. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og
selskapet.
2. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018.

Beskrivelse av saken
Buskerud Kommunerevisjon I KS har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Ringerike og Hole
kommune giennomført eierskapskontroll knyttet til Ringeriksbadet I KS, med følgende
problemstillinger:
1. Utøves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte noÍner for god eierstyring?
2. Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets
aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?
Revisjonens funn følger av vedlagte rapport m/sammendrag.
Rådmannens vurdering
Ringerikesbadet IKS eies av Hole og Ringerike kommune med 50% eierandel hver. Som det
framgår av rapporten har revisjonen gjort betydelige observasjoner av en praksis som ikke er i
samsvar med god og aktiv eierstyring av selskapet. Dette forhold har vedvart siden selskapet
ble etablert, da Eierkommunenes ambisjoner var et relativt passivt eierskap.
Det har den senere tid, i samarbeid med eierne vært gjort en rekke endringer i driften.
Driftsavtalen med «management-selskapet» er sagt opp, og Ringeriksbadet IKS har nå selv
overtatt arbeidsgiveransvaret både i forhold til daglig leder og ansatte ved badeanlegget.

-

Kontakten med eierne, både politisk og administrativt er langt tettere enn før. En rekke
avklaringer og presiseringer i forhold til problemstillinger rapporten tar opp, vil bli gjort i
2018
Vedlegg
 Buskerud Kommunerevisjon IKS, - rapport etter gjennomført eierskapskontroll
 Behandling i Kntrollutvalget

Ringerike kommune, 05.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Sammend rag
Buskerud Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Ringerike kommune og Hole
kommune gjennomført eierskapskontroll knyttet til Ringeriksbadet lKS, med følgende problemstillinger:

1,
2.

Utøves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring?
Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets aktiviteter

er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?
BKR har hatt samtaler med de to kommunene på administrativt nivå, innhentet egenerklæring fra
kommunene v/ ordførerne, gjennomgått skriftlig dokumentasjon ìnnhentet fra både kommunene og
selskapet, samt hatt samtale med styreleder i Ringeriksbadet lK5. Det er utarbeidet separate rapporter til de
to kontrollutvalgene.

Praksis er vurdert opp mot relevante lovkrav, KS sine anbefalinger for kommunalt eierskap og de
forventninger til selskapet eierkommunene selv har gitt uttrykk for.

Utkast til rapport har vært på høring til selskapet v/ styrets leder og de respektive kommuners ordførere.
Ringeriksbadet IKS og Ringerike kommune har meddelt at de ikke har merknader til rapportens innhold.

Problemstilline 1: BKRs vurdering er at eierskapet i Ringeriksbadet
normer for god eierstyring. Vi bygger dette på:

IKS

ikke utøves i samsvar med etablerte

a

Ringerike kommune har foreløpig ikke en overordnet eierskapsmelding. Dette er under arbeid.

a

Det ble vedtatt en selskapsspesifikk eierstrategi í 2015. De to eierkommunene har vedtatt
eierstrategier som innholdsmessig ikke er helt like. Eierstrategien etterleves ikke fullt ut. Selskapet
har forel6pig ikke utarbeidet etiske retningslinjer. Selskapet har heller ikke retningslinjer for
håndtering av habilitetsspprsmå1, eller systematiske tiltak for å strukturere styrets arbeid og sikre
styrets kompetanse.

a

Representantskapet har ikke opprettet en reelt fungerende valgkomite som foreslår kandidater til
styret, slik selskapsavtalen forutsetter. Det er behov for tydeliggiøring av representantskapets ansvar
ved valg til styret.

a

Bare to av fem styremedlemmer er registrert på www.styrevervregisteret.no.

Problemstilline 2: BKRs vurdering er at det ikke er etablert praksis mellom Ringerike kommune og
Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske
îøringer. Vi bygger dette på:

r
o
o
r

Det avholdes ikke eiermøter utenfor representantskapsmøter.
Det er rom for forbedring når det gjelder informasjonsflyt til eierne. Det foreligger ikke forventninger

om direkte orienteringer til politiske organer. Kommunen etterspør ikke selv om selskapet etterlever
eierstrateglen.
Både kommunen og selskapet har opplyst at de har opplevd selskaps- og rapporteringsforholdene

rundt Ringeriksbadet som uklare.
Som alt nevnt etterleves eierstrategien fra 2015 ikke fullt ut, og forut for 2015 var eiernes
forventninger til selskapet i liten grad formaliserte.

Andre forhold: I tillegg t¡l de spørsmål som direkte faller inn under problemstillingene vedtatt av

kontrollutvalgene, har BKR i arbeidet med eierskapskontrollen kommet over forhold som er naturlig
orientere om når rapporten avgis. Disse er omtalt i kapittel 5.3, og nevnes her mer stikkordsmessig:
a

a

å

Det kan stilles spørsmål ved om selskapet har krevd for mye i merverdiavgiftskompensasjon.
Kontrollutvalget i Ringerike kommune har allerede bedt BKR gjøre undersøkelser rundt spørsmålet.
Anlegget er delvis spillemiddelfinansiert, og BKR stiller spørsmål ved om det har eksistert gode nok

rutiner for å vurdere risikoen for at driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS har utfordret
forutsetningene for tildelingen av spillemidler.
a

Selskaps- og rapporteringsforholdene har vært uklare.

Buskerud Kommunerevisjon IKS
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Styret i Ríngeriksbadet IKS ansatte ikke selv daglig leder, men overlot dette til Helgelandsmoen
Næringspark AS, í strid med IKS-lovens ordning. Tidligere daglig leders lønnsutvikling har vært en
annen enn vanlig i kommunal sektor, og styret i Ringeriksbadet IKS har ikke hatt innfl¡else på denne.
Fram til 1. januar 2018 hadde de øvrige ansatte ikke tariffvilkår.

Vi understreker at forholdene vi her har nevnt ikke er undersøkt í detalj.
Som det går fram, har BKR samlet sett gjort nokså betydelige observasjoner av at praksis ikke er i samsvar

med anbefalinger om god eierstyring i kommunal sektor. Årsakene til dette er nok flere, og det faller utenfor
rammene av en eierskapskontroll à giøre en inngående analyse av årsakspørsmålet. Men vi nevner at KSanbefalingene om eierstyring, som danner mye av det normative grunnlaget for revisors vurderinger, må sies
å bygge på en tanke om at økívf eierskap er bra. Med de undersøkelser BKR har gjort, oppfatter vi det som
nokså klart at eierkommunene i utgangspunktet gikk inn i arbeidet med Ringeriksbadet med ønske om å
være relativt passive deltakere.
Dette er i endring. Ðriftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS er sagt opp, og Ringeriksbadet IKS har
nå selv overtatt driften av anlegget direkte. Styrets leder har klart gitt uttrykk for at det er forhold rundt
selskapet som må tas tak i, og dette arbeidet er i gang. Kontakten med eierkommunene, både administrativt
og pol¡tisk, ser ut til å bli tettere enn den har vært før.

Buskerud Kommunerevisjon IKS
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1. lnnledning

L.1.

Bakgrunnen for undersØkelsen

Kontrollutvalget har ansvar for selskapskontroll, jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6, som er hjemlet
kommuneloven 5 77 nr. 5 og 5 80:

i

<Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
m.m.))
En selskapskontroll kan bestå av to forskjellige elementer, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.
En eierskapskontroll skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør

dette på den måten

som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven (for eksempel aksjeloven eller IKS-loven). I kontrollen skal det
også inngå en vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets

vedtak og forutsetninger. Eierskapskontroll er obligatorisk, jf. kontrollutvalgsforskriften 5 14 første ledd.
Med andre ord: En eierskapskontroll retter fokus mot kommunen selv og hvordan kommunen opptrer som
eier. En selskapskontroll med forvaltningsrevisjon på den andre siden, retter fokus mot selskapet og kan
vurdere ulike deler av organiseringen og driften av selskapet, avhengig av hva kontrollutvalget konkret har
bedt om. Eierskapskontroll er en mer begrenset undersøkelse enn en forvaltningsrevisjon.
Den foreliggende selskapskontrollen er en eierskapskontroll.

Eierskapskontrollen er gjennomført for både kontrollutvalget i Hole kommune og kontrollutvalget i Ringerike
kommune, etter initiativ fra førstnevnte. BKR har utarbeidet separate rapporter.

1..2.

Problemstillinger

Kontrollutvalget i Ringerike kommune har vedtatt følgende problemstillinger for eierskapskontrollen:

1.

Utøves eierskapet iRingeriksbadet IKS isamsvar med etablerte normerforgod eierstyring?

2.

Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet
er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?

IKS

som sikrer at selskapets aktiviteter

De spørsmål som en eierskapskontroll naturlig reiser er behandlet i kapittel 4. I kapittel 5 har BKR gjort en
samlet vurdering sett opp mot de to problemstillingene kontrollutvalget har vedtatt.

L.3.

Metode

Eierskapskontrollen er gjennomført i samsvar med reglene for eierskapskontroll i kommuneloven gg 77 og
80, forskrift om kontrollutvalg 55 t3 ogL4, og har tatt utgangspunkt i veileder for selskapskontroll, fastsatt av
Norges kommunerevisorforbund.
Faktaopplysninger er innhentet fra kommunens nettside, møte med kontaktperson i kommunens
administrasjon, egenerklæringsskjema besvart av kommunene v/ ordfører, samtale med styreleder i
Ringeriksbadet og tilsendt dokumentasjon. Ordfører i Hole kommune er leder av representantskapet, og
gjennom ordførerens uttalelser anser BKR derfor representantskapet som hørt.
BKRs vurdering er at metodebruk og kildetilfang i den utførte eierskapskontrollen har gitt tilstrekkelig
grunnlag til å gi svar på problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt.

Utkast

til rapport er oversendt Ringeríke kommune v/ ordføreren og Ringeriksbadet

lKS. Deres merknader er

vedlagt rapporten.
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2: Kort om Ringeriksbadet

IKS

er plassert på Helgelandsmoen i Hole kommune, og er et samarbeid
mellom Hole kommune, Ringerike kommune og det lokale næringslivet.
Ringeriksbadet ble åpnet høsten

2O1.O,

Representantskapet i Ringeriksbadet IKS består av seks personer, der tre velges av hver av
deltakerkommunene. Ordfører Per Berger i Hole kommune leder representantskapet.
Styret består av fem personer, tre kvinner og to menn. Styreleder fra 2015 er Anita Haugland Gomnæs.
Daglig leder f ra 2O!5 er Anna Cecilia Bjerke.
Selskaps- og avtalestrukturen rundt badeanlegget har vært relativt komplisert. Den følgende figuren skisserer
de viktigste elementene:

HETGELANDSMOEN NÆRINGSPARK AS

46%

27

vo

"le

RING

AS

(eier bygningsmassen)

Driftsavtale

l2oß-2oL7l

,ï
Hole kommune

Husleieavtale, 4O år

RINGERIKSBADET IKS
50%

(driftsselskap)

Samarbeidsavtale,
Actic

Figuren ovenfor illustrerer følgende selskaps- og aWalestruktur:

¡
o
o
o
o

Ringeriksbadet AS eier bygningsmassen ved badeanlegget og har vedlikeholdsansvaret for det.
Ringeriksbadet AS eies av Hole kommune (27 %), Ringerike kommune (27 %l og Helgelandsmoen
Næringspark AS (46 %). Sistnevnte er i sin tur eid av aktører i det lokale næringslivet.

Ringeriksbadet IKS har Hole kommune og Ringerike kommune som deltakere {50 prosent hver}.
Selskapet leier bygningsmassen av Ringeriksbadet AS for en periode på 40 år, og er ansvarlig for driften
av badeanlegget.
Ringeriksbadet IKS har, etter giennomført konkurranse i 2OO9/ 2010, inngått driftsavtale med
Helgelandsmoen Næringspark AS om driften av badeanlegget herunder blant annet ansettelse av
daglig leder og annet personale.
Helgelandsmoen Næringspark AS oppførte i 2012 et <tilbygg> til badeanlegget, som selskapet eier
alene. Dette <tilbygget> står på eget gårds- og bruksnummer, og leies ut til blant andre
treningssenterkjeden Actic.
Ringeriksbadet IKS inngikk i 2012 avtale med Helgelandsmoen Næringspark AS om at Actics kunder
skal ha tilgang til badeanlegget og tilhørende fasiliteter.

i Ringeriksbadet har sagt opp driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS med virkning fra
januar 2018, som innebærer at IKS'et selv skal ha ansvar for den daglige driften.

Styret
1.
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3. Krav og anbefalinger (revisjonskriterier)

3.L. Kildertil revisjonskriterier
-

-

er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å
vurdere en virksomhets drift, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt
med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de
konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere awik eller svakheter. I denne
rapporten brukes primært begrepene <<krav> og <anbefaling> om revisjonskriteriene.
Revisjonskriterier

som begrep

Lovkrav er en sentral kilde til revisjonskriterier.

Andre kilder er dokumenter som gir uttrykk for hva som regnes for god praksis på området.
Her nevner BKR særskilt KS-dokumentet <Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll>.
Dokumentet inneholder KS' oppsummering av hva som anses som god praksis innen området eierstyring, og
inneholder til sammen 21 anbefalinger. I den foreliggende eierskapskontrollen har BKR innarbeidet de
anbefalingene som er relevante for de problemstillingene kontrollutvalget har bestilt.

Revisjonskriterier kan også bygge på politisk vedtatte strategier, dersom kommunestyret har oppstilt mål og
ambisjoner for en underliggende virksomhet eller selskap.

3.2.

Utledede krav og anbefalinger

BKR har utledet følgende krav og anbefalinger

-

til bruk i eierskapskontrollen:

-

Kommunestyret bør årlig fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap gjennom en
eierskapsmelding. Meldingen bør gi oversikt over kommunal virksomhet organisert i selskaper og
samarbeid, kommunens prinsipper for eierstyring, rettslig styringsgrunnlag, strategi for de enkelte
selskaper og selskapenes samfunnsansvar. Eierskapsmeldingen bør etablere forutsigbare
kommunikasjonsformer mellom komm unestyret og eierorganet.
RepresentantskapsmØter skal gjennomføres isamsvar med IKS-lovens og selskapsawalens
bestemmelser. Som hovedregel bør sentrale folkevalgte representere kommunen i
representantskapet.
Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter. I eiermøter bør representanter fra eierne, styret og daglig

-

leder for selskapet delta.
Kommunen som eier bør påse at styret utarbeider og reviderer etiske retningslinjer for

-

-

selskapsd

riften.

-

Kommunen bør gjennomføre kurs eller eierskapsseminarer for folkevalgte. Det nye kommunestyret
bør tidlig í perioden få oversikt over status for kommunens eierskap.
Kommunen bør vurdere å formalisere bruk av valgkomite som innstiller til valg av styre.
Kommunen skal arbeide for balansert kjønnsrepresentasjon i styret.
Kommunen som eier bør anbefale at styret har rutiner og tiltak som sikrer styrets kompetanse,
eksempelvis årlig egenevaluering, ekstern styreopplæring, styreinstruks og årlig plan for styrets

-

arbeid. Eier bør anbefale at styret har faste rutiner for håndtering av mulige habilitetskonflikter.
Ordfører og rådmann bør ikke s¡tte i styret.
Varamedlemmer til styret bør være numeriske, ikke personlige.
Kommunen bør ha en prinsipiell diskusjon om nivå på godtgjøring av styreverv, som bør ligge til
grunn for representantskapets fastsetting av styrehonorar,
Alle som påtar seg styreverv bør registrere seg på www.styrevervregisteret.no.

-

Føringer gitt i eierstrategi bØr følges opp.

Teksten i kapittel 4 viser fortløpende hva de enkelte krav og anbefalinger er bygd på.
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4. Revisors vurderinger
Hvert av underkapitlene nedenfor omtaler det aktuelle revisjonskriteriet, de relevante faktiske forholdene,
samt revisors vurdering.

4.r.

Eierska psmeldi ng og e¡erstrategi
Kommunestyret bør årlig fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskop gjennom en
eierskapsmelding. Meldingen bør gi oversikt over kommunal virksomhet organisert iselskaper og
samorbeid, kammunens prinsipper for eierstyring, rettslig styringsgrunnlag, strotegi for de enkelte
selskaper og selskapenes samfunnsansvar. Eierskøpsmeldingen bør etablere forutsigbare
kommunikosjansformer mellom kommunestyret og eierorganet.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 4. Eierskapsmelding er med andre ord ikke et lovkrav.
Ringerike kommune har forel6pig ikke noen vedtatt eierskapsmelding. Kommunestyret vedtok i møte
2. november 2017 (sak 122/t7l at eierskapsmelding skal utarbeides.

Men kommunestyret vedtok i møte 26. februar 2015 (sak 23/tsl en eierstrategi som spesifikt gjelder
Ringeriksbadet AS og Ringeriksbadet lKS.
De overordnede målsetningene for badet ble omtalt sl¡k:

a

Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne

a

Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av barnetrinnet,

jfr.

læreplanen for kroppsØving.
a

Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann (både

i

grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale helsegevinster.
a

Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både treningsaktiviteter
og familieaktiviteter.

Kommunestyret vedtok følgende oppgaver og handlingsrom for Ringeriksbadet

IKS

Ringeriksbadet IKS skal leie badeanlegget for en periode på 40 år og drifte dette. Selskapet skal lvareta
de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å realisere eiernes formål
med Ringeriksbadet.
Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine strategiske og

faglige vurderinger.
Selskapsstrategi
Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet IKS å etablere
en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer, samt eiernes
e

ierstrategi,

Kostnodseffektivitet
Ringeriksbadet skal drives effektivt, slik at dekningsgrunnlaget blir tilfredsstillende. Hver av eierne
hefter 50 % for selskapet samlede forpliktelser, og selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko.
For å styrke besøksantall/kundegrunnlag til Badeanlegget kan Ringeriksbadet IKS innenfor egne
rammer organisere aktiviteter som naturlig er tilknyttet et badeanlegg og gir gevinster innenfor et
folkehelseperspektiv. Slike tiltak må ikke fortrense, eller komme i konflikt med eiernes definerte
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målsettinger. Framleie av disponible lokaler og tiltak som gir driftsinntekter ligger innenfor slik
aktivitet.
Ringeriksbadet skal være en arena for alle generasjoner og en attraktiv samarbeidspartner for tiltak
rettet mot alle grupper med spesielle behov. Ringeriksbadet skal også være arena/utgangspunkt for

idrettslige aktiviteter.
Et¡kk
Ringeriksbadet IKS skal, som alle selskaper kommunen har eierinteresser i, ha etiske retningslinjer for
medlemmer styre, daglig ledelse og administrasjon, som en del av sitt kvalitetssikringssystem

BKR

nevner at eierstrategien fra 2015 hadde sitt utgangspunkt i et utkast som var likt for begge kommuner.

Men de endelig vedtatte strategidokumentene er ikke helt like. I Hole kommune ble utkastet bearbeidet av
et politisk oppnevnt eierskapsutvalg, som gjorde noen endringer før strategidokumentet ble vedtatt av
kommunestyret. I Ringerike gjorde kommunestyret vedtak i februar 2015, i Hole gjorde kommunestyret
vedtak i september 2015.
Styreleder har opplyst at selskapet i praksis forholder seg til den felles eierstrategien, altså innholdsmessig
den som ble vedtatt av Ringerike kommune før Hole kommune gjorde endringer gjennom politisk
behandling.
Når det gjelder informasjon til folkevalgt nivå, har dagens styreleder i Ringeriksbadet IKS opplyst at hun ved
én anledning i 2OL7 har or¡entert henholdsvis kommunestyret i Ringerike kommune og formannskapet i Hole

kommune om aktuelle saker i selskapet. Bakgrunnen var at styreleder hadde bedt administrasjonen i
Ringerike kommune om bistand, og i den forbindelse ble det sett som naturlig at også politisk nivå ble

orientert.
konstaterer at Ringerike kommune ikke har en overordnet eierskapsmelding. Det foreligger en
selskapsspesifikk strategi for Ringeriksbadet AS og lKS, men denne er ikke fullt ut sammenfallende med Hole
kommunes tilsvarende strategidokument, selv om kommunene i utgangspunktet samarbeidet om strategien.
BKR

BKR

kommer nedenfor tilbake til hvordan eierstrategien har blitt fulgt opp, se kapittel 4.12.

BKR nevner at selskapsavtalen for Ringeriksbadet IKS bte revidert i 2015, i forbindelse med at
eierkommunene utarbeidet felles strategi. Representantskapet behandlet saken i møte 23. april 2015.
Kommunestyret i Hole kommune behandlet den endrede selskapsavtalen i møte 21. desember 2OL5. Så langt
BKR har klart å ta rede på, har den endrede selskapsavtalen ikke blitt behandlet av kommunestyret i
Ringerike kommune.

4.2.
-

Representantskapet
Representqntskapsmøter skol gjennomføres i samsvar med IKS-lovens og selskapsovtalens
bestemmelser. Som hovedregel bør sentrale folkevalgte representere kommunen

i

representantskopet.
Kravet er forankret i IKS-loven 55 S-S og selskapsavtalen for Ringeriksbadet lKS, som har bestemmelser om
(blant annet) innkalling til og gjennomføring av representantskapsmøter. Selskapsavtalen fastsetter at de

ordinære representantskapsmøtene skal behandle:
Valg av protokoll komite

Årsmelding og regnskap
Budsjett, økonomiplan
Iilskudd fra eierne
Valg av revisor
Valg

til styret
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-

Valg av valgkomite med tre medlemmer

Styreleder har opplyst at representantskapet har hatt årlige representantskapsmØter og behandlet de sakene
det skal etter loven, men ikke hatt en aktiv rolle ut over dette.
Representantskapet er sammensatt av tre folkevalgte fra hver av deltakerkommunene.
Spørsmålet om representantskapets oppnevning og bruk av valgkomite, samt valg til styret, kommer
tilbake til nedenfor i kapittel 4.6.

BKR

Ringerike kommune har opplyst at kommunen har forutsatt at representantskapets protokoller fortløpende
skal sendes eierne, men at så ikke har skjedd. Selskapet har opplyst at rutiner knyttet til f.eks. oversendelse
av møteprotokoller til eierne fortsatt er for sårbare og for personavhengige.

4.3.
-

Eiermøter
Ðet bør jevnlig gjennomføres eiermøter. I eiermøter bør representonter fra eierne, styret og doglig
leder for selskøpet delta.

Anbefalíngen er forankret i KS-anbefaling nr. 6. Med eiermøter menes i denne sammenheng møter utenfor

representantskapsmøter, der daglig leder, styret og representanter fra eierne deltar. Det fattes ikke formelle
beslutninger i et eiermøte, men møtet kan være en arena for å holde eierne løpende oppdatert om
selskapets situasjon. Hvor ofte det er behov for e¡ermøter, må eierne ta stilling til ut fra selskapets art og
karakter.
Da kommunestyret i 2015 vedtok strategi for Ringeriksbadet AS og Ringeriksbadet lKS, ble følgende bestemt
om kontakten mellom eierne og selskapene:

<Styringsdialogen mellom selskapene og eierne forutsettes å skje gjennom årlige eiermøter og

i

generalforsamlingene, for å drøfte felles strategi og utfordringer.>
Ringerike kommune har opplyst at kommunen etter 2015 ikke har deltatt i, og ikke mottatt invitasjon til, slike
årlige eiermøter som strategien fra 2015 forutsetter avholdt.

Styreleder har opplyst at det ikke har vært avholdt eiermøter i tillegg til representantskapsmøtene.
konstaterer at det, i strid med anbefalingen på området og kommunens vedtatte strategi, ikke avholdes
eiermøter utenfor representantskapsmøtene.
BKR

BKR understreker at det ikke er entydig definert i eierstrategien hvem og hvor mange sorn skal delta i
eiermøter, og hvem som har ansvar for å sørge for at møtene faktisk avholdes. BKRs oppfatning av vanlig
praksis er at initiativet oftest, men ikke alltid, kommer fra selskapet.

4.4.
-

Etiske retningslinjer
Kommunen som eier bør påse qt styret utarbeider og reviderer etiske retningslinjer

for

selskopsdriften.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 19.
Eierstrategien som kommunestyret vedtok i 2015 sier at selskapet skal utarbeide etiske retningslinjer for

styremedlemmer, daglig ledelse og adm¡nistrasjon.
Selskapet har opplyst at det nå arbeides med å få dette på plass, men at slike retningslinjer foreløpig ikke
foreligger. Ringerike kommune har opplyst at kommunen ikke har etterspurt hvorvidt selskapet har
utarbeidet etiske retningsli njer.

konstaterer at det, i strid med anbefalingen på området og kommunens vedtatte strategi, foreløpig ikke
er utarbeidet etiske retningslinjer for Ringeriksbadet lKS.
BKR
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Folkevalgtopplær¡ng

1,

Kommunestyret i Ringerike kommune gjennomgikk i 2016
temaene.

-

Ð

Kommunen bør gjennomføre kurs eller eierskapsseminarer for folkevolgte. Det nye kommunestyret
bør tidlig í perioden få oversikt over stotus for kommunens eierskop.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr.

4.6.

Eierskapskontroll, Ringeriksbadet'*t

2018

KS

sin folkevalgtopplæring, der eierstyring er ett av

Valgkomite
Kommunen bør vurdere

å

formalisere bruk av volgkomite som innstiller til volg ov styre.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 10.
Det er etter IKS-loven 5 10 annet ledd representantskapet som gjør valg til styret. Myndigheten kan ikke
delegeres eller legges utenfor selskapet, heller ikke direkte til kommunestyret.
Selskapsavtalen for Ringeriksbadet IKS 5 10 sier at representantskapet skal velge valgkomite med minst tre
medlemmer. Ðisse skal velges for ett år av gangen.
Ringerike kommune har opplyst at status er ukjent for kommunen når det gjelder selskapets valgkomite og
innstilling til valg av styre.

Styreleder har opplyst at det ikke eksisterer en fungerende valgkomite oppnevnt av representantskapet.
I

representantskapsmøte 25. april 2012 ble det i sak 08/72 elorl slikt vedtak:
<Valgnemndene i kommunene skal være valgkomite både for representantskapet og styre

!

Ringeriksbadet lKS.>
Valg av styre var ikke på sakskartet.
I representantskapsmøte 24. april2013 valgte representantskapet en valgkomite med tre medlemmer. Valg

av styre var derimot ikke på sakskartet.

representantskapsmøte 8. mai 2014 valgte representantskapet en valgkomite med tre medlemmer, og det
ble bestemt at forslag til kandidater til styret skulle foreligge innen 1. oktober. Deretter skulle
I

representantskapet foreta valget elektronisk. Dette ble fulgt opp i representantskapsmøte via epost 13. til
22. januar 2015, der styre ble valgt.
Protokoll fra representantskapsmøte 23. april 2015 viser at representantskapet besluttet (sak 10/15)
overlate til det nye representantskapet å opprette valgkomite og velge nye medlemmer til styret i

å

Ringeriksbadet IKS fra 2016.

Protokoll fra representantskapsmøte 29. november 20!6 viser at det ble oppnevnt valgkomite på tre
personer. Valg av styre var ikke på sakskartet.
I

representantskapsmøte 30. mars 2OL7 ble følgende vedtak gjortt

07lt7

Valg

til styret

Representantskapet besluttet enstemmig gjenvalg av styrets medlemmer
Det ble iforbindelse med oppnevningen stilt spørsmålstegn ved hvorvidt
det er riktig at Ringerike har tre medlemmer og Hole bare to.

o8lL7

Valg av valgkomite med minst tre medlemmer (velges for ett år)
Representantskapet besluttet å ikke oppnevne egen valgkomite, men å la

kommunenes valgkomiteer foreta oppnevningene.
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Til vedtak i sak O7 /t7 påpeker BKR at et styreverv er personlig, der styremedlemmet skal ivareta selskopets
beste, og ikke direkte representere en konkret eier, en politisk gruppering eller lignende,
Dette er uttrykt slik i KS sin anbefaling nr. 9:

(Styreverv er et personlig verv. Medlemmer av selskapsstyrer representerer bare seg selv, ikke noen av
eierne, og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne. Det betyr at man ikke
representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar selskapets interesser og
eierne kollektivt på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer.>
Til vedtak i sak 08/17 påpeker BKR at når representantskapet har overlatt til de respektive kommunale

valgkomiteer å foreslå styremedlemmer, er dette ikke i samsvar med selskapsavtalen S 10.
at i Hole kommune innstiller den kommunole valgkomiteen forslag til styremedlemmer, som
kommunestyret anbefaler. Dette innebærer at kommunestyret først velger medlemmer til
representantskapet, og deretter foreslår personer som representantskapet bør velge til styremedlemmer
selskapet. Trolig vil et medlem av representantskapet oppnevnt av kommunestyret, ha en viss terskel for
trosse det samme kommunestyrets anbefaling om valg til styret.
BKR nevner

i

å

En slik ordning kan etter BKRs vurdering vanskelig harmoniseres med IKS-lovens intensjoner, og er dessuten
strid med selskapsavtalen for Ringeriksbadet lKS, som sier at representantskapet skal oppnevne valgkomite.
Etter BKRs vurdering må selskapsavtalen leses slik at valgkomiteen forutsetningsvis skal utøve en reell
funksjon, Noe annet er at kommunestyret nok i prinsippet kan instruere representantskapsmedlemmer om
stemmegivning ved valg til styret, men det krever et konkret vedtak om nettopp dette. Dagens praksis for
Ringeriksbadet IKS legger generelt større ansvar utenfor representantskapet enn det er anledning til.

i

Oppsummeringsvis konstaterer BKR at eierne gjennom selskapsavtalen fra 2008 har tatt sikte på en ordning
med valgkomite oppnevnt at representantskapet. Dette ville vært i samsvar med anbefalinger på området,
men er ikke en fungerende ordning pr. i dag.

4.7.
-

Kjønnsrepresentasjon istyret
Kommunen skal arbeide for balansert kjønnsrepresentosjon i styret.

Kravet er forankret i IKS-loven 5 10 jf. aksjeloven S 20-6 og KS-anbefaling nr. 11.
Styret for Ringeriksbadet IKS består av tre kvinner og to menn.
BKR

konstaterer at styresammensetningen er i samsvar med lovkrav og anbefalinger.

4.8. Styrets kompetanse
-

Kommunen som eier bør anbefale at styret har rutíner og t¡ltok som sikrer styrets kompetønse,
eksempelvis årlig egenevoluering, ekstern styreopplæring, styreinstruks og årlig plan for styrets
qrbeid. Eíer bør anbefale at styret har foste rutiner for håndteríng av mulige hobílitetskonflikter.
Ordfører og rådmonn bør ikke sitte i styret.

Anbefal ingen er forankret i KS-a n befal

in

g nr. 12.

Her må det først understrekes at en eierskapskontroll ikke har som formål å evaluere et sittende styres
kompetanse, Spørsmålet som reises, er om kommunen som eier har gitt signaler eller medvirket til at styret
selv har rutiner som sikrer dets kompetanse.
Eksempler på slike tiltak kan være at kommunen oppfordrertil ekstern opplæring istyrearbeid, forventer at
styret fastsetter instruks for eget arbeid og eventuelt årlig plan for styrearbeidet, og forventer at styret årlig

evaluerer eget arbeid.
Ringerike kommune har opplyst at kommunen ikke er kjent med slike tiltak.
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Styreleder har opplyst at styret nå arbeider med å få på plass slike tiltak. Styreleder har videre opplyst at
eierkommunene ikke har anbefalt eller forventet dette.

den kompliserte selskaps- og avtalestrukturen rundt Ringeriksbadet (se kapittel 2), har BKR
etterspurt om selskapet har utarbeidet retningslinjer for håndtering av habilitetsspørsmå1, Selskapet har
opplyst at slike retningslinjer ikke er utarbeidet. Det har heller ikke vært anbefalt eller forventet fra Ringerike
kommunes side, utover at man har forutsatt at selskapet følger habilitetsreglene i lovgivníngen.
På bakgrunn av

Ordførere og rådmenn sitter pr. nå ikke i styret i Ringeriksbadet lKS. Tidligere var rådmannen i Hole
kommune leder av styret for selskapet. Det var ikke i samsvar med anbefalingen på området.
BKRs

vurdering er at det foreløpig ikke er samsvar mellom praksis og anbefalinger på området.

4.9.
-

Varamedlemmer til styret
Varomedlemmer til styret bør være numeriske, ikke personlige.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefalingnr.

t4.

Med numerisk menes her at varamedlemmene velges i prioritert, nummerert rekkefølge. Det innebærer at
varamedlem nr. 1 alltid innkalles først, uavhengig av hvilket styremedlem som har forfall. Overtid vil det
bidra til at møtende vara har best kjennskap til styrets arbeid.
Selskapsavtalen

I

12 sier at styret skal ha tre nummererte varamedlemmer.

BKR konstaterer at selskapsavtalens regulering av valg av varamedlemmer til styret er i samsvar med
anbefalingen på området. For øvrig viser vi til kapittel 4.6 der vi har omtalt noen spørsmål knyttet til valg til
styret,

A.LO. Godtgjøring av styreverv

-

Kommunen bør ha en prinsipiell diskusjon om nivå på godtgj4ring qv styreverv, som bør ligge
grunn

for representantskopets fastsetting

til

av styrehonorqr.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 16,
Ringerike kommune har opplyst at representantskapets medlemmer godtgj6res i henhold til Ringerike
kommunes regulativ for representanter fra Ringerike kommune. Godtgjøring av styrets medlemmer
bestemmes av representantskapet. Det er vedtatt i begge kommuner at eierne også dekker
styrerepresentantenes møtegodtgjøring etter de samme satser som representantskapets medlemmer har,

Styreleder har opplyst at styremedlemmene har møtegodtgjØrelse, som følger politisk bestemte regulativer,
men ingen godtgjøring for styrearbeidet for øvrig.
BKR konstaterer at det i og for seg ikke er gjort en prinsipiell vurdering av nivået på honorarer, men peker
samtidig på at når styreverv ikke honoreres med annet enn møtegodtgjørelse, er en slik prinsipiell diskusjon
ikke så nØdvendig som den ellers kunne vært.
BKR nevner at i noen tilfeller sígnaliserer eiere også sine forventninger til hvordan daglig leder og andre i et
selskaps ledelse skal avlønnes. Slike signaler har Hole kommune og Ringerike kommune ikke gitt for

Ringeriksbadet lKS. BKR kommer tilbake til spørsmålet i kapittel 5.3 nedenfor.

4.tt.
-

Registrering av styreverv
Alle som påtar seg styreverv bør registrere seg på www.styrevervregisteret.no.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefalingnr. t7.
Søk på www.styrevervregisteret.no viser at to av de fem styremedlemmene i Ringeriksbadet IKS er registrert

der.
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4.L2. Oppfølging av eierstrateg¡en fra 20L5
- Føringer gitt i eierstrategi bgr fplges opp.
Som nevnt i kapittel 3.1, kan krav og anbefalinger i en eierskapskontroll dels bygges på lovkrav og
anbefalinger om hva som anses som god praksis for eierstyring i kommunal sektor. Mange av de forhold BKR
har undersøkt i denne eierskapskontrollen bygger på slike krav og anbefalinger.

Men krav og anbefalinger kan også bygges direkte på eierkommunenes egne forventninger til forholdet til
selskapet, typisk uttrykt i en eierstrategi.
For Ringeriksbadet IKS inneholder eierstrategien vedtatt i 2015 noen punkter som må omtales her.
Strategien oppstiller blant annet forventninger om årlige eiermøter og at selskapet skal utarbeide etiske
retningslinjer. Disse spørsmålene er behandlet i kapittel 4.3 o94.4 ovenfor, og på disse punktene er det

foreløpig ikke samsvar mellom selskapets praksis og eiernes forventninger.
Eierstrategien oppstiller dessuten et krav om at selskapet skal utarbeide en selskapsstrategi:
<Selskapsstrategi
Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet IKS å etablere
en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer, samt eiernes

eierstrategi.

>

Ringeriksbadet IKS v/ styrets leder har på forespørsel fra BKR oversendt dokumentet <Selskapsstrotegi
Ringeriksbadet IKS - Handlingsplon 2076-2A77)). Handlingsplanen tar utgangspunkt i de fire overordnede
målsetningene eierkommunene har gitt, se kapittel 4.1 om dette.

Til illustrasjon har BKR ¡nntatt følgende fra handlingsplanen, som knytter seg til eiernes målsetning om at
Ringeriksbadet skal ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne:
{.

ii

RINGË RIKSB"/ID ET
I

Selska psstrategi Ri ngeriksbadet IKS

-

Ha nd

I

ingsplan 20I.6

-

2Ot7

Visjon: Ringeriksbadet vil være det beste og triveligste aktivitetsstedet i distriktet
Mål: Ringeriksbadet skal være det beste og mest helsefremmende aktivitetstilbudet i distriktet.
Dclmål

Tiltak

1.

Styrkc flcrkulturclle grupper: lnfo på hjemmcsiden, lnfo om
voksenopplæringcn for nyc landsmcnn,

Â

h¡ et brcdt

folkchclsctilbud til
innbyggerc.

Ansvar

Gjennomforcr

Folkehclseplan i kommunener lntcgrerc bchov i handlíngsplancn

-

samarbeid mcllom Ringcriksbadet, kommuncnc og Ncttbuss
Få Brakar til å legge flere <kilometcrD t¡l strekníngen
HønGfoss - Vik via Røysê, alternatÍvt få <ruslebuss> til å gå mellom
Hverven og Helgelandsmoen,
Badcbuss

{til cksempel).

lnfomatericll på flcre språk, ínformasjonsvidco
Samarbeid med andre: Frisklivsehtralen, frivilligsentralen,

støttckontakter

BKR konstaterer at selskapet har utarbeidet en selskapsstrategi, i samsvar med eiernes uttrykte
forventninger. Styreleder har opplyst at handlingsplanen har blitt presentert for representantskapet og er
oversendt eierkommu nene,
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til at hvorvidt selskapets utarbeidede handlingsplan er i samsvar med det eierne
har uttrykt forventning om, er en vurdering som faller utenfor rammene av en eierskapskontroll.
For ordens skyld legger vi
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5. Samlet vurdering

5.1.

Problemstilling 1
Eierskapskontrollens første problemstilling er:

1.

UtØves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring?

viser til at Ringerike kommune foreløpig ikke har en overordnet eierskapsmelding. Dette er under arbeid

BKR

Det ble vedtatt en selskapsspesifikk eierstrategi i 2015. De to eierkommunene har vedtatt eierstrategier som
innholdsmessig ikke er helt like. Eierstrategien etterleves ikke fullt ut. Selskapet har foreløpig ikke utarbeidet
etiske retningslinjer. Selskapet har heller ikke retningslinjer for håndtering av habilitetsspørsmå1, eller
systematiske tiltak for å strukturere og sikre styrets kompetanse.
Representantskapet har ikke opprettet en reelt fungerende valgkomite som foreslår kandidater til styret, slik
selskapsavtalen forutsetter. Det er behov for tydeliggjØring av representantskapets ansvar ved valg til styret.
Bare

to av fem styremedlemmer er registrert på www.styrevervreg¡steret.no.

Samlet sett er det tale om avvik av en slik art og omfang at BKRs vurdering er at eierskapet i Ringeriksbadet
IKS ikke utøves i samsvar med etablerte normer for god eierstyring.

5.2. Problemstilling 2
Eierskapskontrollens andre problemstilling er:

2.

Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet
er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?

IKS

som sikrer at selskapets aktiviteter

Kommunene vedtok eierstrategi i 2015. Før dette fantes det i liten grad formaliserte forventninger til
Ringeriksbadet lKS. De observasjoner BKR har gjort må delvis forstås i lys av det.
Det avholdes ikke eiermøter utenfor representantskapsmøter.
Det er rom for forbedring når det gjelder informasjonsflyt til eierne. Ved ett tilfelle i 2OL7 har selskapet v/
styreleder orientert kommunestyret i Ringerike og formannskapet i Hole. Det foreligger ikke forventninger
om dlrekte orienteringer til politiske organer. Kommunen etterspør ikke selv om selskapet etterlever

eierstrategien.
Både kommunen og selskapet har opplyst at de har opplevd selskaps- og rapporteringsforholdene rundt
Ringeriksbadet som uklare, se nærmere under kapittel 5.3 om dette.
Som alt nevnt etterleves eierstrategien fra 2015 ikke

fullt ut.

BKRs samlede vurdering er at det ikke er etablert praksis mellom Ringerike kommune og Ringeriksbadet IKS

som sikrer at selskapets aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer.

5.3.

Andre forhold

arbeidet med eierskapskontrollen har BKR blitt kjent med forhold som vi finner det riktig å orientere om
rapporten, selvom spørsmålene isegselv ligger utenfordetsom skal undersøkes og besvares innenfor
rammene av en eierskapskontroll.
I

i

For det første: Det kan stilles spørsmål ved om selskapet har krevd for mye i merverdiavgiftskompensasjon.
Kontrollutvalget i Ringerike kommune har allerede bedt BKR gjøre undersøkelser rundt spørsmålet.
For det andre: Ringeriksbadet ble i sin tid finansiert delvis med bruk av spillemidler {<tippemidler>). Det er et
grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for private, fortjenestebaserte
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aktører. Dette innebærer at private, fortjenestebaserte aktører ikke kan hente fortjeneste fra et
spillemiddelfinansiert anlegg.
mener at det køn stilles spørsmål ved om driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS utfordrer
dette prinsippet, fordi det er tale om en driftsavtale med et aksjeselskap som innebærer økonomisk
kompensasjon for de tjenester aksjeselskapet yter. Styreleder i Ringeriksbadet IKS har i samtale opplyst at
det etter styrets vurdering ikke er grunn til å tro at driftsavtalen har vært lukrativ for Helgelandsmoen
BKR

NæringsparkAS. BKR understrekeratvi ikke harvurdertden økonomiske balansen idriftsavtalen som nå er
awiklet, og derfor ikke har grunnlag for et annet syn enn styreleder.
Spørsmålet vi stiller, er om det har eksistert tilstrekkelige systemer for å vurdere risikoen for at driftsavtalen

utfordrer forutsetningene for tildelingen av spillemidler.
For ordens skyld nevner BKR at vi har blitt gjort kjent med at

deti 2OO7 / 2008 skal ha blitt holdt et møte med
Kulturdepartementet om selskaps- og avtalestrukturen rundt Ríngeriksbadet. Kulturdepartementet kan i
særlige tilfeller samtykke til unntak fra prinsippet om private aktørers bruk av spillemiddelfinansierte anlegg.
Neermere undersøkelser rundt dette faller utenfor rammene av en eíerskapskontroll.
For det tredie: Både Ringerike kommune

vf ordføreren og Ringeriksbadet

IKS

v/ styreleder har i forbindelse

med eierskapskontrollen opplyst at man har opplevd selskaps- og rapporteringsforholdene rundt
Ringeriksbadet som uklare.
Ved egne sØk har BKR bragt på det rene at styreprotokoller fra Ringeriksbadet AS (altså erendomsselskapet)
viser at tidligere daglig leder i IKS'et har møtt i styremøter også der, og at styret i Ringeriksbadet AS har
protokollført at man er tilfreds med driften av anlegget. BKR leser dette som et konkret eksempel på den

uklarheten som både ordfører og styreleder har beskrevet. Etter BKRs syn er det lite naturlig at styret i AS'et
behandler spørsmål direkte knyttet til driften, med mindre driften er så dårlig at det truer IKS'ets mulighet til
å betale husleie til AS'et.
Styreleder i Ringeriksbadet IKS har videre opplyst at styret for Ringeriksbadet AS hele tiden har behandlet
regnskapet for Ringeriksbadet lKS. Da hun ble styreleder i 2At5, ble hun overrasket over dette, og etterlyste
på vegne av Ringeriksbadet IKS regnskapene, samtidig som hun stilte spørsmål ved hvorfor dette skulle

behandles i Ringeriksbadet AS. Styreleder har opplyst at disse spørsmålene skal tas opp med administrativ og

politisk ledelse i eierkommunene tidlig i 2018.
Vi understreker at dette ikke skal leses som en kritikk mot de private aktørene rundt badeanlegget, ettersom
kommunene sammen er majoritetseiere i Ringeriksbadet AS.
For det fierde: Styret for Ringeriksbadet IKS har på vanlig måte avgitt årsrapporter, som representantskapet

har behandlet. ,Ârsrapportene for 2010 til og med 2016 har opplyst at selskapet ikke har egne ansatte, og at
daglig leder er innleid fra Helgelandsmoen Næringspark AS,
BKR viser til at lKS-loven S 14 klart uttrykker at styret selv skal ansette selskapets daglige leder, og BKR
konstaterer at det ikke har blitt gjort. Dette har blant annet medført at styret for IKS'et ikke selv har hatt til
rådighet ett av de sentrale virkemidlene ovenfor selskapets daglige leder; fastsettelse av den daglige lederens
lønn og øvrige vilkår. Dette har blitt fastsatt av Helgelandsmoen Næringspark AS.

BKR nevner

videre at årsrapportene lest i sammenheng viser lønnsnivå og lønnsutvikling for daglig leder:
Ar

20tt
2012
2013
20L4
20L5
2016

Kompensasion (i hele tusen)
Kr 635 000
Kr 734 000
Kr 816 000
Kr 805 000
Kr 895 000
Kr 531 000

Som nevnt i kapittel 4.10 har Ringerike kommune ikke gitt signaler om hva man ser som et rimelig nivå for
godtgjøring, verken for styreverv eller for daglig leder i Ringeriksbadet lKS.
Buskerud Kommunerevisjon IKS
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går ikke dypt inn i problemstillingen her, men påpeker at realiteten er at styret for IKS'et i strid med IKSloven overlot til Helgelandsmoen Næringspark AS å ansette og fastsette daglig leders vilkår, og dessuten at
tabellen ovenfor for årene 20tt-29t5 viser en prosentmessig økning på lønnsnivå som ikke er helt vanlig i
kommunal sektor. BKR understreker at Helgelandsmoen Næringspark AS i og for seg har forholdt seg til
BKR

management-avtalen med Ringeriksbadet lK5.
Som tidligere nevnt er driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS nå sagt opp, som innebærer at de

ansatte, også daglig leder, nå har sitt ansettelsesforhold direkte i Ríngeriksbadet lKS.
For det

femte: De personene som Helgelandsmoen Næringspark AS, i samsvar med driftsavtalen, har ansatt

til å drive badeanlegget, har ikke hatt tariffuilkår. Styreleder i Ringeriksbadet IKS har opplyst at grunnlønna
har vært akseptabel, men at de ansatte har kommet dårlig ut på tillegg for kvelds- og helgearbeid, samt
ansiennitetsberegning. BKR nevner at da driften av badeanlegget ble konkurranseutsatt, sa
kravspesifikasjonen ingenting om at de ansatte skulle ha tariffvilkår. Styreleder i Ringeriksbadet IKS har
opplyst at det var l¡te fokus på dette spørsmålet før rundt 2015. Gjennom virksomhetsoverdragelse til
Ringeriksbadet IKS fra 1. januar 2018 får de ansatte tariffuilkår,

5.4. Avsluttende

merknader

giort nokså betydelige observasjoner av at praksis ikke er i
sarnsvar med anbefalinger om god eierstyring i kommunal sektor. ,Arsakene til dette er nok flere, og det faller
utenfor rammene av en eierskapskontroll å gjøre en inngående analyse av årsakspørsmåle! blant annet fordí
det vil kreve en rekke samtaler med tidligere nØkkelpersoner i og rundt Ringeriksbadet.
Som det går fram av kapittel 5, har BKR samlet sett

Men vi nevner at KS-anbefalingene om eierstyring, som danner mye av det normative grunnlaget for revisors
vurderinger, må sies å bygge på en tanke om at okfiyf eierskap er bra.

Med de undersøkelser BKR har giort, oppfatter vi det som nokså klart at eierkommunene i utgangspunktet
glkk inn iarbeidet med Ringeriksbadet med ønske om å være relativt passive deltakere. Dette har dels
kommet til uttrykk gjennom driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS (2010-2017), som blant
annet medførte at IKS'et ikke hadde egne ansatte. lforbindelse med eierskapskontrollen har både Ringerike
kommune v/ ordfØreren og selskapet v/ styreleder gitt uttrykk for at styret tidligere har holdt en relativt lav
profil.
Dette er i endring. Driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS er sagt opp, og Ringeriksbadet IKS har
nå selv overtatt driften av anlegget direkte. Styrets leder har klart gitt uttrykk for at det er forhold rundt
selskapet som må tas tak i, og dette arbeidet er igang. Kontakten med eierkommunene, både administrativt
og politísk, ser ut til å bli tettere enn den har vært før.
Under arbeidet med eierskapskontrollen har revisors samarbeid med både eierkommunene og
Ringeriksbadet IKS v/ styrets leder vært det beste.
BKR mener at de observasjoner og vurderinger vi har presentert i denne rapporten kan være nyttige

for både

eierkommunene og selskapet i det videre arbeidet.

***

Drammen, februar 2018

Ç'¿,t' ,,$.-L

Torkild Halvo
Leder forva ltn i ngsrevisjon
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Vedlegg L - Høringsuttalelser
Utkast til rapport ble 18. januar 2018 sendt på høring til Ringeriksbadet IKS v/ styrets leder og Ringerike
kommune vf ordf6reren Rapporten som gjelder Hole kommune ble sendt på høring til Ringeriksbadet v/

styrets leder og Hole kommune v/ ordfgreren. Ordføreren i Hole kommune leder representantskapet.
Ringeriksbadet IKS v/ styrets leder har i epost 8. februar 2018 meddelt at styret ikke har merknader
rapportens innhold.

til

Ringerike kommune v/ spesialrådgiver Sveinung Homme har i epost 8. februar 2018 meddelt at de
opplysninger rapporten bygger på er riktige, etter kommunens oppfatning.
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UTSKRIFT AV MØTEBOK
Saksbehandler
Bente Thalerud

Møtedato
23.02.t8

Saksnr
11/18

Eierstyring av Ringeriksbadet IKS

Vedlegg:

Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgets behandling:
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for rapporten.

Votering:
Sekretariatets forslag ble ensternmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:

Dokid:
1

801 8567

(17t227e-12)
Eierstyr¡ng av Ringeriksbadet

1. Revisors redegjørelse tas til orientering.

2.

Kontrollutvalgettar rapport om eierskapskontroll til orientering og oversender
denne til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og
selskapet.

Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018
Saksfremstilling:
Buskerud Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Ringerike og Hole
kommune giennomført eierskapskontroll knyttet til Ringeriksbadet IKS, med følgende
problemstillinger:

1.

Utøves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte noÍner for god eierstyring?

2.

Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets
aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?

Viser for øvrig til rapporten og sammendraget der.

Anbefaling:
Revisor vil redegiøre for rapporten i kontrollutvalgets møte23. februar.
Merknadene i rapporten bør følges opp.

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1249-1

Arkiv:

Rapport - vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av kommunen.

Beskrivelse av saken
Kontrollutvalget vedtok, etter henvendelse fra formannskapet i Ringerike kommune, å be
Buskerud Kommunerevisjon IKS vurdere spørsmål knyttet til momskompensasjon for
Ringerikebadet IKS.
Problemstilling og konklusjoner er nøye beskrevet i vedlagte rapport fra revisjonen av 18/2-18.
Rådmannens vurdering
Ut i fra dreiningen av Skatteetatens tolkning på området de siste årene, med de påfølgende
konsekvenser dette har hatt i andre saker, vil rådmannen gjennom styret og representantskapet
påse at de anbefalinger som rapporten konkluderer med blir fulgt opp.
Vedlegg
 Vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon ved Ringeriksbadet IKS, rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS.
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Rapport - vurdering av spørsrnål knyttet til momskompensasjon ved
Ringeriksbadet lKS.
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1.

Sakgrunn - kontrollutvalgets besfilling
Bakgrunnen for bestillingen kommer som følge av henvendelse fra formannskapet
Ringerike kommune til kontrolf utvalget i Ringerike kommune.
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Kontrollutvalget gjorde 13,november 20t7, sak 6L/1 7 følgende vedtak:
Kontrollutvdlget ber revisjonen vurdere spørsmål knyttet til momskompensasjon for
Ringeriksbadet lKS. Kontrollutvølget ber om tilbakeropportering innen februor 2078.

2.

Dokid:
1 801 8602
(17t227e-13)
Rapporl- vurderng av spørsmål
til monskomoensasjon

knytlet
Gjennomførlng av undersøkelsen
undersøkelsen er gjennomført av Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) som en foranalyse
og í hovedsak basert på opplysninger gjennom dokumentanalyse, møte med daglig leder i
Ringeriksbadet lKS, daglig leder i Ringeriksbadet AS og Hverven revisjon. BKR har også deltatt
på styremøte I Ringeriksbadet tKS sammen med Hverven revisjon.

Undersøkelsen er begrenset t¡l å gjelde den delen av Ringeriksbadet IKS som gjelder
svømmehallen og lkke kiosk og serveringsvirksomhet som er omfattet av
Merverd iavgiftsloven.
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Undersøkelsens formål og omfang
Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Ringeriksbadet rKS kan ha krevd
kompensasjon for merverdiavgift sorn er i strid med bestemmelsene í Lov om kompensasjon
av merverdiavgift for kom m un er, fylkeskom m uner m v, {kompensasjons loven).
Sentrale områder i undersdkelsen er hvilke tjenester som tilbys av Ringeriksbadet IKS og
hvordan man behandler inn gåen de merve rd iavgift .
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Siden kompensasjonsloven kom i 2AA4 har det vært noen endringer i loven som er, eller kan
være, avgjørende for Ringeriksbadet IKS sin rett på momskompensasjon,
Begrensningen i retten til kompensasjon fremkommer i lovens 5 4. Med virkning fra 1.1.200g

kom det inn et nytt punkt nr. 4 i andre ledd i denne paragrafen. Bestemmelsene går ut på at
kommune r, fylkeskom rnu ner, kommu na le foretak, interkom m u nale- eller
inteÉylkeskommunale sammenslutnigner etter kommuneloven eller annen kommunal
særlovgivning, ikke får rnomskomp dersom de driver ókonomisk aktivitet og denne
aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.
Dette var i utgangspunktet en bestemmelse man så for seg at ikke ville påvirke kommunal
tienesteyting i særlig grad, da man mente at omfanget av slik virksomhet var liten. Likevel
ser vi at det de senere årene nettopp er denne bestemmelsen skatteetaten og
Skãtted¡rektoratet benytter overfor kommunal virksomhet når det kommer til krav om
ti lba kebetaling av kompensert merverdiavgift ,

tillegg kom det L.7.2OtO inn en ny bestemmelse i Merverdiavgiftsloven om at det skulle
beregnes merverdiavgift med lav sats ved omsetning uttak og formidling av tjenester i form
av adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Ringeriksbadet IKS har foretatt en
vurdering av sin virksomhet og konkludert med at man ikke kommer inn under denne
bestemmelsen.
I

Ringeriksbadet IKS sin behandling av inngående merverdiavgift kn¡tettilsvømmeanlegget
vil bli vurdert opp begrensningene i kompensasjonsloven og uttalelser fra Skatteetaten og
Skattedirektoratet hvor disse bestemmelsene er benyttet.
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Kort beskrivelse av selskaper med tilknytning til Ríngerlksbadet

IKS

Helgeløn dsmoen N ært ng spo rk AS
Eier 46 7o av aksjene i Ringeriksbadet AS. Har hatt en driftsavtale med Ringeriksbadet tKS.

Vedtelctsfestet formâl er å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet til Helgelandsmoen
Næringspark enten gjennom fradeling og salg av eksisterende bygningsmasse eller gjennom
langsiktlge leleavtaler i eksisterende lokaler.
Selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og frivillig registrert for utleie av bygg eller
anlegg.

Rlngerlkshadet AS
Et AS som er registrert som kommunalt eid aksjeselskap mv. Eies av Hole kommune 27
Ringerike kommune 27 % agHelgelandsmoen næringspark AS 45 %.

0,6,

Selskapets vedtekstfestede formål er å oppføre, eie og fìnansiere Ringeriksbadet i
Helgelandsmoen Næringspark. Ringeriksbadet skel i sin helhet leies ut t¡l et anterkommunalt
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foretak som skalforestå drlften av Ringeriksbadet. Ringeriksbadet AS vil når det er ferdig
oppført forestå utleie av hele badeanlegget til det interkommunale selskapet,
Selskapet er reglstrert i Merverdiavgiftsregisteret og

frivillig registrert for utleie av bygg eller

ánlegg.

ßíngeriksbødet IKS
Ringeriksbadet IKS er et interkommunalt selskap etter lov om lnterkommunale selskaper.
Deltakere i IKS'et er Hole kommune og Ringerike kommune med 50% eierandel hver.

Vedtektsfestet formål er å drifte badeanlegget Ringeriksbadet. Selskapet leier, gjennom
egen leiekontrakt med Ringeriksbadet AS, hele badeanlegget på Helgelandsmoen for en
periode på 40 år.
Selskapet er registreft i Merverdiavgiftsregisteret i tillegg til å være omfattet av Lov om
kornpensasjon av merverdiavgift for kommuner, flilkeskommuner mv.
Act¡c Norge AS
Treningssenter som ligger i tilknytning til Ringeriksbadet. Actic har ikke eget
garderobeanlegg og det er inngått en avtale rnellom Ringeriksbadet og Actic som sikrer Actic
sine medlemmer et <medlemskapr ved badeanlegget. Ringeriksbadet mottar et avtalt beløp
per medlem per måned for retten til å benytte alle fasiliteter ved Ringeriksbadet. Dette
vederlaget behandles som normal inngangsbíllett til badet. Hvorvidt man benytter seg av
fasilltetene er ikke avdØrende for vederlaget.
Se

lskapet

e

r registrert i M e rverd avgift s registeret.
i

5.

Utredning av organisas¡onsform med tanke på merverdiavgift
forbindelse med utredning av organisasjonsformer for Ringeriksbadet ble det lag vekt på
hvordan man kan (kunne) ndytralisere effekten av merverdiavgift. I dette arbeidet ble det
gjort avklaringer i form av skriftlig korrespondanse og møter med Buskerud
Fylkesskattekontor.
I

Arbeidet endte i at man etablerte et eksjeselskap som skulle bygge badeanlegget, for så å
leie dette ut til Ringeriksbadet lKS. En slik organisering oppfylte kravene til at AS'et kunne
frivillig registrere seg for utleie av fast eiendom etter daværende forskrift 1.17 t¡l mvaloven.
Det er i form av svarbrev fra Buskerud Fylkesskattekontor bekreftet at denne organiseringen
medfører at Ringeriksbadet AS kan fradagsføre inngående merverdiavgift på sine utgifter
både til oppføring og drift av bygget, og beregne utgående merverdiavgift på husleien til
Ringeriksbadet lKS,
svarbrev fra Buskerud Fylkesskattekontor datert 5. oktober 2007 omtales Ringeriksbadet
som et KF. Dette har ingen betydning i vurderlngene da både et KF og et IKS er selskaper er
I
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v¡rksomheter etter kornpènsasjonsloven S 2 a) og b), og oppfyller således kravet til frivillig
regístrerin g for utleier.

juli legger de avslutningsvls tll at
kompensasjon innrømmès ukun med de begrensinger som eller fremkommer av loven>, ogi
svarbrev 5, oktober legþer de til at Ketter kompensasjonsloven I 4 ytes kompensosjon bare i
I Euskerud Fylkesskattekontor sitt svarbrev av 9.

den utstrekning en anskaffelse skjer til bruk i den kompensasionsberettìgede virksomheten>,
Brevene fra fylkesskattekontoret omtaler ikke nytt punkt 4 i kompensasjonsloven $ 4 andre
ledd som med virkning fra 1.1.2008 selv om dette ifplge pertene har vært diskutert ¡ møtene.
Den 25, november 2010 rettet Ringeriksbadet lKS, etter anmodning fra selskapets revisor,
Hverven revisjon AS, en skriftllg forespørsel t¡l Skatt Sør om Rlngeriksbadet IKS rett til

kompensasjon påvirkes av bestemmelsene vedrørende avgrensning mot virksomhet som
drives eller kan drives i konkurranse med andre.
Dette brevet ble aldri besvart av Skatt SØr, men selskapets revisor purret opp saksbehandler
på telefon og fikk bekreftet at det ikke skulle innebære noen begrensinger for
merverdiavgiftskompensasjonen for Ringeriksbadet lKS. Dette var også det samme svaret de
fikk ved henvendelse på prinsipielt grunnlag som ble gjort til skatteopplysningen hos

skattekontoret.
Med utgangspunkt i avklaringene over har Ringeriksbadet IKS krevd L00 % kompensasjon for
utgifter knyttet til svØmmehallen, Utgifter knyttet til avgiftspliktig virksomhet har blitt
behandlet etter merverdi avgift sloven.

6.

Aktiviteter ved Ringeriksbadet
Ut i fra avholdte møter og informasjon på Ringeriksbadet sine hjemmesider, benyttes badet
til flere <formål>.
Det fremkommer av badets egne hjemmesider at anlegget benyttes

o
o
r
r
r

til:

Skolesvømming
Vanngymnâst¡kk med fysioterapeut - i regi av Badet Helsesenter
Svømmetren¡ng - Ringerike svømmeklubb
Svdmrnekurs for barn
Badebursdag (bad så mye du vil og spis en god middag)

Det fremkommer at skolene benytter seg av Ringeriksbadet på dagtid mandag til fredag
08:3G14:00, men at de ikke benytter hele anlegget, og at det sarntidig er åpent for
betalende gjester.
Flere av aktivitetene over vil være med på å påvirke Ringeriksbadet IKS sin
kom pensasjonsrett.
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Utvikling av tolkningen av kompensasjonsloven $ 4
Ut i fra vår kjennskap til <kommune Norger og de saker som har kommet opp de siste årene
ser vi en klar endring i tolkningen av begrensningene i kompensasjonslovens $ 4.

etter at konkurransebestemmelsen ble ¡nntatt i kompensasjonsloven, var
det få eksempler på tilfeller hvor denne kom til anvendelse. Både r<økonomisk aktivitetr og
<i konkurranser blir i dagens saker tolket langt strengere enn det som ble kommunisert på
forskjellige ku rs innenfor merveridavgiftsområdet, så sent som i 2010. Skatteetaten har de
senere årende krevd store summer kompensert merverdiavgift tilbakebetalt nettopp med
henvisnin g til den ne bestemmelsen.
De første årene

Den mest kjente saken av disse er Lustrabadet hvor det foreligger en tingrettsdom. I tillegg
til denne saken som har vært i retten, har Skatteetaten flere saker mot

badeanlegg/svømmeanlegg hvor de krever kompensert merverdiavgift tilbakebetalt. Felles
for disse sakene er at de mener at det drives Økonomisk akt¡vitet som er eller kan være i
konkurranse med andre som ikke har kompensasjon,
I korte trekk legger Lustra-dommen og uttalelserfra Skattedirektoratet til grunn at
publikumsbading mot vederlag regnes som økonomisk aktivitet. Det er her viktig å presisere
at den lovpålagte svpmmopplæringen i grunnskolen anses som kompensasjonsberettiget
selv om svømmeanlegget også har betalt publikumssvØmming.

Skattedirektoratet h¿r i brev datert 2,5,2017 behandlet en klagesak hvor de argumenterer
strengere, eller mer snevert, enn det vi har sett i tidligere uttalelser. Det legges sterk vekt på
at et sentralt hensyn bak'kompensasjonslovens $ 4 annet ledd nr,4 er at kommunen ikke
skal ha to finansieringskilder for sin aktivitet, dvs, både billettinntekter og kompensasjon,
mens den private som kan tilby samme, substituerbare tilbud kun kan finansiere sin
virksomhet med billettinntekter mv. Skattedirektoratet uttaler ogsâ; <betoling for bruk ov
idrettsonlegg (herunder svømmeholl) har videre slik ví ser det en konkurranseflate ikke bore
mot prívote svømmeholler, men også andre potensielle private kommersielle oktlvitetstilbud
som treningsstudio, andre treningstílbud, klatreparker med videre ¡¡.
Når det kommer til dkonomisk aktivitet legges det etter vår vurdering til grunn en strengere
tolkning enn det som er tilfellet innenfor kulturområdet. Skattedirektoratet kommenterer
også at Fínansdepartemenetets fortolkningsuttalelse 27. junl2016 gjelder for kultur og ikke

for utØvelse av idrett. Kultur og idrett er unntatt merverdiavigftsloven etter to forskjellige
paragrafer,
Det legges stor vekt på at det er en vurdering av virksomhetens art som vil være avhengig av
om det foreligger aktivitet. Virksomhet sorn etter sin art består i salg av varer og tjenester på

et marked, vil ¡ utgangspunktet anses som Økonomisk aktivitet.
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I nevnte sak ble det konkludert med at publikumsbading var ókonomisk akt¡vitet selv om
billettinntektene kun ut$orde 28o/o av kostnadene til drift og kapitalutgifter som kan

henføres t¡l akt¡viteten. Billettprisene i dette tilfellet er også ca halvparten av billettprisen
ved Ringeriksbadet.
Når det gjelder skolesvømming så har denne aktiviteten gjennomgående vært ansett som
kom pensasjonsberettiget.

8.

Oppsummering oß konklusjon

Ringeriksbadet IKS har krevd 100 % kompensasjon for merverdiavgift knyttet til driften av
badeanlegget fra oppstart og frem til dags dato, Dette er slik vi ser det i tråd med de
avklaringer som ble gjort med Buskerud fylkesskattekontor i 2007, og fulgt opp av foretaket
med skriftlig henvendelse til Skatt Sør hØsten 2010.
Ut i fra den tolkningen Skatteetaten og Skattedirektoratet legger til grurrn ved vurdering av
retten til kompensasjon for merverdiavgift knyttet til svØmmeanlegg de senere årene, er vi
av den oppfatning et man vil kunne komme

til en annen konklusjon enn det som

fremkommer av brevene fra 2007.
Etter vår vurdering vil Ringeriksbadet IKS ha forholdsmessig kompensasjon etter Forskrift om
kompensasjons av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. $ 9. Med dette mener
vi at Ringeriksbadet vil ha kompensasjonsrett for den andelen av virksomheten som antas å
gå med til skolesvømming, mens man ikke vit ha rett på kompensasjon for den andelen som
er knyttet til publikumsbading. Praksis ved utregning av bruk er at dette gjpres på timebasis
per areal.
Ringeriksbadet IKS må gjennomgå bruken av ãrealene for å dokumentere hvor stor andel av
bruken av badet sorm er innenfor kompensasjonsområdet.
Det er på det rene at det har skjedd en lovendring ¡ etterkant avtidspunktet for at
uttalelsene fra Buskerud fylkesskattekontor ble avgitt, og at mân derfor kan bli møtt av at før
endringen kom så var det rett til kompensasjon, og konklusjonene fra skattekontoret var i
ffåd med daværende bestemmelser i kompensasjonsloven.
Det faktum at Skatt 5ør ikke har svart opp skriftlig henvendelse på konkret forespørsel om
man blir rammet av konkurransebestemmelsene I kompensasjonsloven $ + kan tyde på at
Skatteetaten på det tidspunktet ikke har hatt noen klar formening om hvordan de skulle

tolke bestemmelsen.
Vi er kjent med at Hverven revisjon har sendt brev til styret og daglig leder i selskapet hvor
de ber om at det foretas en beregning sorn kan dokumentere Økonomien i
publikumsbadingen, herunder en vurdering av hvordan kostnadene kan fordeles mellom
skolesvømming og publikumsbading. I tillegg må man kartelegge bruken av arealene da det
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er dette som er utslagsgivende for å anslå hvor stor del av virksomheten som havner
innenfor kompensasjonsom rådet.
Vi vil også presisere at Ringeriksbadet IKS (og Hverven revisjon AS) etter vår vurdering har
gjort det man kan for å søke avklaringer om bestemmelsen som kom 1.1,2008 var gjeldende

for Ringeriksbadet tKS.
Det ble i 201.0 sendt skriftl¡g henvendelse, men henvisning tíl to tidligere svarbrev fra
Buskerud Fylkesskattekontor, hvor man konkret ber om en tilbakemelding på om
bestemmelsene gi r begrensing i kompensasjo nsretten.

9.

Anbefaling
Ut i fra dreiningen av Skatteetatens tolkning på området de siste årene, med de påfølgende
konsekvenser dette har hatt i andre saker, bør det foretas en giennorngang av
Ríngeriksbadets aktivitetet opp mot regelverket for merverdiavgift og kompensasjonsrett. Vi
anbefaler kontrollutvalget i Ringerike komrnune å ta opp forholdet med rådmennene i de to
eierkommunene Ringerike og Hole. Det bør vurderes å innhente juridisk kompetanse
innenfor avgifts- og kompensasjonsrett for en vurdering av hvordan man skal forholde seg til
dagens tolkning av regelverket, samt på vegne av selskapet stå for den videre dialog og
avklari n ger overfor Skatteetaten.
Vi mener at dette er nødvendig for å unngå en potensielt, uheldig økonomisk konsekvens for
Ringeriksbadet IKS med de ringvirkninger dette kan innebære for eierkommunene.

Med vennlig hilsen
B

\

uskerud Kommunerevisjon IKS
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Rapport
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-

vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon ved Ringeriksbadet

Vedtak i kontrollutvalget:

2.

1.

Revisors redegjørelse og rapportering tas til orientering.
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding i løpet av 2018

3.

Revisors rapportering oversendes til kommunestyret med følgende innstilling

Kommunestyret tar saken til orientering.
Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av kommunen.
Forslag til vedtak:
Revisors redegjørelse tas til orientering.

Behandling:
Brev av 18.02.2018 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS var sendt til
kontrollutvalgets medlemmer.
Leder regnskapsrevisjon Kirsti Finstad informerte om rapporteringen.

Votering:
Leders endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

SAKSFREMSTILLING:

Dokid:
1 801 8601
(17t227e-13)
Vurdeilng av mva-komPen6as¡on vêd
Ringer¡ksbadet IKS

Kontrollutvalget vedtok blant annet følgende i møte 13.11.2017 , sak 61117 Henvendelse fra
þrmannsknpet:
Revisor bes å vurdere spørsmål lcnyttet tíl momskompensasjonfor Ringeriksbadet IKS.

Kontrollutvalget ber oÍn en tilbakerapporteríng ínnenfebruar 2018.

Vedtaket ble fattet i lukket møte.

Sekretariatet har fått opplyst av revisor at tilbakemelding vil bli ettersendt eller delt ut i møtet.
Revisor vil være til stede for å redegjøre nærrnere for saken.
Sekretariatet foreslår at revisors redegiørelse tas
vedtakspunkter vurderes i møtet.
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til orientering og at eventuelt forslag til ytterligere

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1033-1

Arkiv:

Bruk av avsetning for hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere og personer som er
nær ved å bli det.
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til nødvendig klargjøring/ombygging/oppussing
av egne lokaler for å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom kan konsultere
kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale.
2. Formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet.
Tiltakene søkes knyttes opp i mot eksterne tiltaksarrangører som allerede er godkjent
for VTA-plasseri. Tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med aktuelle
tiltaksarrangører.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret fattet i sitt møte 8.3.2018 i sak 15/18 følgende vedtak:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annulleres.
2. Formannskapet følger opp utvalgets forslag i 14 punkter og kommunestyrets vedtak
om avsetning på kr 3 mill. for hjelpetiltak over for sosialhjelpsmottakere og personer
som er nær ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018
3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med tydelige
forventninger og styringssignaler til selskapet.
Kommunestyrets vedtak pkt. 1 innebærer at kommunestyrets vedtak 30. november i sak
133/17 er førende for videre framdrift. Kommunestyret vedtok den 5.4.2018 i sak 29/18
«Eierstrategi Menova», et revidert strategidokument med tydelige forventninger og
styringssignaler til selskapet, og dette punktet oppfattes derfor som realisert. Denne saken
svarer derfor ut vedtaksteksten:

i

Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser

«Det avsettes kr 3 mill. som en reserve i 2018 for hjelpetiltak overfor sosialhjelpsmottakere
og personer som er nær ved å bli det. Reserven disponeres av formannskapet til tiltak
foreslått av rådmannen eller av formannskapet selv».
Beskrivelse av saken
I kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble det vedtatt å sette ned et «ad-hocutvalg»
med følgende mandat:
Kommunestyret nedsetter et ad.hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere
som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle
arbeidstreningsbedriftene kan brukes til til kommunale oppgaver for å hjelpe
sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid. Utvalget skal også redegjøre for hvordan
disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale etater i dag og hva som bør kunne
overføres arbeidsmarkedsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger for sekretærfunkajonen.
Følgende ble oppnevnt av kommunestyret:






Arnfinn Holten (Krf) – leder
Runar Johansen (H)
Iren Rannekleiv (AP)
Axel Sjøberg (SV)
Nanne Kristoffersen (Sol)

Utvalget beregnes i resten av saksframstillingen som «Holtenutvalget».
«Holtenutvalget» fremmet et forslag til tiltak i 14 punkter når det gjaldt framtidige arbeids- og
aktivitetstiltak. Saken ble utsatt i formannskapet, og tatt opp igjen etter en høringsrunde i
kommunestyrets budsjettbehandling i sak 133/17. Rådmannen vil først kommentere status på
disse tiltakene.
1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på
Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere
sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom
det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV
om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges
det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det
beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra
tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten
2017.
Status: Lavterskeltilbudet «aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» var
etablert på Gamle Follum brannstasjon. Da tiltaket ble opprettet, var det 40-50 personer
som benyttet seg av dette. Nå er alle avklart og gått over i statlige oppfølgingstiltak, og
tilbudet er derfor avviklet.
2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger
motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv. Denne
gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som gjør
kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte opplever seg
verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at oppfølging av
denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift.

Status: Ikke avklart.
3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående skole.
Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange ulike
tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må yte et
samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens nåværende
lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i Ringerike. Dette må
bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få veiledning der og da. Da må
Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre lokaler.
Status: Ikke avklart.
4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasserii ved arbeidsmarkedsbedriftene på
Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet.
Status: Dette er i ferd med å realiseres. Ringerike kommune hadde 37 plasser ved
arbeidsmarkedsbedriftene, - dette økes nå med 12 plasser. Nav søker å følge opp denne
satsingen, slik at tilbudet til enhver tid speiler det faktiske behovet i kommunen.
5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de
trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for disse.
Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir raskere å gå
opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette.
Status: Innvandrerbefolkningen øker stadig i Ringerike. Flere av disse har utfordringer
med å lære seg norsk, og ofte har de ikke den kompetansen som etterspørres av aktuelle
arbeidsgiverne i distriktet. I 2018 vil 100 flyktninger gå ut av introduksjonsordningen i
Ringerike. De som ikke kommer seg i arbeid, vil utgjøre en vesentlig kostnad for
kommunen i form av økonomisk sosialhjelp. Det er derfor viktig at flyktningene ikke bare
blir integrert i samfunnet generelt, men også i arbeidslivet. Det foreligger ingen planer
om å avvikle språkcafen.
Det vil bli fremmet en egen politisk sak våren 2018, med en fullstendig oversikt over
hvordan de som blir ferdige med språkopplæringen følges opp videre.
6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks til
tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og
arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid eller
som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom
integreringstilskuddet.
Status: Dette arbeidet kan antagelig løses best ved et tettere samarbeid mellom NAV og
Læringssenteret. Forberedelse til et arbeidsliv etter introduksjonsprogrammet vil være
svært viktig, og aktørene må ha fokus på å dreie tilbudet mot arbeid i siste del av
programmet. Dette arbeidet er igangsatt, og følges opp av NAV.
Ringerike kommune og NAV er en del av et nasjonalt forskningsprosjekt innen dette
tema, og som varer ut året. Aktørene har fått midler til å drive opplæring i to år. Dette er
ii

Arbeidsforberedende trening (AFT). Tidligere plasser i «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» er i hovedsak
konvertert til plasser i dette tiltaket. Arbeidsforberedende trening er ment for personer som trenger bred og
sammensatt oppfølging for å vinne innpass i arbeidslivet, og et enstemmig storting har gått inn for å satse på
tiltaket.

et tungt arbeid, men virkningsfullt. Det forventes at NAV bruker disse føringene og dreier
penger til å videreføre disse tiltakene.
7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
bør fortsette, og også utvides etter at forsøksperioden er over. Kunnskap fra prosjektet
bør brukes i lignende arbeid i kommunen.
Status: Nasjonalt blir stadig flere familier avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid.
Det betyr at flere barn vokser opp i stadig trangere kår. Forskning viser at barn fra disse
familiene er overrepresentert når det gjelder «drop out»-problematikk, helseutfordringer
og «utenforskap». Dette vil igjen kunne generere økte sosialhjelpsutgifter over tid.
For å hjelpe de voksne i familien ut i arbeid og barna i aktivitet, må kommunen arbeide
helhetlig og systematisk med familiene. Bokostnader i en viss størrelsesorden, genererer
også behov og rett til supplerende sosialhjelp. Det er derfor viktig med tiltak som kan
redusere boutgiftene for visse grupper. Startlånordningen er her et viktig verktøy, og
Ringerike kommune brukte over 100 mill. kroner på ordningen i fjor. Tilsvarende beløp
er tenkt disponert i 2018.
8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen
bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning.
Det settes av kr. 100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år.
Status: En slik bevilgning vil måtte innarbeides i budsjett og handlingsplan.
9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært
arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes til.
Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det bør
samarbeides med næringslivet om det.
Status: Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene
og endringen fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen
fagutdanning og innen høyskole- og universitetsstudier.
Det er allikevel en stor utfordring at det ikke i særlig grad finnes arbeidsplasser til svært
mange av de arbeidsledige, fordi de ikke har tilstrekkelig kompetanse. Mange av disse vil
også vanskelig greie å tilegne seg den kompetansen som etterspørres. Det må også
arbeides med å etablere bedrifter i regionen som vil ha god nytte av arbeidskraft uten
helt spesiell kompetanse, og hvor ønsket kompetanse kan læres og utvikles gjennom
arbeid i bedriften.
10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe sosialhjelpsmottakere
har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS, videregående skole,
Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester.
Status: Disse tjenestene er godt kjent i kommunen, og benyttes der det er hensiktsmessig.
11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at
videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten.
Status: Fylkeskommunen er gjort kjent med problemstillingen og ønske fra kommunen.

12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i tillegg
til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det.
Status: Det kan virke lukerativt å etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i
tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak i forhold til nevnte målgrupper kunne settes inn
når det er behov for det. Det er allikevel problematisk å etablere slike fond på grunn av
reglene for ubundet driftsfond. I forhold til kommune- og regnskapsloven må slike fond
knyttes til spesielle/spesifikke formål. Slike fond kan da ikke videreføres eller skjermes dersom
kommunen går mot underskudd. Etablering av en mulig «reserve» bør da heller være
generell, og ikke knyttes opp i mot tiltak spesifikt rettet mot de områder Holtenutvalget her
foreslår.
13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med
budsjettet 2018.
Status: I budsjett 2018 er det satt av en reservepost til tiltakene på 3 mill. kroner.
Avsetningen disponeres av formannskapet.
Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for
sosialhjelpsmottakerne følges opp.
Rådmannens vurdering
Kommunestyrets vedtak om å fremme sak for formannskapet 20. mars var ikke realiserbart på
grunn av det tidsaspektet som legges til grunn. Rådmannen tillater seg derfor å fremme saken
for formannskapet i møte 24. april.
Som det framgår av statusrapporten innledningsvis, er de fleste at Holtenutvalgets forslag
iverksatt. Rådmannen er tilfreds med at det kommunale tiltaket rundt aktivitetsplikt nå er
overflødig, og at denne gruppen nå er over på statlige tiltak. Dette fordi det er mest
regningssvarende, både for tiltakskandidat og for kommunen.
Dersom tilbudet igjen skulle bli aktuelt (rådmannen vil følge dette nøye), bør det vurderes å
finne egnede lokaler nærmere sentrum. Rådmannen anbefaler ikke å benytte «Regnbuens
lokaler», da dette bare vil generere et nytt plasseringsbehov for denne virksomheten.
Brukergruppen her er svært sårbar, og rådmannen ønsker ikke at denne gruppen belastes
ytterligere.
Svært mange av utfordringene til innbyggere som er avhengige av stønader fra NAV og
spesielt økonomisk sosialhjelp, har som regel oppstått før de søker NAV om hjelp og
veiledning. Dette viser hvor viktig at den forebyggende innsatsen i kommunen er.
Når det gjelder ungdom som har behov for hjelp fra NAV, har de fleste av disse utfordringer
med psykisk helse, rusproblematikk, «drop out»-problematikk fra skoleverket og/eller
familieproblemer. Tiltak må settes inn tidligere, gjerne allerede i barnehage og/eller grunnskole,
slik at utfordringer i ung alder blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt og ikke senere når
utfordringene eskalerer og massiv hjelp må settes inn.
Det er i den anledning nødvendig at NAV har et godt samarbeid med aktører innenfor
utdannings- og helsesektoren, og kanskje spesielt innenfor området rus og psykisk helse.

Holtenutvalget har diskutert om et eget kontor for ungdom bør opprettes. Eksempelvis har
kommuner som Drammen, Kongsberg og Lier opprettet slike kontorer sentralt iii.
Rådmannen synes det er viktig å presisere behovet for tverrfaglig ansvar og arbeid. Mangel på
arbeid er ofte en liten del av det problemkomplekset mange strever med, og kommunen bør
ikke tillate seg å fokusere på snevre deler av årsaksforholdene. Å forsøke å ensidig hjelpe en
person med arbeid, når problemene forårsakes av vanskelige familieforhold, psykiske lidelser,
«drop-out»-problematikk fra skoleverket forsterket med missbruk av medisiner og rusmidler,
vil aldri lykkes. Problemene må identifiseres tidlig nok og tiltakene iverksetter på et tidspunkt
der vedkommende faktisk «er i posisjon» for å motta adekvat hjelp og støtte.
Enkelte store og vanskelige problemstillinger har ikke funnet sin løsning. For å kunne
identifisere problemer og behov på riktig tidspunkt, bør det vurderes å samle kompetanse fra
de ulike aktører i et felles kontaktpunkt der ungdom kan møte tjenestetilbudet uten timeavtale.
Målet må være å sette inn hjelp tidlig for å unngå at problemer vokser seg så store at det blir
behov for omfattende tjenester.
Et slikt kontaktpunkt vil kunne organiseres som et møtested for unge som trenger hjelp
og/eller veiledning fra ansatte fra de forskjellige kommunale enheter som arbeider med disse
problemstillingene daglig. Et slikt kontaktpunkt behøver således ikke å generere ytterligere
driftsutgifter (dersom dette legges til vakant kommunale bygningsmasse), men vil trenge noe
investeringsmidler til klargjøring/oppussing. Et aktuelt sted, både i forhold til det
bygningsmessige og til beliggenhet, vil etter rådmannens syn kunne være «paviljongen» ved
Eikeli skole, som blir disponibel 2.2.2019.
På et slikt sted bør antagelig alle fagområder som NAV, jobbeksperter, barnevern, rus og
psykisk helse, ungdomshelsetjenesten, oppfølgingstjenesten (fylkeskommunen),
psykologtjeneste, ungdomskontakten, folkehelseressurser, frisklivskoordinator og skole være
representert/lett tilgjengelig. Ikke nødvendigvis samtidig, men til faste tider.
Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene, og
endringene fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen fagutdanning og
innen høyskole- og universitetsstudier. De neste årene vil det bli stor etterspørsel etter enkelte
fagutdanninger i distriktet. Det er viktig at de som ønsker å arbeide og bo på Ringerike gjøres
oppmerksom på dette og at det oppmuntres til denne type utdanning.
Det er grupper i befolkningen på Ringerike som ikke har, og som også vanskelig vil kunne
tilegne seg den kompetansen som etterspørres. Det er en stor utfordring at det ikke i særlig
grad finnes arbeidsplasser til svært mange av de arbeidsledige, fordi de ikke har tilstrekkelig
kompetanse. Det bør arbeides med å etablere bedrifter i regionen som vil ha god nytte av
arbeidskraft uten helt spesiell kompetanse, og hvor ønsket kompetanse kan læres og utvikles
gjennom arbeid i bedriften. Kommunen er distriktets største arbeidsplass, og det bør i samråd
med fagforeningene vurderes om ikke Ringerike kommune også i større grad bør tilby arbeid
for denne gruppen. Dette gjelder både i forhold til ordinære tilsettinger og i forhold til
praksisplasser.
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«Ungdomstorget» i Drammen er for unge mellom 13 og 25 år. Dette er et tilbud hvor ungdom kan komme
uten timeavtale. Målet er å klare å hjelpe tidlig, for å unngå at problemer vokser seg så store at det blir behov
for omfattende tjenester. Dette er et tverrfaglig tilbud hvor, NAV, barnevern, avdeling for rus og psykisk helse,
ungdomshelsetjenesten og Oppfølgingstjenesten(fylkeskommunen) er representert.

Enkelte grupper vil trenge helt spesielt tilrettelagte tiltak, særlig der problemstillingene har sitt
opphav i rusproblematikk eller nedsatt psykisk helse. Dette er komplekse og
kompetansekrevende utfordringer. Kommunens tjenestetilbud er forsterket i et godt samarbeid
med eksterne aktører (Blå Kors v/StjerneGruppen og Fontenehuset) som i dag gir gode
supplerende tilbud på området, basert på bl.a. kommunale tilskudd.
Noen sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i de ordinære
arbeidstreningsprogrammene for så å gå over i ordinært arbeidsliv. De trenger motivasjon til å
stå opp om morgenen, til å forstå arbeidslivets «spilleregler» osv. Tradisjonelt har tilbudet til
denne gruppen vært trening gjennom arbeidslag som utfører oppgaver for kommunen. Det er
viktig at slik trening oppleves som positivt, og at den enkelte opplever seg verdsatt og
ivaretatt. Det finnes sikkert også andre gode måter å gi slike tilbud på, enten i kommunal regi,
eller at oppgaven settes bort ekternt.
Kommunestyret har bevilget tre mill. kroner i 2018 som en avsetning for hjelpetiltak for
soaislhjelpsmottakere og andre som står i fare for å bli dette. Rådmannen vil anbefale at det
ikke iverksettes tiltak som genererer en permanent økning av driftsutgiftene til formålet, da
tiltakene ikke nødvendigvis kan videreføres i årene som kommer.
Statusrapporten relatert til Holtenutvalgets forslag til tiltak (se «Beskrivelse av saken»)
indikerer klart at det er pkt. 2 og 3 i forslaget som nå bør ha formannskapets oppmerksomhet,
og bruken av kommunestyrets ekstrabevilgning til formålet bør etter rådmannens syn
konsentreres mot disse to tiltakene.
Rådmannen vil derfor anbefale at formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til nødvendig
klargjøring/ombygging/oppussing av egne lokaler for å etablere et kontaktpunkt/møtested der
ungdom kan konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale.
Videre at formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet. Slike tiltak kan kjøpes hos aktuelle eksterne tiltaksarrangører, og
rådmannen vil anfale at tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med disse.
Dersom slike tiltak knyttes opp i mot eksterne tiltaksarrangører som allerede er godkjent for
VTA-plasser, vil kommunen unngå å komme i konflikt med lovverk og anskaffelsesreglement
ved å gjennomføre en konkurranseutsettting med begrensninger. Dette utelukker ikke at
tiltaksarrangører utenfor kommunen vil kunne være aktuelle.
Ved disse to forslagene vil formannskapets ekstrabevilgning på kr. 3 000 000,- være disponert.
Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 14.03.2018
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/958-2

Arkiv: 661

Sak: 29/18
Saksprotokoll - Adgangskontroll kommunale prosjekt
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering
som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018:
Et forent Hovedutvalg (HMA) foreslo følgende forslag:
«HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering
som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt».
Avstemming:
Hovedutvalgets (HMA) forente forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA)
innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/958-1

Arkiv:

Adgangskontroll kommunale prosjekt
Forslag til vedtak:
1. Det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistering som skal
benyttes i kommunale investeringsprosjekt
2. Kr 109 000,- eks mva til kjøp belastes utbyggingsenheten sitt driftsbudsjett

Innledning / bakgrunn
Det er et krav fra byggherreforskriften om å innføre elektronisk mannskapsregistrering på
kommunale prosjekt og investeringsprosjekt. Kommunestyret har bedt rådmannen om å
undersøke systemer og kostnader ved å innføre dette.
Beskrivelse av saken
Dette er utstyr som ivaretar elektronisk mannskapsregistrering på anleggsplasser. Både mobile
og faste. Utstyret ivaretar lovkravet i Byggherreforskrift §15 av 1.juli 2017 for alle typer bygg
og anlegg. Infobric systemet brukes på ca 10 000 byggeplasser.
Med dette systemet vil kommunen som byggherre ha full oversikt over hvem som befinner seg
inne på byggeplassen til enhver tid og kan hente ut lister på dette. Systemet registrerer
tilstedeværelse med det lovpålagte HMS kortet.
Det er flere systemer som ivaretar elektronisk mannskapsregistering, men felles for dem alle er
at det er Infobric som leverer utstyr og løsninger til stort sett alle slike anlegg. Det finnes også
andre leverandører som tilbyr slike systemer men de bruker også Infobric’s sitt utstyr.
Økonomiske forhold

-

Registreringsboksen som man må ha er en engangsinvestering og koster kr 9.900,- eks mva.
Registeringsboksen er da kommunens eie.
Driftskostnaden pr. boks når den er i bruk er en månedsleie for oppkobling av trådløs
kommunikasjon mellom registreringsboksen og databasen med mannskapsregisteringen. En
avtale om mannskapsregistrering må inngås for hvert prosjekt.
Driftskostnaden er for hvert prosjekt kr 12-14 kr/dag. Driftskostnaden dekkes av prosjektene
når den er i bruk.
Kostnaden ved innkjøp av 10 registreringsbokser vil være kr 99 000,- eks mva.
I tilegg vil kostnader for oppbevaring i kasser, kr 10 000,- komme i tillegg.
Rådmannens vurdering
Med bakgrunn i kommunmstyresaken om soisal dumping vil rådmannen anskaffe 10
registreringsbokser for bruk i kommunale investeringsprosjekter.
Vedlegg

Ringerike kommune, 08.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Jostein Nybråten

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 16/2046-26

Arkiv: L12

Sak: 30/18
Saksprotokoll - Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen
Hønefoss 2018 - til orientering
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for
2018, unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike
ved erverv av elsykkel, tas til orientering
2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018
legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018:
Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1, p.v.a H,
AP, Krf og V:
«Unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike ved erverv av
elsykkel, tas til orientering».
Avstemming:
Rådmannens forslag, samt Piltingsruds (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som
Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet.
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Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 til orientering
Forslag til vedtak:
1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for
2018 tas til orientering.
2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018
legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.

Sammendrag
Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 med budsjett skal legges til
grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.
Prosjektplanen gir en beskrivelse av bakgrunn, hensikt og mål med sykkelbyavtalen, samt
organisering og finansiering av prosjektet. Den gir også innblikk i dagens situasjon for syklister
i Hønefoss, og viser frem noen viktige resultat fra reisevaneundersøkelsen 2013/14.
Den beskriver også forskjellen på kortsiktige og langsiktige tiltak som er viktige i arbeid med å
øke sykkelandelen i Hønefoss, og hvilke av disse tiltakene som så langt er gjennomførte eller
pågående tiltak i sykkelbyprosjektet.
Handlingsprogrammet viser en tabelloversikt over hva som skal skje i prosjektet i 2018 og
budsjett gir en oversikt over finansiering.
Rådmannens vurdering
Rådmann anbefaler at prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen
Hønefoss 2018 tas til orientering, og legges til grunn for arbeidet med prosjektet i 2018.
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Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018

Ringerike kommune, 14.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
Leder: Knut Kjennerud
Saksbehandler: Linda Engstrøm
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1. Bakgrunn
Ringerikekommuneinngikken sykkelbyavtalemed Statensvegvesenog Buskerudfylkeskommune
høsten2015.Arbeidetknyttet til sykkelbyavtalenorganiseressom et prosjekt.Prosjektperiodeer
frem til 2020.

2. Hensikt og mål med sykkelbyavtalen
Hensiktenmed sykkelbyavtalener å etablereet felles grunnlagog mål for partenesvidere arbeid
med SykkelbyenHønefoss.Dette omfatter utvikling og oppgraderingav hovednett for sykkel,
utbyggingsmønster,holdningsskapende
arbeid og samarbeidmed arbeidsgivereog næringslivfor å
øke sykkelandelen.Prosjektetskalarbeidefor en felles,langsiktigstrategi for finansieringog utvikling
av sykkelbyen.
Partenei avtalensom selver store arbeidsgivereog eiendomsforvaltereskalgå foran som gode
eksemplerved å tilret teleggefor sykling.Sykkelbysatsingen
skalevalueresgjennomsykkelregnskap
etter mal fra StatensvegvesenVegdirektoratet.
Hovedmål:
Sykkelbrukeni Hønefossskaløkemed 25 prosentinnen 2020
Delmål:
Innbyggernei sykkelbyenskaletter eget utsagnopplevedet mer attraktivt å sykle
Fleredagligereiser til jobb, skoleog fritidsaktiviteter tas med sykkel
Antall alvorligesykkelulykkerskalikke øke når sykkelbrukenøker

3. Organisering og finansiering
3 .1 Finansiering
I følge sykkelbyavtalenskalpartene delta med resurserog kompetansefra egenorganisasjoni
arbeidet med SykkelbyenHønefoss.Avtalensier ogsåat sykkelbysatsningen
skalfinansieresgjennom
de samarbeidendepartenesbudsjett.
Ringerikekommunehar avsatt1. million kroner i kommunensbudsjett for 2018til sykkelbyprosjektet
og i handlingsprogramårlig frem til 2020.

3.2 Avklaring av roller og ansvar
SykkelbyenHønefosser prosjektorganisertog bestårav:
Styringsgruppe:
GunnEdvardsen,styrelederog prosjektansvarlig
, Kommunalsjefsamfunn,Ringerike
kommune
Svein-OvePettersen,Buskerudfylkeskommunepå vegneav Gro RyghseterSolberg,
Samferdselssjef,
Buskerudfylkeskommune
Rolf-HelgeGrønås,Avdelingsdirektørfor veiavdelingenBuskerud,Statensvegvesen,Region
sør
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Prosjektleder:Linda Engstrøm,50 % stilling som prosjektleder, Ringerikekommune
Prosjektgruppe:
TrondOlsen,Statensvegvesen
Henrik Duus,Statensvegvesen
KjerstinSpångberg,Buskerudfylkeskommune
Morten Fagerås,Tekniskforvaltning,Ringerikekommune
Nina Solli/JosteinNybråten,Utbygging,Ringerikekommune
LarsTorstensenLindstøl,Areal- og byplan,Ringerikekommune
Eir Kolltveit Kvernstuen,Helsetjenesterog folkehelse,Ringerikekommune
Geir Svingheim,Spesialrådgiver
oppvekst,Ringerikekommune

Styringsgruppe:Godkjennerprosjektplanog budsjett. Fungerersom støttespillerog rådgiverfor
prosjektansvarlig.Sørgerfor at prosjektethar nødvendigebudsjettrammerog bemanning.Følger
med på prosjektetsfremdrift, vurderer tiltak ved avvikog godkjennervesentligeendringerved
prosjektet.Styringsgruppenmøtesto gangeri året.
Prosjektansvarlig:Etablererog leder styringsgruppe.Utarbeidermandat og finner prosjektleder.
Etablerergodesamarbeids- og rapporteringsrutinermed prosjektleder.Sikrerfinansieringog andre
ressurser/budsjettog er ansvarligfor fremdrift og økonomi.
Prosjektleder:Lederprosjektgruppen.Utarbeiderårlig prosjektplanog budsjett som godkjennesav
styringsgruppen.Ansvarfor fremdrift i prosjektetog økonomiskoversikt.Ansvar for rapportering av
fremdrift og regnskap,og rapporterer til styringsgruppe.
Prosjektgruppe:Skalgjøre oppgaverfor og i samarbeidmed prosjektleder.Skalbidra til oppfølging
og gjennomføringav prosjektplanen,støtte og gi råd til prosjektleder.

4. Sykling i Hønefoss – status i dag
Hønefosshar i dag en sykkelandelpå kun 4 %.Bilen dominererbybildet. Hovedtrafikkårengjennom
sentrum,fv. 35, har på bybruaen ÅDTpå over 20 000, og bilkø er et kjent fenomeni Hønefoss,
spesielti rushtid. Situasjoneni dag er at Hønefossikke har noe egnet tilbud for syklister.Hovedåren
for syklisterer omtrent den sammesom for bil. I all hovedsakmå syklistenvelgemellom å syklepå
fortau blant gåendeeller i høyt trafikkert vei. Mangevelgerfortau fordi det følessikrere,men dette
skaperkonflikter mellom gåendeog syklende.
Storelvapreger Hønefossog de to bruene langsfv. 35 som krysserelva i sentrum,Bybruaog
Kverbergsundsbrua,
er flaskehalserfor all trafikk. Bruenehar ikke egnedeanleggfor syklister. Det er
smalt, mye trafikk, mye tungtransportog konflikter med gående.
Det manglerogsåflere viktige linker med gang- og sykkelveifra områder rundt Hønefossog inn til
sentrum.Enetableringav dissemanglendelinkenevil være viktig for å øke andelenjobbsyklistertil
Hønefoss.
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4.1 Resultat fra Hønefoss og Ringerike i rei sevaneundersøkelsen
2013/2014
Reisemiddelfordelingen
i Ringeriksregionen
visermeget sterk dominansav bilbruk. Tre av fire reiser i
Hønefossområdeter en bilreise,fordelt på 64 % som bilfører og 11 % som passasjeri bil. 16 % av
reiseneer gange,4 % er med sykkelog 4 % er med kollektivtransport.I Ringeriksregionen
har 94 % av
den voksnebefolkningførerkort for bil. Antall biler pr husstandi Ringeriksregionen
er 1,7. I landet
totalt er tallet på 1,4. 86 % av yrkesaktivei Ringeriksregionen
og 84 % i Hønefossområdethar tilgang
til gratis bilparkeringhos arbeidsgiver.99 % har mulighet til å parkeremed bil ved arbeidsplassen.
Erfaringviserat tilgangtil bilparkeringi stor grader med på å påvirkevalg av transportmiddel.
60 % av befolkningeni Ringeriksregionenbor innenfor 500 meter fra en holdeplassfor
kollektivtransport.Antall avgangertilgjengeligfor innbyggerei Ringeriksregionen
er lavestjamført
med de andre byområdenei Regionsør. Kun9 % har tilgangtil minst fire avgangeri timen, 33 % til
minst to og 32 % til 1 gangi timen.

5. Veien videre – kortsiktige og langsiktige tiltak
Hønefosstrenger å planleggeå få gjennomførtbådekortsiktigeog langsiktigetiltak for å bli en bedre
by for syklister.I dette avsnittet gis det en beskrivelseav hva kommunenleggeri begrepene
kortsiktigeog langsiktigetiltak .

5.1 Kortsiktige tiltak
Kortsiktigetiltak regnesher som tiltak kommunenkan gjennomførerelativt raskt og som ikke
innebærerveldigstore kostnader.De kan ofte gjennomføresuten reguleringsplan.Noen av tiltakene
kan ogsågjennomføresuten politisk behandling.Eksempelpå kortsiktigetiltak er:
Sykkelparkering
Oppmerking;for eksempelrød farge i sykkelfelt
Skilting;sykkelruter,blindvegunntatt sykkel,innkjøringforbudt unntatt syklister
Fartsdempendetiltak
Fjerningav gateparkeringfor å gi plasstil sykkeltiltak
Reasfalteringav eksiterendesykkelanlegg
Mer bruk av forkjørsregulering
Sykkelvennligkantstein
Bedredrift og vedlikehold; en forbedring på kommunaleveier
Ryddingav vegetasjon

5.2 Langsiktige tiltak
De langsiktigetiltakene regnesher hovedsakeligsom større og mer omfattende infrastrukturtiltak
som krever stor finansiering.Sliketiltak er ofte knyttet til fylkesveieller riksvei.I Hønefosshandler
det for eksempel om etableringav tilretteleggingfor sykkellangs fv. 35 gjennomsentrum og bedre
løsningerfor sykkelpå bruenei Hønefoss.De manglendelinkenefra områdenerundt byen og inn til
sentrum går ogsålangsfylkesveieller riksvei.I dissesakeneer kommunen avhengigav at fylke og stat
er villige til å avsettemidler til dissetiltakene. Her er det kampom midler og det er viktig at
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kommunenfølger opp alle muligheterfor å kommemed uttalelserog innspill til handlingsprogram
for fylkesveierog riksveierfor å fremhevebehovenei kommunen.

5.3 Kortsiktige og langsiktige tiltak i sykkelbyprosjektet
I sykkelbyprosjektetvil det hovedsakeliggjennomføreskortsiktigetiltak. Det søkestilskuddsmidlertil
sykkeltiltakfra Statensvegvesentil gjennomføringav sliketiltak og det finnesogsåandre aktuelle
tilskuddsordningersom kan bidra. Sykkelbyprosjektets
rolle tilknyttet langsiktigetiltak vil beståav å
følge opp invitasjonertil å kommemed innspill og uttalelsertil prosesserog handlingsprogramsom
kan ha konsekvenserfor syklingi Hønefoss,samt i størst mulig grad delta i prosessersom påvirker
Hønefosssom sykkelby.
5.3.1 Pågående, og gjennomførte tiltak 2016 -2017
Kortsiktigetiltak:
1. Sykletil jobben aksjonen2017
Aksjonenble gjennomførti 2017med stor suksess.Kommuneninngikket samarbeidmed
Ringeriks-Kraft og Kartverketog sammenmed dem sponsetkommunengratisdeltakelsefor
alle innbyggereog alle med arbeidsplassi Ringerike.Det var ca. 400 personersom deltok og
det plasserteosspå andre plassi Buskerudetter Drammen.Spørreundersøkelsen
som ble
sendt ut i etterkant av aksjonenviser positiveeffekter av deltakelseni aksjoneni Ringerike
og 91 % av de som svarteønskerå delta igjen nesteår. Planleggingen av Sykletil jobben 2018
er i gang.
2. Sykkelparkeringi Hønefosssentrum
Ringerikekommunefikk i 2017 tilsagnpå sin søknadom 500 000 kr. til etableringav
sykkelparkeringfra Statensvegvesen.Samletsum til tiltaket er 1 million kr. sidendet kreves
en egenandelpå 50 % fra kommunen.Arbeidetmed å etablere sykkelparkeringmed
overdekningtre steder i Hønefosssentrum skalferdigstillesvåren2018.
3. Hverdagssykling
i Ringerike
Ringerikekommunefikk tilsagnpå 320 000 kr. fra Miljødirektoratetstilskuddsordning
«Klimasats»til dette tiltaket. Samletsum til tiltaket er 640 000 kr. sidendet krevesen
egenandelpå 50 % fra kommunen. Tiltaket er en prøveordninghvor de kommuneansatte,
som fra nyttår skalflytte til nye lokaler brukesfor å teste ut effekten av tilgangtil gratis lån
av el sykkelog tilgangtil godefasiliteter, som parkeringog garderobe.Kommunenønskerå
se om dette kan resulterei økt sykkelandelblant ansatte.Prøveordningenrettes mot
kommunensegneansattefordi det gir god mulighet til tett oppfølgingav tiltaket, og god
kontroll over effektmålingog resultater.Hvisdet er et tiltak som har god effekt i forhold til
økt syklingvil det ha stor overføringsverditil andre avdelingeri kommunenog til andre
bedrifter i regionen.Tiltaket er under planleggingog skalgjennomføresi 2018.
4. Strategierfor klimavennligbyutvikling– sykkel- og parkeringsstrategi
Ringerikekommunefikk tilsagnpå 180 000 kr. fra Miljødirektoratets tilskuddsordning
«Klimasats»til dette tiltaket. Samletsum til tiltaket er 360 000 kr. da det krevesen
egenandelpå 50 % fra kommunen.Midlene skalbrukestil å utarbeideen sykkel- og
parkeringsstrategimed hjelp av konsulenter.Tiltaket er i prosessmed anskaffelseav
konsulentog skalferdigstillesvåren2018.Prosessenmed utarbeidelsenvil væreet kortsiktig
tiltak, men bruken av strategienknytter segtil langsiktigetiltak og prosesser.Derfor er den
ogsåført opp under langsiktigetil tak.
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Langsiktigetiltak:
1. Innspilltil handlingsprogramfor samferdsel2018-2021og uttalelsetil høringsutkastet
I 2016mottok kommunenen invitasjonfra fylkeskommunenom å kommemed innspill til
handlingsprogramfor samferdsel2018-2021.Prosjektlederi sykkelbyprosjektetdeltok aktivt
i utarbeidelsenav kommunensinnspill for å ivareta behovfor tiltak knyttet til sykkelpå
fylkesveier.I 2017 kom høringsutkastettil handlingsprogrammetog prosjektledervar også
delaktigi kommunensuttalelsetil det.
2. Innspilltil handlingsprogramfor Statensvegvesen2018-2023 (29) og uttalelsetil
høringsutkastet
I 2016mottok kommunenen invitasjonom å kommemed innspill til handlingsprogramfor
Statensvegvesen.Prosjektlederi sykkelbyprosjektetdeltok aktivt i utarbeidelsenav
kommunensinnspill for å ivareta behovfor tiltak knyttet til sykkelpå riksveier.I 2017kom
høringsutkastettil handlingsprogrammetog prosjektledervar ogsådelaktigi kommunens
uttalelsetil det.
3. Strategierfor klimavennligbyutvikling– sykkel- og parkeringsstrategi
Sykkel- og parkeringsstrategienskalutarbeidessom en strategi som utrykker mål, visjonerog
prinsipperfor arbeid med sykkelog parkering i Hønefoss.Strategienskalogsåinneholdeen
plan for hvordanmål og visjonerkan oppnåsgjennomå foreslåkonkrete infrastrukturtiltak
og en prioritering av disse.Sykkel- og parkeringsstrategienvil væreet viktig dokument i
planer og prosesserknyttet til samferdselog byutvikling i Hønefoss, blant annet de som blir
beskreveti avsnitt 6.
4. Områdereguleringsplan
for Hønefoss
Prosjektlederfor sykkelbyprosjektethar en definert rolle i prosjektgruppenfor
områdereguleringsplan
for Hønefoss.Senesteavsnitt. Sykkel- og parkeringsstrategien
beskreveti forrige punkt skalblant annet dannegrunnlagfor områdereguleringsplanen.

6. Målsetninger, planer og prosesser som påvirker Hønefoss som
sykkelby
6.1 Nasjonale og regionale målsetninger for persontransport
Målsetningeni sykkelbyavtalener at sykkelbrukenskaløke med 25 % før 2020.Det vil si at
sykkelandelenskalgå fra å være4 % til å være5 %. Det er andre planer og prosesserknyttet
Hønefossog Ringerikesom ogsåleggervekt på å øke antall syklister.I NTP2018-2029 legger
regjeringenopp til at nullvekstmålet(mål om at all veksti personbiltransportskaltas av gange,sykkel
og kollektiv) skalfortsette kun å gjelde for de ni størstebyområdene,men det påpekesogsåat lokale
forhold i noen mindre byområderkan tilsi at man bør planleggeen ev. bypakkeut fra nullvekstmålet.
Enav målsetningenei høringsutkastettil Regionalplan for arealog transport i Buskerud2018-2025
er at nullvekstmåletleggestil grunn for utvikling av transportsystemi byområdene (Buskerudbyenog
Ringerike).
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6.2 Områderegulering for Hønefoss
Det pågårarbeid med områdereguleringsplan
for Hønefoss.Enviktig del av planener å fastsetteet
nytt transportsystemfor Hønefoss.I dette arbeidet bidrar Buskerudfylkeskommunemed
utarbeidelsenav en transportutredningsom skalutrede et helhetligtransportsystemfor gående,
syklendeog bil. Utgangspunktetfor utredningener at all veksti personbiltransportskaltas av
gående,syklendeog kollektivt. Paralleltmed fylkeskommunenst ransportutredningskalkommunen
utarbeide en sykkel- og parkeringsstrategi.Det leggesopp til tett dialogog godt samarbeidmellom
de som utarbeidertransportutredningtil fylkeskommunenog de som skalutarbeidesykkel- og
parkeringsstrategientil kommunen.

6.3 Ringeriksbanen og ny E 16
Planenefor ny E 16 og Ringeriksbanenvil gjøre store arealinngrepog medføreomleggingog
tilpassingav anneninfrastruktur og arealbruki og rundt Hønefoss.Hønefossblir en mer integrert del
av Osloregionensbo- og arbeidsmarked,og som følgeav dette forventesen økt befolkningsveksti
Hønefossog Ringerike.Det antaså væregodemuligheterfor å fortette Hønefosssentrum med både
flere boliger og arbeidsplassertett på j ernbanestasjonen.BaneNor og Statensvegvesenhar etablert
et felles prosjekt for statlig regulering.Samferdselsdepartementet
påpekeri Oppdragsbrev
Ringeriksbanenog E16Skaret-Hønefossdatert 31.08.2015,at en realiseringav prosjektene
innebærersværtstore statligeinvesteringerog at de forventer at lokalemyndigheterbyggeropp
under disseinvesteringenegjennomaktuellevirkemidlerpå sinaansvarsområder.I arbeidet med
Ringeriksbanenog jernbanestasjoni Hønefossviser fellesprosjektettil at det er behovfor store
endringeri reisevanenei regionen hvis Ringeriksbanenskalkunnefungeremed den
parkeringsdekningdet er planlagtfor. Mangeinnbyggeremå over fra å bruke bil til å gå, sykleeller
kjøre kollektivt. I forhold til sykkelvil det krevestore forbedringerav sykkelinfrastrukturi Hønefoss.

6.4 Regional plan for Ringeriksregionen
Det skalutarbeidesen regionalplan for Ringeriksregionen.
Hensiktener samordningpå tvers av
kommunegrenserfor å få til bærekraftigutvikling for bolig, næring,arealbrukog transportutvikling.
Den kan brukes som grunnlagfor bymiljøavtaleeller utviklingsavtalemed staten.

6.5 KVU for Hønefoss og Ringerikspakke
Konseptvalgutredningen
(KVU)for transportsystemetskalavklareprinsipielleløsningerfor en mulig
bypakke,Ringerikspakken,
i Hønefoss-området. Statens vegvesensendtekonseptvalgutredningen
(KVU)for Hønefossområdet,med sin anbefaling,til Samferdselsdepartementet
for nestento år
siden.Sidenden gangenhar KVUenvært gjennomen eksternkvalitetssikring(KS1).
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7. Handlingsplan 2018
Aktivitet
Organisering

Dato/Tidsperiode

Ansvar

Et møte i halvåret

Ringerike
kommunetar
initiativ til og
inviterer til møter
med
styringsgruppen

Prosjektsgruppe

Et - to møter per
halvår

ProsjektlederLinda
Engstrøm(Pl.)
inviterer

Prosjektplanog
Handlingsplanfor
sykkelbyprosjekt2019
Sykkelbysamlinger

1-2. kvartal 2018

Pl.

Engangi halvåret

SVV

Årsrapportfor
sykkelbyprosjektet

Frist 1. Des.2018

Pl.

Møter:
Styringsgruppe

Kostnad/kommentar

Godkjennesav
styringsgruppenog til
politisk orientering.
Bekostesav SVV
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Aktivitet
Kortsiktige tiltak

Dato/periode

Ansvar

Kostnad/kommentar

Etableringav
sykkelparkeringmed
overdekningi sentrum

Ferdigstillesvåren
2018

Pl. og Morten
Fagerås,teknisk
forvaltning

Tiltaksnavn:
«Strategierfor
klimavennlig
byutvikling»

Frist for fullført
tiltak 30.3.2018.

Pl. og
arbeidsgruppei
samarbeidmed
konsulent

500 000 kr. i statlig
støtte til tiltak for økt
sykkelbruksom ble
tildelt i 2017.Krever
egenandelpå 50 %
som er finansiert av
midler fra
kommunalt budsjett
2017.Midlene er
overført fra 2017til
2018.
Ringerikekommune
er tildelt 180 000 fra
Klimasatstil bruk av
konsulent.Krever50
% egenandelsom
finansieresav midler
i kommunalt
budsjett for 2017.
Midlene er overført
fra 2017til 2018.
Ringerikekommune
er tildelt 320 000 fra
Klimasatstil bruk av
konsulent.Krever50
% egenandelsom
finansieresav midler
i kommunalt
budsjett for 2017.
Midlene er overført
fra 2017til 2018.
250 000 kr. lagt inn i
kommunensbudsjett
for 2018

Beskrivelseav tiltak:
Utarbeidingav sykkelog parkeringsstrategi

Tiltaksnavn:
«Hverdagssyklingi
Ringerike»
Beskrivelseav tiltak:
Innkjøpav elsyklertil
gratis utlån til ansattei
Fossveien
prøveprosjektsom kan
videreføres.
Pilotprosjekt–
økonomiskstøtte til
innbyggerei Ringerike
til innkjøpav el sykkel

Fristener knyttet til
sluttrapporteringtil
Klimasats,
tilskuddordningen
til Miljødirektoratet.

Frist for fullført
tiltak 30.10.2018.

Pl. sammenmed
arbeidsgruppe

Fristener knyttet til
sluttrapporteringtil
Klimasats,
tilskuddordningen
til Miljødirektoratet.

Planlagtå
gjennomføresi
2018

Per dagsdato
22.02.18avventes
en politisk
avklaringfør
igangsettelse.
Pl. LindaEngstrøm
utarbeidet sakom
omfang,
iverksettelse,vilkår
og økonomiske
konsekvenseretter
vedtak i
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Låsbarsykkelparkering
ved bussterminalenog
på Hvervenkastet

Planlegge
s og
gjennomføresi
2018

Kommunestyret
29.6.2017
Pl. og Morten
Fagerås,teknisk
forvaltning

Fått tilsagnpå
statlige midler til
sykkeltiltak, 700 000
kr.
Kreveregenandelpå
50 % som er avsatti
budsjett for
sykkelbyprosjektet
2018.

Langsiktigetiltak
Områdereguleringsplan Det tas sikte på at
for Hønefoss
planprogrammet
fastsettesi feb.
2018

Pl. er deltaker i
prosjektgruppen
og ansvarligfor
tema transport
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Aktivitet
Kommunikasjon/
holdningsskapende
arbeid

Dato/periode

Ansvar

Kostnad/kommentar

Sykletil jobben aksjon

April-juni 2018

Pl. med
arbeidsgruppe

Fortsettesamarbeidfra
2017 med Ringerikes
Kraft og Kartverketog
inkludereHole
kommune.Tilby gratis
påmeldingtil alle i
Ringerikekommuneog
Hole kommune.

Sykkelvennligbedrift

Vår 2018

Pl.

Gåvidere med prosess
i samarbeidmed
Syklistenes
landsforeningfor å få
Fossveiensertifisert
som sykkelvennlig
bedrift
Søktmidler fra fylkets
trafikksikkerhetsutvalg

https://syklistene.no/p
rosjekter/sykkelvennlig
-arbeidsplass/

Prøveprosjekt– Fri sikt

Prøveprosjektetblir
ikke gjennomførtda
Hensiktenmed
kommunenikke fikk
prøveprosjektfr i sikt er tilsagn.
å få den som eier eller
disponereren eiendom
til å ta sitt ansvarfor å
følge de fri sikt kravene
som liggerhos dem. I
følge Statensvegvesen
skyldestre av ti
dødsulykkerpå sykkel
dårlig sikt, og ofte er
det hekkerog busker
som hindrer sikten.
Mangesteder i
Hønefosser dette et
problem.

Pl. og Morten
Fagerås,teknisk
forvaltning

Tildelingeller avslagi
januar 2018
Midlene skalgå til å
ansetteen personi 2-4
måneder.Personen
skalplanlegge,
gjennomføreog
rapportere fri sikt
prosjektet.
Kommunenfikk avslag
på dette tiltaket.
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Aktivitet
Søknader2018
Miljødirektoratets
«Klimasats»

Miljødirektoratets
«Klimasats»

Statligstøtte til
tiltak for økt
sykling

Dato/periode Ansvar

Kostnad/kommentar

Søknadsfrist
15. feb. 2018

Det er sendt inn
søknadom 250 000
kr. til økonomisk
støtte for
privatpersonertil
innkjøp av elsykkel.

Søknadsfrist
15. feb. 2018

1. sept. 2018

Pl.

Pl.

Pl.

Det krevesen
egenandelpå 50 %.
Egenandelenfinnes i
kommunens
budsjett.
Det er sendt inn
søknadom 200 000
kr. til å opprette et
elsykkelbiblioteki
Hønefoss.
Det krevesen
egenandelpå 50 %
som er avsatt i
budsjett for
sykkelbyprosjektet.
Vurdererå søke
midler til skiltingog
merkingfor sykkel.
Krever50 %
egenandel.
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8. Budsjett 2018
Budsjettplanensom er satt opp nedenfor avhengerav tilsagnpå søknader.Statligtilskudd til
sykkeltiltakblir tildelt på nyåret. Miljødirektoratets«Klimasats»tildeles til sommeren.
De tiltak som ble tildelt midler i 2017,men ferdigstillesi 2018 får overført midler fra 2017til 2018.
Dissevisesikke i budsjett tabell nedenfor.

Kommunikasjon/
holdningsskapende
arbeid

jan - mar

apr - jun

Sykkelvennlig
bedrift –

Sykle til jobben
aksjonen–

25 000 kr.

25 000 kr.

jul - sep

Låsbar sykkelparkering

700 000 kr.

Tilsagn fra staten til

Egenandelfor
statlig tilskudd
til sykkeltiltak

sykkeltiltak.

Miljødirektoratets

Det er søkt
midler til
elsykkel
bibliotek

«Klimasats»

200 000 kr.

Midler som ikke er

50 000

Midler til egenandel for
tilskudd fra

okt - des

bundet opp enda.

1 000 000

Sum:

Det er satt1 million kr. til sykkelbyprosjekteti Ringerike
kommunensbudsjettfor 2018

Prøveordning for

Det er sattav 250 000 kr. i kommunensbudsjettfor 2018

økonomisk støtte til
privatpersoner

bosatt i

Ringerike ved erverv av
el sykkel
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3474-7

Arkiv: N02

Innspill til kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss
Forslag til vedtak:
1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til rapport Kollektivbetjening Hokksund –
Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at analyseområdet i utredningen er for snevert, sett i lys av
potensielle konsekvenser valg av kollektivbetjening på strekning vil kunne få for
Reguleringsplan for Ringeriksbanen. Det er naturlig at kollektivbetjening på strekning
Hokksund – Hønefoss ses i sammenheng med videreføring til Jevnaker.
3. Det er svært viktig at kundegrunnlaget for Ringeriksbanen styrkes. 5 banestrekninger
møtes på Hønefoss i fremtiden, derfor er det nødvendig at en slik analyse ser på alle
strekningene i sammenheng.
4. Togalternativet gir den beste løsningen for klima, og bør derfor tillegges stor vekt.
5. Buss vil gi en belastning på veisystemet inn mot Hønefoss. En effektiv forbindelse til
stasjonen vil kreve en egen kollektivakse for bussen om den ikke skal stå i kø sammen
med bilene.
6. Fremtidsrettede løsninger bør vurderes i større grad.
7. Buskerud fylkeskommune bør overfor Jernbanedirektoratet arbeide for at det gjøres en
grundigere analyse av persontrafikk på Randsfjordbanen som en overordnet strategi som
ser på det framtidige kollektivtilbudet på strekningen Hokksund – Hønefoss og sett i
sammenheng med videreføring til Jevnaker, og eventuelt andre strekninger.

Innledning

-

Rapporten Kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss: Forslag til framtidige
tilbudskonsepter for kollektivvedrørende er sendt på høring i tråd med vedtak fattet av
hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.
Hovedutvalget bestilte i september 2016 en utredning om hvordan den fremtidige
kollektivbetjeningen mellom Hokksund og Hønefoss kunne se ut når ny Ringeriksbane står
ferdig.
Bakgrunnen for rapporten er at når Ringeriksbanen er planlagt ferdigstilt i 2024, vil ikke
Bergenstogene lenger kjøre om Drammen/Hokksund, men direkte mellom Hønefoss og
Sandvika. Som en del av planarbeidet med Ringeriksbanen pekte daværende Jernbaneverket på
et behov for å utrede langsiktig strategi for det regionale transportmarkedet som følger av
dette, herunder transportmiddelvalg mellom Hokksund og Hønefoss. Rapporten fra Urbanet
Analyse forsøker å svare ut dette oppdraget. Det legges til grunn tre alternativer eller
konsepter: 1. Buss. 2. Tog med færre togstopp og matetilbud med buss. 3. Tog med flere
togstopp og uten matetilbud.
Fylkeskommunens hovedmål i handlingsplanen for samferdsel – et trafikksikkert, effektivt og
miljøvennlig transportsystem– derunder nullvekst i biltrafikk, som knytter fylket sammen.
Det er videre viktig å legge til grunn behovet for et kollektivsystem som tilbyr arbeidsreisende
og befolkningen forøvrig effektiv og fleksibel kollektivtransport innenfor og ut og inn av
området, som gir grunnlag for vekst og utvikling i området, og som avlaster presset på den
sentrale Oslo-regionen.
Utvidet analyseområde
Analyseområdet er for snevert for å gi et godt grunnlag. Reguleringsplan for Ringeriksbanen
gir mulighet for fremtidig videreføring til Jevnaker. Derfor er det naturlig at strekningen i sin
helhet, Hokksund – Hønefoss – Jevnaker, og at det tas hensyn til de fem andre strekningene
som møtes.
Sikre kundegrunnlag til Ringeriksbanen
Tabell 3.1 i Silingsrapport Utredning Ringeriksbane fra Januar 2016 tar for seg tilgrensende
tilbud som er modellert for å sikre kapasitet på Hønefoss stasjon. Herunder nevnes
Randfjordbanen med følgende togtilbud: det legges opp til 8 tog per dag på lang sikt og 6 tog
ved strekning Hokksund – Hønefoss ved åpning av Ringeriksbanen.
For Ringeriksbanen er det viktig at vi får et forsterket passasjergrunnlag.
Ringeriksbanen legger opp til videreføring til Jevnaker med tog i fremtiden. For å styrke
passasjergrunnlaget bør Eggemoen, Kistefos-museet, Hvalsmoen og Jevnaker med Hadeland
glassverk knyttes opp i denne sammenhengen. Kistefos-museet og Hadeland glassverk har i
perioder en betydelig aktivitet i helgene/feriene, noe som vil styrke kundegrunnlaget.
Konsekvenser for klima og miljø
Rapporten sier at alternativ 2A med tog gir best effekt for klima. Dette bygger opp under
kommunens mål og tiltak i energi og klimasammenheng. Det vises til nasjonale føringer og mål,
o i forbindelse med arealkonsentrert utvikling og miljøvennlig transport skal
jernbanetilknyttede bysentra og tettsteder tillegges spesiell vekst og prioritet. (Regional plan
-

for areal og transport i Buskerud 2018-35). Det er ikke lett å spå fremtiden, men skinnegående
kjøretøy har svært lav friksjon i forhold til kjøretøy med gummihjul. Skinneganger er nesten i
water og det fører til lavt energiforbruk. Derfor er tog mer klimavennlig enn buss.
Belastning på veisystemet
Veisystemet inn mot Hønefoss og E16 vil få store endringer når FRE16 står ferdig. En
bussrute inn mot Hønefoss via Rv 35 og inn mot Hønefoss vil bruke lengere tid og belaste
veisystemet. Det vil være raskere og enklere med tog direkte adkomst til IC-stasjonen.
I innspill til ATP pekte Ringerike på at busslinje 100 og 101 knytter Hønefoss – Vikersund –
Drammen sammen. Ved å styrke tilbudet på Randsfjordbanen til persontrafikk, vil det kunne
avlaste bussruten. Bergensbanen vil ikke lenger ga på Randsfjordbanen, det vil frigjøre
kapasitet på denne strekningen. Roa-banen og Randsfjordbanen har potensielle muligheter
for fremtidig persontransport. Det er i dag godstransport på Roa-banen mellom Hønefoss og
Jevnaker.
Fremtidsrettede løsninger
Regionen er i stor utvikling i og med bane og veiprosjektene. Det legges opp til stor vekst i
Ringerike frem mot 2030. Regionen har store ambisjoner og det er et stort potensiale for å ta
imot veksten. En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer.
Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse
investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at
transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene
blir best mulig. Regionen har et stort potensiale for skinnegående trafikkløsninger i og med at
skinnene allerede er der, og det er stort sett gods på disse i dag. I innspill til ATP som ble
behandlet i Formannskapet 24.10.17 ble det pekt på at fremtidens transportløsninger vil være
annerledes enn i dag, med mer miljøvennlig og nye teknologiske løsninger. Autonome
kjøretøy er allerede i bruk og lovendringer tilpasses fremtidsbilde. Dette kan være med på å
løse kollektivutfordringer og for å få et effektivt, helhetlig og sømløst kollektivtilbud i
fremtiden.
To av vedtakene fra Formannskapet er slik:
6. Det må komme tydelig frem i planen hvilken strategi og retningslinjer som skal legges til grunn
for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt i Hønefoss og Sundvollen.
7. Autonome og fremtidsrettede kjøretøy bør omtales som et potensiale i fremtiden
Det er fremtidsrettet med knutepunktutvikling. Det legges opp til høy utnyttelse i knutepunktene
rundt stasjonene. I nærheten av Hønefoss legges det opp til kompakt utvikling med et betydelig
antall boliger og næring. I Vikersund legges det opp til 500 boliger og i Geithus 170 boliger. Når
det allerede er etablert skinner virker det ikke fremtidsrettet å benytte buss på denne aksen.

Vedlagt er forslag til høringsuttalelse fra Modum som skal til politisk behandling. Det har vært
dialog og samarbeid med Modum og prosjektlederteamet som har utarbeidet uttalelsen,
Modum har samarbeidet med Krødsherad, Sigdal og Øvre Eiker om uttalelsen. Det er tydelig
uttrykt at Randsfjordbanen bør brukes til persontrafikk i tillegg til gods og at kollektivaksen
Hokksund – Hønefoss bør betjenes med tog og ikke buss.

Rådmannens vurdering

-

Analysen oppsummer med at det er vanskelig å rangere konseptene samlet sett opp mot
hverandre. Det er vanskelig å ta konkret stilling til de tre alternativene grunnet begrenset
tilnærming til hovedmålene i Buskerud Fylkeskommunes handlingsplan for samferdsel som er
fremhever viktigheten av et effektivt, fleksibelt og miljøvennlig transportsystem som skal bygge
opp under nullvekst i biltrafikk og som skal knytte fylket sammen.
Buskerud fylkeskommune bør overfor Jernbanedirektoratet arbeide for at det gjøres en
grundigere analyse av persontrafikk på Randsfjordbanen som en overordnet strategi som ser på
det framtidige kollektivtilbudet på strekningen Hokksund – Hønefoss og sett i sammenheng
med videreføring i Ringerike og mot Jevnaker.
Løsninger på denne kollektivaksen må bygge opp under Ringeriksbanen og Hønefoss. Det bør
legges vekt på fremtidsrettede løsninger som bygger opp under dette prosjektet.
Vedlegg
1. Rapport 95/2017 Kollektivbetjening Hokksund – Hønefoss
2. Brev fra BFK
3. Forslag til innspill fra Modum

-

Ringerike kommune, 11.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Mari Sandsund og Ole Einar Gulbrandsen

-
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Høringsbrev - Kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss:
Forslag

til framtidige tilbudskonsepter for kollektiv

Rapport vedrørende framtidig kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss sendes med dette på
hpring i tråd med vedtak fattet av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.
Hovedutvalget bestilte i september 2016 en utredning om hvordan den fremtidige
kollektivbetjeningen mellom Hokksund og HØnefoss kunne se ut når ny Ringeriksbane står ferdig.
Oppdraget er utført av en konsulent som sammen med en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra
Brakar, Jernbanedirektoratet, Ringerike, Modum ogØvre Eiker kommuner samt Buskerud
fylkeskommune, har utarbeidet en rapport med 3 ulike konsepter for strekningen. Kort fortalt omtaler
rapporten et busskonsept som har en høyere produksjon med buss enn dagens tilbud, og to
konsepter hvor det er et togtilbud kombinert med to varianter med buss; en variant hvor det er
mye mating til knutepunkt i Vikersund og en variant hvor toget stopper oftere og det er lite
mating med buss. Fordeler og ulemper ved de ulike konseptene fremgår av rapporten.

Rapporten er utarbeidet for å gi et grunnlag for videre planlegging av hvordan kollektivtilbudet på
strekningen kan utformes. Prioritering av eventuelle tiltak eller endringer vil skje gjennom de
ordinære prosessene med økonomiplan og handlingsprogram i fylkeskommunen.
Vi ønsker tilbakemelding på vurderingene gjort på de tre konseptene, og eventuelt på andre
forhold som ikke er omtalt i rapporten. Vi ser fram til mange konstruktive innspill i h6ringsrunden.
Hpringsinnspill sendes Buskerud fylkeskommune, postmottak@bfk.no.

Rapporten er behandlet politisk av hovedutvalget for samferdselssektoren og det er vedtatt en
høring med frist 30 april- 2018.
Kommunene som er invitert til høringen ligger primært langs strekningen Hokksund - Hønefoss, men
vi har også invitert flere nabokommuner og flere interessenter til å komme med en uttalelse til
bfk.no
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Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Hauges gate 89, Drammen
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+47 32 80 85 00
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rapporten. Dersom det finnes pendlerforeninger og/eller andre interessegrupper som ikke er kopiert
nedenfor, ber vi om at kommunene videresender høringen til disse.

Med vennlig hilsen

Gunnar Haugerud

rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Hvis du ønsker ô svare elektronisk; www.bfk.no/edialog (kon også benyttes tilsensitive opplysninger).
Eventuelt www.bfk.no - under kontakt oss.

Vedlegg:
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Kollektivbetjening mellom Hokksund og HØnefoss: Forslag til framtidige tilbudskonsepter for
KOileKlrv

Høringsinstanser:
FYLKESMANNEN I BUSKERUD

MODUM NÆRINGSRÅD
NÆRINGSFORENINGEN I DRAMMENSREGIONEN

Postboks 1604
Postboks 225
Bragernes torg 13

3007

DRAMMEN

337L

VIKERSUND

30L7

DRAMMEN

Bragernes torg 1
Postboks 16
Postboks 1800 Sentrum
Postboks 1800 Sentrum
Postboks 8142 Dep
Postboks 4350
Postboks 1800 Sentrum
Viksveien 30
Postboks 115

3017
0101
0048
0048
0033
2308
0048
3530
3602
3s36

CHAMBER OF COMMERCE
RINGERIKE NÆRINGSFORENING
BRAKAR AS
JERNBANEDIREKTORATET
NETTBUSS AS
NORGES STATSBANER AS
STATENS VEGVESEN

BANE NOR SF
BANE NOR EIENDOM AS

Hole kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune

DRAMMEN
OSLO

osLo
OSLO

osLo
HAMAR
OSLO
RøYSE
KONGSBERG

NORESUND
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Modum kommune
Nedre Eiker kommune
Ringerike kommune
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune
JEVNAKER KOMMUNE

Postboks 38
Postboks 399
Postboks 123 Sentrum
Borgestubakken 2
Postboks 76
Kirkegata 6

337L

VIKERSUND

3051
3502
3350
3301
3520

MJøNDALEN
HøNEFOSS
PRESTFOSS

HOKKSIJND
JEVNAKER

REGIONRÂDET FOR M IDT-BUSKERUD
RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
KONGSBERGREGIONEN
STU DENTSAMSKI PNADEN I SøRøST-NORGE

BUSKERUDBYSAMARBEIDET
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HØRINGSUTTALELSE
TIL RAPPORT
05/2017 URBANETANALYSE
«Kollektivbetjening
Hokksund
-Hønefoss.Forslagtil framtidigetilbudskonsepter
for kollektiv.»
Vi viser til Buskerudfylkeskommunesoversendelse13.2.2018hvor en med frist 30.04.18ber om
høringsuttalelsetil ovennevnterapport.

1. Innledningog forslag
Bakgrunnenfor rapporten er at når Ringeriksbanener planlagtferdigstilt i 2024,vil ikke
Bergenstogenelengerkjøre om Drammen/Hokksund,men direkte mellom Hønefossog Sandvika.
Somen del av planarbeidetmed Ringeriksbanenpekte daværendeJernbaneverketpå et behovfor å
utrede langsiktigstrategi for det regionaletransportmarkedetsom følger av dette, herunder
transportmiddelvalgmellom Hokksundog Hønefoss.Rapportenfra UrbanetAnalyseforsøkerå svare
ut dette oppdraget.Det leggestil grunn tre alternativereller konsepter: 1. Buss.2. Togmed færre
togstoppog matetilbud med buss.3. Togmed flere togstoppog uten matetilbud.
Kollektivtilbudetmellom Hokksundog Hønefosser en svært viktig sakfor den videre utvikling av
dette området, og det er derfor meget fortjenestefullt og påkrevetat Buskerudfylkeskommunegir
sakenhøy prioritet.
I vårt meget grundigearbeid med høringsuttalelsenhar vi lagt til grunn:
Fylkeskommunens
hovedmåli handlingsplanenfor samferdsel– et trafikksikkert,effektivt og
miljøvennligtransportsystem– derundernullveksti biltrafikk, som knytter fylket sammen.
Behovetfor et kollektivsystemsom tilbyr arbeidsreisendeog befolkningenforøvrig effektiv
og fleksibelkollektivtransportinnenfor og ut og inn av området, som gir grunnlagfor vekstog
utvikling i området,og som avlasterpressetpå den sentraleOslo-regionen.
Pådennebakgrunner det vår vurderingat rapporten fra UrbanetAnalysehar:
Enaltfor begrensettilnærming til de fordeler og mulighetersom en vitaliseringav
passasjertilbudpå Randsfjordbanenhar,
Et tidsperspektivfor realiseringav bedre kollektivtilbud som er altfor langt fram i tid.
Vi ber derfor Buskerudfylkeskommunegjøre følgendevedtak:
1. Buskerudfylkeskommunevil overfor Jernbanedirektoratetarbeidefor at persontrafikkpå
Randsfjordbanensom en overordnetstrategi blir en ryggradi det framtidige kollektivtilbudet
mellom Hokksundog Hønefoss.
2. Førstedel av dennestrategiensøkesgjennomførtved at en av to halvtimesavgangerpå
pendelenDal-Drammenforlengestil Hokksundog Vikersund.
3. Andre del av strategiensøkesgjennomførtved at én av halvtimesfrekvensene
OsloHønefosspendelforlengestil Randsfjordbanennår Ringeriksbanener etablert.

2. Vurderingav rapportenfra Urbanet Analyse
Rapportenhar en meningsfullinndelingi mulige konsepter, leggerfram mye viktig dokumentasjon,
blant annet at driftskostnadenfor tog er lavereenn med buss.Rapportenhar ogsåmangerelevante
og interessanteanalyser.
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Vi ser det ikke som hensiktsmessigå kommenterealt, men konsentrererossom å kommenteredet vi
oppleversom rapportensunderkommuniseringav Randsfjordbanens
muligheter og potensialefor
persontrafikk.
Det heter i rapporten: «Det sentralespørsmåletsom skal besvaresi denneutredningener dermed
hvordanman kan erstatte dette togtilbudet (Bergensbanen
) på en måte som bidrar til å oppnå
nullvekstmåleti personbiltrafikkeni byområdene,god samfunnsøkonomiog et godt tilbud som
dekkerreisestrømmenei det aktuelle området.»Bergensbanenhar i dag mellom Hokksundog
Hønefossto stopp hver vei (til Oslo04.57og 17.53;fra Oslo12.03og 23.25).Hverkentidspunkt eller
hyppighetgjør dette til relevant kollektivtilbud,og er et altfor tynt tilbud som grunnlagfor
«erstatning».
Rapportenhar ikke sett på den såkalteskinnefaktoren,dvs at folk foretrekker tog framfor bussover
lengre avstanderpga komfort, færre stopp,stabilitet og forutsigbarhet.Det er ogsåmerkeligat Sigdal
og VestreÅmot ikke er med i beregningav passasjergrunnlag
for vurderingav togtilbud.
Rapportenhar ikke beskrevettiden det tar med tog uten bytte mellom Osloog Vikersundvia
Hønefoss. Dette mener vi gir feil grunnlagfor vurderingav nytte i de videre beregningene.Vi tror
nytteverdienfor tog haddeblitt høyereved beregningav reise via Ringeriksbanen.
Et viktig premissfor busskonseptetsyneså være at folk vil ta busstil Hokksundog Hønefossog tog
derfra. Dagenserfaring mellom Modum og Hokksundtilsier at dette neppevil skje,vi tror folk
fortsatt vil velgebil dersomdet ikke etablereset togtilbud på Randsfjordbanennår Ringeriksbanener
klar, jfr. tabell under. R-35 mellom Åmot og Hokksunder alleredeen flaskehals. Trafikktellingerviser
at 11.000 biler passererdagligmellom Åmot og Hokksund(Vegvesenetstell epunkt ved Kverk- ÅDT).
Bilparkeringpå og i nærhetenav Hokksundstasjoner overbelastet.Nordovervil en kunnefå
tilsvarendeøkt biltrafikk gjennomAsk,Tyristrandog Hønefoss,samt tilsvarendeparkeringsbelastning
i Hønefosssom i Hokksund.
Reisetider
Tog
Privatbil
Buss

Vikersund– Hønefossstasjon
19 min
Cirka28 min
35-40 min

Vikersund– Hokksundstasjon
Cirka25 min
Cirka25 min
41 min + overgang

3. Hvorfor passasjertrafikkpå Randsfjordbanen
?
Overordnetstrategi
Dagenskollektivtilbud Vikersund- Oslobestårav bussmed varierendereisetid fra 1 time og 40
minutter til 2 timer. Togtilbudpå Randsfjordbanener ikke-eksisterendefor jobbpendlere.
Passasjertrafikkpå Randsfjordbanener ikke omtalt i jernbanensstrategierog planer.
Dagenstilgjengelighettil Midt -Buskerudgjør området til utkantdistrikt. Men enkle grep for lave
summerkan Midt -Buskerudbli forstad til Oslo.Vi presentererkonkret løsningpå kort og lang sikt.
Med Ringeriksbaneni drift vil Vikersundvære cirka 55 minutter fra Oslo.Dette kan oppnåsuten
ekstra,tunge investeringer.Et togtilbud på den eksisterendeRandsfjordbanener nøkkelenfor å
samlebo- og arbeidsområdeneRingerike,Midt -Buskerud,Eiker,Kongsbergog Drammen.Lokalt
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næringslivvil få kraftig vekstsom vil være av avgjørendebetydning.Dette kan gjøresfor en lav
driftskostnad,med en potensielt meget stor gevinst.
Vårt ønskefor fremtidig kollektivtilbud er minimum timesavgangermellom Modum og Oslouten
togbytter, støttet av et godt busstilbudsom mater til knutepunktene.
Ensterk region vest for Oslovil avlastehovedstaden.Togskalvære ryggradeni å forflytte folk på
Østlandet,og det skalsatsespå steder som kommer under én time fr a Oslo.Det vil Midt -Buskerud
være med vårt forslag.
Passasjergrunnlag
Nærmere70.000personersoknertil Randsfjordbanen,med stasjonenei Drammenog NedreEiker
har over 160.000personertilgang.Med togbytte til Kongsbergbanen
vil totalt 190.000personer ha
potensielt nytte av togmuligheten,forstørret arbeidsmarkedeller tilgangpå flere arbeidstakere.Nye
reisendefra Bærumog Oslovia Ringeriksbanener ikke beregnetinn.
Kommune
Ringerike:
ØvreEiker:
Modum:
Sigdal:
Krødsherad

Innbyggere
30.283
18.926
13.880
3.488
2.277

Sentralestasjoner
Vikersund,Geithusog Skotselvstasjonerligger sentralt plasserthvor store deler av tettstedene ligger
innenfor én kilometer gangefra stasjonen.Åmot stasjonligger ogsåi gå- og sykkelavstandfra store
deler av Åmot, men har plasstil parkeringfor biler fra f.eks.Sigdal.Tyristrandstasjonligger i gang- og
sykkelavstandfor mange,men har i tillegg potensialetil tettstedutviklingi nærhetenav stasjonen.
Påalle stasjonerer det enkelt å tilrettelegge for sykkelparkeringpå stasjonsområdet.
Pendlerstrømmot Oslo
Over2.800personerpendler i dag mellom Modum og kommuneneØvreEiker,NedreEikerog
Drammen,Lier,Asker,Bærumog Oslo.
Et togtilbud til Drammenog Oslovil gjøredet attraktivt for flere å pendle fra og til Midt -Buskerud.
Når reisetidentil Osloreduseresmed en tredjedel til under en time, og man leggertil komfort, ingen
togbytter og andre skinnefaktorerer det grunn å tro pendlertalletvil øke markant.
740 planlagtenye boligeri gangavstand
til tog
Totalt over 500 nye boliger er alleredeplanlagteller under planleggingi gangavstandtil
jernbanestasjoneni Vikersund.I Geithuser 170 nye boliger under planlegging,og i Åmot 70 nye
boliger. Flereboliger er planlagtandre steder i kommunen.Disseplaneneer i henholdtil forslagtil ny
kommuneplansarealdel.I tillegg finnes ytterligere arealeri sentrumsområdenesom eventuelt kan
videreutviklesi senereplanarbeidfor kommunen.
BaneNor satseri Vikersund
I BaneNorsinnspill til handlingsplanfor jernbanesektoren2019-2028omtaler BaneNor eiendomkun
åtte steder i Norgehvor de satserpå eiendomsutviklingi knutepunkt.Vikersundog Hokksunder to
av disse.Modum kommuneog BaneNor har etablert selskapetVikersundUtviklingAS.275 boliger er
i dette prosjektetplanlagtbyggetrundt togstasjonenog nytt kollektivknutepunkti Vikersund
sentrum, i gangavstandtil jernbanestasjonen.Byggetrinn1 er under oppføring.
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I Vikersund er det i reguleringsplanregulert inn ny undergangunder stasjonsområdetsom vil sikre
bedre tilkomst for gåendeog syklende.
Tilbudgir etterspørsel
Jernbanerevolusjonen
store deler av Østlandethar opplevd sisteårenemed hyppigereavganger,
modernetog, dobbeltspor,avgangertil faste tider m.m. viserat tilbud gir etterspørsel.
Kongsvingerkommunehar en befolkningmed kun 3.000flere innbyggereenn Modum og en reisetid
med tog som er lik Vikersund– Oslo.Kongsvingerhar en lik historie som Modum når det gjelder
kollektivtrafikk,med en tidligere Timesekspress
med buss.Busstilbudetble etter hvert redusert
beggesteder. I 2012fikk Kongsvingeren satsingpå tog. Med faste timesavgangerpå
Kongsvingerbanen
ble passasjertalletfemdoblet på få år, og i dag er linjen Kongsvinger– Askeren av
de størstesuksessenepå Østlandet.
Gjøvikbanenvar for få år sidentruet av nedleggelse,men ble i sisteliten konkurranseutsatt.I dag er
Gjøvikbanenen stor suksessog er svært godt trafikkert med et bedret r utetilbud. Jarenhar samme
togreisetidtil Oslosom Vikersundvia Drammen.Grankommunehar 13.000innbyggere,Modum har
14.000innbyggere.
Vi har tro på at de sammemekanismervil slåinn i Midt -Buskerudmed en modernejernbanemed
faste,forutsigbareruter som byggerpå forlengelseav eksisterendeog godt trafikkerte linjer.
Togviktigfor kompetansebedrifter
Skaldet være attraktivt for personermed god utdannelseå flytte til Krødsherad,Modum og Sigdaler
det nødvendigå bedre samferdselssituasjone
n. Det må en høykvalitetspendlermulighettil og fra
området. Næringsliveti akseneRingeriksregionenog Buskerudbyenvil knyttes tettere sammen.Det
er viktig for sentralekompetansebedriftersom blant annet Modum Bad,VikersundKurbad,Westad,
Elkoog store offentlige arbeidsplasserå sikregod tilgangtil kvalifisertarbeidskraft.Vi ønskerå
forenkle pasientreisenetil noen av landetsfremste institusjonerinnen sine felt.
Mangelpå faste,hyppigetogavgangerdirekte til Osloer et hyppigargumentblant utflyttede unge
moinger og sigdølingerpå hvorfor de ikke flytter hjem. Somen rekke andre kommunerhar Midt Buskerudutfordringer med å lokke tilbake ungemed god utdanning.Med Vikersund– Oslo55
minutter vil dette kunneendresradikalt. Det vil ha stor påvirkningfor tilflytting og for arbeidsgivere
innen privat og offentlig sektor i hele Midt -Buskerud.
Mer enn arbeidspendling
Flereviktige institusjoneri Modum vil bidra til passasjergrunnlag
utenom pendlertrafikken.
Blaafarveværketer med sine 150.000årlige besøkendeen av Norgesmest besøkteturistattraksjoner.
Blaafarveværketligger i kort avstandfra Åmot stasjon.
For skiflygingsarrangøren
i Vikersunder det utfordring å gjøre det attraktivt å reise på renn i
Vikersund.Med tog til Vikersund og skyttelbusserviderekan man frakte større antall publikummere
til renneneog styrke økonomieni arrangementene.
Krøderbanenkan sammenmed Tertitten bli de enestemuseumsjernbanene
hvor du kan ta toget for
å kjøre damptogvidere. Krøderbanenkjører i sommerhelgeneog kan bidra til passasjertrafikk
utenom pendlertidene.
Sigdaler en av Norgeshurtigst voksendehyttekommuner.I helgerøker antall personeri kommunen
fra 3.500fastboendetil 15.000med tilreisendehyttefolk. Med større restriksjonerpå biltrafikk i Oslo
vil færre eie egenbil i Oslo.Kombinerttog og busstilbud vil kunnevære attraktivt for flere
hyttebeboere.
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Passasjertrafikk
på Randsfjordbanen
styrkerRingeriksbanen
og togtilbudettil Hokksund
Et skissertpassasjertogtilbudpå Randsfjordbanenkrever ingen endringeri fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E16.
Ingenytterligere investeringereller tilpasningermå foretas.Pendelforlengelse
av halvtimesavgangOslo– Hønefoss– Randsfjordbanenomhandlerruteplanlegging.
Passasjertogtilbudfra Randsfjordbanentil Ringeriksbanenvil øke trafikkgrunnlagetHønefoss– Oslo
og Bergensbanen
. Et slikt tilbud vil øke verdien av de samfunnsøkonomiske
investeringenefor
Ringeriksbanen.
Forlengelseav pendelenDal-Drammenvil gi halvtimesavganger
på Hokksundstasjon.To tog i timen
til Hokksunder politisk prioritert.

4. Hvorfor vil en lykkesnå?
Påslutten av 90-tallet ble det forsøkt med lokaltrafikk på Randsfjordbanen.Det var ikke avganger
hver time, og passasjerenemåtte ofte bytte tog i Hokksundeller Drammen.Totalt gikk det syvtog
hver vei i døgnet.Det togtilbudet vi foreslårkan ikke sammenlignesmed tidligere forsøk,verkeni
komfort, hyppigheteller togbytte.
I løpet av de siste20 årenehar det skjedden forvandlingi myndighetenesog folks holdningertil tog,
forsterket av restriksjonerpå biltrafikk og klimapolitikk. Tidligereerfaringermed togtilbud kan ikke
uten videre brukes.Det er i ferd med å utvikle segen «togkultur».
Vårt forslagtil togtilbud byggerpå det eksisterende.Vi skalikke forsvareet fullt togtilbud fra Midt Buskerudtil Oslo,men forsterker passasjergrunnlaget
på eksisterendeog framtidig tilbud.
Merkostnadenevil værebegrensetsammenlignetmed hva man får igjen. Kommunerog områder
knyttes sammentil én bo- og arbeidsregionved å ta toget mellom Ringerike,Modum, Eikerog
Drammenuten å bytte tog.
I handlingsplaner,strategidokumenterog rutemodellerfor de neste ti åreneer det ikke nevnt
passasjertrafikkpå Randsfjordbanen.Vårt forslagstår ikke i motsetningtil planer for godstrafikken
fremover. Vi mener at vårt forslagvil være fullt foreneligmed dette.

5. Hvordanog når få til passasjertrafikkpå Randsfjordbanen
?
Vi leggerfram en tretrinnsmodellsom raskt kan iverksettesfor å gi togtilbud på Randsfjordbanen.
Førstetrinn i modellenkan settesi drift fra ruteomleggingdesember2019.
Forslageter basertpå ekspertisefra personermed lang erfaring og høy kompetanseinnen
togledelse. De har detaljtegneten ruteforlengelsebasertpå dagensrutetabeller.
Trinn1: desember2019til 2024
Ved å utnytte restkapasitetpå linjen Drammen– Hokksundfår man to tog i timen til Hokksund,samt
timesavgangertil/fra Vikersund.Dette gjøresved å forlenge linje L13Dal-Drammen.Vårt
«jernbaneteam» har forsøkt å forlenge de sammeavgangertil Kongsberg.Det lar segfysiskikke gjøre
pga mangelpå kryssingssporfor møtendetog mellom Hokksundog Kongsberg.Kongsbergbeholder i
vårt forslagmed dette sine timesavgangermed Eidsvoll-togenesamt Sørlandsbanen,
mensDal5

Drammenforlengestil Vikersund.Dette sikrer to tog i timen til Hokksund,Gulskogen,Mjøndalenog
Steinberg.
Forslagetvil ikke påvirkeytterligere togtrafikk i vesentliggrad. Løsningener tekniskgjennomførbar,
og det er utarbeidet fire løsningsforslagfor avgjørendetogkryssingerHokksund– Vikersund.
Løsningener kun midlertidig. Når dobbeltsporenefrem til Tønsbergstår ferdig i 2024skalalle
avgangerDal-Drammenforlengestil Vestfoldbanenfor å sikre fire tog i timen fra Tønsberg.
Trinn2: 2024til Ringeriksbanen
ferdigbygget
Enmidlertidig løsningVikersund– Hokksund– Oslomå etableresi perioden2024og frem til
Ringeriksbanenstår klar. Det kan f.eks. værependelforlengelseKongsvinger– Askertil Hokksundog
Vikersundslik BaneNor foreslåri Urbanetsrapport.
Trinn3: Ringeriksbanen
i drift
Med Ringeriksbaneni drift kan avgangerfra Oslotil Hønefossuten problem forlengesinn på
Randsfjordbanen
. Vi er svært positive til at foreslått reguleringsplanfor Ringeriksbanen/E16
legger
opp til at dette er tekniskgjennomførbart.De to baneneknyttes sammenved Tolpinrud.Denne
planlagtesammenkoblingenkrever ingen ytterligere investeringerenn det BaneNor alleredehar
planlagt.
Frasin ankomsttil Hønefossvia Ringeriksbanenkan togenefra Oslofortsette via sløyfeut fra
Hønefossstasjonog rett inn på eksisterendeRandsfjordbanenuten å snu. Teknisksett er det ingen
hindring for at togenekjører fra Ringeriksbanenog inn på Randsfjordbanentil Hokksund,Drammen
og videre inn til Oslopå eksisterendeskinner.Dermedfår vi Norgesførste togring, uten ekstra
investeringeri spor. Reisetidmellom Vikersundog Oslovil bli cirka 55 minutter. Togenebør stoppe
ved Tyristrand.Vi tror ikke det er passasjergrunnlag
for Vikersund– Hønefossfør Ringeriksbanenstår
ferdig.
I tabellen under har vi skissertreisetidsforskjellenRandsfjordbanen– Oslovia henholdsvisDrammen
og Ringeriksbanen.
Tyristrand– Oslo
Vikersund– Oslo
Geithus– Oslo
Åmot – Oslo
Skotselv- Oslo

Via Drammen
1 t. 25 min.
1 t. 15 min.
1t. 12 min.
1t. 7 min.
1t. 2 min.

Via Ringeriksbanen
Ca.45 min.
Ca.55 min.
Ca.58 min.
Ca.1t. 3 min.
Ca.1t. 8 min.

Tidsdifferanse
Ca.- 36 min.
Ca.- 20 min.
Ca.- 14 min.
Ca.- 4 min.
Ca.+ 6 min.

Robustmodell
Trinn 1 i vår tretrinnsmodell er basertpå det sammerutemønsteretsom alleredekjøresi rushtidene
mellom Drammenog Hokksund.Det i segselv er et bevispå at dette er gjennomførbart. Forsinkelser
i rushtidenoppstårsvært sjeldenmellom Drammenog Hokksund.Forsinkelseneskjer som regel på
grunn av tettheten med tog mellom Skøyenog OsloS.Dennestrekningenhar den størstetettheten
av tog i Norge,og forsinkelserher forplanter seg viderei jernbanenettet.
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Om togeneskullebli forsinket er det i vår rutemodell lagt opp til en rekke kryssingsmuligheter
innenfor god tidsmarginpå enten Gulskogen,Daler,Mjøndalen,Steinbergeller Hokksund.Ved alle
forsinkelserhar togledelseni Drammenfaste prosedyrerfor å håndtereforsinkelseneog
togavgangene.
Bussog tog
Kollektivtransportmed bussvil fortsatt spille en viktig rolle, som matebussfor tog i tillegg til lokale
korte reiser. Det er viktig at det fremtidig busstilbudblir koordinert med rutetidene for toget for
sømløsereiser.
I Vikersundpågårbyggearbeidermed nytt kollektivknutepunktved jernbanestasjonen.Alle stasjoner
har akseptabelgangavstandtil nærmestebussholdeplass.
I tabellen under har vi gangavstandjernbanestasjonenetil bussholdeplass.
Stasjon
Tyristrand
Vikersund
Geithus
Åmot
Skotselv

Avstandtil bussholdeplasss
Ca.600 meter (kortere gangveikan etableres)
Ca.50 meter
Ca.200 meter
Kansnupå stasjonen
Ca.300 meter

Rapportenfra Urbaneter tydelig på at det drøftede busstilbudeti rapporten ikke inneholder
skoleskyss.Vi understrekerkollektivtilbudet ikke må skadeskoleskyssen
.

6. Investeringsbehov
Rapportenpeker på usikkerhetrundt hvilke kostnadersom må investerespå stasjonenefor å ta dem
i bruk. Vi støtter at dissekostnadenemå konkretiseres.
Vårt jernbanefagligeekspertteamhar sett på tilstand på dagensstasjoner.Hønefoss,Vikersundog
Hokksundtrenger ingen investeringerfor å tas i bruk. I utgangspunktetmå perrongenepå Tyristrand,
Geithus,Åmot og Skotselvtilpassesmodernekrav med riktig høyde(76 cm) og lengde(inntil 220
meter). Alle stasjonsområdeneer store nok til at dette lar seg gjøre.I vår tretrinnsmodell er det mulig
å oppskaleretilbudet gradvis.Stasjonerkan tas i bruk gradvisetter hvert som man får rustet dem
opp.
Vi er kjent med at BaneNor vurderer to tog i timen til Hokksund,hvor den nye avgangenmå vente i
Hokksund før den snur og kjører tilbake. For at toget ikke skalstå og oppta viktig sporkapasiteti
Hokksunder vente- eller hensettingsporvurdert i Hokksund.Dette sporet finnes ikke i dag og må
eventuelt bygges.Ved å forlenge toget videre til Modum kan pengene heller brukestil
plattformoppgraderinglangsRandsfjordbanen.
Randsfjordbanen
blir blant de førstei landet
I Nasjonalsignalplaner Randsfjordbanenprioritert som en av de første banestrekningenemed det
modernetogsignalanleggetERTMS.Det vil bli enklereå avvikletogtrafikken.Dette vil gjøre
Randsfjordbanentil en av Norgesmest modernetogstrekningerinnen signalanlegg.
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 16/2801-8

Arkiv: A06

Sak: 13/18
Saksprotokoll - Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montessori A/S får utvide med
ungdomstrinn.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 16/2801-7

Arkiv: A06

Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montesori A/S får utvide med
ungdomstrinn.

Sammendrag
Ringerike Montessoriskole har søkt om Utdanningsdirektoratet om uvidelse og få starte opp
med ungdomstrinn.
Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn anmodet Ringerike kommune, som
vertskommune, om å komme med en uttalelse. Fristen for å komme med uttalelse er 26. mai
2018.
Saksutredning
Ringerike Montessori A/S driver grunnskole for elever på barnetrinnet (1. – 7. trinn) på Ask,
og har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den omfatter hele grunnskole (1. – 10. trinn).
Søknaden innebærer en elevtallsøkning på inn til 42 elever.
Ringerike kommune har nærliggende ungdomstrinn på Tyristrand skole og på Veienmarka
ungdomskole Skolestrukturen på ungdomstrinnet i Ringerike blir ikke i særlig grad påvirket av
en utvidelse ved Ringerike Montessori A/S.
Hvis Ringerike Montessori A/S får tillatelse til å utvide med ungdomstrinn, vil elevene ved
skolen få en helhetlig grunnskoleopplæring bygd opp på montessorepedagikk.
Økonomisk reduseres Ringerike kommune sitt rammetilskudd med ca. kr 100 000,- i for hver
elev ved private skoler. Kommunen har da ikke kostnader til disse elevenes grunnskoletilbud ut
over eventuell skoleskyss og spesialundervisning.
Opprettelse av flere enheter og i denne sak flere ungdomstrinn, vil i noen grad påvirke andre
kommunale tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT.
-

Små enheter har få lærere og det kan være en utfordring å ha kompetanse innefor de ulike
fagene i samsvar med kravene i opplæringslov og forskrift.
Juridiske forhold
Utdanningsdirektoratet gav våren 2017 Ringerike Montessori A/S godkjenning til oppstart av
omsøkt skolevirksomhet (barneskole) etter friskoleloven.
Ringerike Montessori A/S har søkt om utvidelse etter friskoleloven. Vertskommunen har
uttalerett, men Utdanningsdirektoratet avgjør søknaden.
Økonomiske forhold
Vertskommunen mister ca. kr. 100 000,- i statlig rammeoverføring per elev ved friskoler, men
har ikke direkte kostnader til disse elevenes grunnskoleopplæring, - ut over eventuell
spesialundervisning og skoleskyss og noe merarbeid i andre sektorer.
Rådmannens vurdering
En utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike Montessori A/S påvirker ikke
skolestrukturen på ungdomtrinnet i Ringerike.
Vedlegg: Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet m/vedlegg
Ringerike kommune, 22.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim

-

Fra: Utdanningsdirektoratet [post@udir.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: bernt.gran@gmail.com [bernt.gran@gmail.com]
Sendt: 26.02.2018 09:42:19
Emne: Anmodning om uttalelse - Ringerike Montessori AS - 916231539 - søknad etter
friskoleloven
Vedlegg: Bekreftelse Udir Ringerike Montessori.pdf; Redegjørelse elevtall.docx; budsjett
Ungdomsskole.xlsx.pdf; Tilleggsopplysninger.pdf; Endring av tilbud, årstrinn ogeller
elevtall ved godkjent frittstående grunnskole.docx; Soknad.docx

Saksbehandler: Øystein Rovde

Vår dato:
26.02.2018
Deres dato:

Vår referanse:
2018/5679
Deres referanse:

Ringerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

Anmodning om uttalelse - Ringerike Montessori AS Org.nr. 916231539 - søknad etter friskoleloven
Ringerike Montessori AS søker om godkjenning av utvidelse etter friskoleloven. Det
fremgår av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune. Kopi av søknaden er vedlagt.
Det søkes om utvidelse med ungdomstrinn inkludert elevtallsøkning på 42 elever.
Rett til uttalelse
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere
beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (20062007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved
vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets
skjønnsmessige vurdering.
Uttalelsen
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er

positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at
det ikke foreligger konkrete innsigelser.
Dersom vertskommunen mener at en utvidelse av tilbudet vil få negative konsekvenser
for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha betydning i hvor stor grad de
negative konsekvensene er sannsynliggjort. Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til
at kommunen på prinsipielt grunnlag er negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at
hensynet til saksbehandlingsprosessen tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør
være mer omfattende enn at det tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på
etableringen av den omsøkte skolen. Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer
relevant en innsigelse fra vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større
betydning vil den ha for utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant
annet kunne vektlegges:
Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering
av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige
bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta
(om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt
investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av betydning.
Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at
reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering
av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av
sviktende elevgrunnlag.
Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller
nylig har vært på ROBEK-lista.
Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta
som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges.
Skolefaglige hensyn
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større
enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling,
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen.
Frist for uttalelse
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder.

Vennlig hilsen

Øystein Rovde
seniorrådgiver
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Bankgiro:
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IBAN:
NO8876940510879
BIC/SWIFT
DNBANOKK

Redegjørelse elevtall
Ringerike Montessori har i dag godkjennelse for å drive barneskole med opp til 80
elever fordelt på trinnene en til syv. Vi ønsker å drive ungdomsskole med opp til 42
elever. Elevene skal i hovedsak rekrutteres fra egne elever på barnetrinnet ved
Ringerike Montessori, men også elever fra andre montessoriskoler i regionen vil få
muligheten til å søke opptak.

Tilskudd< 44
Tilskudd> 44
Skolepengerpr elevpr år
Tilleggfor kapital/husleiepr elev

180700
72 200
27 105 Jfr friskoleloven§ 6-2 (maksimalsats)
3 400 Forskriftfriskoleloven§ 10-1(maksimalsats
)

Antallelever

8
0
Høstoppstartsår
Skole
SFO
Totalt

Inntekt
Brutto Statstilskudd<44
Brutto Statstilskudd>44
Netto statstilskudd- 85%

722800
614380

Skolepenger
Kapitalhusleie
Foreldrebetaling
Suminntekt

27 200
216840
858420

722800

3 252600

0

3 252600

7 589400

0

2 764710

7 589400
0
6 450990

0

2 764710

0

6 450990

0

858420

61 200
487890
3 313800

0

3 313800

142800
1 138410
7 732200

0

7 732200

1 200000
440000
36 300
217800
255915
50 000
2 375015

0

175000
0
1 200000
440000
36 300
217800
255915
50 000
2 375015

3 600000
1 000000
95 500
573000
673275
50 000
6 166775

0

175000
0
3 600000
1 000000
95 500
573000
673275
50 000
6 166775

0

300000
200000
11 750
70 500
82 838
0
752588

0

87 500
0
300000
200000
11 750
70 500
82 838
0
752588

DG1

105833

0

HusleieStrandenSkole
Leieav svømmehall
Renovasjo,vannog avløpog lignende
Lys,varme
Renhold
Verktøy,inventarmed mer
Anskaffelserinventar
Andredriftskostnader
Reparasjonog vedlikehold
Revisjon
Regnskap
Undervisningsmateriell
Lærermidlerog materiell
Inventarog materiell til SFO
Telefon
Porto
Skyssutgifter
Bilgodtgjørelse
Reise/Diett
Annenkostnadsgodtgjørelse
Markedsføring,annonsering
Forsikringspremie
Kontingenter
Finans
Sumandrekostnader

87 500

Netto resultat

Inkl i husleie

Inkl i husleie

42
Fullt utbyggetskole
Skole
SFO
Totalt

614380

0

Lønnskostnader
Lønnrektor
Lønnavdelingsledere
Lønnlærere
Lønnøvrigpersonell
Pensjonspremie
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Kursog kompetanseutvikling
Sumlønn

Avskrivninger

18
1 heledriftsår - 2020
Skole
SFO
Totalt

175000

175000

0

105833

938785

938785

1 565425

0

1 565425

26 000

26 000

52 000

52 000

90 000

90 000

50 000
5 000
5 000
10 000
0
50 000
50 000
25 000
0
7 500
10 000
100000
100000

100000
5 000
10 000
20 000
0
100000
50 000
50 000
0
15 000
20 000
50 000
150000

200000
10 000
50 000
75 000

732000

0

100000
5 000
10 000
20 000
0
100000
50 000
100000
0
15 000
20 000
50 000
150000
0
25 000
10 000
20 000
10 000
10 000
0
20 000
5 000
10 000
0
782000

1 210000

0

200000
10 000
50 000
75 000
0
100000
50 000
50 000
0
15 000
50 000
100000
250000
0
25 000
10 000
30 000
10 000
10 000
0
25 000
50 000
10 000
0
1 210000

206785

0

156785

355425

0

355425

513500

0

50 000
5 000
5 000
10 000
0
50 000
50 000
25 000
0
7 500
10 000
100000
100000
0
12 500
5 000
10 000
5 000
0
0
12 500
25 000
5 000
0
513500

-407 668

0

-407668

12 500
5 000
10 000
5 000
0
12 500
25 000
5 000

25 000
10 000
20 000
10 000
10 000
0
20 000
5 000
10 000

100000
50 000
50 000
15 000
50 000
100000
250000
25 000
10 000
30 000
10 000
10 000
25 000
50 000
10 000

Angående budsjetter og regnskap for Ringerike Montessori
Regnskapetfor 2017 er per januar 2018 ennå ikke ferdigstilt , og 2017 var vårt første
driftsår . Vi ber om å få ettersende regnskapet,samt et oppdatert budsjett for hele
skoledriften når vi har regnskapet for 2017 klart . Det vedlagte budsjettet er kun for den
fremtidige ungdomsskolevirksomheten.

Søknad om: Endring av tilbud,
årstrinn og/eller elevtall ved
godkjent frittstående grunnskole
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den epostadressen som skal brukes.
Postadresse: Aklangveien 2
Postnummer: 3519
Poststed: HØNEFOSS
Telefonnummer: 93443861
E-post: bernt.gran@gmail.com
Nettside: http://ringerikemontessori.no

Skoleanlegg
Skoleanlegg
Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg.
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om.
De samme aksjonærene bak Ringerike Montessori AS eier også eiendomsselskapet Stranden skole
eiendom AS. Dette selskapet eier den tidligere kommunale barneskolen Stranden skole i Ringerike.
Eiendomsselskapet leier i dag ut skolen til Ringerike Montessori AS, og det er fortsatt ledig areal i
skolebygningene for å etablere ungdomsskole. Stranden skole ble lagt ned sommeren 2014, og har
stått tom frem til Ringerike Montessori åpnet høsten 2017 med 39 elever. Skolen var før den ble
nedlagt godkjent som undervisningslokale av Buskerud fylkeskommune, og fremstår i dag i god
stand uten større behov for utbedringer og oppgraderinger. Bygningsmassen er fra starten av
1980-tallet, og har i tillegg en eldre skolebygning fra 1865. Totalt bygningsareal inkludert den
gamle skolebygningen er på ca 1500 m2. Da inngår også gymsal, samt at garderober og noen
tilliggende rom utgjør et tilfluktsrom. Skolen har per i dag seks klasserom, i tillegg til flere egne
rom for håndarbeid, sløyd, samt kontorer for helsetjenester. For ungdomsskole har vi satt av tre
aktivitets-/klasserom, samt at vi ser for oss i nær fremtid å pusse opp den gamle skolebygningen
for å utvide kapasiteten ytterligere. Tomten er på 15.500 m2, og består av opparbeidet areal med
to fotball-/ishockey-/håndball-/basket-baner, lekeapparater og grøntarealer. I umiddelbar nærhet
av skolen lett tilgjengelige utmarksressurser i form av skogsområder i Hollheia, store
landbruksarealer og lett tilgang til våtmarksområder og Tyrifjorden, som til sammen kan gi både
lek og læring verdifulle tilleggselementer. I tillegg er det parkeringsplasser samt godkjent offentlig
busslomme like utenfor skolen, som ligger sentralt til i Ringerike kommune ved riksvei 35. Vi skal
ha tilsyn fra Ringerike kommune på miljørettet helsevern i løpet av de kommende ukene.

Utdanningens innhold
Skolens grunnlag
Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.



b. anerkjent pedagogisk retning
For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner.
Skoler som skal følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10
skoleår» må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får
bruke denne læreplanen.
Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:
«Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår»
Vedlegg
1. Bekreftelse Udir Ringerike Montessori.pdf (lastet opp: 30.01.2018 20.58.28)

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for
funksjonshemmede
Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan


Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet
Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent.
«Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår»

Skolens undervisningsspråk
Språk:
✓ Norsk
☐ Samisk
☐

Vurderingsform


Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven

Elevtall – Grunnskole
Elevtall grunnskole
Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for.
Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide
med.
Fra skoleår: Høsten 2019
Gjeldende
godkjenning

Søkt
utvidelse

80

+ 42

Trinn

Trinn 1

✓

✓

Trinn 2

✓

✓

Trinn 3

✓

✓

Trinn 4

✓

✓

Trinn 5

✓

✓

Trinn 6

✓

✓

Trinn 7

✓

✓

Trinn 8

✓

Trinn 9

✓

Gjeldende
godkjenning

Søkt
utvidelse

80

+ 42

Trinn

Trinn 10

✓

Redegjørelse for elevtall
Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole).
For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis.
Vedlegg
1. Redegjørelse elevtall.docx (lastet opp: 30.01.2018 20.59.57)

Økonomi og annen virksomhet
Budsjett og regnskap grunnskole
Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende:




budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd
skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall og/eller nye årstrinn. Se veileder og
budsjettmal.
regnskap for siste skoleår
Vedlegg
1. budsjett Ungdomsskole.xlsx.pdf (lastet opp: 30.01.2018 21.00.47)

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet, må den søke særskilt om dette under "Annet".

Annet
Dispensasjoner


Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.

Tilleggsopplysninger
Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.
Vedlegg
1. Tilleggsopplysninger.pdf (lastet opp: 31.01.2018 07.28.43)

Søknad om: Endring av tilbud,
årstrinn og/eller elevtall ved
godkjent frittstående grunnskole
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den epostadressen som skal brukes.
Postadresse: Aklangveien 2
Postnummer: 3519
Poststed: HØNEFOSS
Telefonnummer: 93443861
E-post: bernt.gran@gmail.com
Nettside: http://ringerikemontessori.no

Skoleanlegg
Skoleanlegg
Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg.
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om.
De samme aksjonærene bak Ringerike Montessori AS eier også eiendomsselskapet Stranden skole
eiendom AS. Dette selskapet eier den tidligere kommunale barneskolen Stranden skole i Ringerike.
Eiendomsselskapet leier i dag ut skolen til Ringerike Montessori AS, og det er fortsatt ledig areal i
skolebygningene for å etablere ungdomsskole. Stranden skole ble lagt ned sommeren 2014, og har
stått tom frem til Ringerike Montessori åpnet høsten 2017 med 39 elever. Skolen var før den ble
nedlagt godkjent som undervisningslokale av Buskerud fylkeskommune, og fremstår i dag i god
stand uten større behov for utbedringer og oppgraderinger. Bygningsmassen er fra starten av
1980-tallet, og har i tillegg en eldre skolebygning fra 1865. Totalt bygningsareal inkludert den
gamle skolebygningen er på ca 1500 m2. Da inngår også gymsal, samt at garderober og noen
tilliggende rom utgjør et tilfluktsrom. Skolen har per i dag seks klasserom, i tillegg til flere egne
rom for håndarbeid, sløyd, samt kontorer for helsetjenester. For ungdomsskole har vi satt av tre
aktivitets-/klasserom, samt at vi ser for oss i nær fremtid å pusse opp den gamle skolebygningen
for å utvide kapasiteten ytterligere. Tomten er på 15.500 m2, og består av opparbeidet areal med
to fotball-/ishockey-/håndball-/basket-baner, lekeapparater og grøntarealer. I umiddelbar nærhet
av skolen lett tilgjengelige utmarksressurser i form av skogsområder i Hollheia, store
landbruksarealer og lett tilgang til våtmarksområder og Tyrifjorden, som til sammen kan gi både
lek og læring verdifulle tilleggselementer. I tillegg er det parkeringsplasser samt godkjent offentlig
busslomme like utenfor skolen, som ligger sentralt til i Ringerike kommune ved riksvei 35. Vi skal
ha tilsyn fra Ringerike kommune på miljørettet helsevern i løpet av de kommende ukene.

Utdanningens innhold
Skolens grunnlag
Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.



b. anerkjent pedagogisk retning
For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner.
Skoler som skal følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10
skoleår» må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får
bruke denne læreplanen.
Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:
«Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår»
Vedlegg
1. Bekreftelse Udir Ringerike Montessori.pdf (lastet opp: 30.01.2018 20.58.28)

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for
funksjonshemmede
Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan


Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet
Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent.
«Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår»

Skolens undervisningsspråk
Språk:
✓ Norsk
☐ Samisk
☐

Vurderingsform


Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven

Elevtall – Grunnskole
Elevtall grunnskole
Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for.
Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide
med.
Fra skoleår: Høsten 2019
Gjeldende
godkjenning

Søkt
utvidelse

80

+ 42

Trinn

Trinn 1

✓

✓

Trinn 2

✓

✓

Trinn 3

✓

✓

Trinn 4

✓

✓

Trinn 5

✓

✓

Trinn 6

✓

✓

Trinn 7

✓

✓

Trinn 8

✓

Trinn 9

✓

Gjeldende
godkjenning

Søkt
utvidelse

80

+ 42

Trinn

Trinn 10

✓

Redegjørelse for elevtall
Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole).
For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis.
Vedlegg
1. Redegjørelse elevtall.docx (lastet opp: 30.01.2018 20.59.57)

Økonomi og annen virksomhet
Budsjett og regnskap grunnskole
Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende:




budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd
skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall og/eller nye årstrinn. Se veileder og
budsjettmal.
regnskap for siste skoleår
Vedlegg
1. budsjett Ungdomsskole.xlsx.pdf (lastet opp: 30.01.2018 21.00.47)

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet, må den søke særskilt om dette under "Annet".

Annet
Dispensasjoner


Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.

Tilleggsopplysninger
Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.
Vedlegg
1. Tilleggsopplysninger.pdf (lastet opp: 31.01.2018 07.28.43)

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4270-3

Arkiv: 033

Revidert møteplan - Høst 2018.
Forslag til vedtak:
Revidert møteplan alternativ 2 vedtas.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok 05.04.18 i sak 32/18 pkt. 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.»

Vedlegg
Revidert møteplan - Høst 2018. Alternativ 1 og alternativ 2.

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/4978-9

Arkiv: K40

Sak: 22/18
Saksprotokoll - Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune
2018 - 2022
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt
definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12.

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018:
Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til endring i vedtak:
«Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt
definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12».
Avstemming:
Braatens (SP) forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4978-2

Arkiv: K40

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 2022
Forslag til vedtak:
Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 – 2022 vedtas, jf.
forskrift 8. januar 2016 nr. 12.
Sammendrag
Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av
hjorteviltartene som det er åpent jakt for. Dette er ikke gjort tidligere i Ringerike kommune
grunnet arbeidspress og prioriteringer på landbrukskontoret. Rådmannen ønsker å inkludere
retningslinjer for valdledere, jaktledere og jegere for å bidra til forståelse for hvilke oppgaver
som skal løses og hvem som har ansvaret for å løse dem. Mål og retningslinjer finnes i
vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer».
Innledning / bakgrunn
I 2016 vedtok Klima- og miljødepartementet en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. I § 3
kommer det fram at kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og
rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Disse målene skal ta hensyn til opplysninger om
beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av
viltulykker på veg og bane. Målene skal være konkrete og etterprøvbare.
Beskrivelse av saken
I § 1 i hjorteviltforskriften kommer det fram at formålet med forskriften er at
hjorteviltforvaltningen skal ivareta bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold,
samt at det skal legges til rette for lokal og bærekraftig forvaltning. Hensikten med kommunale
mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål med rettighetshaverne og
andre med interesser i utmark. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk
forankret plan, som sammen med sentrale lover og forskrifter er styrende for
hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grunnlag
når kommunen skal godkjenne flerårige bestandsplaner.

-

Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier,
biologisk mangfold, trafikkproblemer, skader på jord- og skogbruk og andre skader/ulemper.
Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike
hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og
rettssikkerhet, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.
Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen av
artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For at
forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en målrettet
jakt, basert på detaljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan. Mål og eventuelle
tiltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og bestandsplaner.
Mål og retningslinjer finnes i vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». Det legges opp til
at planen skal revideres hvert fjerde år, men planen kan tas til revidering før dette dersom det
skulle bli behov for justering.
Juridiske forhold
Kommunen er pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av de arter det er åpnet jakt for
gjennom forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt. Det er åpnet for jakt på
elg, hjort og rådyr i Ringerike kommune.
Tidligere behandlinger og vedtak
Viltnemnda behandlet først saken i møte 12.12.17, og vedtok å sende saken på høring til
berørte parter og interessegrupper. Dette ble gjort 15.12.17. Høringsfrist ble satt til 10.01.18.
Det ble mottatt seks høringsuttalelser. Uttalelsene ble behandlet i nytt viltnemndsmøte
19.02.18 (opprinnelig dato for møtet var 24.01.18, men dette ble utsatt). Uttalelsene tas med i
den videre prosessen, og ligger som vedlegg til saksframlegget.
Rådmannens vurdering
Dokumentet «Kommunale mål og retningslinjer» starter med en oversikt over hva som er
kommunens, valdets og jaktfeltets ansvar og oppgaver. Hensikten med disse retningslinjene er
å gjøre det klart og tydelig hvem som sitter med hvilket ansvar. Kommunens kontaktperson i
valdet er valdleder, og oppgavene til valdleder kan dermed virke noe omfattende. En del av
punktene dreier som mot valdet som enhet, og betyr ikke nødvendigvis at valdleder sitter med
hele ansvaret alene.
Målsetningene for elg er detaljert, fordi kommunen har et godt datagrunnlag gjennom mange
år, og tar for seg beitegrunnlaget, bestandssammensetning og framtidig avskytning.
Målsetningen for hjort er lite detaljerte grunnet lite og mangelfull rapportering, og det er
generelt for lite kunnskap om rådyrbestanden til å kunne lage detaljerte målsetninger. Det
forventes derimot at det blir en knekk i rådyrbestanden på grunn av årets harde vinter.
Avslutningsvis er det en side med alle tidsfrister som jegere, jaktledere, valdledere og
kommune må forholde seg til. Dette vil fungere som et enkelt og nyttig oppslagsverk, i tillegg
til at det blir lettere for jegere å rettighetshavere å se hvilke frister de har å forholde seg til.

-

Vedlegg
Kommunale mål og retningslinjer
Høringssvar Ramberget jaktlag
Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud
Høringssvar fra vald 16 - Rognlihøgda Tuftinåsen
Høringssvar vald 6 - Holleia Nord
Høingsvar fra vald 8 - Soknedalen vest
Høringssvar fra Lars Magne Rustad

Ringerike kommune, 15.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Eiliv Kornkveen
saksbehandler: Halldis Linde Lie

-

KOMMUNALE MÅL OG RETNINGSLINJE R
FOR
HJORTEVILTFORVALTNIN GEN
I
RINGERIKE KOMMUNE

2018 - 2022

FORORD
I 2016vedtok Klima- og miljødepartementet
ny f orskrift om forvaltning av hjortevilt. I § 1
kommerdet fram at formåletmed forskriften er at hjorteviltforvaltningenskal ivareta
bestandenes
og leveområdenes
produktivitetog mangfold,samtat det skal leggestil rettefor
lokal og bærekraftigforvaltning. I § 3 kommerdet fram at kommunenskal vedtamål for
utviklingen av bestandene
av elg, hjort og rådyr der det er åpnetfor jakt på arten(e).Disse
måleneskal ta hensyntil opplysningerom beitegrunnlag,bestands
utvikling, skaderpå
naturmangfold,jord- og skogbrukog omfangetav viltulykker på veg og bane.
Hensiktenmed kommunalemål for hjorteviltforvaltningener å diskutereforvaltningsspørsmål
med rettighetshaverne
og andremed interesseri utmark.Måleneskal værekonkreteog
etterprøvbare.De skal ogsåetablereen bredestmulig faglig og politisk forankretplan, som
sammenmed sentralelover og forskrifter er styrendefor hjorteviltforvaltningeni Ringerike
kommune.Målenebrukesblant annetsom juridisk grunnlag når kommunenskal godkjenne
flerårigebestandsplaner.
Det er opp til kommunenselv hvordanmåleneforankresi kommunen.Vi anserdet som mest
hensiktsmessig
at målsettingen
e revideresved behovhvert fjerde år av landbrukskontoreti
samarbeidmedVil tnemnda, i tillegg til en fortløpendevurderingdersombehovoppstår.
M ål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningi Ringerikekommunei 2018 – 2022ble
utarbeidetav landbrukskontoret,og ble sendtpå høringtil alle valdledere, lokale
interesseorganis
asjoner, nabokommunerog fylkesmanneni Buskerud. Høringsforslagene
ble
bearbeidet,og et nytt utkastble utarbeidet.Dokumentetble politisk behandleti Viltnemnda,
Hovedutvalgetfor miljø- og arealforvaltningog Formannskapet
før det ble endeligvedtatt av
K ommunestyret.

Vedtatt av Ringerikekommunedato.måned2018
«Ringerikekommunevedtarmål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Ringerike
kommunei perioden2018 – 2022. Vedtakethjemlesi Forskrift om forvaltning av hjortevilt §
3.»
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1. ORGANISERINGAV VALD OG BESTANDSPLANOMRÅDER
1.1

KOMMUNENS ANSVAR
-

-

1.2

Behandlesøknaderom nye vald eller endringeri vald, bestandsplanområder
og
bestandsplaner
innen 15. juni, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 11, 14 og 16
Bidra til at valdeneorganiseressom bestandsplanområder
mednaturligegrenserog
med bestandsplan
godkjentav kommunen.
Informasjonut til valdene
Samleinn og registreresettog skutt datafra valdeneog leggedettepå
Hjorteviltregisteret, om det ikke er ført elektronisk
Tildele kvoter til alle vald med grunnlagi kommunensmålsetting,godkjente
bestandsplaner,
målrettetavskytningog bestandenesutvikling. Kvote tildeles
enkeltvaldeneårlig, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 18 og 20
Tilretteleggefor at rapporteringsrutinerog ettersøkskjer som beskreveti f orskrift om
utøvelseav jakt og fangstkap. 8 j akt på og avliving av storvilt
Organiseringog administreringav fallviltmannskap,fallviltstatistikk og tiltak for
reduseringav viltpåkjørsler
Årlig tildele midler ved søknad til det kommunaleviltfondet. Søknadsfrister 1. mai og
1. november
Oppfølgingav bruddpå viltlov og tilhørendeforskrifter
Stimuleretil etableringav beitetaksteri vinterbeiteområder
Kommunenkoordinererbeitetakseringnår hele kommunenskal takseres
Behandlesøknaderom skadefelling,jf. naturmangfoldloven§ 18 og forskrift om
skadegjørende
vilt
Planarbeidog biotopbevaring

VALDET OG VALDLEDERS ANSVAR
-

-

-

-

Oppnevnevaldansvarligrepresentant.
Vedkommendeopptrerpå vegneav
jaktrettshaverneovenfor kommunen i sakersom berørervaldet, jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 9
Overvåkeviltbestanden og ressursgrunnlaget
i sitt områdeog forvalte bestandene
i
henholdtil valdetsog kommunensmålsetningersamtgjeldendelovverk, jf. viltloven
og forskrift om forvaltning av hjortevilt
Innen1. mai skal endringersom har skjeddmedvaldetsgrenser,eiendomsforholdog
tellendeareali løpet av sistejaktår meldes til kommunen, jf. forskrift om forvaltning
av hjortevilt § 11
Organisereog administrerejakta slik at den utføresmedgrunnlagi gjeldendelovverk,
forskrifter, kommunalemålsetningerog godkjent bestandsplan
/tildelt kvote
Utarbeidebestandsplan
for hjortevilt med inntil fire års varighet,jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 15. Planenskal behandleog defineremål der minimum
følgendepunkterskal væremed:
Oversiktover innmeldtareal,jaktfelt og valdetsavgrensningpå kart
Rutiner for innsamling/rapportering(sett elg, vektrapporter
, tannprøvermm.)
Avskytingsplanmedårlig kvote
Målsetningermed alders- og kjønnssammensetning,
bestandsstørrelse,
beitegrunnlagmm.
Forebyggendetiltak for å hindreuakseptableskaderog ulemperpå andre
samfunnsinteresser,
for eksempelved gjennomføringav beiteregistreringer
1

-

-

1.3

Foretajusteringerfor å oppnåmålsetningerog væreinnenforavskytningsplanfor
perioden.20 % avvik aksepteres
Utarbeideplanerfor viltstelltiltak og gjennomføredettei samarbeidmedlokale
aktører, jf. veiledertil forskrift om forvaltning av hjortevilt kap. 2
Bør overvåkebeiteskader på skoggjennombeitetakster
, jf. veiledertil forskrift om
forvaltning av hjortevilt kap. 2
Sendeinn oversiktover jaktlederetil kommunenfør jakt på elg og hjort starterhvert
år, jf. forskrift om utøvelseav jakt, felling og fangst§ 26a
Se til at samjaktutøvespå de områderdetteer naturlig. Det skal ogsåviseshensyntil
andreinteressegrupperda alle har rett til å utøvefriluftsliv
Foretakontroll av at skutte dyr stemmermedtildelt kvote
Bidra til god kommunikasjonmellom kommunensfallviltmannskapog jaktutøvere
Opplæring og informeringav jaktlederne
Samleinn sett-elg/sett-hjort skjemaerfor valdetpå de arteneman har fellingstillatelse
på, og sendedettetil kommunesenest14 dageretter jaktasslutt, jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32
Bidra til å innføreelektroniskinnrapporteringav sett-elg/sett-hjort vi a
www.settogskutt.no
, og kontrollere/godkjenneregistreringenesom er oppført
Sendeinn fellingsrapporttil kommuneninnen 14 dageretter endt jakt, jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32
Sendeinn tannposerfor elg og hjort senest14 dageretterendt jakt, jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32
Betalefellingsavgift på f elte dyr til kommunensviltfond, jf. forskrift om kommunale
viltfond m.m. § 6. Regningutarbeidesav kommunenmed grunnlagi
felli ngsrapportene
og sendesvaldene
JAKTLAGET OG JAKTLEDERS ANSVAR

-

-

-

-

Utnevneansvarligjaktlederfor jakt på elg og hjort, jf. forskrift om utøvelseav jakt,
felling og fangst§ 26a
L edeog organiserejaktutøvelsen
, og påseat denforegårpå en humanog forsvarlig
måtei tråd med gjeldenelover og forskrifter. Den enkeltejeger er selv ansvarligfor
selvejaktutøvelsenog egenog andressikkerhet
Sørgefor at alle somjakter har tilgang til godkjentettersøkshund
til ettersøkav
påskuttvilt. Dersomslik hund ikke medføresunderjaktutøvelsen,skal det gjennom
skriftlig avtaleværesikret tilgang på ettersøkshund
som kan værepå stedetinnen
maks4 timer etterpåskytingen
, jf. forskrift om utøvelseav jakt, felling og fangst§§ 4
og 23
Har et særligansvar ved skadeskytingi forhold til riktig prosedyreog kommunikasjon
med kommunensettersøkspersonell
, jf. forskrift om utøvelseav jakt, felling og fangst
§ 27
Fylle ut sett-elg/sett-hjort skjemaer og slaktevektskjema
er, og leveredettetil
valdansvarligved jaktasslutt, før 14 dageretter endtjakt

2. MÅL FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT
Kommunenshovedoppgaveer å ivaretaviltets interesser.
Kommunenhar et overordnetansvarfor verdierog interesserknyttet til opplevelsesverdier,
biologisk mangfold,trafikkproblemer,skaderpå jord- og skogbrukog andreskader/ulemper.
2

Det kommunaleansvaretligger derfor hovedsakeligi reguleringav størrelsenpå de ulike
hjorteviltbestandene.
Kommunenhar ogsåansvarfor å ivaretajaktretthavernesrettigheterog
rettssikkerhet, gjennomå fastsetteforskrifter og fatte enkeltvedtak.
Jakter en viktig del av friluftslivet, mendet som er spesieltmed jakt er ressursforvaltningen
av artenedet jaktespå. Det er jegernesom i praksisstår for forvaltningenav hjorteviltet. For
at forvaltningenskal lykkes med måleneer man avhengigav at jegernegjennomføreren
målrettetjakt, basertpå detaljertbestandsplanlegging
og en årlig avskytningsplan
. Mål og
eventuelleti ltak skal værelokalt forankretgjennomkommunalemålsetningerog
bestandsplaner.

2.1

ORGANISATORISKEMÅL
-

-

-

2.2

Ringerikekommuneskal bidra til samarbeidinnen forvaltningenav hjortedyrenepå
tvers av vald, kommunerog regioner
Det skal leggestil rettefor samarbeidi bestandsplanområder
mellom vald i og utenfor
kommunender detteer naturlig ut fra bestandsdynamiske
forhold
Fragmenteringav dagensvaldstrukturer uønsket. For å sikre en helhetligforvaltning
er det ønskeligmed vald/bestandsplanområder
som utgjør storenok områdertil at det
kan godkjennesbestandsplaner
for området, jf. Forskrift om forvaltning av hjortevilt
Vald somikke har bestandsplaner
for elg oppfordrestil å utarbeidedette, og eventuelt
inngåi bestandsplanområder
eller slå segsammenmed nabovaldfor å få stort nok
tellendearealtil å imøtekommearealkraveti forskrift
V aldenebør samordne forvaltningenav elg, hjort og rådyr på områdenede disponerer
Ved privatrettsligkonflikt i valdenebør det væredialog mellom partenefor å finne
løsningerbeggeparterkan leve med.Eventueltkan det søkestilk nytning til andre
nabovaldslik at det etableresstørreforvaltningsenheter

HOVEDMÅL FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN
-

2.3

Forvaltningen av hjorteviltbestandene
skal gi sunnedyr i god kondisjon
Det skal tilstrebesen optimal kjønns- og alderssammensetning
medhensyntil
produksjon
Bestandsstørrelsene
skal tilpassesbæreevne
, skaderpå innmarkog skogog konflikter
med øvrig friluftsliv
A ntallet trafikkdreptvilt skal holdespå et minimum
Hjorteviltbestandene
skal ikke representere
en trusselmot annetbiologisk mangfold
Kommunenskal bidra til å ta varepå og sikre viktige trekkruterog leveområderfor
hjortevilt

ELG

2.3.1 Beitegrunnlag
Vinterbeitet har tatt segopp de sisteårene,men kvalitetenpå sommerbeite
t er fremdeles
underdet som er optimalt. PlantearteneROS,furu og bjørk tåler et vedvarendebeitetrykkpå
om lag 35 % før beitetilgangenreduseresbetydelig.Tallenedet er refererttil her er beitetrykk
og ikke beiteskader.
-

Elgbestandenskal tilpassesbeitegrunnlageti kommunen
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-

Beitegraden på ROS-arteneskal reduseresog ikke overstige50 %
Beitegradenpå bjørk skal reduseresog ikke overstige35 %
Beitegradenpå furu skal ikke overstige35 %
Beiting på granbør ikke forekomme

2.3.2 Bestands
sammensetning
Sværtskjevekjønnsforholder uønsketda det kan medføreuønskedeeffektersom forsinket
kalvetidspunkt.Kroppsvektog kondisjontil elgkueneer avgjørendefor tidspunktetfor
kjønnsmodningog reproduksjon.Slaktevektenetil kalver og ungdyravhengeri stor gradav
tetthetsavhengige
faktorer som bestands
tetthetog mattilgang.Langsiktigeendringeri kalveog ungdyrsvekteneskyldesofte et redusertmattilbudsom følge av økt tetthet.Klima og
avskytingsstrategivil væremedvirkendefaktorer.
-

Forholdetmellom settku og okseskal ikke overstige1,6:1
Antallet kalveførendekyr økesog holdesjevnt over 55 %
Gjennomsnittligslaktevektpå kalv bør ikke værelavereenn 65 kg
Gjennomsnittligslaktevektøkesmed5 kg. pr dyregruppefr am til 2028, med
forbeholdom klimaeffekten

2.3.3 Framtidig avskyting
Mål for elgbestandens
kjønns- og alderssammensetning
ligger til rettighetshavernes
ansvarsområde,
og avskytingsprofilenefinnesi bestandsplanene
for elg 2016 - 2020. Vald
uten godkjentbestandsplan
tildeleskvote på dyr som innenforen gitt periodeskal gi
tilnærmet lik avskytingsprofilsom storvaldenesbestandsplaner.Dette med hensyntil kjønn,
alderog bakgrunnsareal
bak hvert tildelte dyr.
-

-

2.4

Langsiktigmål: Å rlig uttak økesjevnt med bestandens
størrelse,og jevnesut ved et
uttak på om lag 500 dyr årlig. Uttaket av stammendifferensieresi tråd med lokale
forhold
Kategorienungdyrfjernesfra avskytingsprofilenog inngåri kategorieneku eller okse,
til en forenkling for jegeren
Vektklasserfjernes
Uttak av mindreverdigedyr stimuleres
K alveavskytingenøkesfor å reduserebelastningenpå vinterbeitene
Høyproduktiveelgkyr spares
Eldre okserspares
, spesielti den førsteuka i jakta

HJORT

Datagrunnlageter for lite til å kunnelagedetaljertemål.
-

Hjortebestanden
skal forvaltesslik at den gir en høstbarressurs
Hjortebestanden
skal forvaltesslik at beiteskaderpå økonomiskviktige treslagsom
granog furu er minimale
Øke kvalitetenog andelenførte setthjort - skjemaog fellingsrapporter
Raskererapportering
Det innhentesmer kunnskapom hjortebestanden
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2.5

RÅDYR

Datagrunnlageter for lite til å kunnelage detaljertemål.
-

2.6

Årlig uttak skal væremed på å redusereantallettrafikkpåkjørsler
Det innhentesmer kunnskapom rådyrbestanden
Bedreorganiseringenav valdstrukturen
Raskererapportering

IRREGULÆRAVGANG

Antallet hendelservil avhengeav snømengderog temperatur.Viltpåkjørsler og annen
irregulæravganghåndteresav kommunensfallviltmannskap.Fallvilt og detsverdi tilfaller det
kommunaleviltfondet. Viltfondet kan ettersøknadgi støttetil tiltak som minimerer antallet
viltpåkjørsler.
-

2.7

Gjennomføretrafikksikringstiltak,som for eksempelskilting, når kommunenblir gjort
oppmerksompå vilttrekkområderdannetpå grunnav storesnømengdereller andre
klimatiske forhold
Antallet hjortepåkjørslerbør ikke overstige5 % av jaktuttaket
Antallet elgpåkjørslerbør ikke overstige5 % av jaktuttaket
Antallet rådyrpåkjørslerbør reduseres,og skal ikke overstige30 % av jaktuttaket
A NDRE INT ERESSER

Hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskapning
, i form av kjøtt og som grunnlagfor jakt og
andreopplevelsesbaserte
aktiviteter.
-

2.8

Det skal leggestil rettefor at hensynettil andreinteresserblir godt ivaretatti
forvaltningenav hjortevilt
Det skal kunnedrives småvilt - og storviltjakt samtidigi områderhvor detteer naturlig
Jaktskal ikke drivesslik at den forårsakeruakseptableulemperpå andre
friluftsaktiviteter
UFORUTSETTE SITUASJONER

2.8.1 Skrantesjuke
Chronic WastingDisease (CWD), ogsåkalt skrantesjuke,er en dødeligog smittsom
prionsykdomsom er påvistpå villrein i Nordfjella, samtenkeltetilfeller på hjort og elg i
Trøndelagog Møre og Romsdal. Sykdommenspresved kontaktmellom hjortedyrog miljøet
de bevegersegi. Skrantesjukehoselg antaså væreen atypiskversjonav skrantesjukesom
opptrersporadisk (oppstår utensmitte),og som regel rammereldreindivider. Det er per dags
dato ikke påvisttilfeller av skrantesjukei Ringerikekommune.Dersomdet blir påvisttilfeller
av skrantesjukei kommunenbør følgendetiltak settesi gang:
-

FølgeMattilsynetstilrådninger
o Tilretteleggefor reduksjonav bestanderav elg, hjort og rådyr
o Vurderehvor mye bestandenebør reduseres,entenved økt jaktuttaketgenerelt
eller ved økt uttak av eldrehunndyr
o Regulerebestandstettheten
ved å justereantalletfellingstillatelseri hele eller
delerav kommunenved å brukeforskrift om forvaltning av hjortevilt § 7,
fortrinnsvisfor ett år
5

o Bidra til at søknaderom dispensasjonfra forskrift om midlertidigetiltak for å
begrensespredningav skrantesjuke
, som omhandlerforbud mot fôring og
utsettingav slikkesteinertil ville hjortedyr,minimeresved å tilretteleggefor
andretiltak enn fôring
2.8.2 Sykdommersomfølgeav klimaendringer
Klimaet i Norgeer i endring.Bådekjente og ukjentesykdommerforårsaketav endringeri
klimaet kan spresegblant bestandene
av elg, hjort og rådyr. Dette kan for eksempel
sykdommerknyttet til flått og hjortelusflue,og eventueltandresykdommervi ikke er kjent
med som kan ha negativvirkning på hjorteviltbestandene.
Stor bestandstetthet
vil vanligvis
føre til økt smittespredning.Bestandstettheten
til elg, hjort og rådyr må avpassesetter
situasjonen.

3. A NNET UTTAK AV VILT - SKADEFELLING
Naturmangfoldlovens§ 18 punkt b åpnerfor at kommunenkan gi tillatelsefor uttak av vilt
for å avvergeskadepå avling, husdyr,tamrein,skog,fisk, vann eller anneneiendom.Dette
skal skje via søknadtil kommunenved landbrukskontoret.Slike problemerskal hovedsakelig
løsesinnenforordinærejakttidsrammer.Det blir stilt krav til at grunneierhar prøvdut
avbøtendetiltak for å avvergeeller hindreskadeeller reduserepredasjonfør en eventuell
skadefellingstillatelsegis, jf. forskrift om felling av skadegjørende
vilt § 1 punkt 2. Hver
søknadvurderesut fra densgitte forhold. Det skal sålangt som mulig tas hensyn til
yngletidsfredningenved skadefellinger.Informasjonom skadefellingog hva en søknadom
skadefellingmå inneholdefins på kommunenshjemmesiderunder«Landbruk» og «Vilt ».

4. V ARIGHET OG REVIDERING
De kommunaleforvaltningsmålenefor hjortevilt bør væreforutsigbareog stabile,men skal
samtidigkunneoppdateresi takt med utviklingen i hjorteviltbestandene.
Mål og retningslinjer
oppdateresved behovhvert fjerde år, i tillegg til en årlig fortløpende vurdering.Dette gjøres
med tankepå tilegning av ny kunnskapog uforutsetteendringerom hjorteviltbestandene.
Dettegjelderspesieltfor hjort og rådyr, j f. kapittel 2.4 og 2.5.
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5. TIDSFRISTER
Sak
Fremmeforslag om nytt minsteareal
Fastsettelse
av forskrift om minsteareal
Rapporterefallvilt til SSBvia Hjorteviltregisteret
Trekkeeiendomut av vald
Trekkegodkjenningav vald*
Trekkevald ut av bestandsplanområde
Trekkegodkjenningav bestandsplanområde
Trekkegodkjenningav bestandsplan
Trekkekvotefri jakt på rådyr
Søknadom godkjenningav vald
Melding om endringeri valdet
Søknadom godkjenningav bestandsplanområde
Melding om endringeri bestandsplanområdet
Søknadom godkjenning/endringav bestandsplan
Søknadom kvotefri jakt på rådyr
Behandlesøknadom vald
Behandlesøknadom bestandsplanområde
Behandlesøknadom bestandsplan
Behandlesøknadom kvotefri jakt på rådyr
Utsendingav fellingstillatelsepå elg, hjort og rådyr
Rapporteresettelg og setthjort til kommunen
Rapporterefellingsresultattil kommunen
Leveretannposertil kommunen
Registrerepapirskjemafor settelg og sett hjort i Hjorteviltregisteret
Rapporterefellingsresultattil SSB

Tidsfrist
15. januar
15. mars
31. mars
1. april
1. april
1. april
1. april
1. april
1. april
1. mai
1. mai
1. mai
1. mai
1. mai
1. mai
15. juni
15. juni
15. juni
15. juni
15. juni
14 dageretterendtjakt
14 dageretterendtjakt
14 dageretterendtjakt
30 dageretterendtjakt
30 dageretterendtjakt

Hvem
Partermedinteresse
Kommunen
Kommunen
Jaktrettshaver
Kommunen
Valdansvarlig
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Valdansvarlig
Valdansvarlig
Bestandsplanområdets
representant
Bestandsplanområdets
representant
Valdansvarligeller bestandsplanområdets
representant
Valdansvarligeller bestandsplanområdets
representant
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Jaktleder/valdansvarlig
Valdansvarlig
Jaktleder/valdansvarlig
Kommunen
Kommunen

*Kommunenkan trekketilbake valdgodkjenningog kreveny søknadogsåetter 1. april dersomdet foreliggertvil som berørerrettsforholdi valdet
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Gunnar Ekrem
Vestre Ådal 788
3516 Hønefoss

Vestre Ådal 9.1.2018

Ringerike kommune
Landbrukskontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Høring - Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen
Saksnummer 17/4978
Det virker flott på papiret, men virker det like godt i praksis.
1.1.
Hva mener kommunen med: Tilrettelegge for at rapporteringsrutiner og ettersøk skjer
som beskrevet i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Kap. 8.
Hvordan definerer kommunen grove brudd på viltlov og tilhørende forskrifter? I 2017
ble en person bøtelagt for en rimelig stor sum for feilaktig avlivning av en skjør.
1.2.
En valdansvarlig person er nødvendigvis verken jeger eller skytter. Det kan derfor by
på problemer om denne person skal tilrettelegge opplæring av jaktledere.
Her kunne kommunen komme med tiltak og tilrettelegging for valdlederkurs, slik at
alle valdledere snakket samme språk. De kunne selv holde kurs for jaktleder, eller at
de tok et kurs av annen arrangør.
Kursing er viktig i denne sammenheng. Det er et stort spekter av lover og regler, som
de færreste setter seg godt nok in i på frivillig basis.
1.3.
Jeg håper kommunen kan tilrettelegge et samarbeid med ettersøksekvipasjer slik at
flere hunder kan brukes på hjortevilt gjennom hele året. En gruppe med både
etablerte ettersøksjegere og nye ekvipasjer som ønsker å bidra med sine
ettersøkshunder. Selvfølgelig med dagens krav til kurs for fører og hund, bl.a.
Videregående ettersøkskurs 2. En samarbeidsgruppe med åpne grenser for å øke
kvaliteten på ettersøk og sikre rask og human avliving av dyr som lider.
Dette blir en ren vinn-vinn situasjon. Ekvipasjene vil få en mulighet til å trene både
sporhunder og løshunder, og en kombinasjon av disse, gjennom året. Noe som igjen
sikrer effektive jakt-ettersøk.
Vennlig hilsen
Gunnar Ekrem

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

10.01.2018
2017/7800
442.0
15.12.2017

Saksbehandler:

Even Knutsen

Innvalgstelefon:

32 26 68 17

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Brevet er sendt per e-post til: postmottak@ringerike.kommune.no

Uttalelse til forslag til kommunale mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune
Ringerike kommune har sendt på høring forslag til kommunale mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltningen i perioden 2018-2022. Dokumentet har konkrete og etterprøvbare mål, spesielt for elg. Dette gir kommunen og rettighetshavere et godt styringsverktøy for å utvikle og bedre valdorganiseringen, og utarbeide bestandsplaner.
Hjorteviltforskriften setter krav om at kommunene skal vedta mål for utviklingen av
bestandene av elg, hjort og rådyr. Målene skal være konkrete og etterprøvbare.
Kommunen har utarbeidet et solid dokument med forslag til mål og retningslinjer for
forvaltningen av hjortevilt. Innholdsmessig oppfatter Fylkesmannen utkastet å være i tråd med
hjorteviltforskriften § 3 og retningslinjene til denne.
For elg er det angitt konkrete og etterprøvbare mål om dyras kondisjon, bestandens
produktivitet og kvaliteten på beitene. For hjort og rådyr anser kommunen at kunnskapsgrunnlaget er for lite til mer detaljert mål. Det bør da være et uttalt mål om å innhente mer
kunnskap.
Kommunen angir egne organisatorisk mål. Dette er positivt. Kommunen har en viktig rolle i å
stimulere jaktrettshavere til god organisering og egnet valdstruktur. En viktig faktor for å
sikre en god og langsiktig forvaltning av hjortvilt er nettopp at denne utføres på bestandsnivå,
og da i store nok enheter. Det fordrer god organisering blant rettighetshaverne og en hensiktsmessig valdstruktur. Ved forvaltningen av elg og hjort skal bruk av bestandsplan skal være
hovedregelen. Det er i første rekke rettighetshavernes ansvar å planlegge avskytingen i
forbindelse med bestandsplaner. Disse skal baseres på de kommunale målene. Det er derfor
viktig at kommunen involverer rettighetshavere og andre berørte interesser i utviklingen av
målsettingene og framtidig rullering av disse.
Det er positivt at kommunen påpeker at det skal utøves samjakt, og at jaktutøvelse ikke skal
medføre uakseptable ulemper for andre friluftsaktiviteter. Dette er spesielt viktig ved lang
jakttidsramme for hjortevilt som i inneværende jakttidsperiode.
Dokumentet berører ikke uforutsette situasjoner, som f. eks. sykdomsutbrudd og eventuelle
tiltak det kan medføre. God sunnhetstilstand i hjorteviltbestandene er et overordnet mål slik
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 26 66 56
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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kommunen også har anført som ett av sine hovedmål. Hjorteviltforskriften gir imidlertid
ingen entydige føringer om å beskrive eller håndtere sykdomssituasjoner som del av sine
kommunale mål og retningslinjer. I lys av den nye og alvorlige situasjonen i Norge der
skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), er påvist på hjortevilt, bør utfordringer
med alvorlige sykdommer generelt og skrantesjuke spesielt omtales. Skrantesjuke er en
smittsom og for dyr dødelig prionsykdom. Mattilsynet har innført nasjonale restriksjoner
(forskrift) med forbud mot blant annet utlegging av fôr og saltsteiner til vilt. I tillegg er det
innført lokale restriksjoner med særlige pålegg i definerte områder med utbrudd, blant annet i
Nordfjellaregionen. I tillegg ble det i 2017 utført undersøkelse av alle felte dyr under jakta i
en utvidet sone, inkludert Sør-Aurdal kommune som grenser til Ringerike. Videre skal
villreinen i deler av Nordfjella saneres, og Miljødirektoratet har samtidig anbefalt
kommunene i de berørte områdene om å redusere bestandene av øvrig hjortevilt for å minske
spredningsfaren. Situasjonen er skremmende, tiltakene omfattende og framtidig utvikling
usikker. Retningslinjene bør omtale situasjonen og ta høyde for eventuell framtidig bestandsreduksjon som følge av dette.
I tillegg har Fylkesmannen følgende konkrete merknader:
Kapittel 1.1, 9. strekpunkt – prinsipielt bør alle lovbrudd følges opp. Et signal om kun å følge
opp «grove» brudd er lite heldig. Vi anbefaler derfor at begrepet «grove» utgår. Det vil
likevel være naturlig at kommunen vurderer det enkelte tilfelle.
Kapittel 1.2 – vi anbefaler at det gis en fullstendig oversikt over ulike tidsfrister. Rettighetshavernes (valdansvarlige eller bestandsplanområdets representant) ansvar og tidsfrist (1. mai)
etter hjorteviltforskriften §§ 10, 11, 13, 14, 15 og 20 bør nevnes. Se for øvrig vedlegg 3 i
Miljødirektoratets veileder M478/206 til hjorteviltforskriften.
Kapittel 1.3, 1. strekpunkt – ansvarlig jaktleder utpekes av jaktlaget, jamfør forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangst § 26a. tredje ledd. Overskriften på kapittelet bør kanskje
endres til Jaktlagets og jaktleders ansvar.

Med hilsen
Helge Nordby
fagsjef
Even Knutsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare
sendt elektronisk.
Kopi til:
Buskerud fylkeskommune

Postboks 3563

3007

Drammen

Fra: Ole Espen [oes-stro@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: 'Anders Dahlen' [skogvokter.dahlen@gmail.com]; aslst@online.no [aslst@online.no]; 'Bente Strømsodd'
[bente.stromsodd@bberntsen.no]; 'Bente Strømsodd' [bentstro@online.no]; 'Elling Tuft' [e.tuft@online.no]; 'Steinar Hagen'
[steinarhagen100@gmail.com]; 'Thorvald Rognerud' [t_rognerud@yahoo.no]; 'Wilhelm Blystad Jr.' [wilhelmblystad@hotmail.com]
Sendt: 09.01.2018 16:42:56
Emne: Innspill høring sak 17/4978 og 17/4483
Vedlegg:
Til Viltnemnda i Ringerike
Elgvald 16 har følgende innspill til høringsforslag om endring av minsteareal for elg:
Vi deler kommunens syn og vurdering på målet og hensikten med å sette et minsteareal. Feil minsteareal øker risikoen for feil og skjev avskyting både i
antall og kjønn/alder. Vald 16 praktiserer i praksis allerede, ifm gjeldende bestandsplan, et minsteareal på ca 4000 da/fellingstillatelse. Dette har vi gjort
med samme begrunnelse lokalt som kommunen gjør kommunalt. Sånn sett treffer vald 16 sitt mål og praksis kommunens mål og ønske om praksis.
Men, Ringerike er ikke som vald 16. Det er langt mer variert mhp elgtetthet enn som så. Vi tror og antar at synet på økt minsteareal fra 2500 da til 4000 da
ikke er likt i alle områder og vald i kommunen. Er det riktig at kommunen setter ETT minsteareal for alle vald/arealer i hele kommunen? Burde vi (kommune
og forvaltere) ha et minsteareal som var tilpasset elgens naturlige områder? Og da sette/tillate forskjellige minsteareal slik at det passer med hvordan «elgverden» ser ut? Burde vi ikke like mye se på og sette minsteareal på tvers av administrative grenser (kommune, fylke, eiendom, …..)?
Elgvald 16 har følgende innspill/kommentarer til høringsforslag på kommunale mål og retningslinjer:
I det store og hele synes vi de beskrevne mål og retningslinjene er riktige og bra. Men det er et par punkter vi ønsker at kommunen øker fokus:
Pkt 1.1 om organisering av ettersøk: det er mange godkjente ettersøksekvipasjer i kommunen. Men en godkjent ekvipasje er ikke nødvendigvis en veldig god
ekvipasje. Det, heldigvis, få ettersøk som hver gjennomsnittshund går etter at den ble en godkjent ettersøkshund. Og med hund som med mennesker så
trengs det trening for å bli flink. Vi synes kommunen bør jobbe for å i økende grad profesjonalisere ettersøksordningen. Vi tror det er bedre med færre
veldig gode enn veldig mange passe gode ettersøksekvipasjer. Vi mener ikke at dette skal erstatte egne valds ettersøksekvipasjer, men komplettere og
kunne tilby denne tjenesten for de som ønsker dette. Og motivere flest mulig vald/jaktfelt til å benytte seg av ordningen.
Pkt 2.1 om organisatorisk mål: vald 16 ønsker at kommunen i økende grad skal jobbe for, motivere og tilrettelegge for økt samarbeid på tvers av
eiendommer, vald, kommune- og fylkesgrenser. Områder bør avgrenses av hjorteviltets naturlige områder og begrensninger, dvs avgrensningen kan/bør
være naturlige store hindere som innsjøer, fjellpartier, større veier/jernbane uten viltpassasjer, …. Vi tror mange ønsker og er innstilt på et slikt samarbeid,
men det stopper fort i mangel på kunnskap/kompetanse, en motor som driver prosessen framover.

Mvh
Leder i elgvald 16
Ole Espen Strømmen
Ree Gård
Lundealleen 61
3534 SOKNA
OES-STRO@ONLINE.NO
Mob: 99 21 30 27
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mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen

Soknedalen vest

1.1 Kommunens ansvar
Det kommer íkke klart fram hvem som tar ansvar for/koordinerer beitetaksering. Her må
innsamling og bearbeiding beskrives bedre, slik at valdene har klare føringer på de praktiske
oppgavene. Beitetaksering er særs viktig grunnlag for å holde en riktig størrelse på elgstammen
lokalt.
Uttrykket <faste overvåkningsflater> forvirrer noe, da ungskog vokser raskt ut av aktuell
beitestørrelse og sammensetning av planteslag. Takseringsareal må derfor revideres jevnlig.
1.2 Valdets ansvar
Tilsvarende klargjpring om be¡tetaksering som i pkt. 1.L - kommunens ansvar.
¡ Oppsynsvirksomhet: Det er uklart for oss hva som ligger i uttrykket. Valdleder har ingen
myndighet for oppsynsvirksomhet eller gi sanksjoner.
o Valdlederens oppgaver som beskrevet i forslag til forskrift virker svært omfattende. Vi savner
koordinering som kommunen ville bidratt med iflere av disse oppgavene.
2.x Hovedmål for hjorteforvaltningen

Det er motstr¡dende målsettinger i forslaget;
Ärlig avskyting skal økes til om lag 500 dyr, mens beitetrykk skal holdes nede. I og med at
elgstammen ikke er jevnt fordelt over kommunen -vilden nødvendige økningen gi
uakseptabelt beitetrykk og andre samfunnskader (trafikk- og innmarksbeite-) i de
lokalområdene som elgen foretrekker.
Det er derfor nØdvendig å differensiere uttak av stammen i tråd med lokale forhold.

Dette kan oppnås gjennom forskjellige minsteareal eller bruk av $7.

Mindreverdige dyr og nedklassing;
Målet er å stimulere til uttak av <mindreverdige> dyr, men samtidig fjernes ungdyrsegmentet
og muligheten for nedklassing av små dyr. Dette bidrar ikke til Økt uttak av små dyr.
KiØnnsbalanse;

Vi mener at 45% kalv er vel hØyt og likedan 25% ku.
n,

û'tr't/^W1
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Fra: Lars Magne [l_rustad@hotmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Jan Jansen [Jan.Jansen@gran.kommune.no]
Sendt: 05.02.2018 12:45:20
Emne: Innspill sak 17/4978
Vedlegg:
Ønsker hermed å komme med innspill i saken. Vi har ikke blitt gjort kjent med høringa, eller høringsfristen. Som skogeier sender jeg derfor noen innspill:
-Jeg er sterkt uenig å øke minstearealet for elg. Beitegraden på furu bør ikke overstige 30 %. Jaktinntektene er for meg ubetydelig i forhold til
skadeomfanget i furuskog vinterstid. Elgen er en negativ økonomisk ressurs, med alle merkostnadene den fører med seg.
-Ei viltnemd kan ikke bestå av kun jegere. De som kun har jaktintresse i elgforvaltningen kan ikke sitte med flertallet.
- I min eiendom 291/1 ser jeg behovet for høyere avskytning av elg, og rask innvilgelse av søknader om skadefelling av elg.
-År etter år spiser/ødelegger elgbestanden en betydelig del av furuforyngelsen min. Dette er svært uheldig, pga redusert produksjon og kvalitet i
furubestandene, i tillegg må vi bruke betydelige summer til planting av gran på furumark. Dette gir inntill 30 % reduksjon i skogpoduksjon, i tillegg kommer
råte i gran, som fører til redusert pris på tømmer som igjen gir et enda dårligere økonomisk utbytte. Altså redusert produksjon og pris, samt merarbeider
med suppleringsplanting, økt omløpstid med mer.
-I min skogeiendom er den største utfordringa trekkelg på vinteren. Derfor er det viktig for meg, med enkel og rask behandling av søknad om skadefelling av
elg.
-Minner om skogbruksloven sier at søknader om skadefelling av elg skal behandles umiddelbart, noe annet er lovbrudd som kan anmeldes.
Lars Magne Rustad
Aschimlinna 147
2760 BRANDBU
Sendt fra E-post for Windows 10

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
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Arkiv:

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt til
grunn for vurderingene.
2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og
næringslivet.
3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og
virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til
oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling
i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle
fylkesdemokratiet.
4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å
kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen.
Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført
direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.
Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks.
folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette gjelder
også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent midlertidig til
fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen.
5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten
og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om
kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til
lokale tiltak.

Innledning / bakgrunn
Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba
Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skulle foreslå ytterligere oppgaver til
fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget hadde
vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt
nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer
brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og
næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interessenter skal få
anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på
høring.
Beskrivelse av saken
Utvalget har vurdert oppgaver og ansvar for de nye fylkeskommunene etter regionreformen
som kan/skal delegeres fra staten, etter følgende fem retningslinjer:
1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som
nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning
2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave,
skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til
oppgaveløsningen
3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til folkevalgte organer
4. Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store
kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan
5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør
være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt
helhetsgrep for god oppgaveløsning
Generalistkommuneprinsippet er lagt til grunn for arbeidet, samt at oppgavefordelingen bør
ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse og nasjonale mål.
Utvalget er enig med flertallet i Stortinget i at oppgavefordelingen må endres for å løse grunnleggende samfunnsutfordringer landet står overfor på en bedre måte enn i dag. Utgangspunktet for utvalgets vurderinger er derfor at overføring av oppgaver skal bidra til tydeligere
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.
Utvalget mener representativitet, deltakelse og åpenhet er grunnleggende demokratiske verdier
som kan styrkes gjennom å flytte oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Overføring av
oppgaver fra stat til fylkeskommune vil bidra til at makten fordeles i samfunnet og til at
interessen for fylkesdemokratiet kan styrkes. Fylkeskommunen må ha klart definerte oppgaver, og de veivalg fylkeskommunen gjør må ha relevans og konsekvenser for innbyggere og
næringsliv.
Utvalget mener regionreformen og ny fylkesstruktur legger grunnlag for en substansiell oppgaveoverføring til fylkeskommunen. Regionreformen legger dermed grunnlag for at sentrale
oppgaveområder for samfunnsutviklingen i ulike deler av landet bedre kan ses i sammenheng
og underlegges politisk diskusjon nærmere de som berøres av prioriteringer og tiltak.
Utvalgets tilnærming har vært å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunen
allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i
forvaltningen, og trekker opp tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og

handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken og prioriteringene
innen disse feltene er etter utvalgets oppfatning avgjørende for samfunnsutviklingen i det
enkelte fylke og krever tilpasning til regionale forutsetninger. Dette er knyttet til:




arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og
virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.

Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunen:
Næring, kompetanse og integrering


Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes
av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent.



Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.



Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning som
i dag ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale
forskningsfond.



Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til
investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruksog matdepartementet til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge.



Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret.
Distriktssenteret nedlegges.



Ansvar for om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som
involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge. Ansvaret
ligger i dag til Utenriksdepartementet. Utvalget mener staten bør vurdere å gi fylkeskommunene i Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta og forberede
møter i Arktisk Råd.



Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til
Kompetanse Norge og NAV.



Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er
finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant
annet ansvar for ulike tilskudd som i dag ligger til Kompetanse Norge. Nasjonale
oppgaver i Kompetanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Kompetanse
Norge nedlegges.



Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av
kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting.
Utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan
overføres til ansvarlig departement. IMDi nedlegges.

Samferdsel


Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis
Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i dag
ligger til Jernbanedirektoratet. Ansvar for grenseoverskridende togruter forutsetter et

nært samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel ved at Østfold, Akershus og
Buskerud tar et vertskommuneansvar som det største "jernbanefylket".


Den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud overføres til fylkeskommunene
gjennom rammetilskuddet.



Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Klima, miljø og naturressurser


Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av
forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.



Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til
oppfølgingen av klimaloven.



Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og
vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunene kan
benytte NVE i saksbehandlingen.

Kultur og kulturminnevern


Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller
regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.



Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst, post 60
Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73
Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under
samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester.
Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår
også overført.



Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell kunst,
post 70 Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag finansieres
over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført.



Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk,
scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap. 322 Bygg og
offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg).



Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken,
Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til
Kulturdepartementet.



Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag
ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til
idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forutgående behandling i Kulturdepartementet.



Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger
til Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til
fylkeskommunene.

Helse og levekår



Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av
oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og
regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen.



Ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped,
og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Ansvar for
statens spesialskole i Skådalen foreslås overført til Oslo kommune som må ivareta et
landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i Statped kan overføres til
Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges.



Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Bufetat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år
forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet.



Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.

Utvalgets forslag innebærer at fylkeskommunen får forvaltningsansvar for relevante tilskuddsog prosjektmidler innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført, og som i dag er lagt til
departementer, direktorater og fylkesmannen.
Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse
Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat. Flere
av oppgavene til departementer, direktorater og fylkesmann som oppdragsgiver, fagorgan
og/eller forvalter, reduseres vesentlig.
Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virkemiddel. Videre foreslår utvalget:


å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale planer i
plan- og bygningsloven.



å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med
hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og
bygningsloven.



å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den inn-ledende
idéfasen i KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre store
statlige investeringer.



at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en
langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.



at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten
til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med
juridisk bindende virkning.



at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional
planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.

Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til
fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å gjennomgå
sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven.
Utvalget mener også at regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av
endringsbehov:



Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, til
fylkeskommunen.



Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkeskommunene.



Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med
sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen.



Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.

Rådmannens vurdering
Dagens samfunn er preget av kompleksitet med store kompetansekrav basert
på tverrfaglige tilnærminger. Dagens samfunnsutfordringer er grense- og
sektoroverskridende. Det stilles krav til omstilling i næringslivet, innovasjon i offentlig sektor,
integrering, kutt i klimagassutslipp og tilpasning til nye klima- og miljøvilkår. Innbyggere og
næringsliv har behov for tjenester og tilrettelegging fra flere forvaltningsnivåer og sektorer.
Nasjonal, regional og lokal politikk og forvaltning må virke sammen. Å samle oppgaver i ett
folkevalgt organ og én administrasjon, vil legge til rette for mer koordinert offentlig
virkemiddel- og ressursbruk i forvaltningen.
Ekspertutvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler til de nye
fylkeskommunene fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og
kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar.
Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse,
integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø.
Flere områder som staten har hatt ansvaret for, men som geografisk allerede er
desentralisert og derfor godt tilrettelagt for ansvarsoverføring, foreslåes også
overført fylkeskommunen. Rådmannen er enig i de prinsipper og vurderinger
som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine anbefalinger, og er positivt
overrasket over hvor omfangsrikt og omfattende utvalgets forslag framstår.
Dersom forslagene blir realisert vil fylkeskommunen ha langt større muligheter
for å lykkes som regional utviklingsagent/samfunnsaktør. Forslaget vil reellt
desentralisere politisk makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle
fylkesdemokratiet.
Rådmannen vil kort kommentere enkelte tiltak som er foreslått, og som
anbefales støttet:


Bufetats ansvar («det statlige barnevernet») for fosterhjem og
institusjoner foreslås overført til fylkeskommunen. Videre foreslår
ekspertutvalget at overføring av ansvaret for barnevernet fra kommunene til
fylkeskommunene utredes, slik at fylkes-kommunene kan se hele tiltakskjeden i
barnevernet under ett. Dette vil kunne styrke og samle de små fagmiljøene i barnevernet

og virker å kunne være svært hensiktsmessig. Dette vil i særdeleshet gjelde for de
kommunene som fortsatt er for små.
Fylkeskommunen har allerede ansvaret for opplæringstilbud for elever tilknyttet
barnevernsinstitusjoner og har med det et utstrakt samarbeid med kommunene der
institusjonen ligger. Det har vært en utfordring for både kommunene og fylkeskommunen at de lite er involvert i planleggingen og etableringen av institusjonsplasser.


Kommunestyret bør støtte at fylkeskommunen får en større del av eller hele
friluftsporteføljen. Det vil gi bedre helhetsforståelse og styrke regionene på
friluftslivsfeltet. Det å samle all offentlig tilskuddsforvaltning til friluftsliv, inkludert
spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, vil bidra til bedre oversikt og
regional tilpasning.



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forvalter i dag tilskuddsordningen som skal bidra
til å oppnå regjeringens langsiktige mål om at alle husstander bør ha tilgang til
høykapasitets bredbåndsforbindelse. Her har fylkeskommunen en viktig rolle.
Ekspertutvalgets forslag om at forvaltning av denne ordningen overføres i sin helhet til
fylkeskommunen bør støttes.

Det er allikevel områder som rådmannen vil anbefale at blir vurdert nøyere.
1. Etter rådmannens syn har «Helseforetaksmodellen» fungert godt, men vil
være krevende å kombinere med en langt tettere folkevalgt styring som
ekspertutvalget legger opp til. Det er derfor ikke sikkert at
spesialitsthelsetjenesten vil kunne beholde den organisering og
styringsstruktur som i dag, og det kan derfor være at et fylkeskommunalt
eierskap bør vurderes.
2. Rådmannen er ikke sikker på om utvalgets vurderinger i forhold til
folkehelseaspektet er godt nok fundert og vurdert. Det hevdes at dersom
de økonomiske og pedagogiske virkemidlene blir lagt samlet under
fylkeskommunen, så vil dette føre til en mer effektiv oppgaveløsning. Men
ser vi på realitetene i dag, er det kommunene selv som har utviklet
kompetanse på området og som utfører det meste av folkehelsearbeidet.
Det er faktisk i kommunene den samfunnsmedisinske kompetansen
befinner og utvikler seg. Dette har skjedd selv om økonomien i stor grad
har blitt liggende igjen i fylkeskommunen. Skal vi ta på alvor at oppgaver bør
legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å
sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning, burde muligens dette ansvaret legges til
kommunene selv, og ikke til fylkeskommunen.
Vedlegg
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Sammendrag
Mandat og tilnærming
Rapportener utarbeidetav et ekspertutvalgnedsattav Kommunal- og moderniserings
departementet
våren2017 som følge av anmodningsvedtak
i Stortingetvåren2016.Utvalget
har hatt som mandatå vurdereoverføringav ytterligereoppgaverog ansvarfra statentil de
nye fylkeskommunene,med oppmerksomhetmot ansvar,oppgaverog myndighetsom støtter
opp underfylkeskommunenssamfunnsutviklerrolle.Generalistkommuneprinsippeter lagt til
grunnfor arbeidet,samtat oppgavefordelingenbør ivaretahensynettil brukerne,lokalt
selvstyreog deltakelse,samtnasjonalemål.
Utvalgettolker Stortingetsvedtakom regionreformensom et svarpå to utfordringer.For det
førstehar det de sisteåreneskjedden betydeligvekst og oppdelingi denstatligeforvaltningen, særligi direktorateneog direktoratslignendeenheter.Dettehar gitt en sektorisert
forvaltning med laveregradav samordningennønskelig.For det andrevil mangekommuner
etterførstefaseav kommunerefo
rmen fortsatt ha få innbyggere.Fylkeskommunenehar et
potensialtil å forsterkesin rolle som partnerog veilederfor kommunene– blant anneti form
av fagkompetanse
og somdeltaker i kommunenesutviklings- og planarbeid.
Det er i tillegg en utfordring at f ylk eskommunen
es legitimitet, og interessenfor fylkesdemokratiet, er noe lavereenn interessenfor kommunedemokratietog våre nasjonale
demokratiskeinstitusjoner. Dettehar sammenheng
med at f ylkeskommunenehar hatt få
oppgaversom har avspeiletkonfliktdimensjonenei norskpolitikk . Skal fylkeskommunen
oppnåøkt politisk oppmerksomhet,
må de nye oppgavenei størregradenn tidligere reflektere
sentralepolitiske konfliktdimensjonerog ha betydningfor innbyggerne.
Utvalgethar videreutvikletOppgavefordelingsutvalgets
retningslinjerfor fordelingenav
1
oppgavermellom forvaltningsnivåene,og vurdertoppgaverog ansvaretter følgendefem
retningslinjer:
1 Oppgaverbør leggessånærtinnbyggernesom mulig, men på et såhøyt nivå som
nødvendigfor å sikre en kostnadseffektivoppgaveløsning
2 Det myndighetsorgansom er tillagt ansvarog beslutningskompetanse
for en oppgave,
skal ogsåha fagmiljøettilknyttet oppgavenog ansvaretfor å finansiereutgiftenetil
oppgaveløsningen
3 Oppgaversom kreverutøvelse av politisk skjønnog vurderingbør leggestil folkevalgteorganer
4 Oppgaversom kreverstor gradav samordning,og/eller oppgaversom har store
kontaktflatermedhverandre,bør leggestil sammeforvaltningsorgan
5 Oppgaversom av ulike årsakerikke skal la segpåvirkeav lokalpolitiske forhold, bør
væreet statlig ansvar.Statenbør ha ansvaretfor oppgaversom forutsetteret nasjonalt
helhetsgrepfor god oppgaveløsning

1

NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen
mellom stat,region og kommune.
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Utvalget er enig med flertallet i Stortingeti at oppgavefordelingen
må endresfor å løsegrunnleggendesamfunns
utfordringerlandetstår overfor på en bedremåteenn i dag.Utgangspunktetfor utvalgetsvurderingerer derfor at overføringav oppgaverskal bidra til tydeligere
ansvarsfordeling,mer effektiv ressursbrukog bedretjenestertil innbyggereog næringsliv.
Dagenssamfunnsutfordringer
er grense- og sektoroverskridende
. Det stilles krav til omstilling
i næringslivet,innovasjoni offentlig sektor,integrering,kutt i klimagassutslippog tilpasning
til nye klima- og miljøvilkår. I nnbyggereog næringslivhar behovfor tjenesterog til retteleggingfra flere forvaltningsnivåerog sektorer.Nasjonal,regionalog lokal politikk og
forvaltning må virke sammen.Å samleoppgaveri ett folkevalgt organog én administrasjon,
vil leggetil rettefor mer koordinertoffentlig virkemiddel- og ressursbruki forvaltningen.
Utvalgetmenerrepresentativitet,deltakelseog åpenheter grunnleggendedemokratiske
verdiersom kan styrkesgjennomå flytte oppgaverfra statentil fylkeskommunen.Overføring
av oppgaverfra stat til fylkeskommunevil bidra til at maktenfordelesi samfunnetog til at
interessenfor fylkesdemokratietkan styrkes.Fylkeskommunenmå ha klart definerteoppgaver, og de veivalg fylkeskommunengjør må ha relevansog konsekvenserf or innbyggereog
næringsliv.
Utvalgetmenerregionreformenog ny fylkesstrukturleggergrunnlagfor en substansielloppgaveoverføringtil fylkeskommunen.Regionreformenleggerdermedgrunnlagfor at sentrale
oppgaveområder
for samfunnsutviklingeni ulik e delerav landetbedrekan sesi sammenheng
og underleggespolitisk diskusjonnærmerede som berøresav prioriteringerog tiltak.
Utvalgets forslag
Utvalgetstilnærminger å byggeopp underde oppgaverog roller fylkeskommuneneallerede
har som tjenesteyter,samfunnsutvikler,planmyndighetog som bindeleddi forvaltningen, og
menerdet er særligtre storepolitikkfelt der fylkeskommunenebør ha oppgaverog handlingsrom til å byggeopp en sterk og tydelig regionalpolitikk. Politikken og prioriteringeneinnen
dissefelteneer avgjørendefor samfunnsutviklingeni det enkeltefylke og krevertilpasningtil
regionalkontekstog forutsetninger.Detteer knyttet til:
arealbruk,naturverdier,miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse,og
virkemidler og tjenesteoppgaversom er viktige for folks helse,trivsel og levekår.
Utvalgetforeslårfølgendeoppgaveoverføringer
til fylkeskommunen:
Næring,kompetanseog integrering
Oppdragsgiveransvarfor minst halvpartenav det offentliges midler som i dag
forvaltes av InnovasjonNorge. Eierandeli Innovasjon Norge på mellom 50 og 66
prosent.
Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.
Ansvar for om lag halvpartenav det offentliges innsatsfor næringsrettetforskning
som i dag ligger til Forskningsrådet.Midlene forvaltes etter modell av Regionale
forskningsfond.
Ansvar for Regionalt næringsprogramsom i dag ligger til fylkesmannen.Midlene til
investeringerog bedriftsutvikling i landbruket (I BU-midlene) overføresfra
Landbruks- og matdepartementet til fylkeskommunenesom gir oppdragtil Innovasjon
Norge.
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Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret.
Distriktssenteretnedlegges.
Ansvar for om lag halvpartenav midlene over tilskuddsordningenArktis 2030 som
involverer nordnorskeaktører overførestil fylkeskommunenei Nord-Norge. Ansvaret
ligger i dag til Utenriksdepartementet.Utvalget menerstatenbør vurdereå gi fylkeskommunenei Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvarfor å delta og forberede
møter i Arktisk Råd.
Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledningsom i dag ligger
til KompetanseNorge og NAV.
Ansvar for å legge til rette for og finansiereopplæringog utdanningstiltaksom ikke er
finansiert over ordinærebevilgninger til universiteterog høgskolereller over fylkeskommunenesbudsjettertil videregåendeopplæringog fagskoler. Det omfatter blant
annetansvarfor ulike tilskudd som i dag ligger til KompetanseNorge. Nasjonale
oppgaveri KompetanseNorge kan overførestil Utdanningsdirektoratet.Kompetanse
Norge nedlegges.
Ansvar for store deler av oppgavenesom i dag ligger til IMDi , herunderveiledning av
kommunene,utbetaling av tilskudd til kommunene,kompetansetiltakog bosetting.
Utbetaling av integreringstilskuddetog gjenværendeoppgaverav nasjonalkarakter
kan overførestil ansvarlig departement. IMDi nedlegges.
Samferdsel
Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis
Østfold/Akershus/Buskerud,Telemark/Vestfold,Hedmark/Opplandog Oslo, som i
dag ligger til Jernbanedirektoratet.A nsvar for grenseoverskridende
togruter forutsetter
et nært samarbeidmellom fylkeskommunene,for eksempelved at Østfold, Akershus
og Buskerudtar et vertskommuneansvarsom det største" jernbanefylket " .
Den statlige tilskuddsordningfor utvidet TT -tilbud overførestil fylkeskommunene
gjennom rammetilskuddet.
Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbåndsom i dag ligger til
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
.
Klima, miljø og naturressurser
Ansvar for klima- og miljøoppgavenesom i dag ligger til fylkesmannen,med unntak
av forurensingsområdetog oppgaverknyttet til kontroll, tilsyn og klage.
Fylkeskommunenefår et regionalt samordningsansvarpå klimaområdetknyttet til
oppfølgingenav klimaloven.
Myndighet til å fatte vedtak om konsesjontil utbygging av vannkraft på 1-10 MW og
vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunenekan
benytte NVE i saksbehandling
en.
Kultur og kulturminnevern
Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementerav lokal
eller regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.
Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst
, post 60
Landsdelsmusikernei Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjonerog post 73
Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet.Fra post 70 under
sammekapittel overføresDen Nationale Sceneog BergenFilharmoniske Orkester.
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Flertallet av tilskuddenesom finansieresover post 78 under sammekapittel, foreslår
ogsåoverført.
Ansvar for flertallet av museersom finansieresover kap. 328 Museumog visuell
kunst, post 70 Det nasjonalemuseumsnettverket
. Flertallet av tilskudd som i dag
finansieresover post 78 under sammekapittel, foreslåsogsåoverført.
Ansvar for investeringsmidlertilhørendeovennevnteinstitusjoner innen musikk,
scenekunstog museumsom i dag ligger til Kulturdepartementet(kap. 322 Bygg og
offentlige rom, post 70 Nasjonalekulturbygg).
Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken,
Musikkutstyrsordningen,Ordningenfor innkjøp av musikkinstrumenter,Aktivitets midler kor, Krafttak for sangog Ordningenfor historiske spill som i dag ligger til
Kulturdepartementet.
Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltetsom i
dag ligger til Nasjonalbiblioteket,Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til
idrettsanleggi kommuneneforeslåsfordelt direkte til fylkeskommuneneuten forut gåendebehandlingi Kulturdepartementet.
Ansvar for hovedmengdenav førstelinjeoppgaverpå kulturminnefeltet som i dag
ligger til Riksantikvaren.Ansvaret for relevantetilskuddsordningerforeslåslagt til
fylkeskommunene.
Helseog levekår
Ansvar for folkehelseoppgavenesom i dag ligger til fylkesmannen,med unntak av
oppgaverknyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordningermed relevansfor lokalt og
regionalt folkehelsearbeidsom i dag ligger til Helsedirektoratetog fylkesmannen.
Ansvar for pedagogiske
-psykologiskestøttetjenester(PPT) som i dag ligger til
Statped, og overtar ansvaretfor veiledning og støttetjenesteroverfor kommunene.
Ansvar for statensspesialskolei Skådalenforeslåsoverført til Oslo kommunesom må
ivareta et landsdekkendetilbud. Øvrige oppgaveri Statpedkan overførestil
Utdanningsdirektoratet.Statpednedlegges.
Ansvar for barnevernsinstitusjoner
, fosterhjem og adopsjonsom i dag ligger til Buf etat. Ansvar for omsorgssentrefor ensligemindreårigeasylsøkereunder femten år
forblir statlige. Bufetat leggesned. Bufdir beholdessom fagdirektorat for barnevernet.
Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.
Utvalgetsforslaginnebærerat f ylkeskommunenfår forvaltningsansvarfor relevante
tilskudds- og prosjektmidlerinnenforde oppgaveområdene
som foreslåsoverført, og som i
dager lagt til departementer
, direktoraterog fylkesmannen.
Utvalgetsforslagmedførernedleggelseav fem statligeinstitusjoner:IMDi, Kompetanse
Norge,Statped,Distriktssenteretog Siva. I tillegg medførerdet nedleggelseav Bufetat.Flere
av oppgavenetil departementer,
direktoraterog fylkesmannsom oppdragsgiver,fagorgan
og/ellerforvalter reduseresvesentlig.
Utvalgetstøtterregjeringensforslagtil tiltak for å styrkeregionalplanleggingsom virkemiddel. Videre foreslårutvalget:
-

å tydeliggjøre og forankre statensplikt til deltakelseog oppfølging av regionale
planer i plan- og bygningsloven.
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-

-

-

-

å vurdere hvordan fylkesmannenkan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater
med hensyntil faktisk deltakelsei planprosesserog oppfølging i tråd med plan- og
bygningsloven.
å utvikle fastereprosedyrerfor å settesamfunnsmål for KVU -arbeideti den innledendeidéfaseni KS-systemet,og for tilsvarendeprosesserfor vurdering av andre
store statlige investeringer.
at regionale planbestemmelservidereutvikles og formidles som et virkemiddel for
en langt størrebreddeav temaerenn hvordan det brukes i dag.
at det i plan- og bygningslovenåpnesfor at fylkeskommunen(etter anmodningfra
aktuelle kommunereller pålegg fra staten)i tillegg til statenkan tre inn i myndighetentil kommunestyretog utarbeideplan etter bestemmelsenefor kommunal plan
med juridisk bindendevirkning.
at statenaktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonaleforventninger til
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføringav nasjonalpolitikk.

Utvalgetforeslårat ansvarfor planjuridisk veiledningav kommunenesom i dagligger til
fylkesmannen, overførestil fylkeskommunene
. Utvalget menerdet er viktig å gjennomgå
sektorlover medsikte på bedreharmoniseringtil plan- og bygningsloven.
Figur 1 illustrerer de fem områdeneutvalget har diskutert og hvor det foreslåsoverføring
av oppgaverog ansvar.

Figur 1 Fylkeskommunens oppgaver og ansvar i lys av utvalgets forslag
Utvalget menerregionreformenleggergrunnlagogsåfor ytterligereutredningav endringer:
Det bør utredesoverføring av barnevernsoppgavene
som i dag ligger til kommunene,
til fylkeskommunen.
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Det bør utredesoverføring av ansvarfor tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringenog bedriftsintern opplæringsom i dag ligger til NAV, til fylkeskommunene.
Statenbør kartleggedagenstilsyns- og klagehjemleroverfor fylkeskommunenmed
sikte på en reduksjonav antall hjemler og sterkereansvarliggjøring av fylkeskommunen.
Spørsmåletom organiseringenav sykehusenebør vurderespå nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderesi utredningen.
Finansieringen av fylkeskommunen
Utvalgetmenerfylkeskommuneni hovedsakbør finansieresav frie inntekter (skatteinntekter
og rammetilskudd).I en overgangsperioden
kan det væreaktuelt at midlenekan fordeles
særskilt(over densåkaltetabell c i grønthefte).Øremerkedeordningerog tilskuddsmidlerbør
innrettesslik at fylkeskommunene,innenforhovedformåletmedordningene,får en størregrad
av frihet til å prioritereog målretteordningenetil regionalebehov.
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Del I Introduksjon

1 Utvalgets mandat og arbeid
1.1 Mandat
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
satte14. juni 2017 nedet ekspertutvalgsom
skal foreslånye oppgavertil fylkeskommunene.Ekspertutvalgetfikk følgendemandat:
1. Bakgrunn
Ved Stortingetsbehandlingav Meld. St. 22 (2015–2016)Nyefolkevalgteregioner – rolle,
struktur og oppgaverble følgendeanmodningsvedtak
fattet:2
" Stortinget ber regjeringensettenedet ekspertutvalgsom skal foreslåytterligerenye oppgavertil regionenenår den nye regionstrukturener fastlagt,og senestvåren2017."
I Prop. 84 S (2016 2017) Ny inndeling av regionalt folkevaltnivå varslerregjeringenat det
vil nedsetteset ekspertutvalgsom vil få i oppdragå vurdereytterligereoppgavertil fylkeskommuneneetter at Stortingethar vedtattny inndelingi om lag ti fylkeskommuner.
2. Ytre rammer
Ved behandlingen av Prop. 84 S (2016 2017) understreket flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen(H, Frp, V, Krf) at det er behovfor en regionreformsom resultereri størreog
sterkereregionalefolkevalgteenhetersom kan ta et størreansvarfor samfunnsutviklingeni
sin region.Flertalletleggertil grunnat de nye regionenevil kunnepåtasegflere oppgaver
3
som hittil har tilfalt statenog/ellerfylkesmannen.
Underbehandlingenav Meld. St. 22 (2015–2016)sier komiteensflertall (Ap, H, Frp, Krf, Sp,
V) at regionalstat/fylkesmannen
i utgangspunktetskal ha ansvarknyttet til tilsyn, kontroll og
beredskapog noenveiledningsoppgaver.
Oppgaversom leggertil rettefor bruk av politisk
skjønnskal som hovedregelleggestil regionaltfolkevalgt nivå.4
Utvalget skal leggetil grunnden nye fylkesinndelingenog skal vurdereoppgaverog myndighet utoverdet Stortingetkonkrethar sluttet segtil at skal overførestil fylkeskommuneneetter
Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016 2017).
Utvalgetskal ogsåvurderetiltak i lys av anbefalingerom økt effektivitet i offentlig sektor.5
Generalistkommuneprinsippet
skal ligge til grunnfor utvalgetsarbeid.Rammestyring
(juridisk og økonomisk)av fylkeskommunenebør leggestil grunnved overføringav nye
oppgavertil fylkeskommunene.Utvalgetskal videre leggetil grunn at tildeling av oppgaver
til fylkeskommunenesom hovedregelskal skje i lov eller i forskrift med hjemmeli lov.
Departementetleggertil grunnat utvalgethar hovedoppmerksomhet
mot ansvar,oppgaverog
myndighetsom støtteropp underfylkeskommunenes
samfunnsutviklerrolle,slik rollen er
2

Innst. 377 S (2015 2016)
Innst. 385 S (2016–2017)
4
Innst. 377 S (2015 2016)
5
NOU 2016:3 Ved et vendepunkt:Fra ressursøkonomi
til kunnskapsøkonomi.
Produktivitetskommisjonens
andrerapport.
3
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definert i Meld. St. 22 (2015 2016) og Prop. 84 S (2016 2017). Dette innebærer oppgaver
og/ellermyndighetsom bidrar til å gi fylkeskommunenebedreinnvirkning på samfunnsutviklingen i egetfylke og forutsetningerfor samordnetoppgaveløsningpå tvers av sektorer
og kommunegrenser.
Utvalgetskal ikke vurdereoppgaversom er et kommunaltansvar.
Arbeidetskal ta utgangspunkti retningslinjenefor oppgavefordelingmellom forvaltnings6
nivåenesom ble lagt fram av Oppgavefordelingsutvalget.
Oppgavefordelingsutvalgets
retningslinjerer følgende(kort oppsummert):
oppgaverskal leggespå lavest mulige effektive nivå,
oppgaversom krever utøvelseav lokalpolitisk skjønn og vurdering bør leggestil
folkevalgte organer(dvs. kommunerog fylkeskommuner),
oppgaversom av ulike årsakerikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske oppfatninger
og lokalpolitiske forhold, og som derfor er kjennetegnetav standardisering,regelorientering og kontroll, bør i utgangspunktetværeet statlig ansvar,
statenbør ha ansvaretfor oppgaversom gjør krav på sentralebeslutningerog som
forutsetter et nasjonalthelhetsgrepfor god oppgaveløsning,
oppgaversom krever stor grad av koordinering, og/eller oppgaversom har store
kontaktflater med hverandre, bør leggestil sammeforvaltningsorgan,
oppgaversom krever stor grad av samordningoverfor brukerneleggestil samme
forvaltningsnivå,
det myndighetsorgansom er tillagt ansvarog beslutningskompetanse
for en oppgave
skal ogsåha ansvaretfor å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen(det finansielle
ansvarsprinsipp).
Utgangspunktetfor drøftingenav den enkelteoppgavebør væreat det nåværendeinnholdeti
oppgaveneskal bestå.Det innebærerat utvalgeti utgangspunktetskal leggetil grunnat
oppgaveneskal ivaretade sammemål og hensynsom i dag.Utvalgetkan imidlertid drøfteom
konkreteoppgaveområder
kan underleggesforvaltning som gir rom for størreregionale
forskjeller og regionaltilpasningenn i dag.Utvalgetmå tydeliggjørehvilke forutsetninger
utvalgetleggertil grunnfor sinekonkreteforslag.I den gradmindrestatlig styring er et
premissfor forslagtil overføringav oppgavereller myndighet,må det tydeliggjøres.
7
Ved behandlingenav Prop.84 S (2016-2017) gjordeStortingetfølgende anmodningsvedtak:
"Stortingetber regjeringensørgefor at regional veiadministrasjon,somhar ansvarfor planlegging og drift av fylkesveiene,overføresfra Statensvegvesentil regionalt folkevalgtnivå."
Regjeringenvil utrededettenærmere.Utvalgetsmandatavgrensesderfor mot vurderingerav
Statensvegvesensfagadministrasjon.

3. Referansegruppe
Til støttefor utvalgetsarbeidetablererdepartementet
en bredtsammensattreferansegruppe.
Utvalgetvurdererselv hvordanreferansegruppen
vil benyttesog hvordanoppfølgingenav
referansegruppens
synspunkterskal skje.
4. Oppdraget
a. Utvalget skal på faglig grunnlag analysereog vurdere konkrete oppgaverog ansvarsområdermed sikte på å foreslå ytterligere oppgaverog myndighet til fylkeskommunene utover det som er avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016 2017).
6
7

NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen
mellom stat,region og kommune.
Innst. 385 S (2016–2017)
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b. Forslag til oppgaveoverføringerskal drøftes i lys av retningslinjenefor oppgavefordelingen slik disseer gitt i NOU 2000: 22.
c. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenessamfunnsutviklerrolle, gi en
mer brukervennlig forvaltning, en bedreoffentlig ressursbrukog bedretjenesterfor
innbyggereog næringsliv.
d. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetningersom ligger til grunn for de konkrete
forslagene.
e. Utvalget skal gi en vurdering av administrativeog økonomiskekonsekvenserav
utvalgetsforslag.
f. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018.

1.2 Utvalgets sammensetting
Terje P. Hagen (utvalgsleder), professorved Universitetet i Oslo
Jon P. Knudsen, f ørsteamanuensis
ved Universitetet i Agder
Anne Lise Fimreite, professorved Universitetet i Bergen
Gro SandkjærHansen, f orsker I ved NIBR, OsloMet - Storbyuniversitetet
Christine Hjortland , pensjonist,tidligere avdelingsdirektøri Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Tore Eriksen, fylkesrådmanni Sogn og Fjordane
SveinLudvigsen, pensjonist, tidligere fylkesmanni Troms

1.3 Utvalgets forståelse av mandatet
Hovedoppdragettil utvalgeter å vurdereom det er hensiktsmessig
å overføreytterligere
oppgaverog ansvarfra statentil fylkeskommunene.Utvalgetdrøfter bådeoppgaversom er
lagt til statensentraltog regionalt,og oppgaversom er lagt til fristilte organereid av staten.
Utvalget drøfter ytterligereansvarog nye oppgaveri lys av den nye fylkesstrukturen
Stortingethar vedtatt.8
Utvalgetmeneret hovedspørsmål
må væreom overføringav oppgaverog ansvartil fylkeskommunenpå en bedremåteenn i dag kan bidra til å løsegrunnleggen
de samfunnsutfordringer landetståroverfor. Eksemplerpå slike utfordringerer klima og miljø, omstilling i arbeidsog næringslivet,integreringog helse.I tillegg menerutvalgetdet er relevantå vurdereoverføring av oppgaverinnen områdersom kultur, idrett og samferdselda disseoppgavenekrever
god kjennskaptil lokale behovog ønsker.
Utvalget leggertil grunnat representativitet,deltakelseog diskusjoner grunnleggendedemokratiskeverdiersom kan styrkesgjennomå flytte oppgaverfra staten til regionalefolkevalgte
organer.Flytting av oppgaverfra statligetil fylkeskommunaleorganervil ogsåbidra til at
maktenfordelesi samfunnet.
Utgangspunktetfor drøftingener at overføringav oppgaverskal bidra til tydeligereansvars
fordeling, mer effektiv ressursbrukog bedretjenestertil innbyggereog næringsliv.Både
klarereansvarsforholdog mer effektiv ressursbrukforutsetterfinansieringsmodellersom
leggertil rettefor lokale prioriteringer.I prinsippetvil detteværemodellerbasertpå rammeoverføringer.

8

Innst. 385 S (2016–2017)
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Utvalget har en bred tilnærmingtil mandatet.Viktige samfunnsområder
underlegges
vurdering,med unntakav oppgaversom åpenbarter av en statlig karaktersom for eksempel
forsvar,finansog rettsvesen.Drøfting av ytterligereoppgaver til fylkeskommunenemå også
omfattetjenesteoppgaver.
Å ivaretaviktige velferdstjenesterhandlerom utvikling av
samfunnet,og ansvarfor velferdstjenestergir legitimitet og oppmerksomhethosinnbyggerne.
Breddei oppgaverog ansvarer ogsåen viktig forutsetningfor generalistkommuneprinsippet
og for å kunneavveieoppgavermot hverandre,samordneog tilpassetil innbyggernesog
næringslivetsbehov.
Utvalgetshovedfokuser rettetmot en helhetligoverføringav oppgaverfra statentil fylkeskommunene
. Som del av dette,menerutvalgetat det er relevantå vurderehvilke gevinsterdet
ligger i å samlestørredeler av regionaltilskuddsforvaltningpå fylkeskommunaltnivå. I
tillegg menerutvalgetdet ogsåer vesentligå ta opp spørsmåletom sektorsamordn
ing og et
forsterketregionaltplanansvar.
Utgangspunktetfor utvalgetsdrøfting er at oppgaveneivaretarde sammemål og hensynsom i
dag.Imidlertid menerutvalgetat det innennoenoppgaveområder
må drøftesom forvaltningen kan gi rom for størreregionale forskjeller og bedreregionaltilpasningenn i dag.
Utvalget leggertil grunnat kommuneneog fylkeskommunenefortsattskal væresideordnede
organer.Utvalgetmenersamtidigdet er grunntil å vurderemuligheterfor og konsekvenserav
at fylkeskommunenefår sterkerevirkemidler i planleggingen.

1.4 Utvalgets arbeid
Utvalget har gjennomførtti heldagsmøteri perioden27. juni 2017 til 25. januar2018.
På seksav møtenehar utvalgetinvitert inn departementer,
direktorater,fylkeskommunerog
andreorganisas
joner for å bli orientertom organiseringenav ulike samfunnsområder
og for å
bli informert om viktige utfordringersamfunnsområdene
står overfor. Følgendehar deltatt på
utvalgetsmøter:
Kultur og idrett: Kulturdepartementet,Kulturrådet, Sør-Trøndelagfylkeskommune
Miljø og klima: Miljødirektoratet, Naturvernforbundet,professorPetterNæss
(NMBU)
Regional planlegging: Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Statensvegvesen,fylkesmanneni Oslo og Akershus,Vestfold fylkeskommune,Sør-Trøndelag
fyl keskommune
Spesialisthelsetjenesten
og folkehelse: Helse- og omsorgsdepartementet,
Helse SørØst RHF, Legeforeningen,Sykepleierforbundet,Østfold fylkeskommune
Næring, innovasjon,forskning: Nærings- og fiskeridepartementet,Kommunal- og
moderniseringsdepartementet,Landbruk- og matdepartementet,Innovasjon Norge,
Siva, Forskningsrådet,Telemark fylkeskommune,Nordland fylkeskommune
Barnevernog familievern: Barne- og likestillingsdepartementet
Kompetanseog utdanning: Kunnskapsdepartementet,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet,Integrering- og mangfoldsdirektoratet,Arbeids- og velferdsdirektoratet, KompetanseNorge, Hordalandfylkeskommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har nedsatten referansegruppe
for utvalget
beståendeav represen
tanterfor Sametinget,departementer,
fylkesmannsembetene,
fylkeskommunene,KS og organisasjoneri arbeidslivet.Utvalget har gjennomførtett møtemed
referansegruppa
underveisi arbeidet.
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Utvalgetsleder,ett medlemog sekretariatsleder
har ogsåhatt et møtemed Sametingetfor
særskiltå bli informert om problemstillingerSametingeter opptattav.
Utvalget har orientertstortingsrepresentanter
(medlemmerav K ommunal- og forvaltningskomiteen) om utvalgetsforeløpigevurderinger.11. desember2017ble det gjennomførtet
møtemedrepresentanter
fra H, FrP, V, KrF og kommunal- og moderniseringsministeren
og et
møtemedrepresentanter
fra Ap, Sv og Sp. Samtligepartierpå Stortingetble invitert til
orienteringene.
Fylkeskommunene
og Oslo kommunehar blitt invitert til å sendesinesynspunkterog forslag
til nye oppgaverfor fylkeskommunene.Samtligefylkeskommunerbesvarteinvitasjonen. Oslo
kommunehar ikke kommetmed synspunkter.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har ståttansvarligfor sekretariatettil utvalget.

2 Prinsipper for fordeling av oppgaver mellom
forvaltningsnivåene
Utvalget tar utgangspunkti de sammeverdier,hensynog retningslinjerfor oppgavefordeling
en som NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen
mellomstat, fylkeskommune
og kommune
(Oppgavefordelingsutvalget)
presenterte.

2.1 Hovedhensyn
Ifølge NOU 2000: 22 bør oppgavefordelingen
mellom forvaltningsnivåeneivaretatre overordnedehovedhensyn:
Hensynettil brukerne
Hensynet til lokalt selvstyreog deltakelse
Hensynettil nasjonalemål
En brukerorientertforvaltning vil innebæreat brukernesbehovsettesi sentrum.Ut fra dette
perspektiveter særligto hensyngrunnleggendei forhold til oppgavefordelingmellom
forvaltningsnivåene;hensynettil tilgjengelighetog hensynettil sammenhengende
tjenester.
Det lokale og regionaleselvstyretblir vanligvis grunngittut fra de tre verdienefrihet,
deltakelseog effektivitet. Frihetsverdiener knyttet til frihetentil å virkeliggjøre det lokale og
regionalefellesskapetsinteresser.Deltakelsesverdien
er knyttet til at kommunaleog regionale
folkevalgteorganergir lokalbefolkningenmulighet til medbestemmelse
i sakersom i særlig
gradberørerdem.Effektivitetsverdienved det lokale og regionaleselvstyretbyggerpå at
kommuneinstitusjonene
vurderessom særligegnettil å formidle offentlige goderpå en
effektiv måte,fordi nærhetentil innbyggernebidrar til at kommuneinstitusjonene
er vare
overfor krav, behovog interesseri lokalsamfunnet,og at løsningerkan tilpassestil lokale og
regionaleforhold.
Det kan konkretiseressekshensynsom statenhar et særligansvarfor å ivareta(nasjonale
mål). Dissehensyneneer knyttet til ivaretakelseav rettssikkerhet,likeverdig fordeling av
godermellom individer, samfunnsgrupper
og ulike geografiskeområder,nasjonaløkonomiske
hensyn,miljø og en bærekraftigutvikling, samordningog effektivitet i forvaltningenog hensynettil minoriteter.Selv om dissehensyneneer knyttet til staten,kreverikke det nødvendigvis et statlig ansvarfor alle oppgavene.
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2.2 Retningslinjene

for oppgavefordelingen

Utvalgetsdrøfting av oppgavefordelingen
mellom forvaltningsnivåenetar utgangspunkti tre
typer vurderinger:
1. Nivåplassering: Påhvilket politisk-administrativtnivå vil oppgavenbli mesthensiktsmessigløst?På nasjonaltnivå, på regionaltnivå eller på lokalt nivå?
2. Romfor politisk skjønn: Er det et politisk handlingsromknyttet til oppgaveområdet,
eller
er oppgaveområdet
underlagttydelige nasjonaleføringersom gjør det mer hensiktsmessig
med en faglig administrativbehandling?
3. Samordningmedandrepolitikkområder: Kan oppgavenbestløsesi et sektorperspektiv
eller kreverden koordineringmed andrepolitikk -/fagområder?
Med utgangspunkt i verdieneog hensynenefor forvaltningsorganiseringen
og de tre hovedspørsmålene
ovenfor, presentererutvalgetnedenforsineretningslinjerfor oppgavefordelingen.Utvalget har tat utgangspunkti retningslinjeneslik de er gitt i NOU 2000: 22 Om
oppgavefordelingenmellomstat, region og kommuneog utviklet forståelsenav retningslinjene i lys av endringenei forvaltningensidentusenårsskiftet.Det regionalefolkevalgte
nivået er hovedfokus i utvalgetsarbeidog i diskusjonenav retningslinjene.
Helhetligevurderingerav oppgavefordelingen
kan ikke skje medutgangspunkti én retningslinje, men gjennomavveiningmellom alle (relevante)retningslinjer.Det innebærerat
verdieneog hensynenesom retningslinjeneer et uttrykk for, vil måttevurderesopp mot
hverandreog gis ulik prioritet i konkretesammenhenger.
1. Oppgaverbør leggesså nærtinnbyggernesommulig, menpå et så høyt nivå som
nødvendigfor å sikre en kostnadseffektiv
oppgaveløsning
Oppgaverbør leggessånærtinnbyggernesom mulig, men på et såhøyt nivå som nødvendig
for å sikre kompetanseog kapasiteti oppgaveløsningen
og kostnadseffektivdrift. Avveiningen mellom nærhetog effektivitet må gjørespå bakgrunnav hvilken geografiog hvilket
innbyggergrunnlagsom er nødvendig for å sikre kompetanseog kapasiteti fagmiljøer og evne
til å ivaretaspesialisertetjenester.Størstmulig sammenfallmellom forvaltningensgrenserog
det geografiskearealet/området
der oppgavenemestfunksjoneltog effektivt løses, styrker
mulighetenfor en koordinert,tilpassetog rasjonelloppgaveløsningoverfor innbyggereog
næringsliv.
2. Det myndighetsorgansomer tillagt ansvarog beslutningskompetanse
for en oppgave,
skal ogsåha fagmiljøettilknyttet oppgavenog ansvaretfor å finansiereutgiftenetil
oppgaveløsningen
Retningslinjenhar som formål å fremmeansvarligheti ressursdisponeringen
og forhindre at
det oppståruklarhetom hvem som skal " betaleregningen" for drifts- og investeringsbeslutninger.Det finansielleansvarsprinsippforutsetterat en myndighetsom er tillagt ansvar
for en oppgaveogsågis makt og innflytelse til å utøvedetteansvaret, herunderå finansiere
utgiftenetil oppgaveløsningen
. Det innebære
r at ansvarligmyndighetkan foretaselvstendige
valg om hvordanoppgavenskal løses.
Retningslinjeninnebære
r videreat ett og sammeorganhar totalansvarfor oppgaveløsningen.
Dettevil si at når et politisk-administrativtorganhar ansvarfor oppgaveutførelsen
må de også
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ha ansvaretfor å ha fagkompetanse
til å utføreoppgaven.Dette er hovedregeleni forvaltningen på kommunaltog fylkeskommunaltnivå. For eksempelgjelderdetteinnenforvideregående
skoleder fylkeskommunenhar et totalansvarsom innebæreransvarfor å ha fagkompetanse,
ansvarfor å drifte og finansiereoppgaveneog ansvarfor beslutningerrundt strukturog faginnhold, det sisteinnenfornasjonalerammer.
Totalansvar
sprinsippetivaretarogsåhensynettil effektivitet fordi dialogenom oppgaveløsningenivaretasi ett organ.Behovetfor bestillerkompetanseoverfor andreorganer
reduseres.Egenfagadministrasjonleggerogsåtil rettefor nærdialog og samspillmellom
politikk og administrasjon
.
3. Oppgaversomkrever utøvelseav politisk skjønnog vurdering bør leggestil folkevalgte organer
Retningslinjeninnebærerat oppgaveområder
der forvaltingenav områdetgir rom til å tilpasse
oppgaveløsningen
og prioriteringertil lokale og regionalebehovog forutsetninger,bør ivaretasav kommunereller fylkeskommuner.Å prioritereog tilpasseoppgaveløsningentil lokale
og regionalebehovog forutsetningerer en politisk oppgavesom innebæreravveiningerog
prioriteringermellom ulike legitime mål og interesser.De som erfarerkonsekvensene
av
offentlig politikk, skal ogsåkunneutøveinnflytelse på politikken. Folkevalgtebør sette
rammerfor oppgaveløsningen,
menssaksbehandling
og oppfølgingenav politiske prioriteringer er et administrativtansvar.
Retningslinjeninnebærerat avveiningerog prioriteringergjøresi åpenhetog med mestmulig
off entlig oppmerksomhet.Allmennhetensinnsynsretter en forutsetningfor et fungerende
demokrati.Åpenhetog transparensi offentlige prosesserhar en egenverdi,menbidrar ogsåtil
effektive løsninger.Grunnloven,forvaltningsloven,offentlighetslovenog kommunelovengir
alle bestemmelser
om offentlighet,habilitet og nødvendigsaksopplysningi
forvaltningsmessige
og politiske beslutningsprosesser.
4. Oppgaversomkrever stor grad av koordinering/samordning,
og/eller oppgaversom
har store kontaktflatermedhverandre,bør leggestil sammeforvaltningsorgan.
Sektororganisering
gir muligheterfor uavhengighetog gjennomslagfor faglige hensynog
oppmerksomhetmot sektorensegneprioriteringer.Imidlertid kan det værefare for at gode
helhetsløsninger
går tapt og at forvaltningenblir fragmentertog uoversiktlig.Argumentersom
taler for samordninger at de færrestesamfunnsoppgaver
kan sesog behandlesisolert fra
andreoppgaver.Hensynettil helhetligeløsningertaler derfor for at oppgaversom krever
koordinering samlesunderett organ.Samlingav oppgaversom er relaterteeller avhengigeav
hverandrei sammeformelle enhetvil reduserekommunikasjons
- og koordineringskostnadene.Samlingav oppgaverkan ogsåreduseredobbeltkompetanse
og dobbeltarbeidi
forvaltningenog bidra til helhetligtilbud til innbyggereog næringsliv.Dette hensyneter en
hovedbegrunnelse
for prinsippetom generalistkommuner
og -fylkeskommuner.
5. Oppgaversomav ulike årsakerikke skal la segpåvirkeav lokalpolitiskeforhold, bør
være et statlig ansvar.Statenbør ha ansvaretfor oppgaversomforutsetteret
nasjonalthelhetsgrepfor god oppgaveløsning.
På områderder nasjonalemål gir såsterkeføringer om standardisering,
likhet og rettigheterat
det ikke er rom for lokale og regionaletilpasninger,vil det i utgangspunktetværemer naturlig
å leggede aktuelleoppgavenetil statligeorganerenn å leggedem til kommuneforvaltningen.
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Det kan dreie segom tjenestersom skal væreensartetpå tvers av geografiskeområdersom
for eksempelrettighetsfestede
statligeutbetalingertil innbyggerne,herundertrygdeytelser.
Det kan ogsådreie segom å kontrollereat innbyggernefår innfridd de rettigheterde etterlov
har krav på, eller at tjenesteytingenholderden standardsom sentralemyndigheterhar fastsatt.
Eksemplerpå slike individuelle rettigheterkan væreinnenforprimærhelsetjenesten
og grunnskolender fylkesmannenhar viktige kontrolloppgaver.Selv om kommunerog fylkeskommunerhar internekontroll- og klagesystemer,vil statligeorganerpå mangeområderha et
kontroll og klageansvar.Samtidigskal det påpekesat kommunerog fylkeskommunerogså
ivaretarsterkt styrteog rettighetsfestede
oppgavernår andre hensyntilsier det, for eksempel
av hensyntil effektivitet i oppgaveløsning
en, samledefagmiljøereller koordineringmed
andreoppgaver.
Retningslinjener ogsåknyttet til spørsmåletom hvilket geografisknivå en oppgavebestkan
løsespå. Er det lokalt, regionalteller nasjonalt?Oppgaverog funksjonersom tilsier statlig
ansvar,er oppgaversom er av en slik karakterat de gjør krav på enhetligstyring og sentrale
beslutninger.Det er oppgaversom ikke lar seghensiktsmessig
overføretil et mangfoldav
beslutningsenheter.
Likevel kan det værehensiktsmessig
å leggeoppgavenetil regionale
statsetaterunderlagtnasjonalstyring. En sistegruppeoppgaverdet er mesthensiktsmessig
å
leggetil statligenivå er oppgaversom krevernasjonaltoverblikk for å få til godeløsninger.
Eksemplerpå slike samfunnsområder
er forsvaret,riksdekkendeinfrastruktureller styringen
av finans- og skattepolitikken.

3 Fylkeskommunene – rammebetingelser og kjennetegn
Kapitlet beskriverkjennetegnog rammevilkårfor fylkeskommunenei dag og utviklingstrekki
statenog kommunene.Utviklingen av regionforvaltningeni de øvrigenordiskeland beskrives
kort.

3.1 Fylkeskommunen

– et kort tilbakeblikk

Fylkeskommunensom politisk organhar sine røtteri formannskapslovene
av 1837 da det
lokale selvstyretble innført ogsåpå fylkesnivået.Ordførernei landkommuneneutgjorde
fylkestinget.Fylkesmannenvar ordfører,men uten stemmerett.Bykommunenesto utenfor
ordningen.Byeneble betraktetsom økonomiskselvhjulpneog utenbehovfor et hjelpeorgani
form av en fylkeskommune(sekundærkommune)
for å ivaretasineforpliktelseroverfor
innbyggerne.
Fylkestingetble innen sineforvaltningsområdertillagt besluttendemyndighetpå linje med
bykommuneneog landkommunene.Kommunenestod for fyl keskommunens
inntekter
gjennomegenskattlegging(repartisjonsskatten).
Fra 1964 ble bykommunenedel av fylkeskommunene.Innlemmingenav byenevar en viktig forutsetningfor at fylkeskommunene
kunneopptresom en samordnende
regionalpolitiskaktør.Samtidig ble det folkevalgteinnslageti fylkeskommunenstyrketved at representantene
ble valgt av og blant medlemmeneav
kommunestyrene
i fylket. Representasjonen
i fylkestingetble sett i sammenhengmed folketallet i kommunene.Fra 1964 ble fylkesordførerenlederav fylkestinget.
I periodenfram til 1975fikk fylkeskommuneneet betydeligøkt oppgaveansvar
blant annet
innenforpsykiskhelsevern,fylkesvei er, fylkesplanlegging,sykehusog videregåendeopplæring. Summenav endringenevar vesentlige.Utvi klingen og oppgaveutvidelsen
medførteat
fylkeskommunenfremstosom en uavhengigtjenesteytende
enhetog i mindre gradsom et
hjelpeorganfor kommunene.
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Dettevar et viktig bakteppefor at Stortingeti 1975 vedtokå innføreden nye fylkeskommunenmeddirekte valgtefylkesting slik det er i dag.Fylkeskommunenskulle væreet
viktig redskapfor å oppfylle verdiersom folkestyre, nærhetog desentralisering.
Fra 1975 og fram til i daghar fylkeskommunenbådemistet og blitt tilført oppgaverfra statog
kommune.Fra statenhar fylkeskommunenefått overført ansvaretfor blant annettilskudd til
kollektivtransporten,kulturminnevern,tilskuddsordningerinnenforkultur og museer,og en
betydeligstørreandelav fylkesvei ene.Fylkeskommunenhar mistetoppgavertil kommunene
som sykehjem,helsevernfor psykisk utviklingshemmedeog helsesøster- og allmennlege
9
tjenesten. Statenovertokansvaretfor spesialisthelsetjenesten
fra 2002og blant annet
institusjonenei barnevernstjeneste
n fra 2004.

3.2 Fylkes kommunens oppgaver og roller i dag
Fylkeskommunenshovedoppgaveri dag er:10
Videregåendeopplæring,herundervoksenopplæringog fagskoleutdanning
Drifts - og finansieringsansvaretfor fagskolene
Tannhelsetjenenesten
Samferdsel(fylkesveier, fylkesveiferger og kollektivtransport)
Regional kulturminnemyndighet
Kultur, herunderforvaltning av spillemidler til idrettsanleggog kulturbygg
Tildeling av konsesjoneretter akvakulturloven til fiskeoppdrett
Regionaleforskningsfond
Næring og innovasjon,herunder forvaltning av regionaleutviklingsmidler og tildeling
av bedriftsrettedemidler til Innovasjon Norge
Artsforvaltning og vannforvaltningsmyndighet
De denøkonomisktyngstefylkeskommunaleoppgavener videregåendeopplæring,herunder
voksenopplæringog fagopplæring. Deretterfølger kollektivtransportog fylkesveger.
Videregåendeopplæringutgjør over 47 prosentav fylkeskommunenes
brutto driftsutgifter,
kollektivtransportom lag 21 prosentog fylkesvegerom lag 12 prosent.Fylkeskommunenes
totale brutto driftsutgifter i 2016 var på om lag 75 mrd. kroner,inkl. Oslosfylkeskommunale
oppgaver, jf. tabell 3.1.
Budsjettstørrelse
er imidlertid ikke ensbetydende
med oppgavenesbetydningfor fylkeskommunensom politisk og administrativtorgan.For eksempeler det sektor- og nivåovergripendeutviklingsarbeidetgjennomregionalplanleggingav stor betydningfor retningog
veivalg for utviklingen i fylket.

9

NOU 2000: 22
Listen er ikke uttømmende.

10
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Tabell 3.1 Sum b rutto driftsutgifter per hovedområde, 2016 (kilde: S SB/KOSTRA)
Hovedområde

Sumi 1000 kroner

Prosent

Administrasjon

3 451 549

4,6

438 260

0,6

35 198 591

47,1

Fagskoler

670 925

0,9

Tannhelse

3 436 661

4,6

Regionalutvikling, næringog miljø

3 127 353

4,2

Fylkesveier

8 786 234

11,8

15 901 555

21,3

Kultur

3 756 928

5,0

Samlet

74 768 056

100,0

Fellesutgifter
Videregåendeskole inkl. voksenopplæring/fagopplæring

Rutegåendesamferdsel

3.2.1 Finansiering av fylkeskommunen
Fylkeskommunenes
brutto driftsinntekteri 2016var på om lag 75,9 mrd. kroner(utenom
Oslo). Av detteutgjordefrie inntekter(skattog rammetilskudd)om lag 76 prosent.Om lag
halvpartenav de frie inntekteneer rammetilskuddog halvpartenskatteinntekter.Øvrige inntekter var øremerkedetilskudd og andreoverføringerfra statenog andre(om lag 17 prosent
av inntektene),og brukerbetalingerog andresalgs- og leieinntekter(om lag 7 prosent).
De frie inntektenefordelesgjennominntektssystemet.
Et av hovedmålenemed i nntektssystemeter å utjevnefylkeskommunenes
økonomiskeforutsetningerfor å kunnetilby innbyggernelikeverdigeog godetjenesterover helelandet.Det innebærerat fylkeskommunene
blir kompensertfor demografiskeforskjeller, ulik geografiog andremer eller mindreupåvirkbareforhold som gjør at kostnadeneved å tilby tjenestervarierer.Kompensasjonen
gis
gjennomutgiftsutjevningeni inntektssystemet.
Utgiftsutjevningenskjer gjennomen kostnadsnøkkelsom bestårav ulike kriterier og vekter.
Gjennom kostnadsnøkkelen,
og et settmedkriteriedatafor hver fylkeskommune,blir utgiftsbehovettil fylkeskommuneneberegnet.Deretterblir en del av rammetilskuddetomfordelt
mellom fylkeskommuneneetterderesvarierendeutgiftsbehov.Kostnadsnøkkelen
består av
delkostnadsnøkler
for de fylkeskommunaletjenestenesom inngåri utgiftsutjevningen:videregåendeopplæring,fylkesveier,kollektivtransportog tannhelsetjenester.
Deler av rammetilskuddetblir holdt utenomutgiftsutjevningen,og blir i stedetgitt meden
særskiltfordeling (vist i tabell C i Grønthefte,ofte refererttil som tabell C-saker).Dette
gjelderblant annetoppgaverog utgifter som barenoenfylkeskommunerhar, sakerdet er
vanskeligå finne en god fordeling på innenforde ordinærekriterienei inntektssystemet
og
andresærskilteforhold. I statsbudsjettet
for 2018er om lag 2,9 mrd. kronergitt med en
særskiltfordeling i tabell C, noe som tilsvarerlitt under9 prosentav det samlederammetilskuddet.Rammetilskuddetbestårogsåav et skjønnstilskudd(369,9mill. kroneri 2018)og
et Nord-Norge-tilskudd til de tre nordligstefylkeskommunene(655,9mill. kroneri 2018).
Fylkeskommunenes
skatteinntekterblir delvis utjevnetgjennominntektssystemet.
Fylkeskommunermedskatteinntekterper innbyggerunderlandsgjennomsnittet
får kompensert87,5
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prosentav differansenmellom egneskatteinntekterog landsgjennomsnittet.
Fylkeskommuner
med skatteinntekterover landsgjennomsnittet
får et tilsvarendetrekk. I 2016 ble nesten1,8
mrd. kroneromfordelt mellom fylkeskommunenegjennomskatteutjevningen.
I Prop. 84 S (2016 2017) heterdet at endringeri fylkesinndelingenog nye oppgavertil
fylkeskommuneneinnebærerat inntektssystemet
bør tilpasses.Hovedprinsippeter at de frie
inntekteneskal fordelesetter de fastekriterienei inntektssystemet.
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
tar sikte på å presentereet revidertinntektssystemi kommuneproposisjonenfor 2020.
3.2.2 Fylkeskommunen som samfunnsutvikler
Et kjennetegnved fylkeskommunensarbeidsformer at delerav politikkutformingenog
oppgaveløsningen
skjer gjennomsamhandlingog samarbeidmedkommunene,regionalstat,
kompetanseinstitusjoner
og frivillige og privateaktører.Fylkeskommunene
deltari eller leder
et bredtspekterav regionale partnerskap,nettverkog samarbeidskonstellasjoner.
De regionale
partnerskapene
står sentralti regionaleplanprosesser
og i oppfølgingav regionaleplanerog
strategier.
Dagensfylkeskommunehar viktige og funksjonerog roller i vårt flernivåsystem.Oppgavene
er av ulik karaktermed tilhørendekrav, forventninger,roller og arbeidsformer.Boks 3.1
omtalerviktige roller og funksjoner.
Boks 3.1 Viktige funksjoner til fylkeskommunen
Tjenesteytermed ansvarfor blant annet videregåendeopplæring og tannhelse.
Regional planmyndighet,som leder av regionale planprosesser,vedtaksmyndighetog innsigelsesmyndighet.
Ansvar for oppgaversom ikke er pålagt i lov, men som er resultat av blant annet statlig finansiering
og andrestatlige styringsvirkemidler. På disseområdeneer det ofte en betydelig grad av fylkeskommunal medfinansiering.Dette gjelder blant annet nærings- og innovasjonspolitikken og kultur
og idrett.
Ansvar for oppgaverog samfunnsområderder fylkeskommunenselv i hovedsakstår for finansiering
og prio ritering. Det gjelder for eksempelkollektivtransport der utvikling av bane-, båt- og bussruter
gjøres i fylkeskommunal regi og i hovedsaketter fylkeskommunensegneprioriteringer.
Bidragsytereog deleierei for eksempelnæringsparker,flyplasser, kraft - og energiselskaper,kultur institusjoner mv. som ikke er pålagteoppgaverfra staten.
Veileder for kommuneneinnenfor eksempelnæringsutvikling og planlegging
Regional interessehevderoverfor omverdenenog nasjonalemyndigheterpå vegne av lokale og
regionaleaktører.
Tilskuddsforvalter, til for eksempelkommunene,regionråd og Innovasjon Norge.

Som politisk organskal fylkeskommunenutforme en helhetligpolitikk for et geografisk
område,noesom ogsåinnebærerå tilpasseog samordnenasjonalsektorpolitikk til regionale
utfordringer.Det som framfor noe karakterisererden regionalesamfunnsutviklerrollen,til
forskjell fra den lokale og nasjonale, er at denhar en viktig bindeleddfunksjoni flernivåsystemetmellom statenog kommunenivået,som fortolker og som budbringer.11
I Prop. 84 S (2016 2017) fremhever regjeringen betydningen av fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle:

11

Hofstadog Hanssen(2015) Samfunnsutviklerrollentil regionaltfolkevalgt nivå. NIBR-rapport2015:17.
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Regjeringahar sommål at regionreformaskal gje ei positiv samfunnsutviklingi alle delar av
landet,basertpå regionalefortrinn, føresetnaderog prioriteringar. Regionreformaskal
leggje til rette for samordnaoppgåveløysingog samordningav sektorarog prioriteringar i
fylka. [ …]
Fylkeskommunane
skal setjei verk eigenpolitikk, menogsånasjonalpolitikk i ein regional
kontekst.Rolla somsamfunnsutviklarblir utøvdi samspelmedstatenog kommunane.Denne
rolla blir styrkt gjennomregionreforma.Regjeringaforventarat fylkeskommunane
vil utnytte
handlingsrommet.Dei formelleendringaneer ikkje nok. I tillegg til dei geografiskeendringane og endringar i oppgåveporteføljen
forventar regjeringa eit sektorovergripandeperspektiv
hosregionalefolkevaldepolitikarar og administrasjonsapparat.
Dette er ein viktig føresetnad
for at landetskal kunnehaustefrukteneav reforma.
Regjeringenvektleggertre hoveddimensjoner
ved fylkeskommunenes
samfunnsutviklerrolle
,
jf. figur 3.1 under.
Gi strategiskretningtil
samfunnsutvikling

Mobilisereulike aktørermed
ressurser

Samordneoffentlig innsatsog
virkemiddelbruk

-

Avdekkeog skapekonsensusom regionensutfordringer
Etablerefelles mål
Prioritereog velgestrategiskretning for utviklingen
Forankrehosalle relevante aktører
Bruke samfunns- og arealplanleggingsom verktøy
Mobilisereaktørermedressurser– privat sektor,kulturliv og
lokalsamfunn
Etableremobiliserende(plan)prosesser
Stimuleretil samarbeid,etablerearenaerog møteplasser
Fungeresom nettverksnode,fasilitereog ledesamarbeid/arenaer
Ha insentivordningersom stimulerertil samarbeid
Samordneog forplikte ulike sektormyndigheter
Samordneegnesektorerog planer
Benytteregionalplan til å gi retning for og samordneoffentlige
aktører
Fungeresom bindeleddmellom forvaltningsnivåer
Veilede

Figur 3.1 Dimensjoner ved den regionale samfunnsutviklerrollen og hva det inne bærer for utøvelsen av rollen 12
3.2.3 Regional p lanlegging som verktøy for samfunnsutvikling
Flereprosesseri fylkeskommunenebidrar til samordning.For det førstevil den åpnedebatten
som skjer i politiske organerbidra til informasjonsutvekslingog interesse
avveininger.For det
andrevil den statligerammefinansieringen
bidra til at interesseravveiesgjennombudsjettprosessene.
For det tredje vil den regionaleplanleggingenikke barebidra til samordningav
fylkeskommunalebeslutninger,men ogsåbidra til samordningoverfor kommunerog statlige
etater.
Plansystemetbyggerpå en forutsetningom at det er folkevalgtesom treffer beslutningerog
leggerføringer for samfunnsutviklingen
. Plan- og bygningsloven(pbl) er en viktig samordningslov. All planleggingetterloven skal sikre samordningbådemellom sektorerog mellom
forvaltningsnivåenestat,fylkeskommuneog kommune.Den regionaleplanleggingenskal
ogsåtilpassenasjonalpolitikk til lokale og regionaleforhold.

12

Hofstadog Hanssen(2015) Samfunnsutviklerrollentil regionaltfolkevalgt nivå. NIBR-rapport2015:17.
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Formåletmed regionalplanlegginger å stimuleredenfysiske,miljømessige,helsemessige,
økonomiske,sosialeog kulturelle utviklingen i en region.Regionalplanleggingskal blant
annetsettepå dagsordenomstillingsutfordringer,attraktivitet i byer og l okalsamfunn,effektiv
arealbrukog transportinfrastruktur,og bidra til løsningersom kommerhele regionentil gode.
Regionalplanlegginger derfor viktig for å kunneoppnåprioritertesamfunnsmål,basertpå
felles regionalforståelseav utfordringerog mulige løsninger.13
Regionalplanlegginger viktig for å lykkes meden effektiv gjennomføring av nasjonal
politikk, blant annetnår det gjelderjordvern, miljø- og klima, hvor mangeaktøreri
forvaltningener forpliktet til å ta hensyntil nasjonalemålsettinger. I tillegg er regional
planleggingviktig for størrenasjonaleutbyggingstiltaksom strekkersegover flere kommunegrenserog der konfliktpotensialeter stort på grunnav kryssendeinteresserog mål.
I pbl er det kun regionalplanstrategisom er obligatorisk for fylkeskommunene.Regional
planstrategiskal "redegjørefor viktige regionaleutviklingstrekkog utfordringer,vurdere
langsiktige utviklingsmuligheterog ta stilling til langsiktigeutviklingsmålog hvilke spørsmål
som skal tasopp gjennomvidereregionalplanlegging." 14 Det betyr at fylkeskommuneneselv
skal vurdereplanbehoveti hver fylkestingsperiode.Dette gir fylkeskommunenestor
fleksibilitet til å tilpasseplanleggingentil behovet.15
Fylkeskommunene
har plikt til årlig å rullere sineøkonomiplanersom skal omfatteminst de
fire nestebudsjettår.16 Økonomiplanenskal omfattehelefylkeskommunensvirksomhetog gi
en realistiskoversiktover sannsynligeinntekter,forventedeutgifter og prioriterteoppgaveri
planperioden.Regionaleplanerbør derfor værenærtkoblet opp til fylkeskommunenes
økonomiplanlegging.
Regionaleplanerblir av fylkeskommuneneutarbeidetpå flere ulike områdersom angårde
aller fleste sektorer. Planenekan omfattesamfunnsutviklingengenerelteller væreknyttet ti l
bestemtetemaeller geografiskeområder.Til planenekan det væreknyttet retningslinjerfor
arealbrukog regionaleplanbestemmelser.
Aktuelle temakan væreinnovasjonog nyskaping,
kompetanse,jordvern,klima og miljø, folkehelse,verdiskaping,kystsonen og sjøområdene,
fjellområdene,kultur, bibliotek og kulturarv, samfunnssikkerhet
og beredskap,samferdselog
17
utbyggingsmønster
(regionalebolig-, areal- og transportplaner). Ifølge pbl skal det som del
av regionalplan samtidigutarbeideset handlingsprogramfor gjennomføringav planen.
Regionalplanlegginger et sentraltverktøyfor å få til en helhetligutvikling i et fylke – eller
på tversav fylkesgrenser
. I kapittel 23 drøftes utfordringermeddagensplansystemog praksis,
og redegjørfor utvalgets vurderingerog forslagtil hvordanstyrkeregionalplanleggingsom
verktøyfor gjennomføringav regionalog nasjonalpolitikk.

3.3 Fylkesdemokratiet
Innføringenav direktevalg til fylkestingeti 1975har blitt oppfattetsom sluttføringenav en
lang demokratiseringsprosess,
der målet har vært at alle nivåeri forvaltningssystemet
skulle
styresav selvstendigefolkevalgteorganer.Ikke minst var dennereformenen viktig markering
av at fylkeskommunennå skulle forholdesegtil og ståtil ansvaroverfor den enkelte innbyggergjennomdirektevalg.

13

Meld. St. 18 (2016 2017)
Plan- og bygningsloven§ 7-1
15
Meld. St. 18 (2016 2017)
16
Kommuneloven§ 44
17
Meld. St. 18 (2016 2017)
14
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En viktig sideved demokratieter folks politiske engasjementog deltakelsei valg. Utviklingen
i valgdeltakelsenfra 1975 – førsteåret meddirekte valg til fylkestinget– og frem til 2015
viser at hovedtendensen
for bådefylkestings- og lokalvalgeneer at valgdeltakelsenhar gått
ned,med unntaken oppgangved valgenei 2007og 2011. Figur 3.2 viser at valgdeltakelsen
heletiden har vært litt lavereved fylkestingsvalgennved kommunestyrevalg
. A vstandenhar
stort settligget mellom to og fire prosent.

Fylkestings
- og kommunestyrevalg
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fylkestingsvalg

Kommunestyrevalg

Figur 3.2 Deltakelse ved fylkestings - og lokalvalg 1975 –201 1 (p rosent av
stemmeberettigede , offentlig valgstatistikk ).
Lokalvalgundersøkelsene
har målt interessefor henholdsvisrikspolitikk, fylkespolitikk og
lokalpolitikk i flere valgperioder.Interessefor fylkespolitikk finnesbarefra målingerfra 2007
og 2011.Dissemålingeneviser at det er rikspolitikk som folk flest er mestinteresserti . Om
lag to av tre velgeregir uttrykk for at de er ganskeeller sværtinteresserti rikspolitikk.
Interessenfor lokalpolitikken er nestenlike høy som interessenfor rikspolitikk. Interessenfor
fylkespolitikk er mye lavere. Bareén av fire velgeregir uttrykk for at de har en tilsvarende
interessefor fylkespolitikk som for rikspolitikk og lokalpolitikk. Dissesvareneer nokså
sammenfallen
de med betydningenforvaltningsnivåenehar i styringssystemet
, i form av andel
totale offentlige utgifter i prosentav BNP. Fylkeskommunenes
andelvar 2,1 prosentog
kommunenesandel var 11,4 prosentav BNP i 2011.18
Roseog Hansen19 har undersøktnærmerehva som ligger til grunnfor folks engasjementog
deltakelsei fylkespolitikkenog lokalpolitikken. De finner at bådenår det gjelderkommunestyrevalg(medet par unntak)og fylk estingsvalger det allmenntillit til partieten stemmerpå,
som folk flest vektleggermest.
Valgdistrikter til stortingsvalg
Endring av fylkesstrukturenhar betydningfor gjennomføringav stortingsvalg,da det er
fylkene som i dagbenyttessom valgdistrikter.Grunnlovenslår fast at det skal være19 valgdistrikter, mensdet er valglovensom slår fast at det er fylkene som skal værevalgdistrikter.

18

Rapportfra Det tekniskeberegningsutvalget
for kommunalog fylkeskommunaløkonomi,november2017.
Roseog Hansen(2013) Fylkestingsvalge
ne: Demokratiskmilepæleller demokratiskstaffasje?I Berg og
Christensen(red.) Et robustlokaldemokrati– lokalvalgeti skyggenav 22. juli 2011.
19
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Med færrefylker vil det si at entenmå antall valgdistrikterreduseresgjennomgrunnlovsendring, eller såmå koblingenmellom distrikter og fylker endresi valgloven.I Prop.84 S
(2016 2017)ble det slått fast at antall valgdistrikterer et grunnleggendespørsmåli valgordningen,og at dettemå utredesskikkelig før det gjøresendringer.Sommeren2017 satte
regjeringenned et lovutvalg, som blant annethar som oppgaveå utredespørsmålom antall
valgdistrikter og hvilke konsekvenserendringeri fylkesstrukturenhar for valgordningen.
Kommunal- og moderniseringsd
epartementetsendtei januar2018 ut et høringsnotatmed
forslagtil endringeri valgloven,medsikte på tilretteleggingfor stortingsvalgeti 2021.Her
videreføresargumentetom at problemstillingenom endringav antall valgdistriktermå utredes
før Grunnlovenendres.Departementetforeslår i høringsnotatetå videreførede 19
eksisterendevalgdistriktene ved valgeti 2021.

3.4 Beslutningsprosesser

i fylkeskommunen

Fylkestingsvalgene
arrangereshvert fjerde år, samtidigmedkommunevalgene.
Valgenegjør
at innbyggernekan stille de folkevalgte til ansvar, noesom virker disiplinerendeog motiverer
til tillitsbyggendeadferd.
Fylkeskommunene
avgjørog vedtarsakeri en prosesssom i hovedsaker åpenfor innsyn for
innbyggerne.De viktigste sakenebehandlesav folkevalgteorganer,enteni fylkesting, fylkesutvalg eller i andrepolitiske utvalg.
Fylkeskommunene
behandlersinesakerog treffer vedtaki formelle og åpnemøter.Sammen
med øvrigesaksbehandlingsregler
sikrer detteprinsippetåpenhetrundt beslutningeneog
betryggendeog kontrollerbarebehandlingsformer.
Forvaltningslovenstiller grunnleggendekrav til forvaltningeni staten,fylkeskommuneneog
kommunene.Videre er det reglerom åpenhet,rolleklarhet,habilitet, klage,tilsyn og revisjon
som er med på å sikre rettssikkerhetenog bygge tilliten til forvaltningen.Sivilombudsmannen
og andreombudkan ogsåpekepå feil og mangler(se boks3.2).
Når fylkeskommuneneblir pålagten oppgavei lov, har de ansvarfor å løseoppgaveni tråd
med de reglenesom gjelder.Fylkeskommunenes
egenkontroll bestårav flere elementerog er
regulerti kommuneloven.Kontrollutvalget,revisorenog administrasjonssjefen
driver ulike
former for kontrollvirksomhetfor å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene
og at tjenestene
følger lover og lokale krav.
Regelverketpåleggerkommuneneog fylkeskommuneneregnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.Fylkeskommunene
skal på bakgrunnav egneanalyserog planer
velgeut hvilken del av virksomhetende til enhvertid prioritererå kontrolleregjennom
forvaltningskontroll.En effektiv egenkontroller medpå å sikre folkevalgt styring gjennom
oppdatertkunnskapom tilstandeni fylkeskommune.
Hver fylkeskommuneskal ha et kontrollutvalgmed egetsekretariat,og forvaltningsrevisjoneneblir oftest gjennomførtav eksterneaktører.
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Boks 3.2 Om tilsyn, klage og kontroll
Genereltkan det siesat den statligekontroll- og tilsynsoppgavene
somivaretasav regionalstatsforvaltning, i
hovedsaker knyttet til etterlevelsenav lov og regelverk.I Ot.prp. nr 97 (2005-2006)Om lov om endringari
lov 25. september1992 nr. 107 om kommunarog fylkeskommunarmm.(statlig tilsyn medkommune
sektoren)
leggesfølgendedefinisjontil grunnav tilsyn: Formålet medtilsynet er å sjå til at tilsynsobjektaoppfyller dei
pliktenedei er gitt i lov, forskrift og anna regelverk. Kjerneelementaer kontroll, vurderingog reaksjon.
Kommunelovenkapittel 10 A inneholdergenerellereglerom statlig tilsyn medkommunerog fylkeskommuner. Bestemmelsene
gir rammer,prosedyrerog virkemidler for kommunerettetstatlig tilsyn. Kapittel 10 A har
en sentralregel som fastslårprinsippetom lovlighetstilsyn. Kommuneloven § 60 b fastslårat staten"kan føre
tilsyn medlovlighetenav kommunenseller fylkeskommunensoppfyllelse av plikter pålagti eller i medhold
av lov der departementet
i lov er gitt myndighettil å føre tilsyn." Regelenom lovlighetstilsynavgrenser
tilsynsorganeneskompetansetil å kontrollerekommuneneog fylkeskommunene.Menskommuneloven
kapittel 10 A fastsetterhvordanstatlig tilsyn skal gjennomføres,er det særlovenesom angir hvilke kommunale plikter og områderav kommunensvirksomhetdet kan førestilsyn med.
En konsekvensav bestemmelsene
om tilsyn er at tilsynsorganeneikke skal gi veiledning somledd i selve
gjennomføringenav tilsynet, jf. Meld. St. 12 (2011–2012) Statog kommune– styring og samspel.Veiledning
er et viktig pedagogiskstyringsvirkemiddeloverfor kommunesektoren,
ikke en kontrollmekanisme.Dersom
veiledningeninngår som en del av tilsynet, kan det i praksisbli en mer skjult og indirekte form for statlig
styring. Skillet mellom tilsyn og veiledninginnebærerikke at fylkesmannenikke kan veilede,mendet er
vesentligat veiledningenblir gitt på bakgrunnav kommunensegenetterspørselog gjernesom en del av
oppfølgingenav selvetilsynet. Det sentraleer at det er tydelig for kommunennår fylkesmanneninntar den
eneeller denandrerollen.
Forvaltningslovenfastslårprinsippetom klagerettover enkeltvedtak,og hvemsom kan påklageet vedtak.
Forvaltningslovenfastsetterogsåplikt for kommunerog fylkeskommunertil å oppretteinterneklageorganer,
og det er dissesom avgjørklagenemedmindreen særlov gir statenhjemmeltil å avgjøre. Klageadgangen
kan væreknyttet til behandlingenav saker,spesiellesaksområdereller til bestemtetyper vedtak.I hovedsak
ivaretarfylkesmannenpå statensvegneklager på vedtakfattet i kommuneneeller fylkeskommunene.

3.5 Generalistkommuneprinsippet
Generalistkommuneprinsippet
innebærerat de lovpålagteoppgaveneer like i alle kommuner
og fylkeskommuner,finansieringssystemeter det sammeog kommunelovenangir de samme
rammenefor organiseringog styring. Innenfordisserammebetingelsene
skal kommuneneog
fylkeskommunenegjennom lokale prioriteringerfinne fram til lokalt tilpassedeløsningerav et
bredtspekterav oppgaver.Kommuneneog fylkeskommuneneer med andreord " generalister
"
og ikke " spesialister
" (se boks3.3).
Generalistkommuneprinsippet
gir fordeler medhensyntil bådedemokrati,effektivitet,
likhetshensynog autonomi.Prinsippetleggergrunnlagfor direktedemokratiskstyring og
kontroll. Et bredtoppgaveansvar
skapergrunnlagfor interessantepolitiske vurderinger og
roller. En enhetligoppgavefordelingbidrar til et likeverdig lokalt og regionaltselvstyrei alle
delerav landet.Effektivitetsgevinstenekan utløsesgjennommulighetentil å allokere
ressurserpå tvers av oppgaverog gjennomlokale insentiverfor kostnadseffektiveløsninger.
Systemetleggertil rettefor en oversiktlig offentlig forvaltning. For statener det en fordel at
systemetgjør det mulig å utformeet enhetligoverføringssystem
og enhetliglovgrunnlag.
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Boks 3.3 Generalist kommune prin s ippet – kjennetegn

20

Demokratigjennomdirektevalg. Kommunelovener felles og angir de sammerammenefor styringsprinsipper
og organiseringsom skal følgesi alle kommunerog fylkeskommuner.Demokratiskstyring gjennomdirekte
valg til det øverstefolkevalgteorganet,er et sentraltkjennetegnpå dette.
Bredt oppgaveansvar
. Kommuneneog fylkeskommunenehar ansvarfor tjenesteytende
oppgaverog for
utviklingsoppgaver.Oppgavebredden
ansessom en viktig forutsetningor kommunenesog fylkeskommunenes
politiske rolle, gjennomden mulighetendet gir til å avveie oppgavermot hverandre,noesom ogsåforutsetter
handlefrihettil å avgjøreomfangog standardinnenforog mellom oppgaver.Detaljeringsgraden
i de statlige
påleggenehar betydningfor kommunenesog fylkeskommunenes
mulighettil å gjøre lokale tilpasninger
innenfor og på tversav sektorer.
Enhetlig oppgavefordeling
. Kommuneneog fylkeskommunenepåleggesoppgaveri hovedsakgjennomsærlovgivningen,der det i loveneikke skilles mellom kommunerog fylkeskommunerav ulik type. Alle
kommunene og alle fyl keskommunene
har de sammelovpålagteoppgavene.Kommuneneog fylkeskommunene har ogsåfrihet til å påtasegoppgaver,dersomdisseikke ved lov er lagt til andreorganer.
Prinsippetom enhetligoppgavefordeling har viktige konsekvenserfor hvordannasjonalereformeri oppgavefordelingengjennomføres.
Enhetlig finansieringssystem
. Finansieringssystemet
er det sammefor alle kommunerog fylkeskommuner.
Gjennombetydeligutjevning av ressursene,
skal de i prinsippetha likeverdigemulighetertil å løsesineoppgaver.Hovedformenfor finansieringskal værerammefinansieringsomleggertil rette for lokal frihet til å
prioritere ressursbruken.
Likebehandlinggjennomstatlig styring. Utover en enhetligoppgavefordelingog et enhetligfinansieringssystem er kommuneneog fylkeskommuneneogsålikestilte i forhold til statengjennomden øvrige statlige
styringen.
Generalistkommunesystemet
hviler ogsåpå at lokal oppgaveløsningi hovedsakskjer i regi av kommuneneog
fylkeskommunene
selv, medmulighettil supplerendeløsningergjennominterkommunaltsamarbeid.Hvis
storedeler av kommunensog fylkeskommunenes
oppgaveløsningforutsetterat kommuneneslovpålagte
ansvaroverførestil interkommunaleorganer,kan det stilles spørsmålved om generalistkommuneroll
en
oppfylles.

3.6 Forholdet til kommunene
3.6.1 Kommunestrukturen
Fra 2020 vil det være356 kommuneri Norge.Kommunereformenhar redusertantall
kommunermed 17 prosent.119 kommunerskal slå segsammentil 47 nye kommuner.
Sammenslåingene
innebærerat nestenav én av tre innbyggerefår ny kommune(sefigur 3.3).
Selv om reformenhar gitt den størstereduksjoneni antall kommunerpå over 50 år, vil det
etter2020 fortsattværeen heterogenkommunestrukturi Norge.Sammenslåingene
involverer
flest storeog mellomstore kommuner,mensmangeav de minstekommunenefortsettersom
egnekommuner.Halvpartenav de norskekommunenevil ha under5 000 innbyggere,og det
vil fremdelesværestoreforskjeller i kommunenesforutsetningerfor å leveregodeog likeverdigetjenestertil sineinnbyggere.Fortsattvil kommunegrensene
mangestedergå på tvers
av sammenhengende
tettstederog byområder.

20

NOU 2005: 6 Samspillog tillit – Om statenog lokaldemokratiet.
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Figur 3.3 Kommunestrukturen før og etter 2020
I forbindelsemed kommunereformener følgendeoppgaveoverføringer
fra fylkeskommunene
21
til kommunenevedtatt:
Stortinget har sluttet segtil at fylkeskommunenesmyndighet til å fastsetteutvidet
jakttid for enkelte fremmedearter (kanadagåsog stripegås)etter § 3 i forskrift om jakt
og fangsttider skal overførestil kommunenefra 2020.
Stortinget har sluttet segtil at forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om innlandsfiskeendres
slik at fylkeskommunensmyndighet til å forby fiske av arter etter innlandsfiskeforskriften § 2 overførestil kommunenefra 2020.
Stortinget har vedtatt at store kommuneretter nærmerekriterier kan søkeom å overta
ansvaretfor kollektivtransport fra fylkeskommunen.
Stortingethar bestemt at overføringav tannhelsetjenesten
fra fylkeskommunenetil
kommuneneskal skje med en delvis og utsattikrafttredelse,og der en endeligbeslutningom
overføringgjøresetter en vurderingav en prøveordning.22
3.6.2 Forholdet mellom fylkeskommune og kommune
Kommuneneog fylkeskommuneneer sideordnedeorganer.Det innebærerat verken
kommuneneller fylkeskommunenhar myndighettil å gi direktiver til hverandreinnenfordet
respektiveorgansitt ansvarsområde,
gripe inn i detsdisposisjonerog/ellerkontrollere det. Det
innebærerfor eksempelat kontroll, tilsyn og klagebehandlingoverfor kommunalevedtakog
virksomheter lagt til statligeorganerog ikke til fylkeskommunene.
Selv om kommuneneog fylkeskommunenei utgangspunktethar ansvarfor ulike saksfelt,vil
prioritering og oppgaveløsningha konsekvenserfor andreenn egenkommuneeller egen
fylkeskommune.Det faktum at slike sammenhenger
finnespå mangeområder,gjør det
nødvendigå finne frem til løsningerpå tvers av myndighetsnivå.Det reiserspørsmålom
hvilken instanssom skal ha myndighettil å bestemmedersomforvaltningsnivåenes
interesser
ikke er sammenfallende
og hvilke viktige samfunnshensyn
som skal ivaretas.

21
22

Jf. Innst. 376 L (2016–2017)og Prop.91 L (2016–2017)
Jf. Innst. 378 L (2016–2017)og Prop.71 L (2016–2017)
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Et åpenbartområdesom synliggjørproblemstillingen,er areal- og samfunnsplanleggin
g. I
henholdtil plan- og bygningsloventreffer kommunenevedtakom kommuneplanog reguleringsplanerog beslutningerom disponeringav arealenei egenkommune.Samtidiger fylkeskommunenregionalplanmyndighetog vedtarregionaleplaner, jf. kapittel 3.2.4. Regionale
planerskal leggestil grunnfor fylkeskommunensvirksomhetog for kommunalog statlig
planleggingog virk somheti fylket. I detteligger at et gyldig fylkeskommunaltplanvedtak
skaperforpliktelserfor offentlige myndigheterog organertil å følge opp og gjennomføre
planen.Forpliktelsengjelderbådefor kommuner,statligeorganerog regionalplanmyndighet
selv. Med uttrykket " leggestil grunn" menesat planenikke medførerabsolutteforpliktelser
av rettslig art. Regionaleog kommunaleplanerkan favneom de sammegeografiske
områdene,mensamtidigdefinererregionaleplanermer overordnederammerfor denmer
detaljertekommunaleplanleggingen.Regionalplan er imidlertid et grunnlagfor å reise
innsigelsertil kommunaleog statligeplanforslag.

3.7 Forholdet til staten
3.7.1 Vekst i statsforvaltningen
Ifølge Difi var det 3 121 flere ansattei den sentralestatsforvaltningen(departementer
og
underliggendedirektorater)i 2015 enni 2009,noe som innebæreren økning fra 17 865 til 20
986 ansatte.23 Korrigert for omorganiseringerog oppgaveflyttingervar økningenpå 1 821
ansatte.Dette gir en årlig vekstpå 1,5 prosentmellom 2009og 2015.Den årlige vekstenvar
størstmellom 2009og 2013,og direktoratenehar vokst mer enndepartementene
(sefigur 3.4
og 3.5).
Gjennomsnittligårlig vekst i direktoratenesytre etater(justertfor omorganiseringer)var
sterkerei perioden2013 2016(1,2 prosent)enni 2009 2013 (0,8 prosent).Veksteni
direktoratenesytre etatervar lavereenn veksteni de sentraleleddene.
Difi har bedt departementene
og direktorateneom å forklare den årlige utviklingen som ikke
skyldesomorganiseringer.Svareneviser at nye eller endredeoppgaverer hovedårsaken
til at
det blir flere ansattei departementene
og direktoratene.Endretarbeidsmengde
bidrar ogsåtil
flere ansatte.

23

https://www.difi.no/artikkel/2017/03/antall
-ansatte-i -departementene
-og-direktoratene
-okte-med-427-fra2015-til -2016
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Årlig gjennomsnittligveksti ansattei sentral
statsforvaltning2009-2016,justert for
omorganiseringer
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Figur 3.4 Årlig gjennomsnittlig vekst i antall ansatte i sentralforvaltningen 2009 2016 (kil de: Difi )

Årlig gjennomsnittligveksti antall ansattei
sentralforvaltningen2009-2015,justert for
omorganiseringer
3,00%

2,70%

2,60%
2,30%
2,10%

2,50%
2,00%
2,00%

2,00%

1,70%

1,70%
1,30%

1,50% 1,20%
1,00%
0,50%

0,20%
0,00%

0,00%
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
-0,10%
-0,40%
0,60%
-0,70%
-1,00%

2009-16

-0,50%

Departementene

Direktoratene

Figur 3.5 Årlig gjennomsnittlig vekst i antall ansatte i departementer og
direktorater 2009 201 6 (kil de: Difi ) 24

24

Brev fra Difi til KMD datert13.03.2017. Kvalitetssikringav antall ansattei departementer
og direktorateri
2016 – årsakertil utvikling. Oppdatertbrev.
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3.7.2 Statens regionale strukturer
Den regionalestatsforvaltningenhar sammensatte
oppgaverog ulike roller i forvaltningen,og
fungerersom tjenesteprodusenter,
myndighetsutøvere,
forvaltereav økonomisketilskuddsordninger,veiledningsorganer
og/ellerinfrastrukturutviklere.Regionalstatsforvaltning
forvalter naturressurser,
infrastrukturog økonomiskeordningertil utvikling.
Tradisjonelthar statsetatenes
regioninndelingfulgt fylkesgrensene,meni daghar de fleste
etatermed et regionaltapparatfærreregionerenn dagens19 fylker. Difi 25 har nylig gjennomført en kartleggingav direktoratersom har et regionaltapparat.26 I tillegg til fylkesmannen
utgjør dette21 av totalt 63 direktorater,fordelt på åttedepartements
områder.Av disse22 er
det kun tre som har geografisksammenfallende
grensersegimellom: Bufetat,Statens
vegvesenog Skatteetaten.16 av de 22 kartlagtevirksomhetenehar mellom fem og sju
regioner.De resterendefem har mellom 12 og 20 regioner.
Den regionaleinndelingenav statlig forvaltning er i hovedsakstyrt av sektorspesifikke
interesserog hensyn,med liten vekt på koordineringmed andrestatligevirksomhetereller
med fylkeskommunerog kommuner.27 Etatenehar de senereår fått størrefrihet til selv å
bestemmeegenorganisering.Dettehar gitt et stadigmer komplekstorganisasjonskart
på
regionaltnivå. I tillegg har det skjedden sterkerespesialiseringog oppgavedifferensiering
i
28
etatenesregionenheter.
29
Produktivitetskommisjonen
påpekteat manglendesammenfallmellom fylkesinndelingenog
statensregionaleinndelingskaperutfordringerfor samordningav innsats.I Meld. St. 29
(2016–2017)Perspektivmeldinga
2017saFinansdepartementet
at regionalstatlig forvaltning
bør samordnesmed den nye inndelingenav fylkeskommunene,og at dettevil leggetil rette
for bedresamhandlingi staten.

Figur 3.6 viser fylkesstrukturenfra 2020 og et utvalg statligeetatermed regionalstruktur,
inkludert fylkesmannen.Figuren viser at de enestestatligeetatene som har felles regional
struktur, er Helseforetakene
og Statsped,samtBufetat og Statensvegvesen.De fleste etater
vil ha regionalstruktursom går på tvers av de nye fylkesgrensenepå Østlandet.
Fylkesmannenog fylkeskommunenehar lik inndelingmed unntakav at Oslo inngår sammen
medBuskerud,Østfold og Akershusi ett fylkesmannsembete.
Regjeringenhar varsletat de vil "gjennomgådei statlegeregionalegrensenei l ys av dei nye
fylkesgrensene.Føremåletmed gjennomgangen
er å styrkje samhandlingamellom statenog
30
regionaltfolkevalt nivå." De etablerteinndelingshensynene
i statenskal ligge til grunnfor
gjennomgangen:
kostnadseffektivitet,brukerretting,kompetanseog samordning.Samtidigvil

25

Difi (2017) Hva skjer medregionalstatsforvaltning?Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter.Difi -rapport
2017:10.
26
Arbeids- og Velferdsetaten(NAV), A rbeidstilsynet,Bufetat,Skatteetaten,
Tolletaten,Kriminalomsorgen,
Politietaten,Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap(DSB), UDI, IMDi, Lånekassen,
Fylkesmanns
embetene,Kartverket,Husbanken,Arkivverket, Mattilsynet,Fiskeridirektoratet,Justervesenet,
Sjøfartsdirektoratet,NVE, Kystverket,Statensvegvesen.
27
Nilsen og Langset(2015) Statensregionaleinndeling og kommunesektoren
– konsekvenserfor samhandling.
NIVI -rapport2015:3.
28
Difi (2017) Hva skjer medregionalstatsforvaltning?Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter.Difi -rapport
2017:10.
29
NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt:Fra ressursøkonomi
til kunnskapsøkonomi
– Produktivitetskommisjonens
andrerapport.
30
Meld. St. 22 (2015 2016)
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hensynettil samhandlingmellom statog fylkeskommuneog samhandlingi nternti statengis
størrevekt enni dag.31
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har satti gangarbeidetmed å konkretisere
gjennomgangen
høsten2017. Søkelysetvil rettesmot de etatenesom har mestsamhandling
medfylkeskommunenog fylkesmannen,der regionaleavklaringer og dialog er nødvendig
blant annet for samhandlingenmed kommunene.
Fylkes
-kom.
2020
Politi

Oslo

Akershus,
Buskerudog
Østfold

Oslo

Øst
ØstVik.

Agder

SØ
V.Vik.

Vestfold
Telemark

Hedmark
Oppland

Sør-Øst

Innlandet

Agder

Vestfold
og Telem.

Hedm. og
Oppland

Rogaland

Ag

S
V

Rogaland

Hordaland
Sognog
Fjordane

Møre og
Romsdal

Trøndelag

Nordland

Møre og
Romsdal

Trøndelag

Nordlan
d

Hordaland
og S&F

Møre og
Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms
og Finn.

Sør-Vest

Vest

Troms
og Finnmark
Tr

Fi

NAV*

Oslo

Fylkes
-mann

Oslo,Akershus,
Buskerudog Østfold

Agder

Vestfold
og Telem.

Hedm. og
Oppland

Rogaland

Hordaland
og S&F

Møre og
Romsdal

Trøndelag

Nordlan
d

Troms+
Finn**

Kartverket

Oslo

Kristiansand

Skien

Hamar

Stavanger

Bergen

Molde

Trøndelag

Bodø

Troms
og Finn.

Vegvesen

VegregionØst

VegregionSør

Vegregion
Øst

NVE

NVEØst

NVESør

NVEØst

Husbank.

Øst

Sør

Øst

Vest

Midt -Norge

Bodø

Hammerfest

Dekkes
ikke

Vest

Midt -Norge

Nordland

Troms
og Finn.

Midt

Nordland

Nord

Kystverket

KystverketSørøst

Fiskeri
-dir.

NVESør

Stor-Oslo

Øst

IMDi

Øst

Ind.
Ø

UDI

Øst

Bufetat

Bufetat Øst
Øst

Vest

Sørog
Vest

Øst

Sør

Indre
Øst.

Øst
Sør

Bufetat Sør
Sør

Sør-Vest

VegregionMidt

NVEVest

Sør

Mattils.

Krim.oms.

VegregionVest

Sør

VegregionNord

NVEMidt

NVENord

Sørog Vest

Midt

Nord

Indre Øst

Vest

Midt -Norge

Nord

Indre
Østland

Vest

Midt -Norge

Nord

Bufetat
Øst

Bufetat Vest

Bufetat Midt -Norge

Bufetat Nord

Øst

Sør-Vest

Vest

Nord

Helsefore.

HelseSør-Øst

HelseVest

HelseMidt -Norge

HelseNord

Statped

StatpedSør-Øst

StatpedVest

StatpedMidt -Norge

StatpedNord

Figur 3.6 Statens regionale strukturer
* NAV -strukturenslik denblir fra 1.1.2020.
** Tromsog Finnmarkslåssammentil et felles fylkesmannsembete
fra 1.1.2019.
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3.8 Regionale folkevalgte organer i Norden
Framvekstenav sterkerefolkevalgteregionerhar vært en europeisktrendsiden1980-tallet. I
enkelteland har regionaliseringenkommetsom et resultatav regionalefolkevalgtekrav om
størreselvstyre,mensdet i andreland har skjeddsom følge av desentraliseringav oppgaver
fra statligeorganer.32 Oppgaversom desentraliseres
er ofte knyttet til helse- og omsorgstjenester,transportog miljøvern.33 I de nordiskelandenestår enhetsstatensterkt,men det
avtegnersegnå to modeller:Norgeog Sverigeutvikler folkevalgteregionermed bredere
oppgavespekter,
mensDanmarkog Finlandutvikler folkevalgteregionermed oppgaversom
først og fremster knyttet til helsesektoren.
Islandhar i kke et regionaltpolitisk nivå, men et
tonivåsystemmed statog kommuner.Islandsåtte regionerbrukesbaretil statistikkformål.
3.8.1 Regionalt folkevalgt nivå i Sverige
Mellomnivåetheterlän i Sverigeog er nå 21 i antall. Landshövdingenleder länsstyrelsen som
tilsvarerdet norskefylkesmannsembetet.
Landstingeter parallellen til den norske
fylkeskommunenog er som i Norgedirektevalgt.
Landstingenehar ansvarfor spesialisthelsetjenesten,
primærhelsetjenesten,
tannhelsetjenesten
og kollektivtransporten
, samtfrivillige oppgaverinnen kultur, turismeog planlegging.
Organiseringenav regionnivåethar værtet stridstemai Sverigei heleetterkrigstiden.Særlig
har spørsmåletom utviklingen av et sterkerelänsdemokrati,og ønskerom å styrkede folkevalgtes innflytelsepå den regionaleutviklingen, gitt opphavtil politisk uenighet.34 Ansvarskommitténla i 2007fram forslagom en reform der 9-11 nye regionerskulle få et bredt
utviklingsansvar
.35 Til trossfor at dettevar en enstemmiginnstilling fra en parlamentarisk
komité, ble utredningenikke fulgt opp.
Det regionaleutviklingsansvaretlå tidligere hoslänsstyrelseni alle län. Nå er det plassertpå
ulike måter.På 1990-tallet ble to storedirektevalgteregioner– VästraGötalandog Skåne–
etablertgjennomsammenslåingav fem län, først som forsøk,så gjort permanent.I flere andre
län ble det fra 2002etablertregionförbundsom bestoav länetskommunerog landstinget,og
som overtoklänsstyrelsens
utviklingspolitiskeansvar.Regionforbundene
er indirekte valgt,
og bestårbådeav landstingetog kommunenei länet.Nå er det slike regionforbundi 14 av 21
län, og flere er på vei. I fire län ligger ansvaretfortsatt hoslänstyrelsen.Dermeder det tre
ulike løsningerfor plasseringenav den regionaleutviklingspolitikken.
Ved etableringenovertok VästraGötalandog Skåneoppgavenetil de tidligere landstingene
(primærtsykehusdrift)og fra kommunene(kollektivtrafikken i byene).De fikk gjennomforsøkovertaregionaleutviklingsoppgaverfra länsstyrelsene
og Statenskulturråd.De regionale
folkevalgteorganenefikk dermedet helhetligansvarfor den regionaleutviklingen i forsøksperioden.Ansvaretomfattetregionalplanlegging,forvaltning av regional-, nærings- og
kulturpolitiske virkemidler,beslutningsmyndighet
for regionaltransportplanmed mer.
Organiseringenav det regionalenivået – bådegeografienog oppgavene– har stadigværttil
diskusjon,senesti 2015.Indelningskommitténså da barepå geografien,og foresloat det

32

Keating (2008) A quartercenturyof the Europaof the regions.RegionalandFederalStudies,18(5), 629-35.
Baldersheimog Rose(2016) Territorialestyringsstrukturerog – reformeri europeiskperspektiv.I Klausen,
Askim og Vabo (red.) Kommunereformi perspektiv.Bergen:Vigmostadog Bjørke.
34
St. meld. nr 12 (2006 2007)
35
SOU 2007:10.http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens
-offentliga-utredningar/2007/02/sou
-200710
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skulle væreseksregioner,organisertut fra helseregionene.
Forslagetmøttebetydeligmotstand,og i 2017 vedtokregjeringenat oppdragetskulle utgå.36 I stedetble det nedsattet
parlamentariskutvalg med oppdragå vurderesamarbeidsfor
menei kommunesektoren
og en
37
mulig oppgavedifferensiering
mellom kommunene.
3.8.2 Regionalt folkevalgt nivå i Danmark
I Danmarkvar amtskommunene
parallellentil de norskefylkeskommunene.I forbindelsemed
kommunereformeni 2007 ble amteneavviklet som administrative enheterog amtskommunen
nedlagtsom politisk organ.I stedetble det opprettetfem regionermedmellom 600 000 og 1
600 000 innbyggere.Reformeninnebarogsåat Hovedstadens
Udviklingsrådog Hovedstadens
Sygehusfællesskab
ble nedlagtog oppgavenef lyttet til regionen.
Amtskommunenes
oppgaverble fordelt mellom staten,de nye regioneneog kommunene.Det
bærendeprinsippfor oppgavefordelingen
var at flest mulig innbyggerrettedeoppgaverble
desentraliserttil kommunenesom den «samlendeinngangtil offentlig sektor».I tråd med
dettefikk kommuneneansvarfor nye oppgaverpå en rekkeområder.Av mangestørre
endringerkan nevnesforebyggendeog helsefremmende
arbeid,rusomsorgog spesialiserte
38
tannhelsetjenester,
arbeidsmarkeds
- og sysselsettingsområ
det, sosialtjenester,
tjenesteroverfor næringslivet,de fleste miljøoppgaverherunderverneoppgaver,
tilsyn og godkjennings
oppgaver.Påplan- og arealområdethar regionplanenebortfalt som arealplaner,og kommuneplanener det samlendedokumentog ramme om denfysiskeplanleggingen.
Regioneneshovedoppgaveetterreformener ansvaretfor sykehusene.
Oppgaveninnebærerat
regionenehar ansvaretfor denspesialisertehelsetjenesten
(somatikkog psykiatri), samt
tjenestersom dekkesav sykeforsikringen,for eksempelprivatpraktiserende
leger.
I tillegg til sykehuseneer regionalutvikling et viktig områdefor regionene,hvor regional
utviklingsplaner et sentraltvirkemiddel.Planenskal sessom et felles prosjektmellom region,
kommunerog næringsliv,og skal væreen samletvisjon for regionensutvikling. Planenskal
omfattebåderegionensbyer, distrikts- og utkantsområderog omhandletemaersom naturog
miljø, næringsutvikling,turisme,arbeidsmarked,
utdanningog kultur. Regionenefår også
ansvarfor å opprettetrafikkselskaper,drive institusjonerpå sosialområdetog ivaretalands- og
landsdelsdekkende
tilbud om spesialundervisning
for personermedtale-, hørsel- eller synsproblemer.I motsetningtil kommuneneer regionenesoppgaverpositivt avgrensetved lov.
Det innebærerat regionenikke kan utføreandreoppgaverenndet lovgivningenpåleggerdem.
Kommunalreformeninnebarogsåat oppgaverble overførtfra amtenetil staten.Det gjelder
blant annetpå utdanningsområdet
hvor statenovertok ansvaretfor videregåendeskole
(gymnasene)og for voksenopplæringsområdet.
Oppgavefordelinghar vært en politisk diskusjoni Danmarkogsåde senereår. Det sentrale
elementethar da værteffektiv styring, ikke regionalidentitet eller regionaleulikheter.
3.8.3 Regionalt folkevalgt nivå i Finland
Framtil 2009 haddeFinlandlän og en statlig administrasjonledetav Landshövdingen.I
fastlands-Finlandble antall län redusertfra 11 til fem i 1997.Fra 2010 ble denstatlige
forvaltningenorganiserti seksregionalförvaltningsverk.LandskapetÅland har egen
regjering.Der er det fortsatten landshövding.
36

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/06/dir.
-201772/
http://www.sou.gov.se/kommunutredningen
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Med unntakfor driften av de spesialiserteinstitusjonenepå sosialområdetsom leggestil regionene.
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Finlandhar hittil ikke hatt et egetregionaltfolkevalgt organ. Regionalutvikling har værten
av oppgavenetil 18 indirektevalgteinterkommunale regionråd.Dissegeografiske områdene
kalles Landskapog regionrådeneheterLandskapsförbund.
De mangesmåkommunenehar samarbeidetom oppgaveløsningen,
og den viktigste og mest
39
utbreddeformenfor interkommunaltsamarbeider ordningenmedsamkommuner.
En samkommuneer en juridi sk enhetmedegenorganisasjonog virksomhet,basertpå indirektevalg
og finansiertav deltakendekommuner.Medlemskommunene
bestemmerformenog innholdet
for samarbeideti en grunnavtalesom må godkjennesav de respektivemedlemskommuners
kommunestyrer.Myndighetentil å ivaretabestemteoppgaverer fastsatti lov og/elleri grunnavtalen.Det er to typer samkommuner,obligatoriskeog frivillige. Kommuneneer pliktige til
å deltai samkommunerinnenforfølgendeområder:40
Regional planlegging og utvikli ng (landskapsförbund).Disse samkommunenehar i
hovedsak to lovpålagteoppgaver.De er ansvarligefor regional fysisk planlegging i
henhold til plan- og bygningsloven,og myndighet for regional utvikling innenfor sine
respektiveområder.Arealdisponeringen på regionalt nivå styresav den lovfestede
regionaleplanleggingen.Regionaleplaner utgjør rammeverketfor planlegging på
kommunalt nivå og for alle planer for arealutnyttelse.
Spesialisthelsetjenesten
(sjukvårdsdistrikt). Finland er oppdelt i 20 (pluss Åland)
sjukvårdsdistriktersom ivaretar spesialisthelsetjenesten.
Hver kommunemå være
medlem av det sjukvårdsdistrikt som dekker kommunensområde.Finansieringenav
sykehuseneskjer delvis som bidrag fra medlemskommunene
utregnetpå grunnlag av
innbyggertall, pasientgrupperog andrekriterier, delvis gjennom statlige overføringer,
og i en viss grad gjennom brukerbetaling.Det er forholdsvis store variasjoneri de
enkeltekommunersbidrag per innbygger til sykehusopphold.
Det er obligatoriske samkommunerpå områdenepsykisk helsevern,folkehelsearbeid
og utdanning.
Frivillige samkommunerfinnesinnenforen rekke kommunalesektorersom yrkesrettetopplæring,eldreomsorg,kultur, avfallshåndtering,miljø og næringsutvikling.Samletutgjør samkommunenesdriftsutgifter drøyt 20 prosentav kommunalsektorstotale utgifter.
Finlander for tiden i en endringsprosess.
Å endrekommunestrukturen
slik at samkommunene
blir overflødige,har vist segumulig. Derfor arbeidesdet nå medå etablereet direktefolkevalgt regionaltnivå. Landskaps
- och vårdreformeninnebærerat to tredelerav kommunebudsjetteneoverførestil landskapene
, samtidigsom det blir økt valgfrihet i helsesektoren.
Målet er at det fra 2020 etableres18 direkte valgte l andskapmedansvarfor driften av alle
helse- og sosialtjenestene.
Geografien følger Landskapsförbundenes
inndeling.Bakgrunnener
primærtat det har vært vanskeligå få til størrekommunermed kapasitetog kompetansetil å
drive helse- og omsorgstjenesten
e.41
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Higdemog Hagen(2017) The Nordic region:from hourglassto hourglassto hourglass,or to vase?I Reporton
the stateof regionalisationin Europe.AER
40
St. meld. nr. 12 (2006 2007)
41
Sandberg (2016) Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformer i Finland 2005 2016. I Klausen,
Askim og Vabo (red.) Kommunereformi perspektiv.Bergen:Vigmostadog Bjørke.
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4 Regionreformen – u tvalgets perspektiv
Regionreformenkan møtemangeav de grunnleggende
utfordringeneforvaltningenog samfunnetstår overfor og som er understreketi regjeringensbegrunnelsefor reformen.42 Fylkeskommunenehar potensialtil å bidra til Stortingetsog regjeringensmål om sektorsamordning,
ivaretakelseav grenseoverskridende
perspektiver,effektiv ressursbrukog tilpassetoppgaveløsning.Endringeri oppgavefordelingen
og utvikling av fylkeskommunenes
bindeleddsfunksjon er viktige redskapfor å oppnådette. Reformengir mulighettil å desentralisere
makt,
tydeliggjørepolitisk ansvarog utvikle fylkesdemokratiet.

4.1 Den nye fylkesstrukturen
Fra 2020 får landet11 fylker – 10 fylkeskommunerog Oslo kommunemed fylkeskommunale
oppgaver(sefigur 4.1). De nye fylkeskommunenevil i gjennomsnittha en befolkningsstørrelsepå nærmere475 000 innbyggere.Det nye fylket beståendeav Buskerud,Akershusog
Østfold bli r landetsdesidertstørstemålt i folketall, medover 1,15 millioner innbyggere.
Deretterfølger Oslo med over 650 000 innbyggereog Sognog Fjordane/Hordalandmed 625
000 innbyggere.De tre fylkene representerer
dermednærmerehalvpartenav landets
befolkning.De tre minstefylkene blir Nordland,Troms/Finnmarkog Møre og Romsdal.De
nordnorskefylkene vil beggeha om lag 240 000 innbyggere,mensMøre og Romsdalvil ha
om lag 265 000 innbyggere.
Til sammenlikning var gjennomsnittsstørrelsen
for fylkene per 1.1.2017(dvs. før Sør- og
Nord-Trøndelagble slått sammen)om lag 275 000 innbyggere.Ni fylker haddeper 1.1.2017
under200 000 innbyggereog ytterligerefem haddeunder300 000 innbyggere.Minste fylke
vil fra 2020øke fra 76 000 (Finnmark)til 240 000 (Troms og Finnmark)innbyggere.
Målt i arealblir Tromsog Finnmarklandetsdesidertstørstefylke med nærmere75 000 km2
eller 23 prosentav landetsareal.Dette er åtte gangerstørreennRogaland,som blir minst med
9 500 km2 (3 prosentav landetsareal),settbort fra Oslo. Deretterfølger Agderfylkenemed
16 500 km2 og 5 prosentav landetsareal.Oppland/Hedmarkvil utgjøreom lag 52 000 km2
eller 16 prosentav landetsareal.
I gjennomsnittvil det bli 36 kommunerper fylke, settbort fra Oslo. Gjennomsnitteti dager
24 kommuner.Buskerud/Akershus/Østfold
og Hedmark/Opplandvil ha flest kommuner,
henholdsvis50 og 48. Rogalandog Vestfold/Telemarkvil ha færrest– beggemed 23
kommuner.
Den nye fylkesstrukturengir langt størrefylkeskommunerenn tidligere. Det leggertil rettefor
økt kapasitetog kompetansei fylkeskommunenesom styrkerderespotensialtil å ta på seg
oppgaversom krever et relativt stort befolkningsgrunnlag.Fylkeskommunene
blir ogsåmer
funksjonellei den forstandat færrearbeidsmarkedsregioner
nå vil bli splittet av fylkesgrenser
.

42

Meld. St. 22 (2015 2016) og Prop. 84 S (2016 2017).
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Figur 4.1 Ny fylkesstruktur som trer i kraft fra 1.1.2020 (Trøndelag fra 1.1.201 8)
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Tabell 4.1 Ny fylkes struktur fra 1.1.2020 – utvalgte nøkkeltall
Fylker

1- Østfold,
Akershus,Buskerud

Folketall 2016

Andel av
Areal km2
befolkning
2016(prosent)

Andel av areal
(prosent)

Antall
kommunerfra
2020

1 162 037

22,29

20 554

6,35

49

2- Oslo

658 390

12,63

454

0,14

1

3- Hedmarkog
Oppland

384 309

7,37

52 590

16,24

48

4- Vestfold og
Telemark

417 508

8,01

20 977

6,48

23

5- Vest-Agder og
Aust-Agder

298 486

5,72

16 434

5,08

25

6- Rogaland

470 175

9,02

9 377

2,90

23

7- Hordalandog
Sognog Fjordane

624 827

11,98

33 864

10,46

43

8- Møre og
Romsdal

264 943

5,08

14 991

4,63

27

9- Trøndelag

451 316

8,66

41 555

12,83

37

10- Nordland

241 906

4,64

38 482

11,89

41

11- Tromsog
Finnmark

240 088

4,60

74 503

23,01

39

5 213 985

100,00

323 781

100,00

356

Totalt

4.1.2 Endringer i fylkeskommunen es oppgaver
Stortingetsluttet segi vesentliggradtil regjeringensforslagom oppgaveoverføringtil fylkeskommunenesom del av regionreformen
.43 Oppgaverog endringersom Stortingetsluttet seg
til , omfattertilskudd til ikke-statligelufthavner,kjøp av innenlandskeflyr uter, ansvarfor
fiskerihavner, tilskuddsordningeri landbruket,midler til utrednings- og tilretteleggingstiltaki
landbruket,styrket kompetansepolitiskrolle, oppgaverpå frilufts områdetog kulturminneområdet,og mer forpliktenderegionalplanlegging.
I tillegg fremmetStortingetanmodningsvedtak
om økt fylkeskommunaltansvarpå områdene
samsvegadministrasjon,
løyveforvaltningog behovsprøvingfor persontransport,
oppgaverfra
InnovasjonNorge, ansvarsfordelingen
mellom Regionaleforskningsfondog Forskningsrådet,
og oppgaverfra IMDi.
Stortingethar ogsåkommetmedmerknaderom fylkesmannensframtidigerolle primærtsom
tilsyns-, klage- og kontrollmyndighet.Underbehandlingenav regionreformenga komiteens
flertall følgendemerknad:Komiteensflertall, medlemmene
fra Arbeiderpartiet,Høyre,
Fremskrittspartiet,Kristelig Folkeparti, Senterpartietog Venstre, vil videreunderstrekeat
Fylkesmannenfortsatt skal spille en viktig tilsynsrolle,menat flere av Fylkesmannens
oppgaverbedrekan løsesav et regionalt folkevalgtorgan.44

43
44

Jf. Innst. 385 S (2016–2017)og Prop.84 S (2016–2017).
Innst. 385 S (2016–2017)
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4.1.3 Føringer i ny regjeringserklæring
Regjeringsplattformen
fra Høyre,Fremskrittspartietog Venstre fra januar2018 slår fast at
Norgemå omstillesfor å skapevekst,nye arbeidsplasser
og sikre landetflere bein å ståpå.
Det må skapesflere jobberog flere må kvalifiseresfor jobbenegjennomkompetanseheving
og integrering.Klimaforpliktelseneskal oppfylles, noesom kreversektorovergripende
tiltak
lokalt, regionaltog nasjonalt.Gjennomkunnskap,forskningog innovasjonkan det gjennomføresen grønnomstilling og skapesnye jobber.
I plattformenheterdet ogsåat regjeri ngenvil leggetil rettefor levendelokalsamfunni hele
landet.Regjeringenvil spremakt og byggesamfunnetnedenfra.Plattformenslår fast at
regionreformenskal gjennomføres.Færrefylkeskommunervil gi grunnlagfor sterkere
regioner,som kan gi bedretjenesterog drive en mer samordnetsamfunnsutvikling.
Regjeringenvil gjennomgåstatligevirksomheterog direktoratermed sikte på å overføremer
myndighetog flere oppgavertil relevantfolkevalgt nivå.

4.2 Regionreform som svar på sektorovergripende

utfordringer

4.2.1 Utfordringene
Utvalget tolker Stortingetsvedtakom regionreformensom et svar på to utfordringer. For det
førstehar det de sisteåreneskjedden betydeligvekst og oppdelingi denstatligeforvaltningen, særligi direktorateneog direktoratslignendeenheter.Dettehar gitt en sektorisert
forvaltning med laveregradav samordningenn ønskelig.Flereav vår tids storesamfunnsutfordringerkreversamtidiginnsatspå tvers av sektorerfor å kunneløsespå tilfredsstillende
måte.Fylkeskommunene
har egenskapersom gjør demegnet til å møteslike utfordringer–
særliginnenareal- og transportutvikling,byvekst, reduksjonav klimagasserog klimatilpasning,kystsoneforvaltningog folkehelse. Det gjelderogsåutfordringerknyttet til
integrering,kompetansepolitikkog natur- og ressursbasert
næringsutvikling.
For det andrevil mangekommuneretterførstefaseav kommunereformenfortsattha få innbyggere.Halvpartenav landetskommunervil i 2020ha under5 000 innbyggere,og 36
prosentav kommunenevil ha færreenn3 000 innbyggere.Konsekvensener småog sårbare
fagmiljøer og få ressursertil å drive utviklingsarbeid.Dette problemetvil øke i årenesom
kommer,blant annetsom følge av demografiskeendringer.Fylkeskommunene
har et
potensialtil å forsterkesin rolle som partnerog veilederfor kommunene.Fylkeskommunene
kan i størregradenni dagstøtteopp underkommunaltutviklingsarbeid– for eksempel
gjennomå bidra med fagkompetanse,
veiledningog/elleri endastørregraddeltasom partneri
kommunenesutviklings- og planarbeid.
Fylkeskommunen
es legitimitet og interessenfor fylkesdemokratieter noe lavereenn
interessenfor kommunedemokratietog vårenasjonaledemokratiskeinstitusjoner. Dettekan
ha flere årsaker. Fylkeskommunene
har hatt få oppgaversom har avspeiletkonflikt dimensjonenei norskpolitikk , slik som vekst-vern, offentlig-privat og sentrum-periferi. Skal
fylkeskommunenoppnåøkt politisk oppmerksomhet,
må de nye oppgavenei størregradenn
tidligere reflekteresentralepolitiske konfliktdimensjonerog ha betydningfor innbyggerne.
Fylkeskommunenmå ogsåha klart definerteoppgaver,og de veivalg fylkeskommunenegjør
må ha relevansog konsekvenserfor innbyggereog næringsliv.Regionreformenog ny fylkesstrukturgir anledningtil å gi fylkeskommuneneflere oppgaversom igjen er nødvendigfor å
styrke fylkesdemokratiet.Den nye fylkesstrukturengir anledningtil å desentraliseremakt i
samfunnetog tydeliggjørepolitisk ansvar.
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4.2.2 Bredde i oppgaver
Utvalget menerat nye oppgavertil fylkeskommunenei hovedsakbør kommepå områderder
fylkeskommunenealleredehar et ansvarog en definertrolle, for slik å utnytte og byggepå
fylkeskommunenes
nåværendepolitiske og faglige kompetanse.
Utvalget leggergeneralistkommuneprinsippet
til grunn.Fylkeskommunene
skal gjennom
egneprioriteringerfinne fram til lokalt tilpassedeløsningerav et bredtspekterav oppgaver.
Breddeni oppgaver er en viktig forutsetningf or fylkeskommunenes
politiske rolle, gjennom
den mulighetendet gir til å avveieoppgavermot hverandre,noe som ogsåforutsetterhandlefrihet til å avgjøreomfangog standardinnenforog mellom oppgaver.Detaljeringsgraden i de
statligeføringenehar betydningfor kommunenesog fylkeskommunenes
mulighettil å gjøre
lokale tilpasningerinnenforog på tvers av sektorer.Et bredtspekterav oppgavergir muligheterfor interessantepolitiske roller og avveiningav politiske konflikter.
Når generalistkommuneprinsippet
leggestil grunn,er fylkesstrukturenog fylkeskommunenes
ressursmessige
forutsetningerdimensjonerende
for hvilke oppgaverog hvilket ansvarfylkeskommunenekan ivareta.De minstefylkeskommunenevil fra 2020ha over 240 000 innbyggere.Med den nye fylkesstrukturenvil det fremdelesværestoreforskjeller mellom
fylkene med hensyntil bådearealog avstander,befolkning,kommunikasjon,næringsstrukturerog ressursgrunnlag.
Utvalget vurdererde ulike faktorenesbetydningfor ivaretakelseav forvaltningsansvari tilknytning til de enkelteoppgaveområdene
.
Utvalget forstårgeneralistkommuneprinsippet
slik at lovpålagteoppgaverkan tillegges
regionaltfolkevalgt nivå selv om oppgaveneikke er aktuellei alle fyl keskommunene.
Dette
gjelderder de naturgitteforholdeneog/ellerkjennetegnved oppgaventilsier det. Slik er
situasjonenalleredei dag,for eksempelved at ikke alle fylkeskommunerhar et forvaltningsansvarfor havbruk,eller ved at Stortingethar vedtatt overføringav kjøp av regionaleflyruter
45
som kun vil gjeldeet mindretallav fylkeskommunene.

4.3 De nye fylkeskommunene
forvaltningen

– egne oppgaver og bindeledd i

Utvalgetstilnærminger å byggeopp underde oppgaverog roller fylkeskommunenehar som
tjenesteyter,samfunnsutvikler,planmyndighetog som bindeleddi forvaltningen.Utvalgetvil
styrkeden politiske helhetstenkningen,
gjennomå styrkefylkeskommunensom mobiliserende, samordnende
og retningsgivendenivå. Dette kreverat ansvarog oppgaver reelt sett
overføres.På mangepolitikkområderhar fylkeskommunenalleredeviktige oppgaver,som
videregåendeopplæring,samferdsel,næringog innovasjon. Utvalget menerat disseoppgavenei størregradburdesesi sammenheng
med virkemidler som i dag er lagt til staten.For
utvalgethar det derfor vært viktig å diskuterehvilke oppgaverman kan samlerundt de
eksisterendeoppgavene,slik at mangfoldetav offentlige virkemidler i størregradkan sesi
sammenheng
og dra i sammeretning for å skapeønsketregionalutvikling.
Utvalgetmenerdet er særligtre storepolitikkfelt der fylkeskommunenebør ha oppgaverog
handlingsromtil å byggeopp en sterk og tydelig regionalpolitikk. Politikken og prioriteringeneinnen dissefelteneer avgjørendefor samfunnsutviklingeni det enkeltefylke og krever
tilpasningtil regionalkontekstog forutsetninger.Detteer knyttet til:

45

Jf. Innst. 385 S (2016–2017)og Prop.84 S (2016–2017).
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arealbruk,naturverdier,miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse,og
virkemidler og tjenesteoppgaversom er viktige for folks helse,trivsel og levekår.
I de følgendedeleneav rapportendrøftesoppgaverinnenfor fem områder,jf. figur 4.2. I
tillegg drøftesregionalplanleggingsom virkemiddel.

Figur 4.2 Oppgaveom rådene som drøftes i rapporten
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Del II Næring,kompetanseog integrering
Nærings- og innovasjonspolitikkenskal leggetil rette for et nyskapendeog omstillingsdyktig
næringsliv.K ompetansepolitikken
skal bidra til utvikling, mobiliseringog anvendelseav
kompetansei det norske samfunns
- og arbeidsliv, herunderå integrereinnvandrerei arbeidslivet. Et høyt kunnskaps
- og kompetansenivå
i hele befolkningenleggergrunnlagetfor nyskaping,omstilling og vekst.Målet for regional- og distriktspolitikk en er regionalbalanse
gjennomvekstkraft,likeverdigelevekårog bærekraftigeregioneri hele landet.
Utdanning,kompetanseog tilretteleggingfor næringsutviklingog innovasjoner i dagen
kjerneoppgavefor fylkeskommunene
. De har ansvar for blant annetfagskolene,Regionale
forskningsfondog videregåendeopplæring(herundervoksenopplæringog fagopplæring),og
for å leggetil rette for næringsutviklingog sysselsettingregionalt.Fylkeskommunenehar
ansvarfor utviklingsmidlertil næringog innovasjonog tildeler midler til bedriftsrettede
virkemidler til InnovasjonNorge.Fylkeskommunene
forvalter forskningsmidlergjennom
Regionaleforskningsfond.
Stortingethar anmodetregjeringenom å overføreoppgavertilknyttet regionalnæringsutvikling fra InnovasjonNorgetil fylkeskommunene.Videre har Stortingetbedt om at
regjeringenskal endreansvarsfordelingen
mellom Regionaleforskningsfondog Forskningsrådetslik at beslutningerrundt prosjektstøtteblir fattet på fylkeskommunaltnivå.
Kunnskapsdepartementet
svarteslik på dettevedtaketi Prop. 1 S (2017 2018):
Kunnskapsdepartementet
understrekarat avgjerderom tildeling av prosjektstøtteframleis
skal skjepå fylkeskommunaltnivå, i tråd medStortingetsintensjon.Departementetmeiner
dermedat vedtaketer følgt opp."
Innenintegreringsområdetba Stortingetregjeringenvurderenærmerehvilke oppgaversom
kan overføresfra IMDi til fylkeskommunene.
I det følgendedrøftesoppgaverog vi rkemidlerknyttet til næringsutvikling,innovasjonog
næringsrettetforskning,som alle er del av en helhetligpoli tikk for vekstog omstilling. Videre
drøftesdet næringspolitiskevirkemiddelapparatet,ansvarsfordelingen
innenforkompetanse
politikken, nordområdepolitikkenog på integreringsområdet.
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5 Næring, forskning og innovasjon
Fylkeskommunener tillagt rollen som samfunnsutviklerpå regionaltnivå. For næringsfeltet
innebærerdetteet særligansvarfor å utvikle regionalekonkurransefortrinn.I dag er det rettet
stor oppmerksomhetmot at dennerollen må fylles ved å koble næringspolitikken tetteretil
forsknings-, kompetanse
- og innovasjonspolitikken,og at det i den sammenheng
vil være
nødvendigå regionaliseresåmye av politikkutformingensom mulig for å nå nasjonaleverdiskapingsmål.46
Kapitlet beskrivervirkemiddelapparatetknyttet til næringsrettetutvikling, forskningog innovasjon,og oppgavefordelingenmellom statog fylkeskommune.Med virkemiddelapparatet
menesher InnovasjonNorge(IN), Siva (Selskapetfor industrivekstSF) og Forskningsrådet.
Ogsåfylkesmannensoppgaverinnenfor landbrukdrøftes.I tillegg redegjøresdet for oppdrag
statenog fylkeskommunenegir til virkemiddelapparatet.
Forskning og innovasjonomfatterflere sektorerog politikk områderbådenasjonalt,regionalt
og lokalt. Utvalgethar som utgangspunktat bådestatog fylkeskommunehar og fortsattskal
ha et ansvarfor forsknings- og i nnovasjonspolitikken.Utvalgetdrøfterfordelingenav
oppgaverog ansvarmellom nasjonaltog regionaltnivå på området.Detteomfatterbåde
organiseringenav, eierskapettil og ansvaretfor virkemiddelapparatet.

5.1 Sentrale departementers roller og ansvar
Nærings- og fiskeridepartementet
(NFD) har hovedansvarfor regjeringensnæringspolitikkpå
tvers av sektorer,herunderansvaretfor forskningog innovasjonfor næringslivet.NFD
koordinererregjeringenspolitikk for å leggetil rette for innovasjon,bådegjennomeierskap,
egnevirkemidler, og samordning av ulike departementers
arbeid.NFD har på statensvegne
eierskaptil 51 prosentav IN og 100 prosentav Siva.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) har hovedansvarfor regjeringens
regional- og distriktspolitikk. KMD skiller mellom regional næringsutvikling(i helelandet)
og næringsutviklingi distriktsområder(områdermed spredtbosettingog storeavstander).
Den næringsrettede
regional- og distriktspolitiskeinnsatsenomfatterulike tiltak. Noenav
ordningeneer landsdekkende
og er finansiertover flere departementers
budsjetter.Fylkeskommuneneforvalter storedelerav de særskilteregional- og distriktspolitiskemidlene.
Kunnskapsdepartementet
(KD) har hovedansvarfor forskningspolitikkenog for etatsstyringen
av Forskningsrådet.Departementetgir ogsåForskningsrådetoppdragsom sektordepartement.
Regionaleforskningsfonder finansiertover KDs budsjett.KD har ansvaretfor videregående
opplæringog fagskolene.
Landbruks- og matdepartementet
(LMD) har ansvarfor landbruks- og matpolitikken, som
blant annetomfatterarealforvaltning,jord- og skogbruk,husdyrhold,reindrift og utvikling av
nye næringermedutgangspunkti landbruket.LMD har ansvaretfor jordbruksavtalenog de
årlige jordbruksforhandlingene,
hvor hovedandelenav de økonomiskevirkemidlenetil landbruketinngår.Fylkesmannener statlig sektormyndighetpå landbruks- og matområdet
regionalt,og er bindeleddmellom kommuneneog stateni gjennomføringav dennasjonale
landbrukspolitikken.
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Fitjar, Isaksenog Knudsen(2016) Politikk for innovativeregioner. Oslo: CappelenDamm Akademisk.
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5.2 Fylkeskommunenes

ansvar og rolle

5.2.1 Ei erskap
Fylkeskommunene
eier samlet49 prosentav IN, mensstateneier de resterende51 prosent.
Det er etablertet samarbeidsforum
for IN mellom oppdragsgivende
departementer
og fylkeskommunene.Forumetskal leggetil rettefor langsiktig utvikling av selskapet,herunderdrøfte
overordnedeprinsipperfor virksomhetenog hovedinnholdi kommendeårsoppdragsbrev.
Samarbeidsforumet
møtesto gangeri året (et politisk og et administrativtmøte).Sommedeiereskal fylkeskommunenedeltai eier- og foretaksmøterfor å diskuterefelles eierpolitikk
knyttet til forventningerom drift og avkastning.
Fylkeskommunene
har ogsåbetydeligeeierandeleri den regionaleinnovasjonsinfrastrukturen,
som innovasjonsselskap
(inkubatorerog næringshager)
og reiselivsselskap(destinasjons
selskap).
5.2.2 Oppdragsgiver
Fylkeskommunene
gir oppdragtil IN medføringer for virkemiddelbruken.For 2018 utgjør
detteomlag490 mill. kroner.47 Dette er en direkteform for styring, for eksempelgjennom
føringermed hensyntil prioriteringerav næringer, eller vektleggingav henholdsvisgründerskapeller eksisterendenæringsliv.Som oppdragsgivere
bestemmerfylkeskommunenehva
midleneskal gå til, og unngårhabilitetsproblemerog direkteansvari tildelingenav midlene
til enkeltbedrifter.IN må rapportereløpendeog årlig til fylkeskommuneneetterkriterier satti
oppdragsbrevene.
Statenleggertil grunnat oppdrageneskal væreforankreti fylkeskommunenes
strategierog
dermedderesregionalepartnerskap.Det visesfor øvrig til kapittel 5.3.1 Ordninger på oppdrag for KMD for nærmerebeskrivelseav fylkeskommunenes
oppdragtil InnovasjonNorge.
5.2.3 Forvalter og tilrettelegger
Tilretteleggende utviklingsvirkemidler
Fylkeskommunene
har flere tilretteleggendevirkemidler til utvikling av lokalsamfunni
distrikteneog til utvikling av næringsmiljøeri fylket. Det vil si at fylkeskommunenselv
foretarblant annetmarkedsføring,tildeling, rapporteringog evaluering.For 2018utgjør
tilretteleggendevirkemidler om lag 300 mill. kroner.48 I tillegg brukerfyl keskommunene
(i
ulik grad)frie inntektertil detteformålet.
Tiltak rettetmot distrikteneomfatterstedsutvikling,kommunalenæringsfondog styrking av
eksisterendenæringshager.
Tiltak rettetmot utvikling av regionensnæringsmiljøerkan være
tiltak som fremmertilgang til kompetanseeller styrking av aktiviteterknyttet til regionens
næringsklyngereller inkubatorer.
Omstillingsprogrammer i områder med akutt reduksjon i arbeidsplasser
Underprogramkategori13.50Distrikts- og regionalpolitikkfinansieresogsåomstillingsprogrammerfor områdermedakutt reduksjoni arbeidsplasser.
Fylkeskommunene
har ansvar
47

Over programkategori13.50,post550.62Bedriftsrettedelåne- og tilskuddsordningeri distriktene.Fylkeskommunenehar anledningtil å omdisponeremidlenetil egenforvaltning.
48
Fylkeskommunene
har anledningtil å omdisponeremidlenetil IN gjennomoppdrag.
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for omstillingsarbeidi egetfylke. Det er bevilget 112 mill. kronertil omstillingsprogrammeri
fylkeskommunenei 2018.
Omstillingsprogrammene
skal styrkenæringsgrunnlaget
og bidra til etableringav nye arbeidsplasseri kommuner/regionersom opplevervesentligreduksjoni sysselsettingen.
KMD ber årlig fylkeskommunenesendeskriftlige innspill om kommunerog regionersom
oppleverstor reduksjoni antall sysselsattei hjørnesteinsbedrifter/
-næringer.Disseinnspillene
leggestil grunnfor fylkesfordelingenav rammen.Fylkeskommunene
prioritererinnenfor
rammenhvilke områdersom skal få midler til omstillingsarbeid.
Tabell 5.1 viser midler fylkeskommunenefår over programkategori13.50Distrikts- og
regionalpolitikk. Siden2013har dissemidleneblitt redusertfra 1,5 mrd. kronertil 947 mill.
kroner.
Tabell 5.1 Fylkesvis fordeling av midler over programkategori 13.50 Distrikts - og
regionalpolit ikk i hhv. 201 3 og 201 8 (kilde: KMD )
(mill. kroner)
2013

(mill. kroner)
2018

Østfold

24,55

23,13

Akershus

17,44

12,49

Oslo

11,50

7,95

Hedmark

80,22

62,06

Oppland*

84,25

52,44

Buskerud

34,93

24,67

Vestfold

11,50

8,95

Telemark

60,42

49,04

Aust-Agder

34,04

23,98

Vest-Agder

35,75

24,02

Rogaland

34,66

25,29

Hordaland

72,72

46,89

Sognog Fjordane

96,54

53,91

Møre og Romsdal

125,96

58,73

Trøndelag

193,50

100,43

Nordland

253,76

154,89

Troms

172,77

89,08

Finnmark

128,44

63,26

53,00

66,21

Fylkesfordeling

InnovasjonNorge **

Sum***
1 525,95
947,43
* For 2013 gikk 10 mill. kroner av rammentil Opplandtil fjellregionsatsingen.Opplandforvalter midlenepå
vegneav flere fylkeskommuner.
** Midler til å dekkegjennomføringskostnader
ved ordningeri regi av Innovasjon Norgesom finansieresover
kap. 551, post60.
*** Post61 (kompensasjonfor økt arbeidsgiveravgift)er holdt utenfor.
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Regionale forskningsfond
Regionaleforskningsfond(RFF) skal mobiliseretil økt innsatsfor forskningog utvikling
(FoU) og styrke forskningfor regionalinnovasjonog utvikling innenforregionenesprioriterte
innsatsområder.
Fylkeskommunenehar ansvarfor forvaltningenav fondene.Ordningen
finansieresav KD. I statsbudsjettet
for 2018er det bevilget210,5mill. kronerti l RFF over
Kunnskapsdepartementets
budsjett(kap. 287, post 60).
RFF dekkersyv fondsregioner,der en av fylkeskommunenei hver regioner pekt ut som
vertsfylkeskommune.Vertsfylkeskommunener mottakerav midlenefra Kunnskapsdepartementetog har det administrativeog juridiske ansvaretfor RFF. Som følge av regionreformen
49
vil fondsregionenebli identiskemed ny fylkesstruktur,dvs. det vil bli 11 fondsregioner.
Organisering
Ansvaretfor forvaltningenav RFF er lagt til fylkeskommunene,som i fellesskapinnenforde
enkelteregionerhar ansvaretfor å implementereordningen.Fondsstyreneutarbeider
handlingsplanerder de gjør sineprioriteringerinnenforde rammersom gis gjennomFoUstrategieneog bestillingsbrevetfra fylkeskommunene.Fondsstyrenegjør vedtakom hvilke
prosjektersom skal gis støtte.
Forskningsrådetbistårfondsstyrenei forvaltningenav RFF. Forskningsrådetbidrar til å
ivaretaforskningenskvalitet i alle ledd fra utlysningtil tildeling av FoU-midler, og til å sikre
mestmulig l ike kvalitetskravi alle fondene,samtbidra til læringmellom fondene.
Landbruk
I 2010 fikk fylkeskommunenansvarinnenforverdiskapingi landbruket,klima- og samfunnsplanlegging,samtrekrutteringog kompetanseheving
i landbruket.Fra skoleåret2018 får
fylkeskommuneneogsåansvarfor nasjonalmodell for voksenagronomopplæring.
For 2018
utgjør fylkeskommunenes
samledemidler til rekrutteringog kompetanseheving
i landbruket
25 millioner kroner.
Som del av regionreformener det vedtattat følgendeoppgaverpå landbruks- og matområdet
skal overføresfra fylkesmannentil fylkeskommunenefra 1. januar2020:50
Kystskogbruket:4,5 mill. kroner i 2018.
Foregangsfylkefor økologiskjordbruk: ca.15mill. kroner i 2018.
Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak: 50 mill. kroner i 2018
Trøndelagfylkeskommunevil fra 1. januar2018,gjennomføreet toårig forsøkmed ansvarfor
regionalt næringsprogrami landbruket.Regionalt næringsprogram
leggerføringerfor bruken
av de fylkesvisemidlenetil investeringog bedriftsutviklingi landbruketsom forvaltesav
InnovasjonNorge,og midlenetil utrednings- og tilretteleggingstiltak,som forvaltesav fylkesmannen.51

49

Prop.84 S (2016–2017)
Prop.84 S (2016–2017)
51
Meld. St. 22 (2015 2016), Innst. 377 S (2015 2016).
50
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5.3 Innovasjo n Norge
InnovasjonNorge(IN) er statensog fylkeskommunenes
virkemiddelfor å realisereverdiskapendenæringsutviklingi hele landet.52
INs hovedmåler å utløsebedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsomnæringsutvikling,og
utløseregionenesnæringsmessige
muligheter.Av hovedmåleter det utledettre delmål:
flere godegründere
flere vekstkraftigebedrifter
flere innovativenæringsmiljøer
IN er organisertsom et særlovselskap.
Selskapetsstyrehar et selvstendigansvarfor virksomhetenog resultatene.I till eggtil hovedkontoreti Oslo har IN i overkantav 20 distriktskontorerover hele landetog 34 utenlandskontorer
fordelt på 29 land. Ved utgangenav 2016
disponerteselskapetom lag 700 årsverk,fordelt med om lag 280 ved distriktskontorene,170
ved utenlandskontoreneog 250 ved hovedkontoret.
IN forvalter virkemidler innenforfinansiering,kompetanse,profilering, nettverkog rådgiving.
Selskapetskal kombinerevirkemidler ut fra den enkeltekundesbehov,og har frihet til å
utformeog prioritere virkemidler innenforgitte budsjettrammer.I tillegg skal selskapet
forvalte virkemidlenei overensstemmelse
med EØS-regelverketog føringer gitt i lov om
InnovasjonNorge,gjennomStortingetsbehandlingav årlige budsjettproposisjoner,og øvrige
føringerfra oppdragsgiverne.
IN har ogsåen rolle som veilederoverfor kommuneneog næringsutøverne
innenforlandbruksbasertnæringsutvikling.
I 2016ble det bevilgettil sammen3,7 mrd. kronertil IN over budsjettenetil flere departementerog fylkeskommuner.Av detteutgjordeoppdragfra fylkeskommunenei overkantav
400 mill. kroner.I tillegg disponerteselskapeten rammefor nye utlån på 3,3 mrd. kroner,
hvorav2,5 mrd. kronergikk til landsdekkende
lavrisikolån og 800 mill. kronertil landsdekkendeinnovasjonslån
. IN disponerteogsåen rammefor landsdekkende
garantierpå 40
mill. kroner.Selskapetga tilsagnom distriktsrettederisikolån på oppdragfra fylkeskommunenepå til sammen290 mill. kroner.
Oppdragsgiverne
til IN omfatterde flesteav landetsfylkeskommunersamtKMD, LMD,
NFD, Utenriksdepartementet,
Klima- og miljødepartementet,
Kirke- og kulturdepartementet,
KD og Samferdselsdepartement.
I tillegg utfører IN oppdragpå vegneav EU og i samarbeid
med EU-institusjoner.
Finansieringsmodell
INs kostnaderti l administrasjonog gjennomføringdekkesav den enkelteoppdragsgiver,med
unntakav selskapetsbasiskostnader.
Basiskostnadene
omfatter:
Overordnetstyring av virksomhetenog lederneved distriktskontor og utekontor
En grunnkapasitetpå distriktskontorene (om lag ett årsverk)
Innspill til nasjonalog regional politikkutforming, deltakelsei utviklingsprosesserpå
nasjonaltog regionalt plan
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Samlededriftskostnadervar på i underkantav 1,4 mrd. kroneri 2016.Her inngårlønn, husleie
og prosjektkostnader
til drøyt 700 ansattepå kontoreri alle fylker og i mer enn30 land. Basiskostnadeneutgjorde165 mill. kronerav dette.
Innovasjon Norge – organisering og mål
IN er et sektorpolitiskvirkemiddel.Deler av virksomhetenhar forretningsmessigkarakter.IN
ble stiftet som et særlovselskap
for å balanseremyndighetenesbehovfor å kunnestyrepå et
overordnetnivå, mot selskapetsselvstendighetog faglige ansvarfor beslutningeri enkeltsaker.Særlovenformalisereren avgrensningav departementets
instruksjonsmyndigheti
enkeltsaker,noe som ogsåbetyr at departementet
ikke har en rolle som klageinstans.
Målet medå gi fylkeskommuneneeierskapi 2010,i tillegg til rollen som oppdragsgiver,var å
styrkefylkeskommunenes
strategiskeog samordnende
rolle. Fylkeskommunene
skulle få et
størreansvarknyttet til utformingenog gjennomføringenav denregionaleog nasjonale
næringspolitikken.Fylkeskommunene
skulle få sterkereinnflytelsepå nasjonaleoverordnede
rammer,samtidigsom fylkeskommunenes
innsatsskulle gjennomføresi dialog medsentrale
myndigheter.Det er utviklet et felles mål- og resultatstyringssystem
og det er etablert
koordinerendeprosesserbådenasjonaltog regionalt.INs organiseringsom særlovselskap
innebærerat de overordnedemåleneog prioriteringenefor selskapetfastsettesgjennom
lovforslagog meldingertil Stortinget.
Modellenmedsærlovsselskap
leggerpå denenesidenopp til stor uavhengighetfor selskapet,
samtidigsom virksomhetenstyresav eierneog oppdragsgiverne
gjennomflere kanaler.
5.3.1 Innovasjon Norges oppdrag
Nedenforpresenteres
et utvalg av ordningenesom IN utførerpå oppdragfra statenog fylkeskommunene.Beskrivelsenav ordningerer ikke uttømmende.Ifølge INs årsrapportfor 2016
utførteIN oppdragfor over 3,7 mrd. kroner(se tabell 5.2).
Tabell 5.2 Staten og fylkeskommunenes oppdrag til Innovasjon Norge i 2016. 53
Oppdragsgiver

Midler

Prosent

Nærings- og fiskeridepartementet

2,26 mrd. kr

61

L andbruks- og matdepartementet

734 mill. kr

20

Fylkeskommunene

404 mill. kr

11

K ommunal- og moderniseringsdepartementet

225 mill. kr

6

K lima- og miljødepartementet

64 mill. kr

2

K unnskapsdepartementet

25 mill. kr

1

3,71 mrd. kr

100

Sum

Ordninger på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet
Etablerertilskuddsordningen
skal støttegründeresom har nye ideermed stort vekstpotensial.
Tilskuddetkan brukestil å utvikle egenkompetanse,kjøpekompetansetjenester
av andre,
tilpasseprodukteteller tjenestentil markedeteller som sikkerhetfor å innhentemer kapital. I
2018har InnovasjonNorge avsatt160 mill. kronertil ordningen.

53

ÅrsrapportInnovasjonNorge2016.
Side52 av 189

Innovasjonskontrakter
(tidligere kalt FoU-kontrakter(IFU/OFU)) er tilskudd til forskningsog utviklingssamarbeidmellom en leverandørbedriftog kunde(entenoffentlig eller privat,
norsk eller internasjonal).Samarbeidets
formål skal væreå utvikle nye produktereller
løsningersom ikke tilbys i dagensmarked,med formål å bidra til økt konkurransekraftog
varig verdiskaping.Samarbeidmedoffentlige virksomheterskal ogsåbidra til økt innovasjon
i offentlig sektor.I 2018 er det avsatt328,7mill. kronertil ordningen.
Miljøteknologiordningengir tilskudd til bedrifteri helelandetsom skal igangsettepilot- og
demonstrasjonsprosjekter
innenmiljøteknologi.Ordningenskal fremmeutvikling og bruk av
ny miljøteknologiog bidra til at norsk næringslivskonkurranseevne
styrkes.I 2018 er det
avsatt565,5mill. kronertil ordningen.
Lavrisikolångis i hovedsaktil prosjektersammenmedlån fra privatebankerpå markedsmessigevilkår. Lavrisikolån brukestil å delfinansiereinvesteringeri bygninger,driftsutstyr,
fiskefartøyog til investeringeri landbruket.Lånenebidrar til å utløseannenfinansiering.
Rammenfor lavrisikolån er på 2,5 mrd. kroner.
Innovasjonslånkan benyttestil delfinansieringav investeringsprosjekter
som handlerom
nyetablering,nyskaping,omstilling og utvikling, hvor det er vanskeligå finne tilstrekkelig
risikovilje for gjennomføringi det privatekredittmarkedet.Distriktsrettederisikolån
finansieresav fylkeskommunen.Se omtaleav ordningerpå oppdragfra fylkeskommunene
under.Rammenfor innovasjonslåni 2018er 900 mill. kroner.
Pre-såkornfondskal delfinansiereog utløseprivat investeringskapitaltil innovativebedrifter
yngreennfem år. Hver bedrift kan motta inntil 3 mill. kroneri tilskudd gjennomfondet.
Privateinvestorerskal delta medminst 50 prosentav kapitalensom investeresi hver enkelt
bedrift. Det innebærerat bedriftenekan få tilført 2-6 mill. kroner.Ordningener et supplement
til etablerertilskuddsordningen
og såkornfondsordningene.
I 2018 er det bevilget50 mill.
kronertil fondet.
Bedriftsnettverker et tilbud om finansieringog faglig støttetil småog mellomstorebedrifter
medvekstambisjonersom ønskerå etablereforpliktende,strategisk,markedsrettetog
kommersieltsamarbeid.Hensiktener å bidra til økt innovasjonsevne,
konkurransekraftog
verdiskapingi bedriftene.Bedriftsnettverker relevantfor samarbeidsprosjekter
i alle bransjer,
sektorerog deler av landet.Bedriftsnettverksom bidrar til økt omstilling og internasjonaliser
ing i norsk næringslivprioriteres.
KlyngeprogrammetNorwegianInnovationClusterser et samarbeidmellom Norges
Forskningsråd,Siva og I N, og driftes av IN . Programmetbestårav tre typer klynger: Arena,
NorwegianCentresof Expertise(NCE) og Global Centresof Expertise(GCE). Det nasjonale
klyngeprogrammetskal gi økt verdiskapingi deltakerbedriftenegjennombærekraftiginnovasjon. Mye av innsatsenskal utvikle og styrkestrategisksamarbeidmellom bedrifterog kunnskapsmiljøer.Det kan sprerisiko og gi bedrekunnskapsflytog læring mellom deltakerne,som
er avgjørendefor innovasjonsevnen.
Det er for 2018 bevilget 126,6mill. kronerfra NFD til klyngeprogrammetog Bedriftsnettverk.Klyngeprogrammetog Bedriftsnettverksamfinansieres
med KMD. Total ramme
utgjør om lag 243 mill. kroneri 2018.
Reiseliv:I N skal bidra til en lønnsomutvikling i reiselivsnæringen
og profilere Norgesom
helårlig reisemål.I 2018 skal 231,5mill. kronerav midlenebenyttestil dette.
Kompetansetjenester
og annenprofilering: Midlene skal finansiereselskapetskompetanse
tiltak overfor næringslivet,inklusiv en stor del av IN s internasjonalevirksomhet og programmer for profilering og omdømmebygging.Bedrifter med stort eksportpotensialskal stimuleres

Side53 av 189

til å utnyttemulighetersom finnesutenforNorge gjennomprogrammersom bidrar til å
fremmeeksport,internasjonaliseringog internasjonaltteknologisamarbeid.
Programmerfor
profilering og omdømmebyggingskal bidra til å gjørenorsk næringslivog teknologibedre
kjent i utlandetog bidra til at utenlandsknæringslivinvestererog etablererny virksomheti
Norge.Det er for 2018avsatt305,5mill. kronertil detteformålet.
Ordninger på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KMD gir oppdragtil Bedriftsnettverkog Klyngeprogrammetsammenmed NFD, jf. omtaleav
disseprogrammeneover. I tillegg utfører IN to andreordningerpå oppdragfra KMD
(samfinansiertmed NFD og LMD) :
Mentortjenesteni IN bidrar til at gründerefår økt kunnskapom bedriftsutviklingsprosessen.I
2016 var i overkantav hundregründeremedi mentorordningenfinansiertfra KMD (5 mill.
kroner).I tillegg deltok i overkantav 50 gründerefinansiertav NFD (3,5 mill. kroner).
Bioraffineringsprogrammethar fokus på utnyttelseav lokale råvarerog har en særligrelevans
for næringsutviklingi distriktene.Programmeter en oppfølgingav regjeringensbioøkonomistrategi.Det ble i 2016 gitt totalt 20 mill. kronertil 20 prosjekter,hvorav 13 mill. kronerfra
KMD og 7 mill. kronerfra NFD/LMD.
Ordninger på oppdrag fra Landbruk- og matdepartementet
Midler til investeringog bedriftsutviklingi landbruket(IBU)
Midlene skal bidra til utvikling innenfordet tradisjonellelandbruketog andrelandbruksbasertenæringer.Det skal gi flere vekstkraftigeprodusenter,gi økt matproduksjonog lønnsomhet,og fremmeflere gründeregjennomlevedyktigeoppstartsbedrifter.Rammenfor 2018
er på 634.5mill. kroner.LMD overførermidlenedirektetil IN . I forbindelsemed investeringssakerblir det i mangetilfeller gitt tilsagnom lavrisikolån sammenmed IBU -tilskudd.
Regionaltnæringsprogramleggerføringer for brukenav de fylkesvisemidlenetil investering
og bedriftsutviklingi landbruket(IBU -midlene) som forvaltesav IN , og midlenetil
utrednings- og tilretteleggingstiltak(50 mill. kroneri 2018), som forvaltesav f ylkesmannen
og som skal overførestil fylkeskommunenefra 202054. Målet med programmeter at det skal
bidra til å utløseregionalefortrinn og potensialfor landbruksbasert
næringsutviklingknyttet
til breddenav landbruketsressursgrunnlag.
Ordninger på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet
Biogasspilotordningengir tilskudd til investeringeri pilotanlegginnen biogassteknologi
.
Pilotanleggeneskal testeut teknologifor biogassbasertpå andreråstoff enn avfall (for
eksempelhusdyrgjødsel)og på den måtenbidra til framtidige kostnadsreduksjoner
for klimatiltaket og dermedbidra til framtidigeutslippsreduksjoner.
Rammefor 2018 er 20 mill .
kroner.
Klima og miljøvennligskipsfartfra KLD kom i revidertnasjonalbudsjetti 2016,som en
engangsordning.
Utlysningener rettet mot bedrifter somiverksetterprosjekterrettetmot en
mer klima- og miljøvennlig skipsfart,i førsterekkerederier,verft og leverandørerav utstyr,
skipsdesignog andretjenester.Rammener på 41,5 mill. kroner.
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Oppdrag fra andre departementer
Fleredepartementer
gir oppdragtil IN : Kunnskapsdepartementet,
Utenriksdepartementet,
Kulturdepartementet
og Samferdselsdepartementet.
Oppdrageneer hver for segikke store,
men er uttrykk for at flere sektordepartementer
ser behovfor å stimuleretil næringsutvikling
og innovasjon.
Ordninger på oppdrag fra fylkeskommunene
Distriktsrettederisikolån skal bidra til risikoavlastningi investerings
- og utviklingsprosjekter
gjennomtoppfinansieringav antattlønnsommeprosjektersom er vanskeligå finansierei det
privatekredittmarkedet.Lånenekan innvilgesbådetil nyetableringerog etablertebedrifter.
Distriktsrettedegarantier for driftskreditt og unntaksvisrisikolån gis ogsåtil bedriftersom
manglerpantesikkerhetfor lånefinansieringi bank.Investeringstilskudder bidragtil fysiske
investeringersom for eksempelproduksjonslokalereller produksjonsutstyr.
Bedriftsutviklingstilskudder støttetil rådgivningstjenester,
kompetansetiltakog tilskudd til
forprosjekter.Midlene kan ogsåbrukestil Distriktsrettetetablerertilskudd;et tilskudd til
etablererei oppstartsfasen
(enkeltviseller til veiledningstjenes
te).
Midlene på budsjettpostenfordelesmellom fylkeskommuneneinnenforvirkeområdetfor
55
distriktsrettetinvesteringsstøtte,
etterdistriktsindeksen.
Rammenfor 2018 er på 488 mill.
kroner.Fylkeskommunene
er oppdragsgivereog leggerstrategierog føringer for brukenav
midlenei samarbeidmed de regionalepartnerskapene.
Kapitalordningeneforvaltesav IN , på
oppdragfra fylkeskommunene.I oppdragenetil IN kan fylkeskommunenegi føringerom å
vektleggeinnsatsfor eksempelfor kvinner, gründere,kompetans
e eller mobiliseringtil vekst
og internasjonalisering.

5.4 Siva
Siva – Selskapetfor industrivekstSF – tilretteleggerfor nyskapinggjennomå bygge,eie og
utvikle infrastrukturfor innovasjoni hele landet.Siva har et særligansvarfor å fremmevekstkraft i distriktene.Siva er statensvirkemiddelfor å tilretteleggendeeierskapog utvikling av
bedrifterog nærings- og kunnskapsmiljø,og er en del av det offentlige næringsrettede
virkemiddelapparatet.
Selskapetseiendomsvirksomhet
er selvfinansierend
e og har krav til
avkastning.
Siva er et statsforetakeid av NFD og mottar tilskudd fra NFD, KMD og LMD. Selskapethar
ogsåen eiendomsvirksomhet
som er samleti det heleidedatterselskapet
Siva Eiendom
Holding AS. Statsforetaketer lokaliserti Trondheimog haddeom lag 40 ansatteved inngangentil 2018.
Hovedmålfor virksomheten
: Siva skal utløselønnsomnæringsutviklingi bedrifter og
regionalenærings- og kunnskapsmiljøer.
Delmål eiendom: Siva skal gjennomsine eiendomsinvesteringer
senkebarriererfor etablering
der markedsmekanismer
gjør dettespesieltkrevende,ogsåfor størreindustrielleeiendomsprosjekter.
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Distriktsindeksener et verktøy utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
for å kunnesammen
likne kommunerog regionermedhverandreut fra gradenav distriktsutfordringeri en kommune.
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Delmål innovasjon: Sivasinnovasjonsaktiviteterskal tilretteleggefor etableringog utvikling
av bedrifteri nærings- og kunnskapsmiljøer,og koble dissesammeni regionale,nasjonaleog
internasjonalenettverk.
Finansieringsmodell
Siva har markedsinntekterfra eiendomsvirksomheten.
Dennevirksomhetener selvfinansierendeog oppkapitaliseringskjer gjennomegenkapitalog lån fra staten.Selskapetbetaler
utbytteog renter.Innovasjonsvirksomheten
finansieresav de ulike oppdragsgiverne,
med
unntakav selskapetsbasiskostnader.
Basiskostnadene
inkludererde fastekostnadenefor
selskapetsstyre og administrerendedirektør og kostnaderknyttet til rapportering.
5.4.1 Eiendomsvirksomhet
Sivaseiendomsinvesteringer
skal væretilpassetnæringslivetsbehovog skal bidra til å utvikle
næringersom er nye og umodneeller bedrifter medbehovfor omstilling. Siva Eiendom
Holding skiller segfra andreeiendomsselskapved at formåleter å bidra til innovasjonog
næringsutvikling,samtidigsom selskapetdrives kommersieltog har krav til avkastning.Sivas
investeringerskal alltid utløseprivat kapital. Siva EiendomHolding var ved utgangenav
2016 hel- eller deleier i 37 eiendomsselskaper,
med totalt 116 bygg og 685 leietakere.
5.4.2 Innovasjonsvirksomhet
Siva er medeieri 84 småog storeinnovasjonsselskap
(somnæringshager,
forskningsparker,
kunnskapsparker).
Innovasjonsselskapene
er pådriverefor nyskapingi sine miljøer og
regioner.Målsettingenmed Sivaseierskaper å leggetil rettefor at selskapeneutnyttersitt
potensialbestmulig i arbeidetmed utvikling av bedrifter.
Sivasinnovasjonsprogrammer,
inkubasjonsprogrammet
og næringshageprogrammet,
er
indirektevirkemidler som bidrar til utvikling av oppstartsmiljøog bedriftsfellesskapgjennom
rådgivningog støttetjenester.
Gjennomdisseprogrammenefår over 2 000 bedrifterog
gründerestøtteog veiledninghvert år. Katapultordningenble innført i 2017 og skal bidra til
etableringav nasjonaleflerbrukssentrefor testing,pilotering, simuleringog visualisering,for
å gi raskereindustriell vekst og utvikling i Norge.
5.4.3 Sivas innovasjonsprogrammer
Oppdrag fra NFD og KMD
Inkubasjonsprogrammet
(samfinansieresmedKMD og en mindredel fra LMD): Inkubasjon
er et verktøyfor å utvikle nye bedrifter eller for å skapeveksti eksisterendebedrifter.I en
inkubatorfår gründeretilgang på profesjonelleforretningsutviklere,rådgivereog investorer.
Inkubasjoner en aktivitet i alle landetsforsknings- og kunnskapsparker.
Siva gir årlige
tilskudd til utvikling av inkubatorerog bedriftenede jobbermed.Per1. januar2017var det
35 inkubatoreri programmet.I 2018 er det bevilget 55 mill. kronerfra KMD, 89 mill.
kroner56 fra NFD og 5 mill. kronerfra LMD, med en føring om at tilskuddetskal bidra til et
mer robustog fremtidsrettetlandbruk.
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NFD øremerkerikke midler til programmet.Bevilgningenfor 2018 på 88,8 mill . kronerdekker
innovasjonsaktiviteterog basiskostnader,
menhovedandelenav bevilgningenvil gå til inkubasjonsprogrammet.
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Katapultordningen:Ordningenble innført i statsbudsjettet
for 2017 til å støtteinvesteringeri
testfasilitetersom flere bedrifter og forskningsmiljøerkan bruke på deling ("katapultsentre").
I 2018 er det bevilget 125 mill. kronertil katapultordningen.Dette skal bidra til raskere
innovasjonog utvikling og et mer konkurransedyktignæringsliv.Siva har ansvaretfor
ordningeni samarbei
d med IN og Norgesforskningsråd.Perdesember2017 har to sentrefått
tilsagnom støttefra ordningen.
Næringshageprogrammet:
En næringshage
samlokalisererutviklingsorientertebedrifter for å
fremmevekst,samarbeidog utvikling. I næringshagen
får bedriftenetilgang til kompetanse,
nettverkog et faglig og sosialtfellesskap.En viktig oppgavefor næringshagene
er å koble
bedrifteneopp mot relevantefagmiljøer,FoU-miljøer, investeringsmiljøerog offentlig virkemiddelapparat.Siva gir årlige tilskudd til næringshager
og bedriftenede jobbermed.Per1.
januar2017 var det 39 næringshager
i programmet.Rammenfor 2018er på 85,5 mill. kroner.
Programmetfinansieresav KMD.

5.5 Forskningsrådet
Forskningsrådethar tre roller. De er rådgiverfor myndighetenei forskningspolitiskespørsmål, fordeler årlig vel ni mrd. kronertil forskningog innovasjon,og skapermøteplasserfor
og dialog mellom forskere,brukereav forskning,og aktørersom finansiererforskning.
Forskningsrådetarbeiderogsåfor økt internasjonaltsamarbeidog økt deltakelsei EUs
forsknings- og innovasjonsprogram.
Forskningsrådetskal tilføre forskningssystemet
merverdigjennomå realisereforskningsom
aktørenei forskningssystemet
hver for segikke kan utvikle. Rådetskal bidra til et helhetlig
FoU-systemsom levererforskningav høy kvalitet, utvikler kunnskapfor å møtesentrale
utfordringeri samfunnog næringsliv,bidrar til dynamikkog samhandlingnasjonaltog internasjonalt,og leggertil rettefor læring,bruk og innovasjon.
Forskningsrådethar ansvarfor alle fag- og disiplinområderog alle tema- og samfunnsområder, fra grunnleggendeforskningtil forskningsbasertinnovasjonog kommersialiser
ing.
Forskningsmidlenesom fordelesvia konkurransearenaene
til Forskningsrådet,
kan gå til alle
kvalifiserteforskningsmiljøer,bedrifter og offentlige virksomheter.Aksjonsområdeter både
regionalt,nasjonaltog internasjonalt.
5.5.1 Næringsrettet forskning
Forskningsrådetforvalter en bredporteføljeav næringsrettede
virkemidler, i form av tiltak for
i nternasjonalisering
og kommersialisering,strategiskeinnovasjonsarenaer,
sentersatsinger
og
nettverkstiltak,skattefradragfor bedrifter,næringsrettede
doktorgrader,mobiliseringstiltakog
personmobilitet,samtbasisbevilgningerog infrastruktur.
Totalbudsjettettil Forskningsrådetvar i 2016på om lag 9,5 mrd. kroner,hvorav4,3 mrd.
kronerble investerti forskningfor og i næringslivet.Av disseer ca. 1,5 mrd. kronerbevilget
direktetil næringslivet.Figur 5.157 viser fordeling på næringsområder.I tillegg kommer
skattefradragsordningen
SkatteFUNN,der budsjettertskattefradragi 2016 var 4,78 mrd.
kroner.
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Figur 5.1 Forskningsrådets investeringer i og for bedrifter (unntatt SkatteFUNN )
5.5.2 Nærmere om næringsrettede ordninger
Nedenforpresenteres
et utvalg av Forskningsrådets
næringsrettede
ordninger.Beskrivelsener
ikke uttømmende.
Mobiliseringstiltak
FORREGIONsamfinansieres
av KMD, LMD og KD. Ordningenskal bidra til å økeantall
bedriftersom samarbeidermed forskningsmiljøer,styrkeregional forskningskapasitet
(kapasitetsløft)for næringslivetsbehov,og leggetil rettefor at regionalog nasjonalinnsats
for forskningsbasertinnovasjonforsterkerog utfyller hverandre.
Midlene på postenbevilgesdirektetil Forskningsrådet,
som vurdererhvilke prosjektersom
skal få støtte.Vurderingenav mobiliseringsprosjekter
er basertpå dialog med og innstilling
fra fylkeskommunene.Ett av kriterienefor kapasitetsløftprosjektene
er at de skal væreforankret i fylkeskommunalestrategier.I tillegg må én eller flere fylkeskommunerstøtteprosjektet
for at det skal kunnefå støttefra Forskningsrådet.
For 2018er det sattav 85,8 mill. kroner til
programmet(KMD: 77,9 mill. kroner,LMD: 2 mill. kroner,KD: 5,89 mill. kroner).58
Skattefradrag for bedrifter
SkatteFUNNer en rettighetsbasert
skattefradragsordning
for alle bedrifter som utfører
forsknings- og utviklingsarbeid.I 2017 er de budsjetterteprosjektkostnadene
på 27 mrd.
kronerog det budsjetterteskattefradragetpå 4,8 mrd. kroneri 6 925 prosjekter.
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Administrativekostnadersom en del av KD sin bevilgning er ikke inkludert her.
Side58 av 189

Næringsrettede doktorgrader
Næringsrettede
doktorgradsstudier
er et tilbud til alle bedrifter i alle bransjer.Målet er
forskerrekrutteringtil næringslivet,økt forskningsinnsatsog langsiktig kompetanse
bygging,
og økt samarbeidmellom bedrifter og forskningsinstitusjoner.
Strategiske innovasjonsarenaer
Strategiskeinnovasjonsarenaer
er innovasjonsprogrammer
innenforulike tematiskeområder,
samtprogrammetBrukerstyrtinnovasjonsarena
(BIA). BIA supplererog utfyller de tematiske
programmene,slik at Forskningsrådetkan motta søknaderfra alle typer av bedrifter.BIA har i
2017 et budsjettpå om lag 658 mill. kroner.Tabell 5.3. viser hvilke departementer
som
finansiererde strategiskeinnovasjonsprogrammene
(2017):
Tabell 5.3 Finansiering av strategiske innovasjonsprogrammer i 201 7
Program

Finansiører

IKTPLUSS

KD, NFD, SD, KMD og JD

BIOTEK2021og NANO2021og HAVBRUK

KD og NFD

MAROFF

NFD

Transport2025

SD og KD

ENERGIX

OED, SD, KD, LMD, KLD, NFD

PETROMAKS

OED, KD, ASD og DU

BIONÆR

LMD, NFD, KD

CLIMIT

OED

BIA

NFD

Sentersatsinger
Senterfor forskningsdrevetinnovasjon(SFI) skal bidra til å styrkeinnovasjonog kompetanse
gjennomsatsingpå langsiktig forskningi et nærtsamarbeidmellom FoU-aktive bedrifterog
forskningsmiljøer. Et SFI får finansieringover åtte år og tildelingeneper senterhar samlet
vært mellom 76 og 96 mill. kroner.ForskningsrådetfinansiererogsåForskningssentre
for
miljøvennlig energi(FME). Detteer en konsentrertog langsiktig satsinginnenforforskning
på fornybar energi,energieffektivisering,CO2-håndteringog samfunnsvitenskap.

5.6 Fylkesmannen
Fylkesmannenhar ansvarfor oppfølgingav nasjonallandbrukspolitikkregionaltog lokalt, og
skal væreet kompetansesenter
og bindeleddmellom kommuneneog statligemyndigheter på
landbruks- og matområdet.
Fylkesmannenhar i samarbeidmed fylkeskommunen,IN , faglagenei landbruketog eventuelt
andrerelevanteaktører, ansvarfor å utarbeideRegionaltbygdeutviklingsprogram(4-årige).
Regionaltbygdeutviklingsprogrambestår av tre deler; regionaltnæringsprogram,regionalt
miljøprogramog regionaltskog- og klimaprogram.Programmeneleggerstrategiskeføringer
for prioriteringerog innsatspå disseområdene.
Kommuneneer vedtaksmyndighetfor det mesteav de økonomiskeog juridiske virkemidlene
i landbruket,og er saksforberedende
organfor IN på landbruksområdet.
I forbindelsemed
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kommunereformener kommunenesrolle og oppgaverinnenforLandbruks- og matdepartementets
ansvarsområde
ytterligerestyrket.59
Fylkesmannenhar ansvarfor å veiledeog følge opp kommunenei forvaltningenav de
økonomiskeog juridiske virkemidlenei landbruket.Fylkesmannenfører kontroll med
kommunenestilskuddsforvaltning,skal påseat forvaltningenskjer i samsvarmedgjeldende
regelverkog i tråd med nasjonallandbrukspolitikk,og behandlerklagerpå kommunalevedtak
knyttet til virkemidlene.

5.7 Utvalgets vurderinger
Utvalget tar utgangspunkti tre funksjoneri vurderingenav oppgave- og ansvarsfordelingen
på området:
Fylkeskommunaltansvarfor virkemidler og tilhørende fagansvar
Økt fylkeskommunalt eierskapi virkemiddelapparatet
Større ansvarfor å gi oppdragtil virkemiddelapparatet
Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta forsknings- og innovasjonspolitikken?
Utvalget menerat de nye fylkene har en funksjonalitetog størrelsesom leggertil rettefor at
fylkeskommunenekan ta et størreansvarfor politikkområdet.Regionreformenmedførerat
fylket som konkurransearena
blir større,og at forvaltningenav virkemidler i størregradbør
kunneleggestil regionaltnivå. Utvalgetmenerderfor det bør åpnesfor alternativemåterå
organiserevirkemiddelapparatet
på.
Den nasjonalekonkurranseevnen
er avhengigav et næringslivsom kan konkurrerepå globale
markeder. Bedrifter er igjen avhengigav at regionenkan tiltrekke segkompetentarbeidskraft,
entendet er personermed høyereutdanningeller bransjespesifikkfagarbeider
- og produksjonskompetanse.
Det kreverat hver fylkeskommunerealiserersitt potensial.Hva potensialet
beståri, variererfra fylkeskommunetil fylkeskommune.Norgeer et land pregetav store
variasjoneri næringsstruktur,ressursgrunnlag,
infrastrukturog kompetanse.Utvalget mener
det er behovfor en politikk som tar utgangspunkti regionale muligheterog fortrinn, basertpå
lokalt kjennskapog initiativ.
Ny fylkesstrukturgir et størreinnbyggergrunnlagog mer funksjonellebo- og arbeidsmarkeds
regioner.Dette gir de nye fylkeskommunenebedreforutsetningerfor å gi samfunnsutviklingen strategiskretning,mobiliserepå tvers av sektorer,nivå og aktørerog koordinereoffentlig
innsatsog virkemiddelbruk.Dette er en av begrunnelsene
for samtligesammenslåingerav
fylkeskommuneri Prop.84 S (2016 2017).60
I tråd med retningslinje1 for oppgavefordelingen
menerutvalgetat fylkeskommunenehar en
hensiktsmessig
avgrensingog størrelsetil å overtabetydeligeoppgaverog ansvarinnenfor
forsknings- og i nnovasjonspolitikken.
Samtidigser utvalgetat det fortsattvil værebehovfor nasjonale virkemidler for forskningog
innovasjon.Dettegjelder særligordningerder man ønskernasjonalekonkurransearenaer
for å
sikre internasjonalkvalitet eller likeartet behandlingav prosjekter.Det vil ogsåvære
ineffektivt å få en overetableringav fellesgoder.Dettekan for eksempelværeinfrastrukturfor
59

Prp L 91 (2016-2017).Endringeri ekteskapsloven
og bustøttelovam.m. (oppgaveoverføringtil kommunene)
og lov om overføringav ansvarfor kollektivtransport
60
Prop.84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionaltfolkevalt nivå.
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testingav ny industriproduksjoneller internasjonaltledendenærings- og forskningsmiljøer.
Nasjonaleordningerer ogsåavgjørendefor å unngåinnlåsningsmekanismer
i fylkene for
eksempelved at de ensidig spesialiserersegi én sektoreller næring.En annenrisiko ved å
desentralisere
næringspolitikkener at for mangeregionervelger å spesialisereseginnenfor
sammenæringslik at det går på bekostningav Norgesmulighettil å utvikle internasjonale
konkurranse
fortrinn i en størrevariasjonav sektorer.Det kan samtidigføre til laverekvalitet
på prosjekterfinansiertav offentlige støtteordninger.Statenbør ha ansvaretfor oppgaversom
forutsetteret nasjonalthelhetsgrep,jf retningslinje5. Utvalget menerderfor at nasjonale
myndigheterfortsattbør ha oppdragsansvar
for virkemidler der nasjonaleog/ellerinternasjonalekonkurransearenaer
er avgjørende.
Bør forsknings- og innovasjonsinnsatsen i større grad tilpasses regionale behov og
prioriteringer?
Fylkeskommunene
var oppdragsgiverfor mindreenn15 prosentav midlenesom i 2017 ble
investerti virkemidler for næringsrettetforskning,næringsutviklingog innovasjon,mens
departementene
var oppdragsgiverfor de øvrigemidlene.61 Skattefunner i kke medregnether.
Statenssamledevirkemidler har økt de senereår, mensfylkeskommunenes
virkemidler
finansiertav KMD har blitt betydeligredusertfra om lag 1,5 mrd. kroneri 2013til 950 mill.
kroneri 2018.Noen av fylkene har i periodenfått mer enn halvert sinebevilgninger.
Fordelingenav oppdragsgivermidlervitner om et politikkområdesom i stor grader underlagt
statlig styring og prioritering. Statener ogsåhovedeieri samtligedelerav virkemiddelapparatetog har stor grad av kontroll over hvordanvirkemiddelapparatet
er organisertog
hvilke mål og strategierdet skal arbeideetter.
Utvalget menervirkemidler til næringsutvikling,innovasjonog forskningi størregradenni
dagbør utvikles i et regionaltperspektiv.Realiseringav de næringsmessigemulighetenei en
regionkreverkunnskapog nærhetog en effektiv kombinasjonenav virkemidler. Størregrad
av regionaltforankretstyring av ressursene
og virkemidlenegir rom for å tilpasseoverordnedeforsknings- og i nnovasjonspolitiskeprioriteringertil lokale og regionalebehovog
forutsetninger.Dettehandlerogsåom å foretaavveiningerog prioriteringermellom ulike
legitime mål og interesser.
Størrelokal og regionalfrihet til å velgekombinasjonav virkemidler vil økeforutsetningene
for at hvert fylke realiserersitt potensialfordi virkemidleneblir tilpassetområdetsmuligheter
og forutsetninger. Utvalget menerdettekan gi en vel såstor verdiskapingsom at virkemidler
tildelesbasertpå nasjonalekonkurranser/perspektiver.
Fylkeskommunenhar ansvarfor å settemål og leggeretningfor arbeidetmed næringsutvikling i sitt fylke. Når virkemidlenei stor grader kontrollert av statligeaktører,er det
vanskeligå stille fylkeskommunentil ansvarfor en vedtattpolitikk. Utvalgetmener at fylkeskommunenebør få et størreansvarfor ogsåå velge type innsats,slik at de ogsåkan stilles til
ansvarfor de resultatenesom følger av politikken. Overføringav flere virkemidler til fylkeskommunener dermedi tråd medretningslinje3 for oppgavefordelingen
om at oppgaversom
kreverutøvelseav politisk skjønnog vurderingbør leggestil folkevalgte organer.
Nytten av regionaltilpasningvil særliggjeldevirkemidler som har til hensiktå kvalifisereog
få fram nye bedrifter,næringsmiljøer og kompetansemiljøer
som er av særligbetydningfor
regionen.En regionalnæringspolitikkmedvirkemidler som utløsernye bedriftssamarbeid,
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Beregnetut fra årsrapporter2016 for InnovasjonNorge,regionaleforskningsfondog Forskningsrådet,Prop.1
S (2016 2017)og Programkategori13.50Distrikts- og regionalpolitikk.
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nye partnerskapmellom forskereog bedrifter,nye gründermiljøereller nye kompetansetilbud
til regionensklynger, er godt egnettil å ligge hos institusjonersom er tetterepå næringsmiljøeneog som oppleverkonsekvensene
av offentlig politikk mer direkteenn nasjonale
myndigheter.Detteer ogsåi tråd med et av målenemed regionreformen:Den somerfarer
konsekven
seneav offentlig politikk, skal kunnepåvirke politikken.62
Er det behov for samordning av forsknings- og innovasjonspolitikken med andre
politikkområder?
Forsknings- og i nnovasjonsområdet
er sektorovergripende
i segselv. I sneverforstandhandler
det om å byggesterkenæringsmiljøer.Det forutsetterinnovativebedrifter,men også
utdannings
- og forskningsmiljøersom underbyggernæringslivetsbehovfor kunnskapog
kompetanse.I bred forstandkan forsknings- og i nnovasjonspolitikkensesi sammenheng
med
øvrigevirkemidler med betydningfor regionalutvikling, og er såledesviktig for utviklingen
av bærekraftigeog attraktivebyer og lokalsamfunn.
Utvalgetmenerat forsknings- og i nnovasjonspolitikkenvil virke bedreog mer effektivt hvis
deni størregradsesi sammenheng
med øvrigefylkeskommunaleoppgaver,herundersamferdsel,ressursforvaltning, kultur, kompetanseog utdanningog integrering.Det vil ogsågjøre
det enklere for fylkeskommunenå samordneressursbruksom kan bidra til en mer effektiv
forvaltning og regionalplanlegging. En overføringav ansvarog størrefylkeskommunal
myndighetover virkemidler på forsknings- og i nnovasjonsområdeter i tråd med retningslinje
4 for oppgavefordelingen.
Det finansielle og faglige ansvarsprinsipp
Retningslinje2 for oppgavefordelingen
slår fast at det myndighetsorgansom er tillagt ansvar
og beslutningskompetanse
for en oppgave,ogsåbør ha fagmiljøettilknyttet oppgavenog
ansvaretfor å finansiereutgiftenetil oppgaveløsningen.
Fylkeskommunene
er i dagavhengige
av virkemiddelapparatet
som ikke inngåri egneorganisasjonerfor å utvikle og gjennomføre
egenforsknings- og i nnovasjonspolitikk.Organiseringenbryter meddet faglige ansvarsprinsippetog hovedregeleni kommunalforvaltningenom at kommunerog fylkeskommuner
har egenfagadministrasjonfor oppgaveneman har ansvaretfor.
Organiseringener heller ikke i tråd med det finansielleansvarsprinsippet
som inngåri
retningslinje 2. Prinsippethar som formål å fremmeansvarligheti ressursdisponeringen
og
forhindreat det oppståruklarhetom hvemsom skal betaleregningenfor offentlig oppgaveløsning.En overføringav ansvarmedtilhørendemidler til fylkeskommunenevil forenkle
organiseringen,reduserebehovetfor samfinansieringog spleiselagmellom regionalt/lokaltog
sentraltnivå, og klargjøreansvaretfylkeskommunenehar for forsknings- og i nnovasjons
politikken.
Samtidiger det viktige argumenterfor å opprettholde nåværendeinstitusjoner,fagmiljøerog
støttefunksjoner.De statligevirkemiddelaktørenehar over tid utviklet fagsystemerfor å
kunneforvalte oppdragfra bådestatog fylkeskommuner.Detteinkludererbanksystemer,
beslutningssystemer
med håndteringav habilitet, forskningsbaserte
metoderfor effektevalueringerog rutiner for etterlevelseav nasjonalt,europeiskog WTO-regelverkfor statsstøtte.De nasjonalevirkemiddelaktørenehar ogsåmulighettil å byggefagkompetanse
på
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områdersom det i et fylk e ikke vil væregrunnlagfor. Dette er fordeler som fylkeskommunene i størregradvil kunnetrekkevekselpå, dersomde styrkessom oppdragsgiveretil de
nasjonaleaktørene.
5.7.1 Modeller for endringer i oppgaver og roller på området
Utvalget har vurderttre ulike modellerfor endringeri oppgaverog roller på området:
Modell 1
Hele IN s og Sivasvirksomhetoverførestil fylkeskommunene.Regionaleforskningsfond
videreføresi sin nåværendeform, mentilføres betrakteligmer kapital. ForutenForskningsrådetsvirksomhet,vil stateni liten gradha ansvarpå forsknings- og i nnovasjons
området.Det
innebærerat fylkeskommunenefår ansvaretfor mestepartenav den offentlige finansieringen.
Modellenvil bety at bådetilretteleggendeog bedriftsrettedevirkemidler forvaltesog tildeles
av fylkeskommuneneselv, det vil si tilskudd, lån og garantier.Fylkeskommunene
vil selv få
ansvarfor eksportog internasjonaltilstedeværelse
i Norgesviktigste eksportmarkeder
(i dag
over 30 land), eventuelti samarbeidom f ellesfinansieringav et internasjonaltapparat.Sivas
eiendomsvirksomhet
og eierandeli i nnovasjonsselskapene,
inkubasjonsprogrammet
og
næringshageprogrammet
overførestil fylkeskommunene.Fylkeskommunene
får ansvarfor å
utvikle og ivaretaforvaltningenav virkemidleneog organiseringenpå feltet. Modellenvil gi
fylkeskommunenekontroll over sentralinfrastrukturfor innovasjoni egetfylke. En mer
kompetentfagadministrasjonvil støtteopp om politikkutviklingen i fylkeskommunen,og
bedrela segintegrere med tilstøtendefagmiljøersom jobbermedsamfunnsutvikling.
Modellener i samsvarmed oppgaveretningslinje
1, 2 og 4: Det er viktige argumenterfor at
regionaltnivå er det mesthensiktsmessige
geografiskenivået for oppgaveløsningen
på feltet,
at fagmiljø og finansieringfølger oppgaven,og at det bidrar til bedresamordningmed andre
regionaleutviklingsoppgaver.
Imidlertid kan modellensieså værei strid med retningslinje5 om at statenbør ha ansvaretfor
oppgaversom forutsetteret nasjonalthelhetsgrepfor god oppgaveløsning.Bådelåne- og
tilskuddsforvaltning,eksportfremmingog arbeidsflytenmellom nasjonalog internasjonal
aktivitet krevernasjonalehelhetsgrep.Modellalternativ1 svekkerdettehensynetbetydelig.
Videre er utvalgetav den oppfatningat totalkostnadene
ved en avvikling av IN som selskap,
med opparbeidetkompetanse,erfaring,systemerog høy gradav regionalforankringgjennom
regionkontorene,ikke vil ståi forhold til samledegevinsterfor samfunnsutviklingen. IN s
kompetansevil spresutover11 organisasjonermed fare for høyetransaksjonskostnader,
svakerefagmiljøerog et mer kompliserttilbud til norskegründereog bedrifter.I tillegg er
utvalgetbekymretfor konsekvensene
av et redusertnasjonaltengasjementfor nærings- og
innovasjonspolitikk.Utvalgetmenerat utviklingen av norsk næringsliver besttjent medet
fortsattnasjonalpolitiskansvarog interessefor forsknings- og i nnovasjonspolitikk.
Ogsånår det gjelderSiva kan det reisesmotforestillingermot en overføring. Siva har om lag
40 medarbeidere.
Virksomhetener faglig spesialisert.Det er konkurransemellom inkubatorer,
næringshager
og katapulterom å få bli medi programmene.Deltakerneplukkesut etter
nasjonalkonkurranse.Ut fra detteperspektivetkan det være lite hensiktsmessig
å deleopp
Sivasvirksomhet,delsfordi det vil endrekonkurransearenaen
fra en nasjonaltil 11 fylkesarenaer.En styrke ved nasjonaleprogrammerer at de skaperarenaerfor faglig utvikling
mellom de ulike aktørenei programmene.
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Modell 2
Dagensvirkemiddelapparatopprettholdes,menmed betydeligøkt oppdragsgiveransvar
til
fylkeskommunene.Modell 2 innebærerat virkemiddelaktørene,
dvs. Siva, IN og Forskningsrådet,opprettholdesmedsin nåværendeorganisering.Endringenbeståri at fylkeskommunenesoppdragsgiveransvar
økesbetydelig,til minst 50 prosentav det offentliges bevilgninger.
Det vil si at fylkeskommuneneovertaransvaretfor betydeligmer midler, som i dagbevilges
over departementenes
budsjett.Dette vil gi bedref orutsetningerfor å differensierevirkemiddelbrukenut fra potensialenei det enkeltefylke.
Samtidigkan nasjonaleprogrammerog satsningeropprettholdes.Modellenkan bidra til en
bedrebalansemellom fylkeskommunenes
og statensinnflytelsei forsknings- og i nnovasjonspolitikken.
Dettealternativetstyrker fylkeskommunensmulighet til å gjøreprioriteringeretterlokale og
regionalebehov,i tråd med retningslinje3. Modell 2 er ogsåi tråd med retningslinje1 og den
ivaretarhensynettil nasjonalpolitikk fordi statenfortsattvil ha et stort økonomiskog faglig
ansvarinnenforpolitikkområdet.
På denannensidebryter modellalternativetmed retningslinje2 da det ikke medføreroverføring av fagansvarfra virkemiddelapparatet
til fylkeskommunene.Fylkeskommunene
vil
fortsattværeavhengigav et eksterntvirkemiddelapparatutenforegenorganisasjonfor å
gjennomføreegenpolitikk og oppgaveløsning.
Modell 3
Modell 3 innebærerat Siva nedleggesog selskapetsfunksjonerleggestil fylkeskommunene.
Forskningsrådetog IN opprettholdes,menfylkeskommunenestyrkesvesentligsom oppdrags
giveretil IN og ressursene
til Regionaleforskningsfondøkesbetydelig.Fylkeskommunene får
i modell 3 ansvarfor over 50 prosentav de offentlige midlenesom går til forskningog
i nnovasjon.I tillegg blir fylkeskommunenesamletsettflertallseiereav IN .
Detteer utvalgetsforetruknemodell fordi denivaretarflere hensynsom ligger i de ulike
retningslinjenefor oppgavefordelingen.
Nedenforredegjøresdet nærmerefor modellenog
utvalgetsforslagtil ny oppgavefordelingmellom stat og fylkeskommune.

5.8 Utvalgets forslag
Økteoppdragfra fylkeskommunene
til InnovasjonNorge
Utvalget menerat fylkeskommunenekan væreen like god eller bedreoppdragsgiverenn
statenfor mangesentralevirkemidler. Dettegjelderikke minst virkemidler som har til hensikt
å kvalifisereog få fram nye bedrifter,næringsmiljøerog kompetansemiljøer
som er av særlig
betydningfor fylket. Dette kan dreie segom virkemidler som utløsernye bedriftssamarbeid,
nye partnerskapmellom forskereog bedrifter,nye gründermiljøereller nye kompetansetilbud
til fylkets klynger. Etter utvalgetsvurderingbør fylkeskommunenefå oppdragsgiveransvar
for
minst 50 prosentav nærings- og i nnovasjonsmidlene
som det offentlige i dagbevilger til IN .
Utvidet fylkeskommunalteierskapi InnovasjonNorge
UtvalgetmenerIN bør videreføres,men at fordelingenav eierskapetbør reflekterehvor stor
andelav virkemidlenesom overførestil fylkeskommunen.For å styrke fylkeskommunenes
innflytelsepå IN , foreslårutvalgetat fylkeskommunenesamletfår mer enn halvpartenog
inntil 66 prosentav eierskapettil IN. Fordelingenav eierskapetgjenspeilerdermedforslaget
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om betydeligøkningi fylkeskommunenes
ansvarfor å gi oppdrag. Fylkeskommunene
blir
flertallseiere,og medflere virkemidler menerutvalgetat fylkeskommunenevil værebedrei
standtil å utvikle selskapeti tråd medegneprioriteringerog behov.Den enkeltefylkeskommunesformelle posisjonblir i utgangspunktetikke nevneverdigstyrket,mensammenvil
fylkeskommunenefå flertall, noesom trolig vil styrke næringsengasjementet
fra fylkeskommunalside.Eierandelenfordeleslikt per fylke. Statenbeholderet mindretall på minst 1/3
av eierskapet,og blir fortsattstørsteenkelteieri selskapet.Endringeri selskapetsvedtekter
kreverto-tredjedelsflertall og vil forutsetteat det er enighetmellom statenog fylkeskommunene.
Utvalget menerat statenfortsattskal ha mulighettil å gi oppdragtil IN for virkemidler der
nasjonaltperspektivog konkurranseer avgjørendefor kvalitet, gjennomføringog måloppnåelse.
En styrking av fylkeskommunenes
virkemidlerfor forskning(RFF)
Fra 2020 har regjeringenlagt opp til å etablerefylkesviseRegionaleforskningsfond(RFF),
det vil si ett fond per fylke. Hovedprinsippenefor organiseringenav RFF er at fylkeskommunenebeslutterhvem som mottarprosjektstøtteetterforutgåendekvalitetssikringi
Forskningsrådet.
Bådeorganiseringenog resultatenefra ordningenhar fått positive
evalueringer.Utvalgetmenerat nåværendemodell bør videreføresfordi den tillater
fylkeskommuneneå gi retningog beslutteprosjekter,samtidigsom det trekkespå Forskningsrådetskompetansei vurderingen av prosjektene.Samarbeidetmed Forskningsrådetgjør også
at fylkeskommuneneletterefår tilgang til nasjonaleog europeiskeforskningsprogrammer,
som kan støtteopp undermålsetningenei de regionaleforsknings- og i nnovasjonsstrategiene.
Utvalget menerderfor at ordningenbør styrkesved at store delerde statligebevilgningenetil
næringsrettetforskningoverførestil fylkeskommunene/RFF.
Utvalget foreslårat fylkeskommunenefår ansvarfor om lag halvpartenav det offentligesinnsatsfor næringsrettet
forskning.En styrking av budsjettetvil gi fylkeskommunenemulighet til å byggesterke
kunnskapsmiljøerrundt sinenæringsmessige
og naturgittefortrinn.
Siva overførestil fylkeskommunene
Utvalget foreslårat hele Sivasvirksomhet,inkludert eiendomsportefølje,kompetanseog
virkemidler, overtasav fylkeskommunene.Fylkeskommunene
har alleredetilstøtendeoppgaverog eierskapi innovasjonsselskaper
og næringshager.
Fylkeskommunenehar også
økonomiskbæreevnetil å ivaretainvesteringeri eiendomog har lang erfaringmed å forvalte
storeeiendomsporteføljer.I tillegg vil fylkeskommunenefå bådeinsentiv og rom til å bygge
opp ytterligererelevantkompetanseog kapasitettil å ivaretadet gitte ansvaret.
Ansvaretfor IBU-midleneoverførestil fylkeskommunene
Utvalget foreslårat fylkeskommuneneovertarfylkesmannensansvarfor Regionalt
næringsprogram,
og derigjennomansvaretfor å gi strategiskeføringer til IN på brukenav
midlenetil investeringerog bedriftsutviklingi langbruket(IBU -midlene).Videre foreslår
utvalgetat IBU -midlene som etterdagensordningoverføresdirekte fra LMD til IN , overføres
til fylkeskommunenesom gir oppdragtil IN .
Det betyr at dialogenmed IN om næringsrettetinnsatsi fylket samleshos én aktør.
Forvaltningenfår en tydeligerearbeidsdeling.Dette er en forenkling. En overføringvil samle
ansvarog leggetil rettefor å koble landbruksbasertutvikling med øvrigetiltak, i tråd med
retningslinje 4 for oppgavefordelingen.
Et mer samletstrategiskfokus på næringsutvikling,
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plasserti ett fagmiljø og én organisasjon,vil væreen fordel ikke barefor landbruket,menfor
regionalutvikling av næringsliveti sin helhet.

6 Nordområdepolitikken
Siden2005har det år for år vært en uttalt politisk ambisjonå styrkenorsk politikk for kunnskap,aktivitet og nærværi nordområdene.
Norsk nordområdepolitikker langsiktig.Det er
bredpartipolitisk enighetom hovedretningeni politikken.
Utenriksdepartement
et (UD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) har
ansvaretfor oppfølgingenog utviklingen av nordområdepolitikkentil regjeringen.
Senesti 2017la regjeringenfrem sin strategi:Nordområdestrategi– mellomgeopolitikkog
samfunnsutvikling
. Strategienbyggerpå regjeringensfem prioriterte områderfra rapporten
Nordkloden(2014):Internasjonaltsamarbeid,næringsliv,kunnskap,infrastruktur og miljøvern, sikkerhetog beredskap
. Nordområdestrategien
er forankretregionaltgjennominnspill
fra relevantenordnorskeaktører,og gjennomdialogbasertsamarbeidmed Nordland,Troms
og Finnmarkfylkeskommunerog med Sametinget.
I den nye nordområdestrategien
har den innenrikspolitiskedimensjonenfått en tydeligere
plassenntidligere. Målenei nordområdepolitikkenskal nå sesi sammenheng
medregionalog distriktspolitikken.Det er et størrefokus på en helhetlignordområdepolitikkder FNs bærekraftmål med økonomisk,sosialog samfunnsmessig
bærekraftligger som et underliggende
premissfor utviklingen. Innenrikspolitiskskal innsatsenpå områdersom infrastruktur,
næringsutvikling, kompetanse,utdanningog forskningbidra til å nå målenefor nordområde
politikken. I strategienerkjennesbehovetfor bedrekoordineringmellom sektoreneog
aktørenesom påvirkerutviklingen i nord. Samordningenmellom de statligeinstitusjoneneog
politikkutviklere på regionaltog lokalt nivå skal forbedres.
Somen oppfølging av strategiener det i 2017satti gangsamarbeidsprosjekter
mellom staten,
Sametingetog Nordland,Tromsog Finnmarkfylkeskommunerom leverandørutvikling,
kompetanseog utdanningi Nord-Norge.
GjennomtilskuddsordningenArktis 2030har UD et virkemiddel for oppfølgingav regjeringensnordområdepolitikk.For 2018 er det sattav om lag 130 mill. kronertil ordningen,under
kap. 118 Nordområdetiltakmv. Post70 Nordområdetiltakog prosjektsamarbeid
med
Russland.
Arktis 2030 skal fremmenorskeinteresserog Norgesposisjonsom en polarnasjonog en
ansvarligaktøri nord. Midlene skal bidra til at Norge er ledendepå kunnskap,den fremste
forvalter av miljøet og naturressursene
i nordområdene
, og til å drive næringsutvikling.
Midlene skal i tillegg støtteopp undernorsk engasjementog rolle i Antarktis, og utnytte
styrkeni at Norgehar kompetansei beggepolområdene.
Ordningenefølger norskeprioriteringerinnenforsamarbeidetmed arktiskestater,inkludert
vårenordiskenaboer,et antall europeiskeland og andreaktørermed interesseri Arktis og
Antarktis. Prosjektersom er knyttet til hav blir prioritert.
Målsettingener at minst 50 prosentav prosjekteneskal involvereen nordnorskaktør.Samtidig er det viktig å trekkepå kunnskapsmiljøerfra heleNorge og fra land med interesserfor
Arktis.
Sidenopprettelseni Kirkenesi 1993,har Barentssamarbeidet
, herunderFolk-til -Folksamarbeidet,bidratt til godt naboskapog bærekraftigutvikling i Barentsregionen.
Det særegnemed Barentssamarbeidet
er samspillet mellom nasjonaltog regionaltnivå i Barentsrådet
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og Regionrådet.Barentsrådetledesav utenriksministrenei medlemslandene
og møteshvert
annetår. Barentsregionrådledesav fylkesrådsledere
-/ guvernørerfra de 14 regionale
enhetenesom inngåri Barentsregionen,og møtesogsåhvert annetår. De tre nordnorske
fylkene inngåri Barentsregionen
og er medlemmeri Barentsregionråd.
Arktisk Råd er det enestepolitiske samarbeidsorganet
mellom de åtte arktiskestatenepå
regjeringsnivå.Her møtesde arktiskestateneog representanter
for urfolk for drøfting av saker
av felles interesse.Rådetsmandater å bidra til bærekraftigutvikling og til beskyttelseav
miljøet i Arktis. Fra og med 2017er fylkeskommuneneinvitert med dennorskedelegasjonen
til Arktisk Råd og til å delta i relevantearbeidsgrupperi Arktisk Råd.

6.1 Utvalgets vurdering er
Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta nordområdepolitikken?
Utvalget menerat regionreformengir grunnlagfor å styrkerollen til fylkeskommunenei
Nord-Norge som samfunnsutviklereog utøvereav nordområdepolitikken.En politikk som tar
utgangspunkti regionalemuligheterog fortrinn, basertpå lokalt kjennskapog initiativ, vil
spesieltkunnetilføre merverditil den innenrikspolitiskedimensjonenav nordområde
politikken. Dette er i tråd medretningslinje1 for oppgavefordelingen.
Bør nordområdepolitikken tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Et sentraltformål med regjeringensnordområdestrategi
er å styrkenordnorskeperspektiverog
kunnskapi og om nordområdepolitikken.I strategiensforord står det at Lokal og regional
kunnskaper en av våre viktigstebyggesteinerfor en god nordområdepolitikk.Fylkeskommuneneer utøvereav nordområdepolitikk.Utvalget menerdet vil bli enklereå stille
fylkeskommunenetil ansvarfor en vedtattpolitikk hvis de får økt myndighetover virkemidleneog politikkutvikling. Utvalgetmenervirkemidler som skal bidra til å nå målsetningenemed nordområdepolitikkenogsåbør utvikles i et regionalt perspektiv,og at det er i
tråd med retningslinje3 for oppgavefordelingen.
Bør nordområdepolitikken ses i et sektorovergripende perspektiv?
Regjeringener opptattav å styrke denhelhetligetilnærmingentil nordområdepolitikken.
Sentralesamfunnsutfordringer
i nord vil kreveløsningersom går på tvers av sektorerog
politikkområder.Utvalget menernordområde
politikk en vil virke bedreog mer effektivt hvis
den i størregradsesi sammenheng
med øvrigefylkeskommunaleoppgaver,herundersamferdsel,ressursforvaltning,kultur, næringsutvikling,kompetanseog utdanning. En overføring
av ansvarog størrefylkeskommunal myndighetover virkemidler til nordområde
politikken er i
tråd med retningslinje4 for oppgavefordelingen
.

6.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat ansvaretfor omlag halvpartenav midleneover tilskuddsordningenArktis
2030 som involverernordnorskeaktører, overførestil fylkeskommunenei Nord-Norge.
Midlene forvaltesi dag av Utenriksdepartementet.
Midlene foreslåsøremerketmedforutsetningom at tildelingenehar et landsdelsperspektiv,
som skal bidra til å oppfylle satsingsområdene
i regjeringensNordområdestrategi.Nordnorske
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søkeretil ordningenkan samarbeidemed relevantemiljøer utenforlandsdelen.Utvalget foreslår at Forskningsrådetog IN kan benyttestil kvalitetssikringav forskningsprosjekterog
bedriftsrettedetildelinger.
De to nye fylkeskommunenei Nord-Norgemå samarbeideom forvaltningenav bevilgningen,
eksempelvisi et vertskommunesamarbeid
der én av fylkeskommuneneivaretardet
administrativeansvaret.
Utover tilskuddsordningenArktis 2030 menerutvalgetat statenbør vurdereå gi fylkeskommunenei Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvarfor å deltaog forberedemøteri
Arktisk Råd som er av relevansfor samfunnsutviklingeni Nord-Norge.Dette kan gjøres
gjennomå jobbe for å få på plassen regionalstruktur i Arktisk Rådettermodell av
Barentssamarbeidet.

7 Distriktssenteret
Distriktssenteretble oppretteti 2008og er et forvaltningsorganunderlagtKommunal- og
moderniseringsdepartementet
(KMD) . Senteretsformål, rolle og oppgaverer forankreti
vedtektersom ble vedtatti kgl. res.av 9. mai 2008.Her heterdet at Distriktssenteretskal være
en kunnskaps
- og erfaringsbaseog støttespillerfor helhetligog bærekraftiglokalsamfunns
utvikling i distriktene.Distriktssenteretskal ha en nasjonalrolle innenforsitt formål og
ansvarsområde.Senteretskal væreet knutepunktfor kunnskapsbygging
og formidling innenfor distrikts- og lokalsamfunnsutviklingi bredforstand.Distriktssenteretskal ikke selv drive
forskning,men samarbeidemedrelevanteFoU-miljøer. Distriktssenteretskal væreen medspiller for kommuneneog fylkeskommunenei deresutviklingsarbeid.
Distriktssenterethar 24 ansattefordelt på tre kontorer,lokaliserti Sandnessjøen,
Steinkjer og
Sogndal.Det er nå åtteansatteved hvert av kontorene.Forvaltningenav Merkurprogrammet
fra 2019 vil sannsynligvismedføreat det blir ytterligereto ansatte.Målsettingener at
Distriktssenteretskal væreén etat,selv om de ansatteer spredtpå tre ulike steder.
I og med at Distriktssenteretfra 2019overtarforvaltningenav Merkur-programmet,er vedtekteneunderrevisjon.Perer i dag er forvaltningenav Merkur lagt til et eksterntkonsulentfirma i henholdtil lov om offentlige anskaffelser
. M erkur er et kompetanse
programfor
distriktsbutikkerog gir investeringstilskuddtil dagligvarebutikkermed liten omsetningog stor
avstandtil nestebutikk. Det er oppnevntet programstyrefor Merkur. Styret vedtar budsjettog
har det overordnedeansvaret for driften av programmet.Hensiktener å opprettholdeet
tjenestetilbudi spredtbygdeområdermed svaktgrunnlagfor butikkdrift. Den økonomiske
rammenfor Merkur er 48 mill. kronerfor 2018.
Ifølge dagensvedtekterer hovedoppgavene
til Distriktssenteretå:
støtte lokale utviklingsinitiativ i bred forstand gjennom blant annetkunnskapsoverføring, veiledning og samarbeidmed lokale og regionaleaktører
hente inn, systematisereog formidle informasjon om lokale prosjekterog vellykkede
utviklingstiltak i distriktene
skaffe og formidle dokumentasjonom utviklingstrekk og utfordringer i distriktsområdene
Distriktssentereter et nasjonaltkompetansesenter
som levererkunnskapmedrelevansfor
kommunersog fylkeskommunersarbeidmed å utvikle attraktiveog vekstkraftigelokalsamfunn.De førsteårenearbeidetDistriktssentereti all hovedsakmed distriktskommunene.
Dette har gradvisendretsegover tid. Distriktssenteretarbeideri dag innenfortre hovedområder.Kjerneområdeter lokal samfunnsutvikling, det andreområdeter arbeidetmed
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utviklingsprogrammetfor byregionerog det tredjeer arbeidetmedkommunereformen.I
tillegg er Distriktssenteretsekretariatfor juryen som årlig deler ut pris til den by som arbeider
bestmed sin utvikling.
Fra 2019 blir Distriktssenteretbådeet nasjonalt kompetansesenter
og en forvalter av støtteprogramme
t Merkur. Fokusvil fortsattværepå lokal utvikling og i hovedsakgjeldeområder
med spredtbosetting.De to virksomhetstypene
vil faglig forsterkehverandre.
Distriktssenterethar gjennomsin kunnskapsutviklingen rolle som premissleverandør
for
KMDs politikkutvikling. Det er tett og hyppig faglig kontakt mellom departementet
og
senteret,herunderdialog om kunnskapsutviklingog hvilke eksternekunnskaps
utviklingsoppdragsom skal iverksettes.Distriktssenteretlevererbådeegenproduserte
notaterog
eksterntutarbeidederapporter,for eksempelpå områdersom verdiskapingbasertpå natur- og
kulturressursereller temaknyttet til kommunereformen.

7.1 Utvalget s vurdering er
Distriktssenterethar som målsettingå væreet knutepunktfor kunnskapsbygging
og
formidling innenfordistrikts- og lokalsamfunnsutviklingi bredforstand.
Utvalget menerat senteretsoppgaverligger tett opp til og bør sesi sammenheng
med fylkeskommunenessamfunnsutvikleroppgaver.
Fylkeskommunene
driver ogsålokal samfunnsutvikling og har nærhetog kompetansetil å støtteopp underlokalt utviklingsarbeid.Ut i fra
retningslinje1 menerutvalgetat fyl keskommunene
i størregradvil kunnetilføre en mer
effektiv forvaltning av Distriktssenteretsoppgaver.Videre menerutvalgetat å leggeoppgavenetil en politisk styrt organisasjon,vil gi størrerom for å prioritere og tilpasseoppgaveløsningentil regionaleog lokale behov.Dette er i tråd medretningslinje3. Utvalget vil også
påpekeat Distriktssenteretsoppgaverkan løsesbedrehvis de utføresog sesi sammenheng
med fylkeskommunensøvrigeutviklingsoppgaveri tråd med retningslinje4 for
oppgavefordelingen.
Fra 2019 er det lagt opp til at senteretskal ha forvalteransvaretfor Merkurprogrammet
(behandlingav søknader)
. Med den endringen som utvalgetforeslårfor en del statlige
tilskudd, vil imidlertid lokale og regionalebehovi framtidentille ggesstørrevekt. Formålet
med ordningenkan eventueltivaretasav fylkeskommunenedersomfylkeskommunenemener
det er formålstjenlig. Fylkeskommunene
kan eventueltogsåsamarbeidesegimellom om
forvaltningenav Merkur.

7.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat fylkeskommunenefår ansvaretfor oppgavene og virkemidlenesom i dag
ligger til Distriktssenteret.Distriktssenteretnedlegges.

8 K ompetansepolitikk
Kompetansepolitikkkan defineressom politikk for utvikling, mobiliseringog anvendelseav
kompetansei samfunns- og arbeidslivet. Kompetansepolitikkenligger i skjæringspunktet
mellom utdannings
-, arbeidsmarkeds
-, integrerings-, nærings- og regionalpolitikken.Ansvaret
er dermeddelt mellom flere sektorerog forvaltingsnivåer.
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Kompetansep
olitikken skal skapebalansemellom etterspørselog tilbud av kompetentog
relevantarbeidskraft.Utdanningssystemet
skal gi relevantutdanningog etter- og videreutdanningtil befolkningen.Innovasjonog verdiskapingi næringslivetog i offentlig sektorer
avhengigav god tilgang på kompetentog oppdatertarbeidskrafttilpassetregionaletterspørsel.
OECD pekerpå at Norge til trossfor godeforutsetningerikke greierå utnytte befolkningens
kompetansegodt nok. Årsakener blant annetat ansvarog tiltak ikke er tilstrekkelig koordinert for å sikre helhetlig og målrettetinnsats.Statenopptrerlite koordinert, og silotenkningen
karakterisererbådenasjonalt,regionaltog lokalt forvaltningsnivå.Ifølge OECD mangler
regionaltnivå nødvendighandlingsromf or å tilpassepolitikk og virkemidler til næringslivets
og innbyggernesbehov.63
Nasjonalkompetansepolitiskstrategif ra 2017 har som mål å bidra til at enkeltmennesker
og
virksomheterhar en kompetansesom gir Norgeet konkurransedyktignæringsliv,en effektiv
og god offentlig sektor,og som bidrar til at færrestmulig faller utenfor arbeidslivet.Sentralti
oppfølgingenav Nasjonalkompetansepolitiskstrategier styrking av fylkeskommunenes
kompetansepolitiske
ansvarog samordningsrolle,samtå leggetil rettefor regionaltsamarbeid
mellom ulike kompetanseaktører.
Det regjeringsoppnevnte
Kompetanse
behovutvalgeter et
tiltak som skal ivaretabehovetfor nasjonaleog regionaleanalysersom kunnskapsgrunnlag
for politikk og tiltak.
Av Proposisjonenom regionreformengår det fram at Kunnskapsdepartementet
har som mål at
strategiskkompetansepolitiskansvarskal bli en fast oppgavefor de nye fylkeskommunene.

8.1 Oppgavefordelingen

og virkemidler på området

8.1.1 Sentrale departementer
Kunnskapsdepartementet
(KD) har det overordnedeog koordinerendeansvaretfor utdannings- og kompetansepolitikken.
KD finansiereren rekke kompetansepolitiske
virkemidler
innenforulike fagområder.KompetanseNorge er underlagtKD (se kapittel 8.1.3). KD har
overtattansvaret for integreringspolitikkenog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi).
Arbeids- og sosialdepartementet
(AD) har ansvarfor politikken knyttet til blant annetarbeidsmarkedet, med Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) som underliggendeetat (sekapittel
8.1.4). Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) har hovedansvarfor regjeringens
regional- og distriktspolitikk. Her inngårsatsingerforvaltet av fylkeskommunenefor å nå
måletom blant annetvelfungerendenæringsmiljøerog tilgang til relevantkompetanse
.
8.1.2 Fylkeskommunene
Fylkeskommunene
har etter opplæringslovenansvarfor videregåendeopplæringinkludert
voksenopplæringog fagopplæringi arbeidslivet.Fylkeskommunene
har etterfagskoleloven
ogsåansvarfor fagskolene. Oppgaveneer sentralei utdannings
- og kompetansepolitikken
og
utgjør nærhalvpartenav fylkeskommunensbudsjetter.
Etter opplæringslovenskal fylkeskommuneneha yrkesopplæringsnemnder.
Oppgavenetil
nemndeneer blant annetå fremmebehovfra arbeidslivetoverfor fylkeskommunen,gi råd om
utviklingen av fag- og yrkesopplæringen
, og arbeidefor bestmulig dimensjoner
ing av videregående opplæring.Medlemmenei nemdarekrutteresfra partenei arbeidslivetog fra elev/lærlingorganisasjoner.
63

OECD (2014) Skills strategyAction ReportNorway.
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Regjeringenhar bedt fylkeskommuneneom å utvikle regionalekompetansepolitiske
strate64
gier. Disseskal utarbeidesi nærtpartnerskapmed partenei arbeidslivet,det næringsrettede
virkemiddelapparatet,utdanningsinstitusjoner
og kommunene.
Fylkeskommunene
forvalter regionaleutviklingsmidler(finansiertav KMD) som blant annet
går til regionale kompetansepolitiske
tiltak. Innsatsfor kompetanseutviklingskal bidra til å
avklarekompetansebehov,
tilretteleggefor etter- og videreutdanningog til utvikling av
spesifikkeutdanningstilbud.
Med unntakav Oslo, er det etablertpartnerskapfor karriereveiledningsom er formalisertei
skriftli ge avtaler, men organisertog finansiertpå ulike måter.I alle partnerskapene
er fylkeskommunenog NAV deltakere, men i flere fylker er ogsåandreaktører med.De fylkesvise
karrieresentrene
er finansiert av ulike aktører,herunderfylkeskommunen,og til delsogsåav
KompetanseNorge,NAV og kommuner.
Regjeringennedsattei 2015 et utvalg som skulle utredeet helhetlig systemfor karriereveiledning. 65 Utvalgetmentedet burdeetablereskarrieresentremedtilstrekkelig kapasiteti
alle fylker for å styrke den voksnebefolkningenstilgang til profesjonellkarriereveiledning.
Utvalget mente videre at lovfestingvar nødvendigog foreslo at fylkeskommunenfår en lovpålagtplikt til å sørgefor et tilstrekkelig tilbud om karriereveiledningtil alle over 19 år. Dette
er foreløpig ikke fulgt opp.
I forbindelsemed regionreformensier KD at de ser behovfor og har mål om at fylkeskommuneneskal få en sterkerekompetansepolitiskrolle:
Det er eit mål framoverat kompetanseretta
arbeid i størregrad skal vereforankra i
regionale,heilskaplegenærings- og kompetansestrategiar
someit resultat av regionalt
samarbeid.Det er naturlegat koordineringaav detteblir lagd til dei nyefylkeskommunane,
noko sommedverkartil å styrkje samfunnsutviklarrollatil fylkeskommunane.
Videre menerKD (jf. Prop. 84 S (2016 2017) at:
vurderingarknyttetil offentlegmedfinansieringav studiesenter,regionalekurs- og kompetansesenter,kunnskapsparkarog liknandeaktørar somarbeiderfor tilretteleggingav opplærings- og utdanningstilbodi tråd medregionalebehov,bestblir gjort regionalt. Om detteblir
lagt til dei nyefylkeskommunane,
kan denneverksemdabli setti samanhengmedandretil grensandefylkeskommunale
oppgåver, somplan- og samfunnsutviklingog næringsutvikling,
karriererettleiing i fylkesvisekarrieresenter,eigarskapettil vidaregåandeopplæring og
fagskular,vaksenopplæring
og tilbodet i ressurssenterog kurs- og konferanse
senter.
Som en oppfølgingav forslaget,er KD i gangmed en utredningom rammenefor et tydeligere
strategiskkompetansepolitiskansvari fylkeskommunene.
8.1.3 Kompetanse Norge
KompetanseNorge (tidligere Vox) er et nasjonalt kompetansepolitiske
fagorgan. Kompetanse
Norgehaddeper 2016 om lag 97 årsverkfordelt på regionkontoreti Bergenog hovedkontoret
i Oslo. I 2018er det bevilget om lag 75 mill. kronertil drift av KompetanseNorge.
KompetanseNorge skal bidra til at den voksnebefolkningen utvikl er og tar i bruk denkompetansensamfunnettrenger. KompetanseNorge skal væreen pådriver for helhetlig og effektiv
kompetansepolitikk
, ved å gi kunnskapsbaserte
innspill til kompetansepolitikken,
løfte fram

64
65

Jf. Nasjonaleforventningertil kommunalog regionalplanlegging(2015).
NOU (2016:7) Norgei omstilling – karriereveiledningfor individ og samfunn.
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kompetansepolitiske
problemstillinger på ulike arenaer,og samarbeidemed relevante aktører
om utvikling av ideer, forslagog ordninger. KompetanseNorgeskal initiere forsknings- og
evalueringsprosjekter
og utarbeidestatistikkom voksnesdeltakelsei, og behovfor, opplæring
og utdanning.KompetanseNorgeskal arbeidemed kvalitet i opplæringstilbudene
til voksne.
KompetanseNorgeer sekretariatfor Nasjonaltfagskoleråd,nasjonalkoordinatorfor EUs
arbeidmedvoksneslæring og for Kompetansebehovutvalget.
KompetanseNorgeskal bidra til at alle, inkludert voksne, skal ha et til bud om karriereveiledning. KompetanseNorge har et nasjonaltansvarfor å utvikle, koordinereog styrke
kvalitetenpå karriereveiledningen.
Det er opprettetet nasjonaltsenterfor karriereveiledningi
Tromsøsom del av KompetanseNorge.
KompetanseNorgehar ansvaretfor praksisnærutdanningi småog mellomstorevirksomheter
og ulike bransjergjennomKompetansepluss
-ordningen. De har ogsådet faglige og pedagog
iske ansvaretfor innholdeti opplæringeni norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere. KompetanseNorgeforvalter flere økonomiskevirkemidler som del av sitt ansvarsområde.
Nedenforomtalestilskudd som rettersegmot det regionalekompetansetilbudet
og mot
kompetanseutviklingi befolkningen.66
Kap. 254 Tilskudd til voksenop
plæring
Post70 Tilskudd til studieforbund(208,5 mill. kroneri 2018): Tilskuddetgår til opplæringi
regi av frivillig sektor. Formåleter reduserteopplærings
kostnaderfor deltakerne.Den tredelte
tildelingenbestårav et grunntilskudd, et opplærings
tilskudd og et tilretteleggingstilskudd.
Opplæringen skjer i regi av 15 landsdekkende
studieforbundog deresomlag500 medlemsorganisasjone
r.
Kap. 257 Kompetansepluss
Post21 Særskilte driftsutgifter (5,9 mill. kroneri 2018)og post 70 Tilskudd (157,2 mill.
kroneri 2018): Målet med Kompetansepluss
-programmeter at flere kan ta del i opplæringog
at færreskal falle utenfor arbeidslivetpå grunnav manglende ferdigheter. Kompetansepluss
arbeid skal gi voksnearbeidstak
ere anledningtil å styrkesine grunnleggende ferdigheteri
lesing,skriving, regning, norsk og samisk.Dette inkludererogsådigitale og muntligeferdigheter. Kompetanseplussfrivillighet har som mål å gi den enkelteanledningtil å styrkede
samme ferdighetenegjennomopplæringi f rivillige organisasjon
er.
Kap. 258 Tiltak for livslang læring
Post21 Særskilte driftsutgifter (123,4 mill. kroneri 2018): KompetanseNorge forvalter deler
av midlene.KD benyttermidlenetil livslang læringog kompetansepolitikk,samttil statistikk,
dokumentasjon,analyser og forskning spesieltrettetmot læringblant voksne.Midlene skal
ogsåbidra til å videreutvikle tiltak og satsinger for voksnemedsvakegrunnleggendeferdigheter, og til å styrke innsatsenfor å bedre utnytte kompetansenhosalle voksne.I tillegg er det
et mål å få bedre oversikt over fremtidigekompetanse
behovi Norge.
Post60 Tilskudd til karriereveiledning(33,6 mill. kroneri 2018): Midlene skal stimulere til
etableringav fylkesvisepartnerskapfor karriereveiledning
. Karrieresentreneskal tilby
karriereveiledningtil alle voksneover 19 år. I tillegg skal de være fagli ge ressurssent
re for
veilederei NAV og i grunnopplæring
en. K arrieresent
renefår i ulik gradogsåfinansieringfr a
fylkeskommunene og NAV .

66

Prop.1 S (2017-2018) Kunnskapsdepartementet.
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8.1.4 Arbeid - og velferdsforvaltningen

(NAV)

NAV har som ett av sine hovedmålå få flere personeri arbeidog aktivitet, og å skapeet
velfungerendearbeidsmarked.NAV skal tilby arbeidsgivereog arbeidssøkere
kunnskaps
basertog hensiktsmessig
arbeidsmarkedsbistand
, blant annetved å koble arbeidsgiveremed
rekrutteringsbehov
og aktuellearbeidssøkere.
NAV har som følge av regionreformenendret
den regionaleetatsstrukturen.NAV får 12 regionkontorersom sammenfallermedde nye
fylkeskommunene(med unntakav den fremtidige fylkeskommunenBuskerud/Akershus/
Østfold der NAV delesi Øst-Viken og Vest-Viken). Som del av regionaliseringenav NAV fylke er det ogsågjort endringeri arbeidsdelingenmellom NAV -kommuneog regionkontorene.Regionkontoreneer bindeleddetmellom direktoratetog NAV -kontorene.Regionkontoreneivaretarstyring og samhandlingmed kommuneneog har ansvarfor utvikling,
omstilling og støtteoverfor underliggendeenheter.Regionkontoretskal ha en tydelig rolle i
samarbeidmed andrerelevanteaktøreri samfunnet.
De fylkesvisekarrieresentrene
er et viktig tillegg til NAVs tjenester,og NAV -fylke samarbeidermedfylkeskommuneneom karriereveiledningstjenester.
NAV -fylke har samarbeids
relasjonermed fylkeskommuneneog andreregionaleaktørerogsåpå andreområder.
NAV -fylke forvalter flere tilskuddsordningerinnenfor opplæringog kompetanse
:
Arbeidsmarkedsopplæring
(AMO) (826,8 mill. kroner i 2018)
Opplæringer tiltak for personersom trengerkvalifisering for å kunnefå eller beholdejobb.
Hensiktener å bli kvalifisert for ledige jobber.Opplæringenkan gis som arbeidsmarkedskurs,
som yrkesrettetopplæringeller i form av ordinærutdanning.AMO -kurs er korte yrkesrettede
kurs på inntil ett år som arrangeresi regi av NAV. Man må være19 år for å kunnedeltapå
arbeidsmarkedskurs.
Kurseneinneholderofte en kombinasjonav praktisk og teoretiskopplæring,og kan omfattearbeidspraksisi en ordinærvirksomhet.Hvilke arbeidsmarkeds
kurs
NAV tilbyr , vil variereut fra behovenei arbeidsmarkedet
lokalt.
Bedriftsintern opplæring(BIO) (118,5 mill. kroner i 2018)
Virksomhetersom må foretaen vesentligendringav bedriftensproduksjoneller etablereseg
på nye markeder,kan søkeom bedriftsinternopplæring.Det er en forutsetningat tilskuddet
vil bidra til å opprettholdeog styrke kompetansentil virksomhetensansatte.Virksomheten
kan få tilskudd til kostnaderknyttet til opplæringog til lønnsutgiftertil deltakernei opplæringsperioden.Opplæringstidenfor hver deltakerkan som hovedregelvarei inntil 26 uker.
Støtteinnenfordet ordinæreutdanningssystemet
for personermednedsattarbeidsevne(153,2
mill. kroner i 2018)
Dersommanstår uten rett til opplæringi utdanningssystemet,
eller har svakegrunnleggende
ferdigheter, kan NAV gi støttetil yrkesrettet opplæringeller opplæringi grunnleggende
ferdigheter.Denneopplæringenkan bådeværei form av kurs eller som opplæringpå videregåendenivå eller i fagskole.Yrkesrettetopplæringkan ha en varighetpå inntil 2 år. Ordinær
utdanningkan ha en varighet på inntil 3 år.
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8.2 Utvalgets vurderinger
Hvilket geografisk nivå er hensiktsmessig for å ivareta kompetansepolitikken?
Å tilby karriereveiledning,kartleggeregionalekompetansebehov,
formidle opplæringsbehov
og å sørgefor relevanteutdannings- og opplæringstilbudhar nytte av nærhetog forståelsefor
brukernesog arbeidslivetsbehov.Fylkeskommunene
har i dag ansvaretfor videregående
skoler og fagskoler,bådefordi de har en nærhettil innbyggerne,og et tilstrekkelig stort
befolkningsarealtil å kunne gi varierteog godetilbud til innbyggerne.Når det nå blir færreog
størrefylkeskommuner,vil dettestyrkede regionalefagmiljøene.Fylkenevil omfatteflere
ulike arbeidsmarkeder
og næringsstrukturer,
som det kompetansepolitiske
arbeidetskal støtte
opp under.Fylkeskommunene
har nærhettil næringslivet,til kommuneneog til utdanningsinstitusjonene.Nærhetgir kunnskapom regionalebehov, forutsetningerog muligheter.
Kompetansepolitikken kreverikke først og fremstet landsdekkende
perspektivf or prioritering
og tilrettelegging.I tråd medretningslinje1 for oppgavefordelingen
menerutvalgetat den nye
fylkesstrukturenleggergrunnlagfor å overtabetydeligansvarog oppgaverinnenforkompetansepolitikken.
Samtidigser utvalgetat det fortsatter behovfor nasjonalevirkemidler. Statenbør fortsattha
ansvaretfor oppgaversom forutsetteret nasjonalthelhetsgrepeller som er standardiserte
, jf.
retningslinje5.
Bør kompetansepolitikken tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Kompetanseområdet
er ikke pregetav regelstyringog standardisering,
men kreverregional
tilpasninginnenfornasjonalerammer.Utvalget menerat en regionaltpolitisk forankret
kompetansepolitikkgir et godt grunnlagfor å tilpassestrategier,prioriteringerog tiltak til
regionalebehovog forutsetninger
. Dialog og involvering av partenei arbeidslivet,universitets- og høgskolesektorenog andreregionalekompetanseaktører,
er en forutsetningfor å
lykkes på detteområdet.Utvalgetmenerat en styrket regionalkompetanse
politikk handlerom
å foretaavveiningerog prioriteringermellom ulike legitime mål og interesser.En styrking av
fylkeskommunenes
ansvarer i tråd med retningslinje3 for oppgavefordelingen
om at oppgaversom krevertilpasningtil regionalebehovbør leggestil fylkeskommunene.
Bør kompetansepolitikken ses i et sektorovergripende perspektiv?
Kompetansepolitikkenligger i skjæringspunktetmellom utdannings
-, arbeidsmarkeds
-,
integrerings-, nærings-, og regionalpolitikken.En mer systematiskregionalkoordineringav
innsatsog ressurservil kunnegi bedremåloppnåelsepå området.Kompetanseområdets
kompleksitetinnebærerstoreutfordringermedå få god og oppdatertkunnskapom kompetansebehov
enei de ulike regionalearbeidsmarkedene.
Å samle oppgavenehosfylkeskommunenekan gi en mer helhetliginnsats.
Utvalget vil særligpekepå at fylkeskommunenealleredehar en sentralrolle gjennom
ansvaretfor videregåendeopplæring,voksenopplæringog fagutdanning.Utvalgetvil også
pekepå forslageti kapittel 9 om overføringav ansvarpå integreringsområdet
til f ylkeskommunene.Kompetansepolitikkenhar en sentralrolle på integreringsområdet.
Denne
sammenhengen
understrekesogsåved at Kunnskapsdepartement
nå har fått ansvarfor
integreringsfeltet.
Det er ogsåen klar kobling mellom næringspolitikkog kompetanse
politikk. Innovasjonog
verdiskapingi næringsliveter avhengigav tilgang på kompetentarbeidskraftpå alle nivåer.
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Utdanningssystemet
skal forsynevirksomhetermed kunnskapog kompetansebådepå kort og
lang sikt. Kunnskapom dagensog framtidenskompetansebehover en forutsetningfor å gjøre
riktige prioriteringeri utdannings- og kompetansepolitikken.
Utvalget meneransvaretfor kompetansepolitikken,
herunderansvaretfor å stimulereog
koordinereetterspørselssiden
i kompetansemarkedet
og å tilpassetilbudssiden,bør samlesog
kobles nærmereopp mot øvrigefylkeskommunaleroller og oppgaver.Utvalgetvil spesielt
pekepå merverdien av å knytte kompetansepolitikken
nærmereansvaretfor videregående
skole,fagskoler,forskning,nærings- og innovasjonspol
itikken.
En overføringav ansvarog virkemidler på kompetanse
områdettil fylkeskommuneneer i tråd
med retningslinje4 for oppgavefordelingen:
Oppgaversom kreverstor grad av koordinering/
samordning,og/elleroppgaversom har storekontaktflatermedhverandre,bør leggestil
sammeforvaltningsorgan.

8.3 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårå formaliserefylkeskommunenes
ansvarfor å kartleggeregionalekompetansebehov
, og for å formidle behovettil tilbyderneav utdanningog opplæring.I detteligger
ogsået ansvarfor å tilretteleggefor etterspurteopplærings- og utdanningstilbudog å gjøre
vurderingerknyttet til offentlig medfinansieringav opplærings- og utdanningstiltak.
Universiteterog høgskolerbør samarbeid
e tett medfylkeskommuneneom utviklingen av
relevanteutdanningstilbud.
Utvalgetforeslårderfor at virkemidler og oppgaverknyttet til karriereveiledningregionalt
overføresfra KompetanseNorgeog NAV til fylkeskommunene.Dette omfatterkap. 258 post
60 Tilskudd til karriereveiledningog NAVs ressurserpå området.Finansieringenog ansvaret
bør samlesog leggestil fylkeskommunene.
Videre foreslårutvalgetat fylkeskommunenefår ansvarfor å leggetil rettefor og finansiere
opplærings- og utdanningstiltaksom ikke er dekketover ordinærebevilgningertil universiteterog høgskolereller over fylkeskommunenes
budsjettertil videregåendeopplæringog
fagskoler.Dette omfatterblant annettilskudd til studieforbund,Kompetansepluss
og tiltak
innenforlivslang læring som i dagforvaltesav KompetanseNorge.
Utvalgetviser til kapittel 9 der utvalgetogsåforeslårå overførekompetanserettede
virkemidler på integreringsområdet.
Tilbudet av fagutdanningerpå videregåendeskoler og fagskolermå tilpassesarbeidslivets
skiftendebehov.Prosessenfor å få godkjenningbør gå raskere.Fylkeskommunene
bør i
størregradkunnedimensjonerestudieplassermellom fagområder.
Utvalgetmenerogsåat tilskuddeneinnenforarbeidsmarkedsopplæringen,
bedriftsinternopplæringog støtteinnenfordet ordinæreutdanningssystemet
for personermed nedsattarbeidsevne,bør vurderes overført til fylkeskommunene
. Dettespørsmålet bør utredesnærmere
.
Statenbør fortsattha ansvarfor nasjonalestøttefunksjonerog utviklingstiltak, samt
spesialiserteog/ellerstandardisertefunksjoner.Eksemplerpå slike er sekretariatsfunksjoner
for nasjonaleorganer,nasjonalesystemfunksjonerog nasjonalkunnskapsinnhenting,
tilskudd
til drift av fellesorganfor de offentlig godkjentenettskoleneog studieforbundene
, samt
ansvaretfor innholdeti opplæringeni norskog samfunnskunnskap
for voksneinnvandrere.
En konsekvensav utvalgetsforslagkan væreat det ikke lengervil værebehovfor et eget
direktoratpå området, og at de gjenståendenasj onaleoppgavenederfor kan overføres til
Utdanningsdirektoratet.
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9 Integrering
9.1 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
Kommunenehar hovedansvaret
for integreringav flyktninger og har blant annetansvaretfor
introduksjonsprogrammet.
I tillegg har NAV og voksenopplæringen
viktige oppgaveri integrasjonsarbeidet.
Kommunenhar ogsåansvaretfor å gi tilbud om opplæringi norskmed
samfunnskunnskap
til voksneinnvandrereog flyktninger.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) ble opprettet1. januar2006 og var fram til
januar2016 underliggendeetattil Justis- og beredskapsdepartementet
. Etter regjeringsutvidelseni januar2018 er ansvaretfor integreringoverført til Kunnskapsdepartementet
.
Formåletmed opprettelsenav IMDi var en styrket,mer koordinertog målrettetinnsats for å
inkludereinnvandrerei det norskesamfunnet.IMDi har en pådriverrolleoverfor kommunene
i å bidra til en god integrering,og direktoratetforvalter en rekke tilskudd til formålet.IMDi
skal ogsåbidra til raskbosettingav flyktninger gjennomarbeidetde gjør i dialog med
kommunene.IMDi har seksregionkontorer
, jf. etatensorganisasjonskart
(figur 9.1).

Figur 9.1 Organisasjonskart - IMDi (kilde: IMDi)
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IMDis hovedoppgaverer:
samarbeidemed kommunerom bosetting,norskopplæringog grunnleggende
kvalifisering av flyktninger og deresfamiliegjenforente
følge opp introduksjonsloven
forvalte viktige økonomiskevirkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet
værenasjonalfagmyndighetfor tolking i offentlig sektor
følge opp tiltak i regjeringenshandlingsplanmot tvangsekteskap
væreen pådriver for offentlige tjenestersom er tilpassetmangfoldet i befolkningen
drifte Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket,et spesialbibliotekfor kunnskapom
innvandring og integrering
I tildelingsbrevettil IMDi for 2018 ble det lagt vekt på at IMDi skal videreutviklerollen som
premissleverandør
for utviklingen av politikken på feltet, og som kompetansesenter
for
kommuneneog andreaktører.
Raskerebosettingog høyeredeltakelseblant innvandrerei arbeids- og samfunnsliv er to
hovedprioriteringerfor IMDi i 2018.I løpetav 2017 har IMDi endretorganiseringog
effektivisertrutinenei bosettingsarbeidet
som ledd i å sikre effektiv prioritering og likebehandlingav bosettingsklareflyktninger i mottak.
Oppdragetfra Justis- og beredskapsdepartementet
sier ogsåat IMDi skal bidra til å effektiviserebosettingsarbeidet
i alle ledd og følge opp kommunenesarbeidmedintroduksjonsprogrammet,samtidigsom Introduksjonslovengir kommuneneet stort spillerom.
IMDi jobber for at flere kommunerskal inkluderegrunnskoleog videregåendeopplæringi
introduksjonsprogrammet,
og kommunenekan søkeom tilskudd til dettetiltaket. IMDi skal
viderebidra til å øke brukenav kvalifiserte tolker i offentlig sektor.
IMDI forvalter ogsåflere tilskudd til integreringog bosetting.I tillegg til integreringstilskuddetog særskilttilskudd ved bosettingav ensligemindreårigeflyktninger på om lag
14,6 mrd. kroner(kap. 496, post 60), forvalter de ogsåandretilskudd til tiltak for bedre
integrering,blant annet:
Tilskuddordning for regionaleetablerersentrefor innvandrere:6,4 mill. kroner
Tilskuddsordningfor mentor- og traineeordningerfor personermed innvandrerbakgrunn:4,7 mill. kroner
Tilskuddsordningfor kvalifisering for beboere på integreringsmottak:10 mill. kroner
Tilskuddsordningfor opplæringi norsk og samfunnskunnskapfor voksneinnvandrere:
1 950 mill. kroner
Tilskuddsordning for opplæringi norsk, norsk kultur og norskeverdier for asylsøkere:
44,3 mill. kroner
Tilskuddsordning for Jobbsjansen
: 120 mill. kroner
Tilskuddsordningfor kommunaleutviklingsmidler: 35,3 mill. kroner
Samletutgjør tilskudd til integrerings- og bosettingstiltaki underkantav 17 mrd. kroner.
Antall flyktninger som skal bosettesvariererover tid. Figur 9.2 viser utviklingen de siste20
årenefor a) hvor mangeflyktninger kommuneneer anmodetom å bosette,b) hvor mange
kommuneneselv vedtarde skal bosetteog c) hvor mangesom faktisk har blitt bosatt.
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Figur 9.2 Antall flyktninger fordelt etter bosetting i perioden 1995 -2018 i Norge
(kilde: IMDi , sist målt 30.9.2017 )
Bosettingsarbeidet
foregårved at Nasjonaltutvalg for bosettinghvert år fastsetterframtidig
bosettingsbehov.
Utvalget ledesav direktørenfor IMDi og har medlemmerfra KS, kommunene, fylkesmennene,UDI (Utlendingsdirektoratet)
, Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)og Husbanken.Utvalget bestemmerogsåhvordanbosettingsbehovet
skal fordelesregionalt.Basertpå dettebosettingsbehovet
anmodeskommuner,i hovedsak kommuner
med over 5000 innbyggere,om å bosetteflykninger. Påbakgrunnav IMDis anmodningfatter
kommunenvedtakom å bosetteet bestemtantall flyktninger.
M angefylkeskommunerer i dag engasjerti arbeidfor integreringav innvandrere.Justis- og
beredskaps
departementet
har i regionreformenvurdert at f ylkeskommunenekan ta en sterkere
rolle i integreringsarbeidet
gjennomde oppgaverog det ansvarfylkeskommunenealleredehar
i dag,særligfor næringsutviklingog utdanning,der fylkeskommunenekan væreet bindeledd
mellom innvandrerneskompetanseog det regionalenæringslivetskompetansebehov.
Boks 9.1 Forsøk fylkesmannen
I 2015 og 2016 ble det igangsattet forsøkfor å økebosettingen,der bosettingav flyktninger skjeddei regi av
fylkesmannsembetene
i Hordalandog Østfold. Fylkesmannsembetene
fikk ansvaretfor dialogenmed
kommuneneom antalletbosettingsplasser.
Arbeidetskulle ogsåbidra til utviklingsarbeidi kommunenefor å
styrkeinnsatsenmedintegreringog kvalifisering i kommunene.NIBR evaluerteforsøket.
Bosettingenøkteog flere kommunerble bosettingskommuner.
Evalueringenviser at detteikke skyldtes
fylkesmannsembetenes
innsatsalene,da ogsåtilsvarendeutvikling viste segi de andrefylkene. NIBR mener
imidlertid at det de to fylkesmannsembetene
oppnådde,var at arbeidetble gjennomførtmer helhetligog
systematisk,bådeinternt hosfylkesmannenog hos regionalstatsamlet,og at kommunenefikk en tydelig og
sterkstøttehosfylkesmannen.

Justis- og beredskapsdepartementet
har ment at det ikke er aktueltå foreslåoverføringav
ansvarog oppgaver fra IMDi til fylkeskommunene.Stortingethar imidlertid anmodet
regjeringenom å vurdereoverføringav oppgavertil fylkeskommunene,bådeved
behandlingenav Meld. St. 22 (2015–2016),og ved behandlingenav Prop. 84 S (2016–2017).
Stortingetønskerå styrke nytt regionaltfolkevalgt nivåsrolle i integreringsarbeidet
i
forbindelsemedsysselsettingog utdanning/kompetanseheving,
samtsom bindeleddmot
kommuner,næringslivog frivillig sektor.Stortingethar vektlagt at integreringer et spørsmål
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der regionaltskjønnkan spille en viktig rolle, og hvor flere alternativetilnærmingertil
integreringkan prøvesut, det skjer erfaringsutveksling og læring av hverandre.

9.2 Utvalgets vurderinger
Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta oppgavene som i dag ligger til IMDi?
Kommunenebør fortsattha hovedansvaret
for integreringenav flyktninger. Flyktningene
bosettesi kommunene,og kommunenehar ansvar for en rekke oppgaversom kan sikre en
god inkluderingi samfunnet,som grunnskoleog helsetjenester.
Samtidighar det vist segutfordrendefor mangekommunerå sikre en god gjennomføringav
introduksj onsprogrammet
. Dettekommerblant annetfram i en evalueringgjennomførtav
FAFO.67 Utvalget menerat fylkeskommunenepå en bedremåteenn IMDi kan ivareta
veiledningsrollen overfor kommuneneog understøttekommunenei deresarbeid. Fylkeskommuneneer nærkommunene,de vil kunnesetilbudet på tversav kommunenei fylket, og
bidra til at kommunenei størregradlærereav hverandreog dermedoppnårmålenefor
integreringsarbeidet
. Begrunnelsenfor dettesyneter at fylkeskommunenehar bedrelokalkunnskapenn et statlig direktorat.
Utvalgetviser til at regjeringenved regjeringsutvidelsen
i januar2018 samletansvaretfor
integreringsammenmed ansvaretfor grunnskoleog videregåendeopplæringi Kunnskapsdepartementet.
Dettesammenfallermed utvalgetsforståelseav at opplæringog kvalifisering
er veien til god integrering.Utvalget vil her vise til at det leggesopp til at fylkeskommunene
får ansvarfor kartleggingav kompetanseutfordringene
regionalt,herunderogsåflyktningenes
kompetanse.Denneoppgavenblir sentrali åreneframover.
Ressursbehovet
forbundetmedbosettingvil de nærmesteårenetrolig bli mindreenni dag.
Ansvaretfor bosettingbør av effektivitetshensynderfor følge ansvaretfor kompetanse
kartleggingog videregåendeopplæring.
Veiledningsansvaret
vil naturlig følge ansvarfor bosetting og kompetansekartlegging.
Fylkeskommunenekjennerkommunenei fylket, vil kunneha nærdialog om kommunenesbehov,og
vil kunneivaretarollen som bådesom pådriverog som veilederi integreringsarbeidet.Fylkeskommunenehar en samordningsrolleog kan mobilisereog samarbeidemed andreviktige
sektorer.Utvalget mener11 fylkeskommunerkan ivaretaoppgavensom pådriverfor god
integreringbedreenn et nasjonaltdirektoratmed seksregionkontorer.
Bør oppgavene som i dag ligger til IMDi tilpasses regionale forhold og i større grad
underlegges regionalpolitiske prioriteringer?
Utvalgetviser til Stortingets anmodningom vurdering av om integreringsfeltetkan overføres
fra IMDi til de nye fylkeskommunene.Stortingsflertalletbegrunnerdetteblant annetved at
regionalog lokal kjennskapog kunnskaper en styrke i integreringsarbeidet.
Utvalgetmenerat å leggetil rettefor integreringog å sørgefor at innvandreretilegner seg
språk,får utdanningog tar del i arbeidsliveter samfunnsutvikling
, og dermedi kjernenav det
som er fylkeskommunensrolle. Integreringsarbeidet
må tilpasseslokale og regionalebehov
og forutsetningerinnenfornasjonalenormerog regler.Det finnes ikke ett standardsvarfor
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Djuve, Kavli, Sterri og Bråten(2017) Introduksjonsprogramog norskopplæring.Hva virker – for hvem?Faforapport2017:31.
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hvordanintegreringenbestskjer. Utvalgetmenerderfor at integreringsarbeidet
bør underleggeslokale og regionalefolkevalgteorganersom har legitimitet til å leggetil rettefor
arbeidetog som kjennerde lokalsamfunnintegreringsarbeidet
skal skje i. En overføringer i
tråd med retningslinje3 for oppgavefordelingen.
Bør oppgavene som i dag ligger til IMDi ses i et sektorovergripende perspektiv?
Antallet flyktninger varierersterktover tid og høyetall sisteåreneer knyttet til periodermed
kriser og krig på for eksempelBalkanog i Midtøsten.I 2017var tilstrømmingenav flytninger
til Norgerelativt lav. Samtidiger det økendebehovfor å integrereflyktninger som kom i
perioden2014-2017i hovedsaksom følge av krigen i Syria. Integreringsarbeidet
skjer i stor
gradi kommuneneog er blant annetknyttet til bosetting,utdanningog tilpasningtil arbeidsmarkedet.Etter avlagt grunnskolekommerbehovetfor videregåendeopplæring.Det er da
viktig at integreringener nærtkoblet til fylkeskommunenes
ansvarfor videregåendeopplæring,fagskolerog regionalkompetansepolitikk,og ogsåtil deresarbeidfor å leggetil rette
for næringsutvikling.
God dialog mellom kommuneneog fylkeskommunenekan bidra til en god sammenheng
mellom grunnskoleog videregåendeopplæringfor målgruppen.En overføringvil værei tråd
med retningslinje4 for oppgavefordelingen.

9.3 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat ansvarfor storedelerav oppgavenesom ligger til IMDi , herunder
veiledningav kommunenei integreringsarbeidet, utbetalingav tilskudd til kommunene,samt
kompetanseutv
ikling og bosetting,overførestil fylkeskommunene.Utvalget menerat
oppgaveoverføringen
gjør at det ikke er behovfor et egetdirektoratpå integreringsfeltet.
Utvalget menerutbetalingav integreringstilskuddetog gjenværendeoppgaverav nasjonal
karakter kan overførestil ansvarligdepartement
.
Forslagetinnebærerat fylkeskommuneneinngåri samarbeidetmedstatenom denregionale
fordelingenav flyktninger, samtdialogenmed,og oppfølgingenav, kommunenefor å sikre
rask bosetting.Integreringstilskuddettil kommunene,som er en ren per capita-finansiering,
utbetalesfortsattav staten.
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Del II I Samferdsel
Ulike transportformerbør sesi sammenheng
og utfylle hverandre.Miljø -, klima-, trafikksikkerhets- og fremkommelighetsmålleggeroverordnedeføringerfor transportpolitikken.
Samferdseler ogsåavgjørenderammebetingels
e for næringslivetsutvikling.
Fylkeskommunenhar ansvarfor en rekkeoppgaverpå samferdsels
- og infrastrukturområdet.
Fylkeskommunenhar ansvarfor storedelerav kollektivtransporten
: rutetransportmed buss,
båt, trikk, t-baneog bybane,samtskoleskyssinnenforegnegrenser.I tillegg omfattestransportordningertil fritidsreiserfor funksjonshemmede
brukeresom ikke kan brukedet ordinære
rutetilbudet(TT-ordningen).
Fylkeskommunenehar ogsåansvarfor fylkesveienesom utgjør 80 prosentav det samledeveinettet(fylkesvei, riksvei og europave
i ). Fylkeskommunene
har ogsåansvarfor fylkesveiferjene.
Fra 2020 får fylkeskommuneneytterligereansvarpå områdetblant annetgjennomoverføring
av ansvaretfor offentlig kjøp av regionaleflyruter som del av regionreformen
. Den eneste
lovpålagteoppgavenpå områdeter skoleskyssen(grunnskoleog videregåendeskole).
Den følgendedelenomfatteransvarfor kjøp av persontransportmed tog og ansvarfor virkemidler for utbyggingav bredbånd.

10 Kollektivtransport
10.1 Bane, buss og båtruter
Ansvarfor kollektivtransporttilbudethandlerom 1) rettentil å inngå kontraktom kjøp av
tjenestenog yte godtgjørelseog gi eneretttil utførelsenav dennetjenesten,og 2) mulighettil
å gi rettslig adgangtil å drive denaktuelletransporten,ved å ti ldele løyve for transportmed
motorvognog fartøy og tillatelsefor skinnegående
transport.
Kollektivtransportensom fylkeskommunenhar ansvarfor finansieresi hovedsakgjennomfrie
inntekter(skatteinntekterog rammeoverføringerfra staten),billettinntekter og bompenger.I
tillegg har statenved Samferdselsdepartementet
(SD) øremerkedetilskuddsordningertil
fylkeskommunenesom ogsåkommerkollektivtransportentil gode,herunderbelønnings
ordningenog ordningenmed statlig delfinansieringav infrastrukturkostnadeneved fylkeskommunalekollektivtransportprosjekter
i de fire størstebyene(densåkalte50/50-ordningen).
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Som del av ansvaretfor denlokale kollektivtransportenhar fylkeskommunenogsåansvarfor
tilrettelagttransportfor funksjonshemmede
(TT-ordningen).Ordningenomfatterfritidsreiser.
SD har i tillegg etablerten statlig tilskuddsordningsom en utvidet TT-ordning(kap 1330,post
60). Formåleter å tilby brukeremed særligebehov(rullestolbrukereog blinde/svaksynte
)
flere TT-reiserenn de ellersville fått gjennomde fylkeskommunaleordningene.Sammen
med fylkeskommunensTT-tilbud er målsettingenå sikre dissebrukerneet reisetilbudpå til
sammen200 enkeltreiserper år. Ordningenfinansieresover SDs budsjett,på grunnlagav
Stortingets bevilgninger.I statsbudsjettet
for 2018 er ordningenpå om lag 113 mill. kroner.
Tilskudd utbetalesfor ett år av gangen.Fylkeskommunene/Oslo
kommunekan søkeom
tilskudd fra ordningen.
Boks 10.1 Om eventuelt kommunalt ansvar for kollektivtransport
I Prop.91 L (2016–2017) foresloSamferdselsdepartementet
en ny lov som åpnerfor at ansvarfor kollektivtransportkan overførestil storekommunerpå vilkår. Vilkårene for å overføreansvarfor kollektivtransport
ettersøknader knyttet til at:
a. kommunensom søker om oppgavenmå omfatteet områdesom utgjør en felles bolig-, arbeids- og serviceregion
b. kommunenmå ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag
til å kunnegi befolkningenet ønsketkollektivtilbud
innenforen samfunnsøkonomisk
akseptabelkostnad
c. kommunenmå inngået samarbeid/
partnerskapmedfylkeskommunenom å sikre et helhetlig kollektivtilbud
Stortingetsluttet segtil forslageti Innst. 376 L (2016–2017).

10.2 K jøp av persontransport

med tog

Våren2015 fikk regjeringentilslutning til forslageneom en reform i jernbanesektoren
som
ble fremlagt i Meld. St. 27 (2014 2015) På rett spor - reform av jernbanesektoren
. Reformen
bestårav storestrukturelleendringeri sektorenog konkurranseutsetting
av persontog
transporteni form av konkurranseom sporet.
Et viktig tiltak i reformenvar å etablereet lite, men operativtog strategiskstyrendejernbanedirektorat.Direktoratetkjøper persontogtransport
fra togselskapene
og infrastrukturtjenester
fra BaneNOR. Direktoratethar en sentralrolle knyttet til langsiktigplanleggingav jernbanen.
En annenviktig oppgaveer å ha en koordinerenderolle overfor aktørenei egensektorog i
kollektivtransportenfor øvrig. Jernbanedirektoratet
har ansvaretfor den langsiktigeutviklingen av togtilbudet,konkurranseutsetting
av persontogtilbudet,inngåelseav ny direktekjøpsavtalemedNSB på strekningersom foreløpig ikke er konkurranseutsatt
og utredningav hvordan ny jernbaneinfrastrukturskal utvikles. Jernbanedirektoratetskal inngå flerårige takstsamarbeidsavtaler
med lokale myndigheter,der det er behovfor slike. Disseskal ligge som
premissfor trafikkavtalenemed togoperatørene.
Jernbanedirektoratets
ansvarivaretasetterpolitiske føringer fra SD gjennom blant annettil delingsbrev.Fremforhandledetrafikkavtalerskal godkjennesav departementet
før signering.
Endeligavtaleinngåelse
forutsetterStortingetstilslutning gjennombehandlingenav statsbudsjettet.
Jernbanenettet
er fortsattstatlig eid. Regjeringenhar etablertstatsforetaketBaneNOR, med
ansvarfor å drifte, vedlikeholdeog byggejernbaneinfrastruktur,
samtå drive togstyring.
Foretaketsvirksomhetfinansieresi hovedsakgjennomkjøp av infrastrukturtjenesterfra
Jernbanedirektoratet.
Kjøp av persontransport
med tog finansieresover SDs budsjett. I budsjettetfor 2018 er det
bevilget3 484 mill. kronertil statlig kjøp av persontransporttjenester
med tog. Fra 2018
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dekkes80 prosentav togoperatørenes
utgifter til bussfor tog ved planlagte innstillinger
gjennomJernbanedirektoratets
utgifter til drift og vedlikeholdav jernbaneinfrastrukturen,
i
stedetfor gjennomutgiftenetil persontransport
med tog. Denneordningeninngåri den
samledeytelsesordningen
til BaneNOR.
Konkurransenom persontogtilbudetskal gjennomføresi regi av Jernbanedirektoratet.
Ulike
togselskaperskal konkurrereom rettentil å drive togtilbudeti et geografiskområde.Planener
å la togselskaperkonkurrereom å få kjøre på de ulike strekningeneetter avtalemed staten.
Persontogtrafikkenskal delesinn i 6-8 trafikkpakkersom skal utlysesgradvisover en periode
på om lag ti år.
I forbindelsemed forvaltningsreformenble det sagtat " ved en inndelingi landsdelsregioner
vil det kunneværeaktuelt å vurdereoverføringav kjøp av persontrafikkpå jernbanefor
lokale og regionaleruter" .68 Forvaltningsreformenmedførteingen endringeir
fylkesstrukturenog en potensielloverføringav ansvaretble skrinlagt.

10.3 Utvalgets vurdering er
Hvilket geografisk nivå er best egnet for kjøp av persontransport på jernbane?
Ny fylkesinndelingfra 2020 vil innebæreat en del av landetstogrutervil bli fylkesinterne,
fordi de vil betjenestrekningerinnad i de nye fylkene.69 Det gjelderfor eksempeltogrutene
på Trønderbanenog Jærbanen.
I den fremtidigeBuskerud/Akershus/Østfold
fylkeskommunevil en stor del av togruteneog
transportarbeidet
foregåinnad i det nye fylket og mellom Buskerud/Akershus/Østfold
og
Oslo. Fra 2020 vil det væreet stort antall ruter som kun passererén grense– grensentil Oslo.
Samtligelokaltogruteri hovedstadsregionen
vil ha start og stoppi Buskerud/Akershus/Østfold
eller Oslo. Buskerud/Akershus/Østfold
/Oslo vil ogsådekkeregiontogenetil og fra Kongsberg,Eidsvoll og Østfoldbyene.
Deler av intercitytriangletpå Østlandetvil fortsattkryssefylkesgrenser,selv medny fylkesstruktur.Det gjelderrutenefra Lillehammer/Hamar,Skien/Porsgrunnog Vestfoldbyene.Også
Gjøvikbanenog Kongsvingerbanen
vil kryssefylkesgrensenemellom Telemarkog Vestfold
og mellom Hedmarkog Oppland.De landsdelsoverskridende
togrutenevil fortsattkrysse
fylkesgrensene.
Eksempelpå slike ruter er Nordlandsbanen,
Bergensbanen,
Dovrebanenog
Sørlandsbanen.
Bør kjøp av jernbanetjenester tilpasses regionale behov og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Regionaltog lokalt togtilbud bør tilpassesulike regionalebehovog forutsetningernår det
gjelderhvilke ruter som skal prioriteres,taksterog prioritering av jernbaneopp mot andre
transportformersom fylkeskommunenalleredehar ansvaretfor. Oppgavenmå sesi lys av
andretransportoppgaver
og øvrige oppgaversom tilretteleggerfor utvikling. Å overføre
tilskuddsansvaret
for kjøp av jernbanetjenester
til fylkeskommunener i tråd medretningslinje
3 for oppgavefordelingen:
Oppgaversom kreverutøvelseav politisk skjønnog vurderingbør
leggestil folkevalgteorganer.

68

St. meld. nr. 12 (2006-2007)Regionalefortrinn – regionalframtid
NSB definererregiontogsom togrutersom dekkerreisermellom småog storebyer, menslokaltog ivaretar
transportrundt de størrebyeneog tettstedene.
69
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Bør kjøp av jernbanetjenester ses i et sektorovergripende perspektiv?
Kjøp av persontransport
på jernbanebør sesi sammenheng
medfylkeskommunensøvrige
ansvarpå samferdselsområdet
og i ly s av rollen som samfunnsutvikleri bred forstand.Fylkeskommunenhar alleredeansvarfor å sørgefor båt, baneog busstilbudet,og fra 2020får de
berørtefylkeskommuneneogsåansvarfor tilskuddenetil de regionaleflyrutene.Det er kun
jernbanekjøpetsom fortsatt er et statlig ansvarinnenforkollektivtransportområdet.
Kjøp av togtjenesterbør tilpassesregionalebehovog prioriteringerog sesi sammenheng
med
de andretransportoppgavene
fylkeskommunenhar ansvarfor og øvrigeoppgaversom tilretteleggerfor utvikling. En samlingav ansvaretvil leggetil rette for et helhetligog koordinert
kollektivtilbud til de reisende.Overføringav ansvarettil fylkeskommunenvil værei tråd med
retningslinje4 for oppgavefordelingen:
Oppgaversom kreverstor gradav koordinering/
samordning,og/eller oppgaversom har storekontaktflatermed hverandre,bør leggestil
sammeforvaltningsorgan.En overføringinnebærerat det mesteav ansvaretfor å leggetil
rettefor det offentlig støttedetransporttilbudetsamles i fylkeskommunen.

10.4 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat ansvaret for kjøp av fylkesinternetogruterog kjøp av togrutermellom
henholdsvisØstfold/Akershus/Buskerud,
Telemark/Vestfold,Hedmark/Opplandog Oslo, som
i dagligger til Jernbanedirektorate
t, overførestil fylkeskommunene
. Overføring av grenseoverskridendetogtilbud forutsetterat fylkeskommunenesamarbeiderom kjøp og utvikling av
et koordinerttogtilbud. For eksempelkan Østfold/Akershus/Buskerudta et vertskommune
ansvarsom det største" jernbanefylket" .
Utvalget meneransvaretfor kjøp av togrutersom går mellom landsdelene
, fortsattskal
ivaretasav staten.
Utvalget foreslårat ansvaret for den statligetilskuddsordningfor utvidet TT-tilbud overføres
til fylkeskommunenegjennomrammetilskuddet.

11 Sams vegadministrasjon

– Statens vegvesen

Fylkeskommunene
har ansvaretfor 80 prosentav samletfylkes-, riks- og europaveinett
.
Tilhørendeansvaretfølger ogsåansvaretfor fylkesveifergetilbudet. Mangeav de praktiske
oppgaveneknyttet til veieneivaretasav Statensvegvesengjennomordningenmed sams
vegadministrasjon.Denneordningeninnebærerat statenog fylkeskommunenegjør bruk av
densammevegadministrasjonen
på regionaltnivå til å utførehenholdsvisriks- og fylkesveioppgaver ettervegloven.Regionvegkontoretunderledelseav regionvegsjefener den sams
vegadministrasjonen.
I fylkesveisakerhørerregionvegsjefenunderfylkeskommunen.I riksveisakerog andrestatligeoppgaverhørerregionvegsjefenunderVegdirektoratet.
Ved behandlingenav Meld. St. 22 (2015–2016)gjordeStortingetfølgendeanmodnings
70
vedtak:
Stortingetber regjeringeni regionreformensørgefor at administrasjonenav fylkesvegnettet
(deler av samsvegadministrasjon)blir underlagtde nyefolkevalgteregioner.

70

Anmodningsvedtak nr. 822, jf. Innst. 377 S (2015 2016).
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Ved behandlingenav Prop. 84 S (2016-2017)fattet Stortingetpå nytt anmodningsvedtak
om
sakenog gjordefølgendeanmodnings
vedtak:71
Stortingetber regjeringensørgefor at regional veiadministrasjon,somhar ansvarfor planlegging og drift av fylkesveiene,overføresfra Statensvegvesentil regionalt folkevalgtnivå.
Regjeringenhar varsletat det arbeides med å følge detteopp og at man vil kommetilbake til
saken" på egnetmåte".72
Vegdirektoratethar høsten2017fått i oppdragå utredespørsmåli tilknytning til en overføring
til fylkeskommunenefor den delenav samsvegadministrasjonsom har ansvarfor fylkesveier.
Vegdirektoratetskal samarbeid
e med KS og fylkeskommuneneom overføringen.73

11.1 Utvalgets vurderinger
Utvalgetsmandater avgrensetmot vurderingerav Statensvegvesensfagadministrasjonfordi
regjeringenalleredeer i gangmed utredningenav dette.Utvalgetvil likevel påpekeat det
virker hensiktsmessig
å overføretil fylkeskommunen
, den fagadministrasjonen
for fylkesveienesom fylkeskommunenealleredehar det politiske og økonomiskeansvaretfor. En
overføringer i tråd med retningslinje2: Det myndighetsorgansomer tillagt ansvarog
beslutningskompetanse
for en oppgave,skal ogsåha fagmiljøettilknyttet oppgaven.For
fylkeskommunener det en styrkeå ha totalansvarfor gjennomføringav politikk, medhensyn
til for eksempeløkonomistyringog prioriteringer.Egenfagadministrasjonleggerogsåtil rette
for nærdialog og samspillmellom politikk og administrasjon.Totalansvarsprinsippe
t ivaretar
ogsåhensynettil effektivitet fordi dialogenom oppgaveløsningen
ivaretasi ett organog
behovetfor bestillerkompetanse
overfor andreorganerreduseres.

12 Tilskudd til bredbånd
På oppdragfra Samferdselsdepartementet
forvalter Nasjonalkommunikasjonsmyndighet
(Nkom) tilskuddsordningfor bredbåndsutbygging
i kommunersom har dårlig bredbånds
dekning.Ordningener på 149,7mill. kronerfor 2018.Midlene skal bidra til bredbånds
utbyggingder de kommersielleaktøreneikke finner det lønnsomtå bygge ut på egenhånd.
Fordelingog tildeling av midler skjer i dagi samspillmed fylkeskommunene.Det er kun
kommunereller fylkeskommunersom kan søkeom midler, menprivateaktørerkan gjerne
biståkommunen/fylkeskommunen
i utformingenav søknader.Fylkeskommunenbehandler
søknadeneog prioriterermellom de ulike prosjektenei sitt fylke. Nkom fordelermidleneut
fra prioriterte søknaderfra fylkene samletsettog midler tildelesder behoveter størst.
I Meld. St. 22 (2015 2016)varsletregjeringenat Samferdselsdepartementet
skulle vurdereå
gi fylkeskommunenkoordineringsansvar
for utbyggingav digital infrastruktur.Stortinget
sluttet segtil forslaget.I Prop. 84 S (2016 2017)står det at fylkeskommunenbør ta et
koordineringsansvarfor utbyggingav digital infrastruktur,fordi oppgavenhengersammen
med rollen som regionalplanmyndighet.Det blir fremhevetat det er viktig å sedenneoppgaveni sammenheng
med rollen som skoleeier(bredbåndi videregåendeskole) og vei eier
(koordinertutbygging).

71

Jf. Innst. 385 S (2016 2017).
Prop. 1 S (2017 2018) for Samferdselsdepartementet
73
Brev datert30. november2017 fra Samferdselsdepartementet
til Vegdirektoratet.
72
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12.1 Utvalgets vurderinger
Utvalget menerfylkeskommunenebør ha et totalansvarfor tilretteleggingfor bredbånd,da
detteer en åpenbarsamfunnsutvikleroppgave.
Utvalget foreslårat ansvarfor forvaltning av
tilskudd til utbyggingav bredbåndoverførestil fylk eskommunene
i sin helhet.Det innebærer
at fylkeskommuneneselv prioritererog fordeler midlenetil utbyggingen.Nåværendeordning
virker unødvendigtungroddog Nkomsrolle som nasjonaltilskuddsforvalterbør bortfalle i
tråd med retningslinje1 og 2 for oppgavefordelingen.
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Del IV Klima, miljø og naturressurser
M iljø - og klimautfordringeneer sammensatte,
sektorovergripende
og tverrfaglige.Hensynene
og verdienesom klima- og miljøpolitikken skal ivareta,er premissgivendeog avgjørendefor
et helhetligarbeidfor samfunnsutviklingog er nærtkoblet til denregionaleplanleggingen.I
spørsmåletom utnytting av naturressurser
til næringsformå
l møtesinteresserog mål med
hensyntil vekstog vern i konkretesaker.
Ansvarsdelingenpå miljø- og klimaområdeter fragmentert.Ansvarligger hosMiljø direktoratet,fylkesmannen,fylkeskommunen,kommunene,nemnderog styrer.Fylkeskommunener forvaltningsmyndighetfor høstbarearter,ikke-truede viltarter og innlandsfisk,
er representerti rovvilt nemndeneog nasjonalpark
-/verneområde
styrene.Fylkeskommunen
har ansvarfor å utarbeideregionaleplanerfor de nasjonalevillrein områdenei tråd med planog bygningsloven. Fylkeskommunener vannregionmyndighet
og skal vedtaregionalevannforvaltningsplaneretterplan- og bygningslovenfor den enkeltevannregion.Miljø - og klimamål skal ivaretasgjennomareal- og transportplanleggingen
i fylket.
Stortingethar vedtattå overføreansvaret for Skjærgårdtjenesten
og ansvaretstatlig sikrede
friluftsområdertil fylkeskommunenesom del av regionreformen.
Ressursforvaltninger et perspektivsom integreresi kommunalog regionalplanlegging,og
tilretteleggingfor akvakultur,mineralutvinningog kraftutbygginger sentraleproblemstillinger. Fylkeskommunene
har ansvarfor koordinering,samordningog beslutningi spørsmålet om
konsesjontil akvakulturfor laks, ørretog regnbueørret.Nærings- og fiskeridepartementet
foreslårnå tilsvarendeansvarog myndighetmedhensyntil akvakulturfor tare.Med hensyn
til mineralutvinningog kraftutbygginghar fylkeskommunenei dag en rolle som regional
planmyndighetog gjennomoppfølgingav plansakeri kommunene
.
I den følgendedelendrøftesoppgavefordelingen
på områdeneklima, miljø og ressursforvaltning.

13 Miljø og klima
13.1 Generelt om dagens ansvars - og oppgavefordeling
Norsk klima- og miljøforvaltning styresi økendegradav internasjonaleavtalerog konvensjonerhvor nasjonalstaten
er ansvarligfor oppfølging.Samtidighar det gjennomde sisteom
lag 15 åreneskjedden overføringav klima- og miljøoppgaverfra statentil kommuneneog
fylkeskommunene.Oppgavermedlokale eller regionalevirkninger og oppgaversom har et
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lokal- og regionalpolitiskhandlingsromer i all hovedsaklagt til kommunerog fylkeskommuner.
Norsk klima- og miljøpolitikk er forankretgjennombestemmelsene
i miljølovgivningen
(blant annetnaturmangfoldloven,naturoppsynsloven,
forurensningsloven,
lakse- og innlands74
fiskloven, viltloven, kulturminneloven,friluftsloven og markaloven ). I tillegg er blant annet
motorferdselloven
, plan- og bygningsloven,skogloven,jordlovenog vannressurs
loven viktige
for forvaltningenpå området.Fra 1.1.2018har ogsådennye klimaloven (Lov om klimamål)
trådt i kraft. Loven skal fremmegjennomføringav Norgesklimamål somledd i omstilling til
et lavutslippssamfunni Norgei 2050,jf. § 1.
Myndighet i klima- og miljøforvaltningen(utenomkulturminneforvaltningen)er lagt til
Klima- og miljødepartementet
(KLD) og Miljødirektoratetpå sentraltstatlig nivå, til fylkesmannenog fylkeskommunenpå regionaltnivå, og til kommunene.Sametingetoppnevner
representanter
til nasjonalpark
- og verneområdestyrene
og til rovviltnemndenesom ogsåer
tillagt myndighetinnenfor naturforvaltning.
Miljødirektorateter rådgivendeog utøvendefagorganfor KLD innenforklima, naturforvaltning og forurensning.Direktoratet skal skaffe og formidle miljøinformasjon,utøve
forvaltningsmyndighet,styre og veiledefylkesmennene,gi faglige råd og delta i internasjonalt
klima- og miljøarbeid.Miljødirektoratetbesitterbred oversiktover naturtilstandog forurensing i Norge,og rapportererdettetil restenav miljøforvaltningen,andresektorerog allmenhetenblant annetgjennomMiljøstatus.no.
Fylkesmannenhar i oppdragfra KLD å formidle og gjennomførenasjonalklima- og miljøpolitikk der et nasjonalthelhetsgreper avgjørendefor forsvarlig og effektiv oppgaveløsning
.
Fylkesmannenhar ansvaretfor å følge opp områdenesom er nasjonaltviktigst; klima, miljøgifter og naturmangfold.Fylkesmannener myndighetsutøverettersærlovpå regionalt nivå
75
som konsesjonsmyndighet
og ved klagesaksbe
handling,kontroll og tilsyn, og fylkesmannen
er saksforberedende
organfor direktoratog departement.I tillegg har fylkesmannenet samordningsansvaroverfor regionalestatsetaterblant anneti forbindelsemed plansaker,samordning og formidling av miljødata,forvaltning av enkeltetilskuddsordningerog rapportering.
Fylkeskommunenhar ansvarfor noenoppgaverinnen naturforvaltningog friluftsliv. Som
regionalplanmyndighethar fylkeskommunenansvarfor å integrereklima og miljø i et
helhetlig,samfunnsmessig
perspektiv,for eksempelgjennomareal- og transportplanlegging.
Bådefylkesmannenog fylkeskommunenhar en veiledningsrolleoverfor kommunenepå
klima- og miljøområdet.
Kommunener en av de viktigste aktøreneinnen klima- og miljøforvaltningen,som planmyndighetog gjennomsin arealplanleggingi medholdav plan- og bygningsloven.Som planmyndighethar kommuneneansvarfor å integrereog ivaretaogsåde nasjonaleklima- og
miljømålenei sin planlegging.Kommunenehar ansvarinnenfor vilt - og fiskeforvaltningen,
innenforfriluftsliv , forvaltning av verneområdene
, og de er myndighetfor storedeler av
forurensningsfeltet.

74

Det er flere lover somer viktige i klima- og miljøpolitikken, mende omtalerikke direkteansvarsfordelingen
av de ulike oppgaveneog er mindrerelevantei dennesammenhen
gen.Dette gjelder for eksempelproduktkontrolloven,klimakvotelovenog miljøinformasjonsloven.
75
Dette gjelder en rekkeområderetterforurensningsloven,
for eksempelakvakultur,industritiltak m.m.
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13.2 Nærmere om organiseringen

av sentrale fagområder

Klima- og miljøområdeter et sammensattfelt som bestårav en rekke oppgaverav sværtulik
karakter:naturforvaltningmed fokus på arter,naturtyperog verneområder,vannforvaltning,
friluftsliv, klima og klimatilpasning,forurensing,motorferdselog naturoppsyn.
13.2.1 Naturforvaltning
Fylkesmannener saksforberedend
e og rådgivendeorganfor direktoratog departementmed
hensyntil naturforvaltning. Dette gjelderblant annetutarbeidelseav faggrunnlagfor verneforslagi medholdav naturmangfoldloven,gjennomførehøringer av verneforslagog samordne
ulike statligesektorinteresser,for eksempeli forbindelsemed plansaker
. Fylkesmannenhar
ansvarfor å formidle faktakunnskapog klargjørenasjonalemiljømål om verdieri kommunale
og fylkeskommuna
l e planprosesser
, slik at planleggingenikke kommeri konflikt medviktige
mål i vedtattnasjonalklima- og miljøpolitikk . I detteligger innsigelsesmyndigheten.
Naturforvaltninger et stort og sammensattområde,og omfatteralt fra forvaltning av enkeltartertil forvaltning av områderog økosystemer,som for eksempeli vannforvaltningen.Artsforvaltning omfatterblant annetreglerom forvaltning av alle enkeltarter,herunderregelverk
for høstingog uttak av artersamtsærskiltebevaringstiltak.Ogsåregelverksom omfatterforvaltning av artenesleveområderer viktig i artsforvaltningen.Forvaltningenav verneområder
skjer i medholdav fastsatteforskrifter som er tilpassetde ulike områdeneavhengigav verneformål og hvilket restriksjonsnivåsom er nødvendigfor å opprettholdeverneverdiene.Det
regionalpolitiskehandlingsrommetkan variereinnen de forskjellige fagområdenepå naturforvaltningsområdet.
Artsforvaltning
Arbeidsdelingeni artsforvaltingener genereltslik at fylkesmannener ansvarligfor forvaltning
av truedearterog ikke høstbarearter,mensfylkeskommunener forvaltningsmyndighetfor
høstbarearter,ikke-truedeviltarter og innlandsfisk.Unntaketer de fire storerovdyrenesom
forvaltesav statligenemnderpå regionaltnivå (gaupe,jerv, brunbjørnog ulv). Oppgaverog
myndighetknyttet til høsting av vilt og ferskvannsfiskligger i all hovedsakhosrettighetshaverne,kommunenog fylkeskommunen.Fylkeskommunenskal forvalte definertearter
nevnt over, skal utøvemyndighetnår det gjelderjakt- og fangsttider,fordeletilskudd til
kommuneovergr
ipendevilttiltak fra det fylkeskommunaleviltfond, kontrollereat kommunene
samlerinn og levererdatatil nasjonaledatabaser,samtveiledekommunerog rettighetshavere.
De statligerovviltnemndene,som har hovedansvaret
for den regionaleforvaltningenav de fire
storerovdyrene,bestårav representanter
fra fylkestingene.Sametingetoppnevneri tillegg
samiskerepresentanter
til rovviltnemndenei de forvaltningsregionerdet drives samisk
tamreindrift.
Vilt - og fiskeforvaltning
Fylkesmannens
oppgaverer å ivaretaansvaretfor truedearteri tråd med naturmangfoldloven
og lakse- og innlandsfiskloven.Fylkesmannenskal blant annetbiståi arbeidetmed å ivareta
et godt kunnskapsgrunnlag,
og bidrar i arbeidetmed oppfølgingav handlingsplanenfor
bekjempelse av gyrodactylussalaris (parasitthoslaksefisk). Fylkesmannens
oppgaverinnen
viltforvaltningen(utenomrovvilt og villrein) omfatterivaretakelseav rollen som klageinstans
for kommunalevedtaksom omfatteraktuellehøstbarearter,behandlesakeretterviltloven og
naturmangfoldlovenmed tilhørendeforskrifter, og behandlesøknaderom økonomiskstøttetil
vilttiltak for ikke-høstbarearter.
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OrdningenTilskuddtil viltformål, 35,6 mill. kroneri 2018(kap. 1425post 71), omfatterblant
annettilskudd til praktiskevilttiltak, bidragtil å løseoppgaverog stimulerings- og informasjonstiltaki regi av organisasjoner.Søknadersom gjeldernasjonaletiltak eller prosjekter
sendesMiljødirektoratet.Søknaderpå regionaltnivå som gjelderjaktbareartersendes fylkeskommunenog søknaderfor ikke-jaktbareartersendesfylkesmannen.Tiltak innenforen
enkelt kommuneskal omsøkeshosdet kommunaleviltfond i berørtkommune.
Villreinforvaltning
Fylkesmannens
oppgaverer knyttet til å hindreat villreinensleveområderblir ytterligere
redusertsom følge av irreversiblearealinngrep,og å begrensede negativeeffekteneav
menneskeligeforstyrrelserfor villreinens leveområder.Dette omfatterblant annetveiledning
av fylkeskommuner,kommuner,villreinnemderog villr einutvalgom hvordanhensynettil
villrein skal ivaretasi arealplanleggingen.
Sidenvillreinnemdasansvarsområde
omfatterflere
fylker er det oppnevnten hovedansvarligfylkesmannfor hver villreinnemd.Hovedansvarlig
fylkesmannskal på vegneav villreinnemdadrive økonomiforvaltningav tilbakeførtefellingsavgiftsmidlertil tiltak i villreinområdene,forvalte midler til drift av nemndeneog sikre at vill reinnemdenebenytterHjorteviltregisteretsom datakildefor sitt forvaltningsarbeid.
Fylkeskommunenhar ansvarfor å utarbeideregionaleplanerfor de nasjonalevillrein områdenei tråd med plan- og bygningsloven,og for å sørgefor oppfølgingav planene
gjennomhandlingsprogramsom skal rulleresårlig. Tiltak i handlingsprogrammene
kan
omfatteflere ulik e aktører,lokale og regionale,men normaltsettikke staten,utoverat noen
av tiltakenekan nytte statligetilskudd osv. Eksemplerpå aktørerer kommunene,reiseliv,
utmarksnæring,friluftslivsaktører,villreininteresserm.fl.
Rovviltforvaltning
Fylkestingeneforeslårmedlemmertil regionalestatligerovviltnemndersom K LD oppnevner.
Medlemmenei nemndeneskal ha fast plassi fylkestinget.Dersomfylkeskommunenhar
fylkesutvalg,skal kandidateneogsåha fast plassi fylkesutvalget.Rovviltnemndenehar ansvar
for å utarbeideforvaltningsplanerfor rovvilt i sin regionog gjennomførevedtattnasjonal
rovviltpolitikk i denenkelterovviltregion. Rovviltnemndenehar myndighettil å fatte vedtak
om kvote for jakt/felling når bestandenav den enkelteart ligger på eller over de nasjonalt
fastsattebestandsmålene
for regionen.Dersomdet regionalebestandsmålet
ikke er oppnådd,
har Miljødirektoratetmyndighetenfor forvaltningen.
Fylkesmannenhar en rådgivendefunksjonovenforrovviltnemndene,i tillegg til å være
sekretariatfor nemnda.Fylkesmannenhar ogsåmyndighetog andreviktige oppgaveri
forvaltningenav de storerovdyreneinnenforhvert fylke. Fylkesmannenhar ansvaretfor
forvaltning av kongeørn.Videre kan fylkesmannen,innenforrammenav kvote gitt av rovvilt nemnda,fatte vedtakom skadefellingav brunbjørn,ulv, gaupeog jerv for å forhindreskader.
I perioden16. februar- 31. mai er det Miljødirektoratetsom har dennemyndigheten.Fylkesmannenadministrererogsåkvotejakt på gaupeog lisensfellingpå brunbjørn,ulv og jerv,
innenforrammenav de kvoter rovviltnemndeneeller Miljødirektoratetvedtar.Med unntakav
gaupe,omfatterdettefredetedyrearter.På Norsk rødlistefor arterer ulv klassifisertsom
kritisk truet, mensgaupe,jerv og bjørn er klassifisertsom sterkttruet. Kongeørner ikke truet.
Fylkesmannenskal samordnelandbruks- og miljøpolitiske virkemidler for å bidra til reduserte
tap og konflikter, i tråd med regionalforvaltningsplanog regionalebestandsmål.
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Fylkesmannenbehandlersøknaderom midler underordningenTilskuddtil forebyggende
tiltak mot rovviltskaderog konfliktdempende
tiltak, 70,1 mill. kroneri 2018 (kap. 1420post
73). Rovviltnemndeneprioritererfordeling av midlenei denenkelterovviltregion, og legger
dermedrammenefor fylkesmannensarbeid.Søknaderom tilskudd til tiltak av nasjonal
karakterbehandlesav Miljødirektoratet.
Fylkesmannenbehandlerogsåsøknaderettererstatningsordningen
for tap av husdyreller
tamreinsom følge av angrep fra gaupe,jerv, bjørn, ulv eller kongeørn,140,9mill. kroneri
2018 (kap. 1420post 72).
Forvaltning av truedearter og naturtyper
Fylkesmannens
ansvarer knyttet til kunnskapsinnhenting
og rapportering,og til det faglige
grunnlagetfor og oppfølgingav handlingsplanerfor trua arterog naturtyper.Ansvaretinnebærerkoordineringav aktiviteter og tiltak for blant annetskjøtselav områder,og å sørgefor
god samordningav økonomiskevirkemidler. I mangetilfeller blir tiltakeneutført i samarbeid
medgrunneiere,kommunerog foreninger.
Fylkesmannenhar lovpålagteoppgaveri arbeidetmedutvalgtenaturtyperog prioritertearter.
Fylkesmannenskal selv ta hensyntil utvalgtenaturtyperi egnevedtakog ev. inngåavtaler
medgrunneiereom skjøtsel,samtinformereberørterettighetshavere.
Fylkesmannener
forvaltningsmyndighetetter forskriftenefor prioritertearter,herundermyndighettil å
behandledispensasjonssøknader.
Dette er oppgaversom forvaltesi et nasjonaltperspektivog
der det er lite lokalt eller regionalthandlingsrom.
Fylkesmannenforvalter tilskudd til tiltak for truedearterog naturtyperog skal sørgefor samordningav økonomiskevirkemidler til skjøtselog tiltak mellom midler til utvalgtenaturtyper
og prioritertearterog verneområder,og mellom disseog landbruketsvirkemidler.
Fylkesmannenforvalter ordningene medTilskudd til truedearter og tilskudd til truedenaturtyper. For 2018 er det bevilget48,5 mill. kronertil ordningen(kap. 1420post 82).
Fylkeskommunenhar i dagingen oppgavereller rolle på dettefeltet.
Fremmedeorganismer
Fylkesmannenskal iverksettetiltak for bekjempelse,kartleggingog overvåkningav
fremmede,skadeligeorganismerog artermedutgangspunkti dentverrsektorielle nasjonale
strategien.Fylkesmannensamordner,planleggerog iverksettertiltak i og utenforverneområder,koordinererulike sektorerog veilederkommunene.Fylkeskommunenhar i dag få
oppgavereller roller på dettefeltet, menhar myndighettil å åpnefor jakt på kanadagåsog
stripegåsinntil 15 dageri forkant av ordinærjakttid og i inntil to månederi etterkantav
ordinærjakttid.
Verneområdeforvaltning
Nasjonalparkerog andretyper verneområderskal sikre sårbareog truedenaturtyper,og
bevareområderav internasjonalog nasjonalverdi. Miljødirektoratetog fylkesmenneneer
saksforberedende
organfor Klima- og miljødepartementet
i arbeidetmed verneplanene.
Vedtakom vern i medholdav naturmangfoldlovenfattesav Kongeni statsråd.17,1 prosentav
Norge(utenomSvalbard)er vernetetternaturmangfoldloven.Detteer fordelt på om lag 2800
verneområder,hvorav39 nasjonalparker.Nasjonalparkene
og andrestoreverneområder,
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primærtlandskapsvernområder,
utgjør om lag 15 prosentav det vernedearealet.Klima- og
miljødepartementet
har delegertforvaltningsmyndigheten
for nasjonalparkerog andrestore
verneområdertil nasjonalpark
-/verneområdestyrer
som bestårav folkevalgterepresentanter
fra kommuneog fylkeskommune,samtrepresentanter
oppnevntav Sametingeti samiske
områder.Dennelokale forvaltningsordningenble startetinnført i 2010.
Kommunener direktemyndighetsutøveri de småverneområdene.
Fylkesmannener forvaltningsmyndighetfor verneområdersom kommuneneselv ikke ønskerå forvalte, og for Ramsarområder76. I Ramsar-områdenehar Norge et særliginternasjonaltansvarog forpliktelsermed
hensyntil ivaretakelseav nasjonaltog internasjonalttruedenaturverdier.Klima- og miljøministerener ansvarligsom statspartfor hvordanområdeneforvaltes.Det er i dag 54 Ramsarområderi Norge(fastlandet).77
Fylkesmannenhar ansvarfor utarbeidelseav verneforslagog for paralleltå utarbeideutkasttil
forvaltningsplani medholdav naturmangfoldloven.Dette skjer på oppdragfra Miljø direktoratet/Klima- og miljødepartementet,
som gis på bakgrunnav politikk vedtattav
Stortinget.Fylkeskommunene
er høringsinstansfor nye verneforslag.
Nasjonalpark
-/verneområdeforvaltere
er sekretariatf or det enkeltenasjonalpark/verneområde
styre.Forvalterenskal sikre god kontakt medog ha kunnskapom lokalmiljøet. Forvalterener
ansatthosfylkesmannenfor å kunneværedel av og benyttedet samledekompetansemiljøet
hosfylkesmannen.Forvalterenkan få faglig veiledningog råd hosfylkesmannen,men er
underlagt styret i alle sakersom berørerforvaltningenav verneområdene.
Forvalterenskal
biståstyretslik at forvaltningenav verneområdetskjer i samsvarmedinternasjonale
forpliktelser,nasjonaleføringer,naturmangfoldlovenog verneforskriften.
13.2.2 Vannforvaltning
Landeter delt inn i 11 vannregionersom i all hovedsaker norske.Norge har i tillegg delerav
fem vannregionerfelles medSverigeog Finland.Det er derfor 11 vannregionmyndigheter
som koordinererarbeideti de til sammen16 vannregionene.
Noen av vannregioneneberører
flere fylker, og ingenhar grensersom eksaktfølger fylkesgrensene.Fylkeskommunener
vannregionmyndighet
og skal vedtaregionalevannforvaltningsplaner
etterplan- og bygningsloven for den enkeltevannregion.Forvaltningsmyndighettil å gjørevedtakettersærlovgivningenligger fortsatthosulike statsetater,men forvaltningsplaneneskal leggestil grunn
for sektorenesplanleggingog virksomhet.
Hver vannregionskal oppretteet vannregionutvalgunderledelseav vannregionmyndigheten.
Vannregionutvalgeter den viktigste arenaenpå regionaltnivå for å få til samarbeidom å
utarbeideog gjennomføreen helhetligvannforvaltningsplan.Vannregionutvalgene
er oppnevnt og ledet av vannregionmyndighetene.

76

Ramsar-konvensjonen(Konvensjonenom våtmarkerav internasjonalbetydning,særligsom fuglehabitat)er en
internasjonalavtalefor bevaringog bærekraftigbruk av våtmarker.Formåleter å begrensetap av våtmarkerog
bremsedet økendepressetpå våtmarksområder.
77
Forvaltningsmyndigheten
har ansvarfor å utarbeide(evt. revidere)forvaltningsplanmedeventuellbesøksstrategiog skjøtselsplanfor sitt verneområde.Miljødirektoratetgodkjennerslike planer.Forvaltningsmyndighetenhar ansvarfor tilretteleggingi verneområdene.
Arbeidet utføresav Statensnaturoppsyneller andreaktører
som forvaltningsmyndigheten
bestemmer,på oppdragfra forvaltningsmyndigheten.
Forutenå utøvemyndigheti
medholdav verneforskriften,har forvaltningsmyndighetenogsåansvaretfor informasjonog kontaktmedblant
annetgrunneiere,rettighetshavere,
brukere,aktuellelag og organisasjoner.
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Den 5. oktober2017sendteKlima- og miljødepartementet
på høringforslagtil endringeri
vannforskriften og naturmangfoldloven,med frist 15. januar2018.Det foreslåsat vannforvaltningsplaneneikke lengerskal vedtassom regionaleplaneretterplan- og bygningsloven. En slik frakobling fra plan- og bygningslovenmedførerat de fylkeskommunenesom i
dag er vannregionmyndigheter
ikke lengerskal ha en formell rolle i arbeidet.Det foreslåsat
utvalgtefylkesmennfår ansvaret for å koordineredet forberedenderegionalearbeidet,mens
Miljødirektorateti samrådmedøvrigeberørtedirektoraterutarbeiderog sørgerfor høring av
oppdatertevannforvaltningsplaner,
og oversendertilrådning til Klima- og miljødepartementet.
Det foreslåsvidere at en hjemmelfor forskriften tasinn i naturmangfoldloven,og at naturmangfoldlovendermederstatterplan- og bygningslovensom en av de tre hjemmelslovenefor
vannforskriften.Videre foreslåsenkeltejusteringerfor å bringevannforskriftenmer i samsvar
med vanndirektivet.
13.2.3 Klima og klimatilpasning
Arbeidetmed klima og klimatilpasningpåvirkerog omfatteren rekkesamfunnsområder.
Klimautfordringenegår på tversav sektorerog kreverderfor samordningog forpliktende
samarbeidpå tvers av myndigheter.Det handlerbådeom å bidra til reduksjoni utslippeneav
klimagasserog om å tilpassesamfunnettil et klima i endring.
Fylkesmannens
rolle på klimaområdeter i all hovedsakknyttet til å innehakompetansepå
norsk klimapolitikk og klima- og miljøfag generelt.Fylkesmannenskal integrereklimaperspektiveti øvrigeansvarsområder
i embetet,herundersamfunnssikkerhet
og beredskap,og
væretil støttefor og pådriverovenforkommuneog fylkeskommunei arbeidetmedklimatilpasningog reduksjonav klimagassutslipp.Fylkesmannenskal påseat statligeplanretnings
linjer om klima- og energiplanleggingog samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging
følgesopp. Fylkesmannenskal ogsåspille inn og ivaretanasjonaleklimamål i prosessersom
bymilj øavtaler/byutviklingsavtaler,
NasjonalTransportplanog KVU -prosesser.
Kommuneneog fylkeskommunenehar en viktig rolle bådenår det gjelderå bidra til å
redusereutslippeneav klimagasserog til å tilpassesamfunnettil et klima i endring(klimatilpasning). Fylkeskommunenskal gjennomsin planleggingog øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse
stimulereog bidra til reduksjonav klimagassutslipp,samtøkt energiomlegging.Kommuneneog fylkeskommuneneer ansvarligefor arealplanlegging,de er
forvaltereav eiendomog infrastruktur,de er storeinnkjøpere,og de har ansvarfor en rekke
virksomheterog tjenestersom kan bli påvirketav klimaendringene.
Detteinnebærerat bådefylkeskommunenog f ylkesmannenhar et ansvarfor veiledningog
bistandoverfor kommunenemedhensyntil helhetlig og regionaltkoordinertklimaarbeid–
blant anneti det kommunaleplanarbeidet
.
Miljødirektoratethar ansvarfor to nasjonaletilskuddsordningerpå klimaområdetsom er rettet
mot kommuneneog fylkeskommunene
:
Tilskudd ti l kommunaleklimatiltak (Klimasats) har som formål å fremme klimatiltak i
kommunerog fylkeskommunerved å støtte prosjektersom medvirker til å redusere
utslipp av klimagasserog omstilling til lavutslippssamfunnet(102,5 mill. kroner i
2018).
Tilskudd ti l klimatilpasning i kommunenehar som formål å styrke kommunenesarbeid
med klimatilpasning gjennom kunnskapsoppbyggingog utredning av klima tilpasningstiltak (6,4 mill. kroner i 2018).
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13.2.4 Friluftsliv
Fylkesmannens
oppgaverinnenforfriluftsliv er, foruten å væreinnsigelsesmyndighet,
knyttet
til Skjærgårdstjenesten
og til statlig sikredefriluftsområder.Fylkesmannenivaretarstatens
grunneierinteresser
på de statlig eidefriluftsområdeneog statensrettigheterpå de sikrede
områdenesom statenikke eier. Oppgaveneknyttet til Skjærgårdstjenesten
og til de statlig
sikredefriluftslivsområdeneoverførestil fylkeskommunenefra 2020,som del av regionreformen.78
Kommuneneutarbeideratferdsregleretterfriluftsloven §15 som fylkesmannenstadfester.
Som et ledd i redusertstatlig styring, vil dennebestemmelsen
bli opphevet,jf . Meld St 14
(2014 2015)Kommunereformen
– nyeoppgavertil størrekommuner
, og Stortingets
behandlingav denne.Fylkesmanneni Oslo og Akershushar oppgaverknyttet til forvaltningen
av Marka i tråd med markaloven,inkludert å gi tillatelser,legalitetskontrollog klagebehandling.
Fylkesmannenhar ogsåi oppdragå rådgi og veiledekommuneneblant annetmed hensyntil
utvikling og gjennomføringav planersom ivaretarfriluftsverdier og allemannsretten.
Fylkeskommunenskal ivaretafriluftsliv i plansaker,bidra til motiveringav befolkningentil
friluftsliv (blant annetgjennomegnetilskuddsordninger),væretalsmannfor allemannsretten
og motivatorfor kommuneneinnenforplanleggingog ivaretakelseav grøntstruktur,markaområderog andrefriluftslivsområder.Fylkeskommunenoppfordrertil og samarbeidermed
kommuneneog interkommunalefriluftsråd om å fremmesøknaderom sikring av frilufts områdertil Miljødirektoratet.Fylkeskommunengir vurderingtil Miljødirektoratettil søknader
om nye sikringerav friluftslivsområder, og forvalter statligetilskuddsordningertil tilretteleggingog opparbeidingav friluftslivsområderog til friluftslivsaktivitet. Fylkeskommunen
skal ogsåfølge opp kommunerog friluftsråd når det gjelderstatlig sikredefriluftslivsområder,
herunderkoordinereog værepådriverfor arbeidetmed forvaltningsplanerog tiltaksplanerfor
de sikredeområdene.
Kommunensoppgaverinnenforfriluftsliv er blant annetfastsettelseav lokale forskrifter, oppfølging av ulovlige tiltak, drift og forvaltning av kommunalefriluftsområderog statlig sikrede
friluftslivsområder,innvilgning av tillatelsetil avgiftsinnkrevingog sperringav områder.
Miljødirektoratethar flere tilskuddsordningertil friluftsformål (kap. 1420 post 78) som retter
segmot kommuner,interkommunalefriluftsråd, lag og organisasjoner:
Tilskudd til friluftsaktivitet (52,5 mill. kroner i 2018). Fylkeskommuneneforvalter
deler av ordningenetter retningslinjer fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet fordeler
midler til nasjonaletiltak, mensfylkeskommunenefordeler midler til lokale og
regionaletiltak.
Tilskudd til friluftsaktivitet for personermed innvandrerbakgrunn(10 mill. kroner i
2018). Miljødirektora tet forvalter ordningen.Ordningengir kun tilskudd til sentralleddet i nasjonaleorganisasjonerog til organisasjonersom dekker flere fylker.
Fylkeskommunenehar ingen rolle i forvaltningen av midlene.
Tilskudd til tiltak i statlig sikredefriluftsområder (44 mill. kroner i 2018). Fylkeskommunenforvalter ordningenetter retningslinjer fra direktoratet, der fylkesvise
rammer tildeles basertpå innkomne søknader.
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Jf. Innst. 377 S (2015 2016) og Innst. 385 S (2016–2017).
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Kulturdepartementet
forvalter følgendeordning:
Spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshyttersom fikk tildelt 19 mill.
kroner i 2017 i forbindelse med fordeling av spilleoverskuddfra Norsk Tipping AS.
Fylkeskommunenhar ingen rolle i forvaltningen av midlene.
13.2.5 Forurensning
Mye av regelverketom forurensninghar sitt utspringi EU-/EØS-regelverk.Mangeav saksområdenehar ogsåselvbærende
krav i forskrifter etterforurensningsloven.
Fylkesmannens
oppgaverer i hovedsakknyttet til oppfølgingav næringsvirksomhetog arbeidmed opprydding i forurensetgrunnog sjøbunn.Innholdet i oppgaveneer pregetav kontroll og
omfatterblant annetkonsesjontil utslipp. Fylkesmannenhar ansvarfor å settemiljøkrav,
gjennomklagesaksbehandling,
lovlighetskontrollog tilsyn. Kommuneneer myndighetinnenfor storedeler av avløpsområdetog på deler av avfallsområdetslik som forsøpling.Fylkeskommunenhar i dag ingen oppgaverinnen forurensningsområdet.
13.2.6 Motorferdsel
Reguleringenav motorferdseli utmarker fastsatti lov og sentraleforskrifter. Kommunene
har myndighettil å gi dispensasjo
ner og tillatelser på de aller flesteområdeneknyttet til
motorferdseli utmark. Fylkesmannens
oppgaverer primærtknyttet til veiledningoverfor
kommuneneog oppfølging og kontroll med kommunenespraktiseringav motorferdselregelverket,herunderutøvel ovlighetskontrollav dispensasjonsvedtak
som fattes.Fylkesmannener ogsåklagemyndighetfor vedtakfattet i kommunene.

13.3 Utvalgets vurderinger
13.3.1 Generelle vurderinger
Felteter underlagtet sammensattlov- og forvaltningssystemmeden kompleksfordeling av
kompetansepå tvers av sektororganerog mellom statlige,regionaleog lokale beslutnings
nivåer.I vurderingenav hvilke oppgaversom kan overførestil fylkeskommunen,er det flere
hensynsom må veiesopp mot hverandre.Det enegjelderoppgavenseventuellelovforankring
og hva konkretsom er gjenstandfor lovregulering.Er det en art, et prinsipp eller et hensyn
som evt. skal ivaretaspå ulik måte– avhengigav regionalkontekst?Eller er oppgavenet
nasjonalthensynsom skal ivaretaslikt, og i størstmulig graduavhengigav regionalkontekst?
Det andregjelderi hvilken gradoppgaveutførelsen
bør sesi sammenheng
med– og vil
påvirkesav – andreoppgaverhosfylkeskommunenog temai en regional plan. Utvalgets
hovedtilnærminger – slik Stortingsflertallethar framhevetblant anneti Innst. 377 S (2015
2016)– at fylkesmannensansvari utgangspunktetskal væreknyttet til tilsyn, kontroll, klage
og beredskap.Dettemedførerat forvaltningsoppgaverog ansvarfor tilskuddsordningeri
utgangspunktetbør væreet regionaltfolkevalgt ansvar.Ansvarfor veiledningsoppgaver
må
vurderesi det enkeltetilfellet og leggestil det organetsom har tilgrensendeoppgaver.
Oppgavefordelingen
mellom fylkesmannenog fylkeskommunener overlappendepå flere
fagområderi klima- og miljøforvaltningen.Å samleoppgaveporteføljen
og kompetansenkan
væreet poengi segselv, bådefor å bidra til sterkerekompetansemiljøer,
gi størreeffektivitet i
oppgaveløsningen,
og for å gjøreansvarsdelin
gentydeligereog mer forutsigbarfor publikum.
Flereoppgaverkan i prinsippetutføresav bådefylkesmannenog fylkeskommunen,men valg
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av ansvarligforvaltningsnivåvil ha implikasjonerfor hvilken rolle det andreforvaltningsnivået skal ha. Behovetfor og gevinsteneav å ryddei ansvarsdelingen
må tilleggesvekt i
vurderingene.
Hvilket geografisk nivå er hensiktsmessig for å ivareta klima- og miljøoppgavene?
Klima- og miljøoppgavenealleredeorganisertfylkesvis. En overføringav ansvarfra fylkesmannen til fylkeskommuneninnebærerikke endringeri geografisknivå for oppgavene.Ny
fylkesstrukturvil bidra til å styrke kompetansenog kapasitetentil fylkeskommunenesammen
liknet med i dagog mer funksjonellefor eksempelverneområdeforvaltning.
Det forutsetter
imidlertid mekanismerfor å ivaretaområdersom nødvendigvismå sesi et nasjonalt
perspektiv.
Bør klima- og miljøforvaltningen tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges regionalpolitiske prioriteringer?
Overføringav et størreansvartil fylkeskommuneninnebærerat det kan åpnesopp for
regionaleulikheteri forvaltningenpå en del områderi klima- og miljøforvaltningen.På store
delerav klima- og miljøområdeter det alleredei dag en betingelsefor god forvaltning at
oppgavenevurderesi en regionalkontekst.
Samtidiger mye av klima- og miljøfeltet er underlagtnasjonaleog internasjonaleføringer.
Handlingsrommeter derfor snevert.Isolert setttaler dettefor at storedeler av miljøvernforvaltningenpå regionaltnivå forbli r statlig, jf. retningslinje5 for oppgavefordelingen.
Men
det er ikke nytt for verkenkommunereller fylkeskommunerå forholdesegtil tydelige
nasjonaleføringerinnenformangesektorområder.En overføringforutsetterat fylkeskommunenmå innrettesegetter strengstatlig styring og reguleringpå flere av fagområdene.
Pånoenområdervil det ikke værenoe regionalthandlingsrom.
Med et tydelig ansvarfor og mandattil å ivaretanasjonaleog internasjonaleverdier,kan
fylkeskommunenbyggeopp tilstrekkelig kompetanseog ta det gitte ansvaret.Det kan også
leggetil rettefor å stimuleretil størregradav lokal og regionalforståelseog akseptfor viktige
miljøpolitiske mål og oppgaverog dermedogsåfor samfunnsutviklingenregionalt.
Bør klima- og miljøområdet ses i et sektorovergripende perspektiv?
Miljø - og klimautfordringeneer sammensatte,
sektorovergripende
og tverrfaglige.
Realiseringenav mangeav klima- og miljømåleneer avhengigav at de integreresog ivaretasi
alle sektorerog på alle forvaltningsnivåer.De nasjonalemiljømålene,med blant annet
forankringi internasjonalemål og forpliktelser,leggerpremisserfor sektorersom påvirker
areal- og ressursbruken.
Dette gjelderområdersom samferdsel,næringsutvikling,landbruk,
by- og tettstedsutvikling – områderder fylkeskommuneni daghar et sentraltansvar.Mange
av de nasjonaleklima- og miljømålenerealiseresi møtetmedøvrig sektorpolitikk og tverrsektorielleproblemstillinger.Det er behovfor avveiningmellom ulike hensynut fra bådeden
lokale, regionale,nasjonaleog internasjonalekonteksten.
Norsk klima- og miljøpolitikk er forankretgjennomminst 14 ulike lover. Mangeav dissehar
betydningfor hvordanarealerdisponeres.Plan- og bygningslovensplansystemer ment å være
en fell esarenafor samordningav sektorerog interesser.Det regionaleplannivåeter den
arenaensom er bestegnetfor å kartleggeog vurderestatligesektorinteresser
og regionale
hensynut fra en bredehelhet.Intensjonenmed plan- og bygningslovener nettoppat regionale
planprosesser
skal fungeresom et felles møtepunkti forvaltningen,slik at det regionaleplannivåetdanneret felles grunnlagfor bådestatlig, regionalog lokal gjennomføring.
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Flereav miljømåleneer ikke lovfestet, mensklimamålenenå er l ovfesteti dennye klimaloven. Utvalget menerdet er av avgjørendebetydningfor politikkområdetat måleneintegreresi planerfor øvrige fylkeskommunaleoppgaversom for eksempelsamferdsel,kulturminner,planleggingog arealforvaltning.Klima og miljø må sesi et sektorovergripende
perspektiv.Ut fra retningslinje4 for oppgavefordelingen
bør områdetsamorganiseres
med og
ligge som premissfor øvrigefylkeskommunaleoppgaver.
En overføringav et størreansvarpå klima- og miljøområdetvil gi potensialfor en mer helhetlig tilnærmingtil regionalutviklingspolitikk, og vil ogsåkunnebidra til å styrke hensynet
til klima og miljø i den regionaleplanleggingen.Avveining mellom ulike hensynvil i større
gradunderleggespolitisk vurderingog vekst-vern vurderingeri ett organmed et helhetlig
ansvar.Faglig skjønnvil utøvesinnenforrammeneav politiske regionaleføringer.
Skal klima- og miljømåleneværepremissgivendefor areal- og ressursbruken,
menerutvalget
at ivaretakelsenav målenemå integreresi planlegging.En overføringav klima- og miljøoppgavenestyrkerkompetansenpå områdersom må væregodt integrerti regionalplanlegging.Fagansvargir et helt annetgrunnlagfor bådefaglig og politisk ansvarlighåndtering
av saksfeltet.
Overføringav et størreansvarpå klima- og miljøområdetvil styrkefylkeskommunensom
veilederog samarbeidspartner
for kommunene– bådei planleggingenog i enkeltsaker.Det
vil gi et mer helhetlig og integrertperspektivpå veiledning,dialog og samarbeidmed
kommuneneom klima/miljø – ved å samleansvaretfor planfagligveiledningog øvrige
ansvarsområder
som er gjenstandfor dialog mellom kommuneog fylkeskommune.
13.3.2 Spesifikke vurdering er
Artsforvaltningen
Ar tsforvaltningenreguleresut fra artenesspesifikkeegenart.Når det gjeldertruedearter
("rødliste-arter" som for eksempelde storerovdyrene)handlerdetteom å sikre at arten
overlever.Når det gjelderfremmedeorganismer("svartelistede"arter),er hovedmåletå
begrenseeller utryddeen art. I beggetilfeller gjelderdetteuavhengigav regionalkontekstog
varierenderegionaleplaner.Artsforvaltningener underlagtsterkenasjonalereguleringerog
isolert setttaler det for at fylkesmannenfortatt bør ha hovedansvaret
på detteområdet,jf .
retningslinje5 for oppgavefordelingen.
Samtidigskal det presiseresat ogsåfylkeskommuner
(og kommuner)forholder segtil tydeligenasjonaleføringerpå mangeområder.Fylkeskommunenekan (som fylkesmanneni dag) i nnrettesegetterstrengstatlig styring og
reguleringinnenforartsforvaltningen.
Forvaltningenav ulike arterer i dagdelt mellom fylkesmannen,fylkeskommunenog
kommunene.En samlingav de regionalekompetansemiljøene
for artsforvaltningvil kunne
forsterkeog forenkleforvaltningenpå områdetog forvaltningenvil kunneseulike arterbedre
i sammenheng.
Det taler for å samlekompetansemiljøene
i én regionalmyndighet.Utvalget
menerdet samledeansvaretkan ligge til fylkeskommunen.Å samlerelaterteoppgaveri
sammeorgankan reduseredobbeltkompetanse
og dobbeltarbeidi forvaltningenog er i tråd
med retningslinje4 for oppgavefordelingen.
Villreinforvaltning er en oppgavesom klart griper over i andreoppgaveområder,
som landbruk og arealforvaltning. For bedreå kunneseslike oppgaveri sammenheng,
menerutvalget
at oppgaversom ikke har en kontroll- eller tilsynsfunksjon,bør leggestil det regionalefolkevalgtenivået.
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Utvalget menerforvaltningenav rovvilt kan håndteresav et folkevalgt regionalt organ,men
det fordrer nasjonalstyring på området.Med et fylkeskommunaltansvarmå det legges
nasjonalerammersom angir nivå på bestandav rovdyr – nasjonaltog eventueltper fylke. Det
regionalehandlingsrommetligger da over det statligeminstenivået og vil i hovedsakvære
knyttet til utbredelsesområde.
Dettegir rom for avveiningermellom bestand/utbredelse
og
næringsinteresser
ut fra regionaleforutsetningerog muligheter.De regionalerovviltnemndene
beståendeav fylkespolitikere,og som nå oppnevnesav Klima- og miljødepartementet
etter
forslagfra de berørtefylkeskommunene,vil meddettebli unødvendige.
Å samledenregionaleartsforvaltningenvil ogsåinnebæreen forenkling for kommuneneog
andrebrukeresom i dag må forholdesegtil to instanser.Forvaltningenav trua arterog naturtyper kan styrkesved å integreresbedrei regionalplanleggingog i fylkeskommunenes
planfaglige veiledningav kommunene.Samtidigmå en fylkeskommunalforvaltning på området
foretasinnen gitte nasjonaleog internasjonaleføringer.
Verneområdeforvaltningen
Verneområdeforvaltning
byggerpå et prinsipp om verneverdieri stedsspesifikkeområder,
som må forvaltesulikt avhengigav geografiskkontekst.Verneområdene
i Norgeer av ulik
karakter.Det er ikke snakkom forvaltning av en spesifikkart, menom ulike geografiske
områdersom "representerer"det sammensatte
"norsk natur". Samtidigskal forvaltningenogså
ivaretaenkeltarteri tråd med bestemmelsene
om forvaltningenav disse.
Utvalget meneransvaretfor å utarbeideverneforslagkan ivaretasav regionaltfolkevalgt nivå,
bådefordi fylkeskommunenehar erfaringmed å samordne ulike aktørerog interesser,som
regionalplanmyndighet,og fordi detteer et arbeidsom gir rom for regionaltpolitisk skjønn.
Arbeidet har ogsågrenseflatermot regionalplanleggingog kulturminneforvaltning. Vedtak
om vern ligger i dag til regjering/Storting.Viktig forberedelsetil vern gjøresi dagav fylkesmannen.Oppgavenmed å gjennomføreen prosessfram mot forslagtil vern og vedtakav
vernebestemmelser
kan med fordel leggestil regionaltfolkevalgt nivå. Miljødirektoratet/
Klima- og miljødepartementet
vil fremdelesha ansvarfor å gi oppdragom utarbeidingav nye
verneforslag,og statenvil fortsattbeslutteom endeligvernevedtak.Utvalget menerdermed
statenvil kunnesikre det nasjonale/inter
nasjonaleperspektivetmed hensyntil fordeling av
verneområderselv om ansvaretfor utforming av verneforslagog forvaltningsplanerleggestil
fylkeskommunen.
Utvalget menerat nasjonalpark
-/verneområdestyrenes
forvaltningsansvarbør videreføres.Det
betyr at bådefylkeskommunenog berørtekommunerdeltari dissestyrenesom bør ledesav
fylkeskommunen.Videreføringenav styrenebidrar til at bådekommunerog fylkeskommuner
involveresi styringenav verneområdene.
Ansvaretfor verneområdene
som i dagforvaltesav
fylkesmannen,overførestil fylkeskommunensom forvaltningsmyndighet.Fylkeskommunen
vil dermedogsåfå ansvarfor oppfølging,veiledningog rådgivningav nasjonalpark
-/verneområdestyrer,og for ansettelseav nasjonalpark
-/verneområdeforvaltere
som vil fungeresom
sekretariatfor det enkeltestyre,slik som i dag.Utvalget understrekerat en fylkeskommunal
forvaltning og styrenemå ivaretade nasjonaleføringenefor de ulike verneområdene.
Forvaltningsansvaret
for verneområdersom i dagligger til kommuner,bør forbli uendret.
Utvalget meneren overføringav ansvaretfor verneområdene
ogsåkan styrke regionalplans
rolle i forvaltningenav tilhørenderand-/hensynssoner
omkring verneområdene.
Det vil gjøre
det enklerefor eksempeli forvaltningenav utmarksområdene,
ved at ivaretakelseav vedtatte
verneverdierkan sesi sammenheng
med nærings-, frilufts - og andrebruksinteresser
utenfor
verneområdene,
og som kan påvirkeivaretakelsenav de vernedeområdene.Å samleansvaret
hosfylkeskommunenkan slik bidra til bedreavveiningmellom ulike interesser– på tvers av
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kommunegrenser.
Utvalget vektleggerat dettevil kunnegi størreforutsigbarhetfor
kommuner,innbyggereog næringsliv med hensyntil utmarksforvaltningen.
Vannforvaltning
Det er et uttrykt mål at vannforvaltningeni Norge skal værehelhetligog at fokus skal rettes
" der vannetrenner" . Ambisjonenom helhetligvannforvaltninger grunnentil at arbeidetmed
vannforskriften i dag er forankreti regionaleplaneretterplan- og bygningsloven.Vannforvaltning og de nåværendevannforvaltningsplanene
omfatterflere samfunnsområder,
herundernaturvern,forurensing,landbruk,klimatilpasning,vannkraftog næringsutvikling.
Forvaltningenberørerdermednødvendigvisflere statligesektormyndigheter,
fylkeskommuner,kommuner,næringslivog frivillige organisasjoner.Det bredeperspektivet,
herundervekst-vern-vurderingerog forvaltningsoverskridende
tilnærming,innebærer
samordning av ulike sektorhensyn.
Dagensorganiseringav vannforvaltningenmedførerat avveiningerog skjønnsvurderinger
som er nødvendigefor omforentplan for forvaltningeninnenvannregionene,underlegges
direktefolkevalgt innflytelse.Samtidigskal de regionalevannforvaltningsplanene
godkjennes
av Klima- og miljødepartementet
– noe som sikrer ivaretakelseav de nasjonalemålsettingene,
samtidigsom det styrker planenesvirkning overfor øvrigeberørtesektorer.
Utvalget menerregjeringensforslagom å frakoblede regionalevannforvaltningsplanene
fra
plan- og bygningsloven,og å flytte ansvaretsom regionalvannmyndighetfra fylkeskommunene til statlig nivå, er i motstrid til bådeintensjonenmedplan- og bygningslovensom
en samordningslovog målet med regionreformen.
Intensjonenmedplan- og bygningslovener at loven skal væreen "felles arenafor sektorerog
interesser"79 og er slik settkonstruertfor å væreen felles arenafor alle hensynsom er nedfelt
i ulike sektorlovereller forskrifter. Utvalget menerdet gjennomplansystemeter fullt mulig
for departementene
å sikre sitt ansvarfor forsyningssikkerhetfor elektriskkraft og sitt ansvar
med å følge opp EUs vanndirektiv.Dagenssystemmedregionaleplaneretterplan- og
bygningslovenforutsetter at nasjonalemyndighetermedvirkeri regionaleplanprosesser,
nettoppfor å sikre at nasjonalehensyn(lover, internasjonaleforpliktelseretc.) ivaretasi
planene,jf . kapittel 23 om regionalplanlegging.Det finnesogsåen sterk "sikkerhetsventil"i
innsigelsesordningen
- for å sikre at så skjer. Nestenalle regionaleplaneri dagivaretarpå
ulike måternasjonaleinteresserog hensyn(somofte har sitt utspringi internasjonale
forpliktelser)– i tillegg til regionalehensyn.
Utvalgetser med bekymring på at oppgavertas ut fra plan- og bygningsloven.Det er nå uklart
hvordanregjeringenser for segkoblingenmellom et nytt vannforvaltningssystem
og
kommunaleog regionaleplaneretterplan- og bygningsloven.Utvalget menerdetteer en
svakhet,all den tid måloppnåelsen
til vanndirektivetog vannforskrifteni stor grader
avhengigav hvordankommunenefremoverspiller ut sin arealplanmyndighet
og generelle
planmyndighet.Farener i tillegg at man ved å lage mangeslike systemerpå sidenav plansystemet,neppefremmerhensynsom forenkling og effektivitet.

79

NOU 2003: 14, NOU 2001: 7 og Ot.prp.nr. 32 (2007–2008).
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Utvalget vil framheveat gjennomførtestudierog evalueringerav de regionalevann80
forvaltningsplanprosessene
viser positive samordningseffekter.
De regionalevannforvaltningsplaneneetterplan- og bygningslovenhar fungertsom en arenahvor sværtulike
hensynog sektormyndighetermøtes,og det på et politikkområdesom ikke er blitt setti
sammenheng
tidligere i Norge(påvirkning på vann).Planprosessene
har hatt åpenhets
- og
involveringskravknyttet til seg,og aktøreneoppleverat arbeidethar tilført et mer helhetlig
perspektivpå vannforvaltningen.Det er mye som tyder på at den nye vannforvaltningenhar
ført til bedresamordningpå tversav ulike sektormyndigheter– og dermedgitt grunnlagfor en
helhetligpolitikk for alt som påvirkerøkologiskstatuspå vann.
Et klart flertall i alle aktørgruppenerapportererom at vannforvaltningsarbeidet
har ført til
informasjons-, erfarings- og kunnskapsdeling,og at arbeidethar ført til utvikling av felles
81
virkelighets- og problemforståelse.
Samtidiger det behovfor å styrke dettehelhetlige
perspektivet.Utvalget menerdettetilsier videre arbeidinnenforplan- og bygningslovens
helhetsperspektiv,
fremfor et snevrerevannmiljøperspektivgjennomnaturmangfoldloven.
Mulighetentil å nå miljømålenefor EUs vanndirektivavhengeri stor grad av kommunenes
generelleplanleggingog politikk, spesieltkommunenesarealforvaltningog vann- og avløpspolitikk. Vanndirektivetog vannforskriftenunderstrekeri tillegg behovetfor deltakelsefra
lokale og regionalemyndigheter,samtbreddeltakelsefra allmennheten.
I behandlingenav regjeringenforslagtil regionreform,ba Stortingetom at fylkeskommunene
82
styrkessom regionalesamfunnsutviklere.
Ekspertutvalgeter nedsatt etteranmodningfra
Stortingetfor å vurdereytterligerenye oppgaverog ansvartil fylkeskommunenesom kan
byggeopp om dennerollen. Utvalget finner det dermedunderligat regjeringensamtidig
foreslåren sentraliseringav vannregionmyndigheten
fra f ylkeskommunalttil statlig nivå. I
høringsnotatetfra KLD siesdet at fylkeskommunene" ikke lengerkan påleggesnoenformell
rolle i arbeidet". 83
Forslageter ikke i tråd med signalenesom gis i Meld. St. 22 (2015 2016),der regjeringen
understrekerat gjennomføringav nasjonalpolitikk kreveravveiningerbådepå lokalt og
regionaltnivå. Regjeringensier i meldingenat regionalplanleggingskal ta tak i sektoroverskridendeutfordringerog oppgaver.Disseskal underleggespolitisk avveiningog
prioritering. Regionalplanlegginger nettoppment å tilpassenasjonalpolitikk – og de
internasjonaleforpliktelsenesom er innarbeideti nasjonalpolitikk – til lokale og regionale
forhold, gjennomå involverestatligesektormyndigheteri prosessene.
Klima og klimatilpasning
Klimatilpasningog reduksjonav klimagassutslipper en av de størsteutfordringenesamfunnet
i dagstår ovenfor.Det er et komplekstog grenseoverskridende
problemder ingenspesifikk
sektoreller aktørhar hovedansvaret.
Ivaretakelseav klimamåleneer derfor i all hovedsaket
spørsmålom samordning– og ikke minst avveining– mellom ulike sektorerog interesser.
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Hanssen,Hovik og Hundere(2014) Den nye vannforvaltningen– nettverksstyringi skyggenav hierarki,
Norsk statsvitenskapelig
tidsskrift, 30 (3), 155-177. Hovik and Hanssen(2015) The impact of networkmanage
ment on multi-level coordination,Public Administration, Vol. 93, No. 2, 506–523. Hanssen,Hovik, Indsetog
Klausen(2016) Sammenom vannet?Erfaringerfra vannforvaltningenetter EUs vanndirektiv.Oslo: Norsk
institutt for vannforskning2016 s.169.NIBR-rapport(22). Sundnes,Hanssen,Barkved,og Langaas(2017)
Helhetlig planleggingi vannregionGlomma.Erfaringerfra planprosessen
2010-2016 og innspill til nesteplanperiode.Oslo: Norsk institutt for vannforskning2017 s.64.NIVA -rapport(7197).
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Hanssen,Hovik, Indsetog Klausen(2016) og Sundnes,Hanssen,Barkved, og Langaas(2017).
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Jf. Innst. 377 S (2015-2016)og Innst.385 S (2016–2017).
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KLD 2017.Høringsnotat- Forslagtil endringeri naturmangfoldlovenog vannforskriften,datert5.10.2017.
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Når politiske avklaringermellom sektorinteresser
ikke gjøresnasjonalt,skyvesansvaretfor
samordningog avveiningned til regionaltog lokalt nivå.
Kommunerog fylkeskommunerhar et sentraltansvarpå klimaområdet.Samtidiger de ikke
bedt om å ta ansvarog fastsettetydeligemål med hensyntil for eksempelreduksjonav klimagassutslipp.Fylkesmannens
ansvarpå klimaområdeter ikke lovregulert.Det er ogsået hensyn
som er vanskeligå regulerei lov.
Med den nye klimaloven er Norgesklimamål for 2030 og 2050 lovfestet,og ifølge loven skal
regjeringenrapportereårlig til Stortingetom blant annetutvikling i klimagassutslippog
utslippsfremskrivninger.Lovforslageter en nyskapningi norskrett. Det lovfesterat Norge
skal redusereklimagassutslippene
med minst 40 prosenti 2030 sammenlikne
t med1990.For
2050 er måleten reduksjonav klimagassutslippene
med80 til 95 prosenti forhold til 1990.
Utvalget menergjennomføringenav målsettingenei klimaloven vanskeligkan nåsuten et
styrketregionaltapparatsom gis et tydeligeremandatog oppdragi oppfølgingenav loven.
Utvalget menerbådegjennomføringenav klimaloven og hensynettil klimatilpasningmå være
en integrertdel av regionalplanlegging.I dag søkerbådefylkeskommunen og fylkesmannen
å initiere samarbeidog samordnetinnsatsfor klima og klimatilpasningi det enkeltefylke.
Utvalget meneren tydeliggjøringav fylkeskommunenes
ansvarpå klimaområdet,blant annet
som ledd i rollen som regionalplanmyndighetog veileder overfor kommunene,vil styrke
klimaarbeidet.Gjennomgående
integreringav klimaperspektiveti kommunalog regional
planlegging er avgjørendefor lokal og regionalutslippsreduksjonog lokalsamfunnenes
tilpasningtil klimaendringer.Med mer forpliktenderegionaleplaner,jf . kapittel 23, vil
regionaleareal- og transportplanerstyrkessom virkemiddel for implementeringav klimaloven. Dette forutsetterimidlertid at det sendestydeligesignalerog forventningerfra staten
om dette.
Rapporteringskravet
ti l Stortingetvil gi behovfor tydeliggjøringav klimakonsekvenser
av
tiltak og prioriteringerogsålokalt og regionalt.Tallfestingkan i segselv bidra til større
bevisstgjøringog helhetlig integreringav klimamålenei kommunalog fylkeskommunal
virksomhet. Det vil ogsåbli behovfor overvåkningav utviklingen gjennomrapporterings
rutiner. Fylkeskommunene
kan tenkeså få en rolle i å overvåkeutviklingen i fylket i forhold
til klimamålene.
Gitt eksisterendeog forventedealvorlige konsekvenserav klimaendringerer det særligviktig
med effektiv forvaltning og rådgivningpå detteområdet.Det er minst åtte etaterpå sentralt
nivå som har delansvar,mensdet på regionaltnivå er delt ansvarmellom fylkesmannenog
fylkeskommunen.Å samleveiledningsoppgaven
e til fylkeskommunenkan bidra til mer
helhetligveiledningoverfor kommunene,og at klimatilpasningblir bedreintegrerti
kommunenesplan- og utviklingsarbeid.
Kommunenehar et stort behovfor å henteinn ekspertkunnskap
som er relevanti planarbeidet
(geotekniskeundersøkelser,
kartleggingav biomangfold,hydrologiskeundersøkelser,
limnologiskeundersøkelser).
Kommunenetrengerå styrke sin bestillerkompetanse
innenfordisse
områdene,i og med at de sjeldenhar slik kompetanseinnenforsin organisasjon
. Utvalget
menerfylkeskommunensveiledningsrollebør videreutviklesmedhensyntil å kunnestøtte
kommunenei deresklimaarbeid.
Utvalget menerfylkeskommunenogsåbør tilføres økonomiskevirkemidler på klimaområdet.
Miljødirektoratetstilskuddsordningerrettetmot kommunenebør overførestil fylkeskommunen.Det kan gi bedreforvaltning om ordningenesamordnesmed lokalt og regionalt
planarbeidpå klimaområdet.
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Friluftsliv
Ivaretakelseav og tilretteleggingfor friluftsinteresseneforutsetterlokal kunnskapog
differensierttilnærming.Fylkeskommunenhar alleredeen sentralrolle innen friluftsområdet
som blir ytterligerestyrket ved overføringav ansvarfor Skjærgårdtjenesten
og statlig sikrede
friluftsområder.Fylkeskommunenhar et veilednings- og oppfølgingsansvar
overfor både
kommunerog organisasjoner,og forvalter tilskuddsmidlerpå området.Utvalget ser ikke hensiktenmed at bådefylkeskommuneog fylkesmannveilederog følger opp kommunenemed
hensyntil friluftsliv og ivaretakelsegjennomplanlegging.Fylkeskommunene
har et generelt
planfagligveiledningsansvar
overfor kommunene,og friluftsliv blir et naturlig elementi dette
arbeidet.Utvalget menerde regionalefriluftsoppgavenebør samleshosfylkeskommunen.
Ulike tilskuddsordningerbør sesi sammenheng
ut fra lokale og regionaleforutsetningerog
behov.Utvalget menerovenfornevnteordningerbør overførestil fylkeskommunenei sin
helhet.Dettevil gi fylkeskommuneneet størreansvarfor helefriluftsfeltet. En overføringi
form av økt rammetilskuddvil gi mulighettil selv å vurderekriterier for tildeling og videre
styrkesamordningav midler og tiltak innen friluftsliv, idrett og folkehelse.
Forurensing
Forurensingreguleresut fra stoffenesspesifikkeegenart.Det er hensynettil utslippenes
skadevirkningsom styrerlovgivningen.Dette er et hensynsom skal gjeldeuavhengigav
regionalkontekstog regionaleplaner.Det er hensynsom ikke påvirkerfylkeskommunenes
evneog mulighet til å utøvesin samfunnsutviklerrolle.Utvalget menerderfor det er gode
grunnerfor at fylkesmannenfortsattskal ha hovedansvaret
på detteområdet.
Motorferdsel
Etter utvalgetsvurderingbør veiledningog rådgivningav kommunenepå dettefeltet leggestil
fylkeskommunen.Områdetbør sesi nærsammenheng
med blant annetartsforvalting,verneområdeforvaltingog ivaretakelseav andrefriluftsinteresser.Veiledning på detteområdetbør
ogsåsesi sammenheng
medfylkeskommunenes
ansvarfor planfagligveiledningav
kommunene.Fylkesmannenopprettholdersitt ansvar som klageorganpå området.

13.4 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårå overførefylkesmannensansvarinnennaturforvaltning(artsforvaltningog
verneområdeforvaltning),
friluftsliv og klima/klimatilpasningi sin helhettil fylkeskommunen.
Fylkesmannens
innsigelsesmyndighetknyttet til sektoransvaret
overførestil fylkeskommunene. Relevantetilskuddsordningersom i dag forvaltesav Miljødirektoratetforeslåsogsåoverført til fylkeskommunen.Veiledningsansvaroverfor kommunenemed hensyntil motorferdsel
i utmark foreslåsoverført til fylkeskommunen.
Utvalget menerdet vil værerelevantå gi fylkeskommuneneet regionalsamordningsansvar
på
klimaområdeti oppfølgingenav den nye klimaloven.
Klage, kontroll og tilsynsoppgaverinnenfordisseområdeneoverføresikke og bør fortsatt
ivaretasav fylkesmannen.Utvalgetmenerdet ikke er aktuelt å overføreansvarpå
forurensningsområdet
til fylkeskommunen.
Utvalget menerden foreslåtteoverføringen av ansvartil fylkeskommunenemedførerbehov
for et tonivå-innsigelsesinstitutt.Miljødirektoratetbør gis innsigelsesmyndighet
på fagområdenesom overføres– ettermodell av hva Riksantikvarenhar på kulturminneområdet.
Utvalget menerogsåat Miljødirektoratetbør etableresegsom en faglig og aktiv støttespiller
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overfor fylkeskommunenemedhensyntil kompetanse,rådgivningog andrestøttefunksjoner–
slik Riksantikvareni dagfungererpå kulturminneområdet.

14 Ressursforvaltning
Ressursforvaltninghandlerom mulighetenfor å utnyttenaturressurser
for næringsutvikling.
Samtidig handlerdet om forvaltning av fornybarenaturverdieri et bærekraftigperspektiv– og
ivaretakelseav ikke-fornybarenaturressurser
i tråd med nasjonalemål om bevaring.I ressursforvaltningenavveiesmåleneog ønskeneom vekst og vern i en lokal og regionalkontekst.
Vurderingav spørsmåletom utnytting av naturressurser
til næringsformålinnebærerå belyse
og vurdereulike hensyn,verdierog konsekvenseropp mot hverandre– innenforrammeneav
nasjonalemål, lokale og regionaleforutsetningerog økonomisklønnsomhet.Myndighettil å
vurdereog avgjørespørsmåletom konsesjontil utnytting av ulike naturressurser
er i dag lagt
til ulike direktorater.Direktorateneinneharulik fagspesifikkkompetanseog erfaring som
leggestil grunnfor konsesjonsb
ehandlingen.Det fattesofte vedtaketterulike lovverk i
tilknytning til en konsesjon.Ansvarfor kontroll og tilsyn overfor konsesjonsinnehaver
ligger
til de sammeorganene.Ressursforvaltningen
er i ulik gradunderlagtplan- og bygningsloven.
Utvalget har vurdertområdeneakvakultur,mineralutvinningog utbyggingav kraftressurser
og vurdertoppgavefordelingen
genereltog fylkeskommunenes
rolle på disseområdene.

14.1 Oppgavefordelingen

og forvaltningssystemet

14.1.1 Akvakultur
Akvakultur for laks, ørret og regnbueørretog for vannlevendeplanter(tare) omfattesav akvakulturlovenav 17. juni 2005.Fylkeskommunene
har siden2010 hatt ansvarfor å koordinere
behandlingenav akvakultursøknader
for laks, ørretog regnbueørretog fatte vedtaketterakvakulturloveni spørsmåletom konsesjon.Fylkeskommunene
fikk samtidigansvaretfor å
fremmeinnsigelserpå vegneav havbruksinteresser
i kommunalekystsoneplanprosesser
og
ansvaretfor de vurderingersom gjøresi henholdtil forskrift om konsekvensutredninger.
Behandlingenav akvakultursøknader
koordineresav fylkeskommunene,men involvererogså
kommunene,Mattilsynet,fylkesmannen,NVE, Fiskeridirektoratetog Kystverket,som alle
har vedtaksmyndigheti dissesakene:
Kommunenavklarer om tiltaket er i henhold kommunensarealplanog legger
søknadenut til offentlig ettersyn
Kystverket vurderer tiltaket etter havne- og farvannsloven
Mattilsynet vurderer tiltaket etter matloven (og dyrevelferdslovenhvis tiltaket for
eksempelkan berøreet eksisterendefiskeoppdrettsanlegg)
Fylkesmannenvurderer søknadenetter forurensingslovenog naturmangfoldloven
Fiskeridirektoratetvurderer om tiltaket berørereksisterendefiskerivirksomhet
NVE vurderer tiltaket etter vannressurslovendersomdet kreves uttak av ferskvann
I all hovedsakbehandlersektoretatene
akvakultursøknaden
parallelt.Etter forskrift om samordningog tidsfristeri behandlingenav akvakultursøknader
skal søknadenesom hovedregel
behandlesinnen 22 uker. En forutsetningfor denneti dsambisjonener at kommunalplanstatus
skal væreavklart før søknadensendessektoretatene,
og at den åpnerfor lokaliseringav akvakultur som omsøkt.Videre sendessøknadenetil kommunenefor kunngjøring,utleggelseog
offentlig høringparallelt med at sektoretatenemottarsaken.De flestestatligesektormyndig-
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hetenevil likevel ønskeå sede kommunaleuttalelsenei sakenfør de fatter vedtak.Fylkeskommunenvurderersøknadenog alle innkomnevedtakog innspill og gjør vedtakom å
innvilge eller avslåsøknaden.Prosedyrenmedførerat hver enkeltmyndighetvurdererden
enkeltesøknadut fra egetregelverkog innvilgning av søknadforutsetterpositive vedtaketter
de enkeltesektorlovene– i tillegg til avklart arealstatusmed hensyntil kommuneplan.Figur
14.1 viser forvaltningsregimetfor behandlingav søknaderom akvakulturfor laks, ørretog
regnbueørretog der tidsfristeri ulike fasersynliggjøres.

Figur 14.1 Dagens forvaltningsregime for akvakultur med laks, ørret og regnbue ørret 84

84

NFD Arbeidsgrupperapport
- Prosjekteffektiviseringav saksbehandling
av akvakultursøknader
(2017)
Side104 av 189

Når det gjelderakvakultur medtare,utføreri dag Nærings- og fiskeridepartementet
(NFD) de
oppgaverfylkeskommunenhar innen fiskeoppdrett.Departementethar nylig hatt forslag om
endringi oppgavefordelingen
på områdetpå høring.85 NFD foreslårat ansvaretfor å behandle
søknaderog beslutteom tillatelsetil akvakulturmed tareoverføresfra departementet
til
fylkeskommunene.Fylkeskommunene
blir da koordinerendeog besluttendemyndighetogsåi
dissesakene.
I 2015ble det vedtattet nytt forvaltningsregimefor justeringav produksjonskapasitet
der et
86
sentraltelementer inndelingav kysteni produksjonsområder. Kystener nå delt inn i 13
produksjonsområder.
Produksjonsområdene
skal fungeresom geografiskeenheterfor regulering av produksjonskapasiteten
på konsesjons/tillatelsesnivå.
Det er innført en handlingsregel
der miljøstatuseni produksjonsområdene
avgjørom næringensproduksjonskapasitet
skal
endreseller ikke. Det er lakselussom benyttessom indikator i førsteomgang.
Endringer i ansvarsdeling og myndighet har blitt prøvd ut og vurdert
Utfordringeni behandlingenav søknaderom akvakulturfor fiskeoppdretter at denskal
behandlesetter mangesektorloverog plan- og bygningslovenog der myndighetentil å fatte
vedtaketter de ulike lovverkeneligger til ulike organeri forvaltningen.Tidsbrukenog
"brukervennligheten"i søknadsbehandlingen
har lengeværten utfordring – som blant annet
har medførtutforming av forskrift som fastsetterspesifikketidsfristeri prosessen.
Ulike
alternativeforvaltningsmodellerer ogsåprøvdut og vurdert.
I perioden 2002 2006 ble Fiskeridirektoratets region Trøndelag delegert myndighet til å
behandleog fatte vedtaki såkalte"kurantesaker"om etableringog utvidelseav akvakulturlokaliteter for blant annetoppdrettav laks, ørretog regnbueørret.I tillegg til å fatte vedtak
med hjemmeli akvakulturlovgivningen,ble regionkontoreti Trøndelagaltsågitt fullmakt til å
fatte vedtakogsåetter forurensningsloven,
matlovgivningen,dyrevernloven, havne- og
farvannsloven.De klart viktigste positive effekteneved Trøndelagsmodellen
var raskere
saksgangog mer samledevurderinger.87 Saksbehandlingstiden
ble vesentligkorterefor de
sakenesom Trøndelagsforsøket
omfattet.Samordningenav saksbehan
dlingsprosessen
i
forsøketble genereltoppfattetsom sværtpositiv av brukerne.De opplevdeat kontaktenmed
saksbehandlerne
ble bedreog de ga uttrykk for å møteen mer helhetlig og effektiv stat.88
Direktoratererfarteat deresfagkompetanse
og vurderinger likevel var nødvendigei søknads
behandlingenog at ordningendermedikke medførteen effektiviseringsett fra deresståsted.89
Direktorateneserdet ogsåsom uhensiktsmessig
og vanskeligi praksiså skulle skille mellom
kuranteog ukurantesaker.Den såkalte"Trøndelagsmodellen"
har i forbindelsemedregion90
reformenblitt vurdert innført for fylkeskommunene.
Arbeidsgruppaforeslo ikke å gå videre
85

Jf. høringsbrevom endringerav forskrift av 22. desember2004 om akvakulturfor andrearter ennlaks, ørret
og regnbueørret– akvakulturmedvannlevendeplanterdatert07.09.17.
86
Meld. St. 16 (2014 2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett,og
Innst. 361 S (2014 2015).
87
Yttredal, Tangenog Moen Ouff (2008) En sammenligningav tre modellerfor å effektiviserebehandlingenav
akvakultursøknader.
Arbeidsrapportnr. 230. Møreforsking.
88
Fiskeridirektoratet(2006) Ny forvaltningsmodellhavbruk. Intern evalueringsrapport
av Trøndelagsmodellen
prosjektorganiserti regionTrøndelag2001-2006. Yttredal,Tangenog Moen Ouff (2008).
89
Arbeidsgrupperapport
- Prosjekteffektiviseringav saksbehandling
av akvakultursøknader.
Endeligrapport
datert18/1/2017.Interdepartemental
arbeidsgruppenedsattav nærings- og fiskeridepartementet.
90
Det har værtnedsatten arbeidsgruppemedrepresentanter
fra Samferdselsdepartementet,
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet,
Olje- og energidepartementet,
Klima- og miljødepartementet,
Landbruks- og
matdepartementet,
Helse- og omsorgsdepartementet
og Nærings- og fiskeridepartementet.
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med forslagetom å overføremyndighetfra sektormyndighetene
til fylkeskommunenei
kurantesaker,menforesloandreeffektiviserendetiltak.
I Prop. 84 S (2016 2017) konkluderte NFD med at delegering av myndighet i kurante saker
mestsannsynligikke ville gi noeneffektiviseringsgevinst.Departementetsier at sektormyndighetenevil måttebrukenestenlike mye ressurserpå å vurdereom sakener kurant,som
de gjør ved en ordinærsaksbehandling.
Når fylkeskommunenei tillegg skal væresaksbehandler,blir det potensielten økt ressursbruki behandlingenav sakene.NFD sier videre at
akvakulturnæringai dag er ei stor næring,medstor produksjonpå lokalitetaneog medein
omfattandetekniskinfrastruktur rundt seg.Mangeav vurderinganeer komplekseog krev god
fagleg innsikt på ei rekkjeområde.Dette taler for å ta vare på kompetanse
n somallereie ligg
hossektorstyresmaktene.
14.1.2 Mineralutvinning
Mineralutvinninger regulertav konsesjonettermineralloven, planavklaringetterplan- og
bygningsloven
, oftestreguleringsplan,og bestemmelser
i eller vedtaketterforurensningsloven. Driftskonsesjonetter minerallovenerstatterikke nødvendigetillatelseretter annet
lovverk. Lokaliseringog rammerfor mineraluttakavklaresgjennomkommuneplanens
arealdelog reguleringsplan.Avklaring etter plan- og bygningslovener en forutsetningfor
drift skonsesjon.Det er opp til tiltakshaverå sørgefor at alle nødvendigetillatelser er på plass.
Direktoratetfor mineralforvaltning(DMF) har et faglig overordnetnasjonaltansvarfor
mineralnæringen,gjennomforvaltning og oppfølgingav minerallovensbestemmelserom
leting, utvinning, drift, avslutningog tilsyn, herunderpåleggom sikring og om økonomisk
sikkerhetsstillelsefor oppryddingog gjennomføringav sikringstiltak.DMF ble oppretteti
1986 blant annetfor å samlekompetansenpå ett stedfor å skape et fagmiljø av kritisk
størrelsesom kunnesikre at saksbehandlingen
holdt tilstrekkelig høy kvalitet.
DMF tildeler undersøkelsesrett
og tillatelsetil prøveuttak,utvinningsrettog driftskonsesjoner
ettermineralloven.Tildeling av driftstillatelsertil mineralvirksomhet(konsesjonsbehandling)
er en av DMFs hovedoppgaver,
der hensyntil miljø, sikkerhetog bergfagligutvinning av
mineralforekomsterinngår.DMF vurdererom prosjektetfremstårsom gjennomførbart
økonomisk,om det leggesopp til en bergmessigforsvarlig drift og om søkerhar tilstrekkelig
kompetansefor drift av forekomsten.DMF settervilkår i forbindelsemed konsesjonen.
Eventuellevilkår kan berøreforholdetmellom et selskapsom søkerkonsesjonog andre
selskaperi sammekonsern.Vilk år kan tenkeså få virkning utenfordet områdetder mineraluttaketfinner sted,for eksempelved at deponeringav skrotsteinforegårutenforkonsesjons
området.
I reguleringsplanen
avklaresblant annetuttaketsstørrelse,eventuellekrav om skjermingfra
støy og innsyn, tiltak i randsonen,adkomst/transport,
istandsettingog etterbruk.
DMF f ører tilsyn med at undersøkelser
og uttak av mineralskeressursergjennomføres
forsvarlig og i tråd med godkjenteplaner,samtpåser at sikrings- og oppryddingspliktenblir
oppfylt.91 Somfagmyndigheti mineralsaker,skal DMF ogsåbidra til at mineralressurser
blir
ivaretatti plan- og utbyggingssammenheng.

91

Nærings- og fiskeridepartementets
tildelingsbrevtil Direktoratetfor mineralforvaltning(2017).
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Omfangetav sakerom driftskonsesjonhar økt de sisteårene.DMF mottok fem nye driftskonsesjonssaker
i 2010,mens det var 103 nye sakeri 2016.Direktoratethadde19 årsverki
2013,mensdet har økt til 34,8 årsverki 2016.92
14.1.3 Kraftutbygging
Olje- og energidepartementet
har det overordnedeansvaretfor kraftforsyningeni landet.
Norsk vassdrags
- og energidirektorat(NVE) har ansvaretfor å forvalte landetsvann- og
energiressurserog skal sørgefor sikker strømforsyningog å bedresamfunnetsevnetil å
håndtereflom- og skredfare.Utbyggingav kraftressurserreguleresetterulike lovverk alt etter
type og størrelsepå utbyggingene:vannressursloven,
vassdragsreguleringsloven,
energiloven
og plan- og bygningsloven.NVE og kommuneneer delegertmyndighettil å fatte vedtakom
konsesjontil kraftutbygging.Konsesjontil utbyggingav stor vannkraft(over 10 MW) vedtas
av Kongeni statsråd.
I 2010 fikk fyl keskommunene
myndighettil å fatte vedtakom konsesjontil vannkraftverk
under1 MW , men der NVE gjordedet forberedendearbeidetog skrev innstilling til fylkeskommunen.Fra 1. januar2018 er myndighettil å fatte vedtakom konsesjontil vannkraftverk
medinntil 1 MW overførttil kommunene.Ogsåansvarfor saksforberedende
arbeidleggesnå
93
til kommunene.
Tabell 14.1 Oversikt over vedtaksmyndighet og lovverk etter type kraftutbygging
Myndighettil å
fatte vedtak

Behandlesetter følgendelovverk

Kongeni statsråd

Vannressursloven
og vassdragsreguleringsloven

Småkraftverk
(1-10 MW)

NVE

Vannressursloven
og vassdragsregulerings
-loven
(dersomdet innebærerreguleringav vassdrag)

Mini - og mikrokraftverk
(<1 MW)

Kommunen

Vannressursloven

Vannkraftuten
konsesjonsplikt

Kommunen

Plan- og bygningsloven(reguleringsplan)

Vindkraft (opptil 1 MW og
inntil fem turbiner)94

Kommunen

Plan- og bygningsloven(reguleringsplan)

Vindkraft (over 1 MW)

NVE

Energiloven95

Sakstype
Stor vannkraft

Anlegg for vindkraft og vannkraftsom kreverkonsesjonetterenergiloven,vannressursloven
eller vassdragsreguleringsloven,
ble med ny plan- og bygningslovi 2009 fritatt fra
92

Direktoratetfor mineralforvaltningsårsrapport2016.
Jf. endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 og Prop. 97 L (2016 2017) Endringeri vannressursloven
og jordlova
(konsesjonspliktfor grunnvannstiltakog unntakfra omdisponeringsforbudet).
Vedtattved kgl. res.15.12.2017.
Kommunensmyndigheter avgrensetmot de sakenesom berørervernedevassdragog nasjonalelaksevassdrag
og
sakerder flere prosjekterbør sesi sammenheng,
der flere kommunerer involvert eller der det er alternative
prosjektersom konkurrererom ressursutnyttelsen.
94
Fra 1. januar2015 ble det fastsatti energilovforskriftenat vindkraftverkopptil 1 MW og medinntil fem vindturbiner,ikke er konsesjonspliktigeetter energiloven.Disseanleggenebehandlesderfor av kommunenetter
bestemmelsene
i plan- og bygningsloven.
95
Vindkraftverk må ogsåavklaresi henholdtil andrelovverk som for eksempelkulturminneloven,forurensningsloven og naturmangfoldloven.
93
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reguleringspliktetterplan- og bygningsloven.Vedtak om konsesjonettervannressursloven,
vassdragsreguleringsloven
eller energilovenforutsetterdermedikke egenplanbehandlingfor
96
endringav arealstatus.Anlegg i strid med arealplankreverdispensasjon.
Transmisjons
- og
regionalnettsanlegg,
transformatorstasjoner
og andrestørrekraftledningersom krever
anleggskonsesjonetter energilovener ogsåunntattfra plan- og bygningsloven.Kun
bestemmelsene
om konsekvensutredning
(pbl kap. 14) og om stedfestetinformasjon(pbl kap.
2) gjelderfor slike anlegg.Mindre anleggsom ikke er konsesjonspliktigbehandlesav
kommunenetterplan- og bygningsloven.
Boks 14.1 Det viktigste lovverket på feltet
Vannressursloven
skal sikre en samfunnsmessig
forsvarlig bruk og forvaltning av vassdragog grunnvann.
Loven inneholderblant annetbestemmelser
om konsesjontil vassdragstiltak(innhold i konsesjonssøknad,
saksutredninger,
offentliggjøring av søknaderog innsigelse,krit erier og vilkår for konsesjon),bestemmelser
om fellestiltak og bestemmelserom verningav vassdrag.
Vassdragsreguleringsloven
gjelderfor anleggeller tiltak til reguleringav et vassdragsvannføring,eller anlegg
eller arbeidertil økningav vannføringved overføringav vannog pumpingav vanntil høyereliggende
magasiner.Loven inneholderbestemmelser
om konsesjonfor vassdrags
reguleringer som foretasfor å øke
produksjonenav elektrisk energi.
Energilovenskal sikre at produksjon,omforming,overføring, omsetning,fordeling og bruk av energiforegår
på en samfunnsmessig
rasjonellmåte,herunderskal det tas hensyntil allmenneog privateinteressersom blir
berørt.

For å ivaretamulighetentil å kommemed innsigelsersom kommunerog statligefagetater
tidligere haddetil reguleringsplaner,
er det innført bestemmelser
i energi- og vassdrags
lovgivningenom innsigelse.Kommuner,fylkeskommuner,Sametingetog statligefagetater
har rett til å fremmeinnsigelsedersomkonsesjonssøknaden
kommeri konflik t med nasjonale
eller regionalehensyn.Høringsinstanser
som bådehar innsigelses
- og klagerett,skal velge
innsigelsefør vedtak.Bruk av klage er normaltaktuelt der en er uenig i vedtaket.En innsigelsesom ikke blir imøtekommeteller trukket, fører ti l at sakenetterbehandlingi NVE skal
behandlesav Olje- og energidepartementet.
En undersøkelse
fra 2013viste at en stor andelav
97
sakeneble påklaget:84 prosentav vindkraftsakeneog en tredel av småkraftsakene.
NVE har fra 2014 etablertsaksbehandlingsrutiner
for småkraftverk,der søknaderi langt større
gradblir behandleti pakkerinnenforavgrensedegeografiskeområder.NVE ferdigbehandlet
98
totalt 165 søknadersom konsesjontil småkraftverki 2016.I 2014var tallet 200 søknader.
Økt kraftproduksjonkrever økteinvesteringeri nettet.Utbyggingav nett kan væreforbundet
med storeinvesteringskostnader
og negativekonsekvenserfor natur,miljø og andrearealinteresser.Gjennomkonsesjonsbehandlingen
blir forholdetmellom nett, forbruk og produksjon koordinert.Behandlingav nye produksjonsanlegg
omfattervurderingerav hvilke
investeringeri nettetdettetiltaket sammenmedeventuelleandretiltak i regionen,kan utløse.
Selv mindreproduksjonsanlegg
som småkraftkan utløsekrav om til tak i alle nettnivåerhelt
opp til transmisjonsnettet.

96

Kraftledningerer i sin helhetunntattplan- og bygningsloven
.
Dokument 3:5 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i konsesjonsbehandlingen av
fornybarenergi.
98
NVEs årsrapport2016.
97
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Kraftfylkas vurderinger
99
En nylig gjennomførtundersøkelse
i regi av Kraftfylka 100 vurderertre forhold som kan
styrke fylkeskommunen
es rolle og innflytelse i konsesjonsprosessene:
Tetteresamarbeidmed fylkesmannenom miljøoppgaver. Blant kraftfylkeneer det ulike syn
på hvor formålstjenligdet er å overføremiljøoppgaverfra fylkesmannentil fylkeskommunen,
blant anneti lys av at fylkesmannensoppgaverkjennetegnesved at nasjonalestandarderskal
opprettholdes.Det pekespå at et alternativkan væretetteresamarbeidom utarbeidelseav
regionale planerog konkretesamarbeidsavtaler
knyttet til forvaltningsoppgaver.
Det reduserer
behovetfor å doble kompetanseni forvaltningen,ettersomfylkesmannenmå ha kompetanse
for å føre tilsyn. Alternativetvil væreå flytte konsesjonsmyndigheten
til fylkeskommunen,
men la fylkesmannenståfor denmiljøfaglige utredningen.
Overføringav konsesjonsmyndighet
for mindrekraftproduksjon.Kraftfylka menerat
vurdering av konsesjonsspørsmålet
i mangemindre kraftprosjekterofte kreverlokal skjønnsutøvelse,noesom kan brukessom argumentfor å flytte konsesjonsmyndigheten
for småkraft
(1-10 MW) medhovedsakeligregionaleimplikasjonertil fylkeskommunene.En slik myndighetsoverføringutenoverføringav dennødvendigekompetansenfor å vurderekraftprosjektene
representerer
i liten grad en reell myndighetsoverføring(dvs. kun overføringav konsesjons
myndighetmensNVE utfører saksbehandling,
jf. hvordanarbeidsdelingen har vært ved
anleggmindreenn1 MW). En overføringav den nødvendigekompetansenfra statlig (NVE)
til regionaltnivå vil derfor kreveopprettelseav regionalekompetansemiljøer
i alle fylker, noe
som kan utfordrekravet om effektivitet i konsesjonsbe
handlingen.
Styrkingav de regionaleplanene.Kraftfylka framheverat økt involvering fra andreaktører
(særligstatlige)i utarbeidelsenav de regionaleplanenekan gi planeneøkt tyngdeog bidra til
å synliggjøreeventuellemotstridendeinteresserpå et tidlig stadiumog dermedsikre raskere
konsesjonsprosess.
Forsterketog mer forpliktenderegionalplanleggingsessom et relevant
alternativtil overføringav konsesjonsmyndighet,
ved at fylkeskommunenspolitiske helhetlige vurderingeri størregradkan l eggerammerfor konsesjonsbehandlingen.

14.2 Regional planleggings rolle i ressursforvaltningen
Det er etablertnasjonaleretningslinjerfor småvannkraftverktil bruk for utarbeidelseav
101
regionaleplanerog i NVEs konsesjonsbehandling
og retningslinjerfor planleggingog
102
lokaliseringav vindkraftanlegg . Regionaleplanerskal utformesi tråd med gjeldende
nasjonaleretningslinjer.Det er utformet en veilederom plan- og bygningslovenog uttak av
mineralskeforekomster.103 Ny veilederfor planleggingog rundskriv om lovgrunnlagetsom
gjelderplanleggingi kystnæreområderer underutarbeiding.

99

THEMA (2017) Regionalenergiplanlegging.Påoppdragfra Samarbeidande
kraftfylke. THEMA -rapport
2017-28.
100
Samarbeidande
Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening
for fylkeskommuneneHedmark,Oppland,
Telemark,Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland,Sognog Fjordane,Nord-Trøndelag,Nordlandog
Troms.
101
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/retningslinjer
-for-sma-vannkraftverkkomplett.pdf(fra 2007)
102
https://www.nve.no/media/2419/retningslinjer
-for-planlegging-og-lokalisering-av-vindkraftanlegg.pdf(fra
2007)
103
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/2011/vedlegg/veiledninger/mineralske_forekomster/
temaveileder_mineral.pdf
(fra 2011)
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Kystsoneplanlegging
Bådefylkeskommunerog kommuner(ofte i interkommunaltsamarbeid)har mulighet for å
utformekystsoneplanersom setterrammerf or bruk og vern av arealerog ressurseri kystnære
områder.Ifølge Fiskeridirektoratetsoversikt haddeom lag 270 kommuneren gjeldendeplan
for kystsonenper 31.12.2015.104 Fiskeridirektoratethar som uttalt mål at regionkontorenei
etatenskal delta aktivt og konstruktivti de kommunaleplanprosessene.
Regionaleplanerog interkommunaleplanerhar den storefordelenat mankan sestørredeler
av kystsoneni sammenheng,
og dermedoppnåen størrehelheti arealdisponeringen.
Det
bidrar ogsåtil å samlekompetansemiljøerog dermedtil at det kan tilføres mer kunnskapi
planleggingsprosessene.
Statendeltari den kommunaleplanleggingendersomstatlige
interesserer involvert, for eksempelforsvarsinteresser
eller fiskeriinteresser.
En forutsetningfor lokalitetsetableringer at kommunenehar sattav arealtil akvakulturi sine
arealplaner.Kommunenestår altsåfritt til å planleggeområdene,menkan ikke stille vilkår
om tekniskeløsningereller drift. Fylkeskommunene
kan imidlertid fremmeinnsigelsemot
kommuneplanersom ikke i tilstrekkelig gradivaretarhensyntil akvakultur.
Kommunenskal i forbindelsemed konsekvensutredningen
for kommuneplanens
arealdel
vurdereom nye områderfor akvakulturkommeri konflikt med hensyntil miljø og samfunn.
Kommunenkan i denforbindelsevurderehvorvidt arealeneskal avsettestil akvakulturogså
utfra hensynsom for eksempelboligbebyggelse,andrenæringer,vannkvalitetog villaksinteresser.
Regional planlegging og mineralutvinning
Ivaretagelseav mineralressurser
i off entligeplanprosesser
er avgjørendefor økt verdiskaping
i mineralnæringen.I nåværendeNasjonaleforventingertil regional og kommunalplanlegging
stadfestesat planleggingenmå synliggjøremineralressurser
av nasjonalog regional
betydning,slik at dissekan ivaretaspå en måtesom ikke er til hinderfor fremtidig verdiskaping.For å sikre en god ressursforvaltningog ivaretakelseav mineralforekomstene
i arealplanleggingen
, må planmyndighetenha tilstrekkelig kunnskapom forekomstenog om
potensialetf or fremtidig verdiskaping.Noen fylkeskommunerhar egenregion- eller fylkesgeologsom kan biståfylkeskommunenog kommuneneved slike utfordringer.
Kommuneneskal/kangjennomkommunalplanlegging
Sørgefor at mineralskeressurserer et tema i overordnetplanlegging
Vurdere behov for byggeråstoffer
Vurdere egnedeområderfor uttak
Unngå båndleggingav registrerteforekomster
Unngå arealbrukskonflikter
Fylkeskommunene
kan gjennomregionalplanleggingseutvikling og forvaltning av mineralressurseri sammenhengi et størregeografiskområde– og i et langsiktigperspektiv.Flere
kommunerser behovfor planleggingpå regionaltnivå på detteområdet.Regionaleplanerkan
gi overordnedeavveiningermellom bruk og vern og slik skapemer forutsigbarerammerfor
utvikling av mineralnæringer.En funksjon er ogsåå sesammenheng
mellom massebalanse
i
utbyggingsprosjektog massedeponi.
Flerefylkeskommunerhar utformet regionaleplan for
masseforvaltningeller regionalplan med fokus på mineralutvinning.

104

https://www.fiskeridir.no/Sjoeareal/Kystsoneplanlegging
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Regionale planer for små vannkraftverk og vindkraft
Det var per juni 2013tre regionaleplanerutarbeidetfor småkraftutbygging,og to var under
utarbeidelse.Seksfylkeskommunerhaddevedtattvindkraftplaner.105 Situasjonener tilnærmet
lik i dag.
Riksrevisjonensundersøkelsefra 2013 viste at flere konsesjonsvedtak
ikke ble fattet i tråd
med regionalplan, og at dettekan væregrunnentil at konsesjonenblir påklagettil
106
departementet.
Olje- og energidepartementet
opplyseri undersøkelsen
at regionaleplaner
for vi ndkraft og småkraftskal væreett av grunnlagenefor NVEs konsesjonsbehandling,
men
at det ikke er forutsattat NVE alltid skal ta hensyntil de regionaleplanenei sinevedtak.
Departementetmenerat regionaleplanerfor vindkraft ikke er faglig godenok til at de kan
leggeavgjørendepremisserfor vedtaki konsesjonssaker.
Dennekunnskapenkommerførst
godt nok fram i konsesjonsbehandlingen.
Departementetopplyserat det sammei noengrad
gjelderfor regionalesmåkraftplaner.NVE viser til at de regionalevindkraftplaneneinngåri
NVEs kunnskapsgrunnlag
i konsesjonsbehandlingen,
men at planeneikke er førendefor
NVEs vedtak.NVE erfarerat det er ulik kvalitet og fokus i de regionaleplanene,menNVE
menerat de har blitt bedreover tid og etter at de har blitt revidert.NVE erfarersamtidigat
fylkeskommuneneikke alltid følger opp egneplaneri vurderingerog vedtaki småkraftsaker.
Olje- og energidepartementet
viser til at det i de fylkene som har godkjenteplanerfor vindkraft, er det tatt ulike hensyn i utvelgelsenav områder.I noenplanerhar sammenhengen
mellom vindressurser,nettkapasitetog utpekteområdervært for svak.Dette har gitt planene
varierendekvalitet.107
Flerefylkeskommuneroppleverat NVE ikke er tilstrekkelig involvert i arbeidetmed
utarbeidelsenav regionaleplanerog at de i liten gradbenyttesi konsesjonsbehandlings
prosessene.
Liten oppmerksomhetog bruk av de regionaleplaneneblant statligeorganerkan
108
føre til at insentivenetil å utarbeidedissesvekkes,understrekerfylk eskommunene.
109
Olje- og energidepartementet
varsleri densisteenergimeldingen
at de sammenmedberørte
departementer
vil utarbeideen nasjonalrammefor konsesjons
behandlingav vindkraft på
land. Nødvendiginvolvering av lokalt og regionaltfolkevalgt nivå og andreberørteinteresser
vil bli avklart som del av arbeidet.En nasjonalrammeskal definerestørreområderder det
kan ligge til rette for utbyggingav vindkraft på land. Det må tasutgangspunkti en vurdering
av vindressurser,kraftsystemetsbehov og nettkapasitet.Dettevil såavstemmesmot andre
viktige miljø- og samfunnshensyn.
Regionalevindkraftplanerkan inngåi vurderingsgrunnlagetfor nasjonalrammefor vindkraft.

14.3 Utvalgets vurderinger
Spørsmåletom utnytting og bruk av naturressurser
er knyttet til faglige sektorvurderinger
innenforen rekke fagområder.Samtidiger det – entendet er i haveteller på land – et spørsmål om avveiningmellom ulike mål, hensynog interesser.Beslutningerknyttet til utnytting
av naturressurser
må nødvendigvis sesi et sektorovergripende
perspektiv.Avveiningen

105

Dokument 3:5 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i konsesjonsbehandlingen av
fornybarenergi.
106
Fra Dokument 3:5 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i konsesjonsbehandlingen
av
fornybarenergi.
107
Meld. St. 25 (2015 2016) Kraft til endring — Energipolitikkenmot 2030.
108
THEMA (2017) Regionalenergiplanlegging.På oppdragfra Samarbeidande
kraftfylke. THEMA -rapport
2017-28.
109
Meld. St. 25 (2015 2016)
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mellom ulike interesserog hensynforetasførst av alt i tilknytning til spørsmåletom
lokalisering av naturressursbasert
næring.
Akvakultur – fiskeoppdrett og tare
Utvalget støtterNærings- og fiskeridepartementets
forslagom å overføretil fylkeskommunen
ansvarog myndighetinnen akvakulturmedtare/vannlevende
planter.Saksområdethar en
direkteparallell til akvakulturmed laks, ørretog regnbueørretnår det gjelderbeslutningsprosessenog de parter og myndighetersom er berørte.Overføringav ansvaretvil styrke
fylkeskommunenes
kompetansepå områdetved at det økersaksmengden
på akvakulturfeltet
totalt sett.
Utvalget serat en samlingav de ulike fagmyndighetenesom krevesi behandlingenav akvakultursøknadertil ett og sammeorgan,kan væreeffektiviserendefor saksbehandlingen.
Samtidigser utvalgetutfordringerved å splitte opp det som i dager en faglig enheti hvert
enkelt direktoratut til mangefylkeskommuner.Trøndelagsmodellen
innebaren deling
mellom kuranteog ikke-kurantesaker.Utvalgetser at et slikt skille i praksisvil værevanskelig å definerepå en enkel måte.En overføringav myndighetinnen de ulike sektorområdene
for alle akvakultursakervil kunneøkeadministrasjonskostn
adene. Samletsettkreverkonsesjonsbehandlingen
innen akvakulturgod faglig innsikt på en rekkeområderog knyttet til en
rekkelovverk. Saksmengden
i det enkeltefylke vil vanskeligkunnegi grunnlagfor tilstrekkelige kompetansemiljøer.
Utvalgetforeslår dermedingenendringeri oppgavefordelingen
på dettefeltet, utover
endringensom departementet
selv nå foreslårom at tillatelsetil akvakulturmed tareoverføres
fra departementet
til fylkeskommunene
. Forvaltningsmodellene
balansererhensynettil
regional tilpasningog sektorsamordning,
jf. retningslinje3 og 4 for oppgavefordelingen,
samtidigsom fagmiljøerog nasjonaleperspektiverkan ivaretasi lys av retningslinje1 og 5
for oppgavefordelingen.
Utvalgetvil framheveat fylkeskommunenegjennomregionalplanleggingog oppfølgingav
kommunenei kystsoneplanleggingen
har mulighet for å bidra til vesentligeavklaringerfor
lokaliseringav akvakulturi sitt fylke. I og med at arealstatusi henholdtil plan må avklaresfør
det kan innvilgeskonsesjon,er det i planleggingende regionalepolitiske vurderingeneførst
av alt må inn. Politikken ligger ikke i vurderingeneetter de enkeltesektorlovenei det enkelte
direktorat.
Mineralutvinning
Spørsmåletom utvinning av massereller mineralerer avhengigav at mineralressurser
er
kartlagtog at arealeneikke er båndlagt,for eksempeltil andreutbyggingsformål.Både
lokaliseringenav mineraluttakog viktige aspekterved tiltaket som har konsekvenserfor
omkringliggendeområder,infrastrukturog innbyggere,avklaresgjennomplansystemet.
Beslutningom driftskonsesjonetter minerallovenog eventuelltillatelseetterforurensnings
loven forutsetterat arealbrukener godkjentetterplan- og bygningsloven.Direktoratetfor
mineralforvaltningforetar hovedsakeligbergfagligevurderingerog settertekniskekrav til
tiltakshaver.Utvalgetser dettesom en mindreaktuell oppgavefor fylkeskommunene.Saksmengdenpå områdetog størrelsenpå fagmiljøeti direktoratetvil gjøredet vanskeligå splitte
opp på mangefylker. Utvalget menerderfor at oppgavenmed å vurdereog besluttei spørsmåletom driftskonsesjonfor mineralutvinningbør ivaretasav direktoratetfor mineralforvaltning og at detteer i tråd medretningslinje1 og 5 for oppgavefordelingen.
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Kraftutbygging
Fylkeskommunene
har siden2010 hatt ansvarfor å fatte vedtakom konsesjoni mini-/mikrokraftutbyggingerpå under1 MW. Regjeringenhar nå vedtattå overføredetteansvarettil
kommunenei forbindelsemedkommunereformen.
Samtidigserutvalgetutbyggingav småkraft mellom 1 og 10 MW som mer interessanti et regionaltutviklingsperspektiv.Småkraftutbygginger småskalanæringsvirksomhet
i distrikts-Norge.Samtidiger kraftutbyggingofte
konfliktfylt. NVE har de senereåreneprioritert å behandlesmåkraftsøknaderi puljer for å se
et størreområdeunderett, blant annetfor bedreå knytte det til nettutbygging/kapasitetog
sumeffekterfor naturverdier.Antall småkraftsøknader
har værthøyt en lang periodesom
følge av elsertifikatordningenog det har vært lang saksbehandlings
tid. Samtidiger den store
pågangenav søknaderom småkraftutbyggingsom følge av sertifikatmarkedetnå håndtertav
NVE. Nivået på søknaderforventeså leggesegpå et stabilt laverenivå.
Småkraftutgjør et relativt stort bidragtil samletkraftproduksjon,samtidigsom det represent
ererinngrepmed potensieltstørrekonsekvenserfor andreverdierog hensyn.Dermeder det
avgjørendeå seulike søknaderi en størreregionalkontekst– ogsåi relasjontil andresektoroppgaversom li ggertil fylkeskommunene– som infrastrukturog næringsutvikling.
Spørsmåletom utbyggingav vindkraft er konfliktfylt, saksbehandlingstiden
er lang og
avgjørelseneblir i stor gradpåklaget.I lys av dennesituasjonen,stiller utvalgetsegspørrende
til NVEs manglendedeltakelseog bidragi regionaleplanprosesser
om vindkraft (og også
småkraft).Regionaleoverordnedeavklaringerog avveiningermellom ulike hensynog
interesseri områdetkunnebidratt til å reduserekonfliktnivået i den enkeltesak.Fremfor å
kritiserekvalitetenpå de eksisterendeplanene,jf. funnenei Riksrevisjonensundersøkelse,
burdeNVE og OED understreketviktighetenav slike planerog bidratt med sin fagkompetansei planprosessene
slik at det kan bli et relevantgrunnlagfor konsesjonsbehandlingen.
Utvalget serdet som uheldigat OED nå vil utarbeideen nasjonalrammefor konsesjons
behandlingav vindkraft på land utenfordet etablerteplansystemetetterplan- og bygningsloven. En nasjonalrammesom skal koordinerevindressurser
, kraftsystemetsbehovog nettkapasitet,og ogsåavstemmesmot andreviktige miljø- og samfunnshensyn,
må nødvendigvis
koble vurderingenetil den konkreteregionalekonteksten.Arbeidetvil ogsåmåtteinvolvere
lokale og regionaleaktører.Det er nettoppdisseegenskapene
det etablerteplansystemethar.
Bruk av plansystemetsikrer ogsåpolitisk diskusjonog behandlingav problemstillingerav
stor interesseog betydningfor befolkningensom berøres.
Utvalget meneren overføringav myndighettil å fatte vedtak om konsesjontil utbyggingav
småkraft og vindkraft til fylkeskommunenevil styrke koblingentil lokale og regionaleforhold utoverdet enkeltesøknadsområdet.
Utbyggingav småkraftog vindkraft vil kunnesettes
i et størreutviklingsperspektiv– knyttet til blant annetarealbruk,utbyggingog næringsutvikling. Fylkeskommunene
vil kunnestyrke dialogenmed og involveringenav kommunene
ved vurderingav konsesjonsspørsmålet.
En overføringer i tråd med retningslinje1, 3 og 4 for
oppgavefordelingen
og leggertil rettefor regionaleperspektiverog prioriteringersamt
kobling av oppgaveområdet
opp mot øvrigesamfunnsutvikleroppgaver.
All dentid regionaleplanerer ikke et sentraltgrunnlagfor direktoratetsvurderingerog
beslutningom konsesjoni småkraft- og vindkraftsaker,tilsier detteat fylkeskommunenebør
tydeligereinn i beslutningerom kraftutbygging.En overføringav beslutningsmyndighet
i
spørsmåletom utbyggingav småkraftog vindkraft vil gi fylkeskommunenesom regionalt
politisk nivå, mulighetenfor å vurderesetteenkeltsakerinn i en størregeografiskog regional
utviklingskontekst,jf. retningslinje1 og 3 for oppgavefordelingen.
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Overføringav konsesjonsmyndighet
på småkraftog vindkraft gir rom for vurderingav enkeltsakerikke barei relasjontil andrekraftsøknader– men ogsåannenaktivitet og mål for
utviklingen i bestemteområder.Detteer i tråd med retningslinje4 for oppgavefordelingen.
Utvalget har som hovedprinsippat fagadministrasjonen
skal ligge til det organsom har
ansvaretfor en oppgave,jf. retningslinje2 for oppgavefordelingen.
Gitt saksmengden
på
områdetog behovetfor koordineringmellom produksjon,nett og marked,ser imidl ertid
utvalgetat det kan værevanskeligå byggeopp separatefagmiljøeri mangefylker, samtidig
som det er behovfor koordineringmed oppgaverog kompetansesom ligger i NVE. Med en
overføringav konsesjons
myndighetbør fylkeskommunenekunnebenyttesegav NVEs
kompetanseog kapasiteti saksbehandlingen.
Regional planlegging som verktøy i ressursforvaltningen
Ressursforvaltninghandlerom kontroll med sumeffekterav enkeltvedtakog tiltak. Avveining
av interesserog mål og konsekvensermå nødvendigvisses i en størresammenheng
ennden
enkeltesak– og i et størregeografiskperspektiv.Utvalget menerat regionalplan som grunnlag for ressursforvaltningen
kan og bør styrkes.Regionalplan gir politisk innflytelsepå arealog ressursforvaltningen
i fylket. Styrking av regionalplan som grunnlagfor enkeltvedtaki
ressursforvaltningen
vil gi størreforutsigbarhetfor kommuner,innbyggereog initiativtakere.
Det leggergrunnlagfor mer effektiv saksbehandling
og beslutningsprosess,
og det styrker
kontrollen medsumeffekteneav ulike enkeltvedtak.Utvalgetmenerogsådettevil redusere
habilitets- og distanseutfordringer
i enkeltsakersom eventueltkan oppståved et fylkeskommunaltansvar.Se kapittel 23 for utvalgetsvurderingerom regionalplanlegging.
Regional planleggingkan ha en sentralrolle for å ivaretaressursforvaltningen
i et tilstrekkelig
geografiskperspektiv.Avklaring i forhold til kommunaleplaneretterplan- og bygningsloven
er en forutsetningfor innvilgning av konsesjonfor akvakultur,kraftanleggog mineralutvinning. Regionalplanleggingkan sikre at utvikling av næringenebaserespå avveininger
og avklaringeri et størregeografiskperspektivenn hva kommunenehar. Dette vil bidra til en
mer helhetligareal- og ressursforvaltningi fylk et og gi størreforutsigbarhetbådefor
kommuner, innbyggereog søkere/tiltakshavere. Det forutsetterimidlertid aktiv deltakelseog
faglige bidragfra aktuellestatligefagmyndigheterog god involvering av kommunene.

14.4 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat myndighetentil å gi konsesjontil småvannkraftverk(1-10 MW) og stor
vindkraft (over 1 MW/fem turbiner)leggestil fylkeskommunene.Fylkeskommunene
kan
benyttesegav NVE i saksbehandlingen
gjennomen avtalebasertordning.
Utvalget foreslårat oppgavefordelingeninnenområdeneakvakulturog mineralutvinning
opprettholdessom i dag.Utvalget støtterNærings- og fiskeridepartementets
forslagom å
overføreansvarfor koordineringog behandlingav søknaderom akvakulturfor tare til fylkeskommunene.
Utvalget menerat fylkeskommunenebør ta en mer aktiv rolle ved å utarbeideregionaleplaner
for bærekraftigutnytting av naturressurser.
Planenemå tilleggesstørrevekt i konsesjons
behandlingenog ved utforming av nasjonalpolitikk.
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Del V Kultur og kulturminnevern
Fylkeskommunene
har i dag et betydeligansvarfor idrett, kultur og kulturminnevern.
Oppgaveområdene
støtertil øvrigesamfunnsområder
som fylkeskommunenehar ansvaretfor,
i særliggradnæringsutvikling, folkehelseog friluftsliv . Politikkutformingenog oppgaveløsningenskjer ofte gjennomsamhandlingog samarbeidmedkommunene,regionalstat,
institusjoner,frivillige og privateaktører.Feltetligger klart innenforsamfunnsutviklerrollen
fylkeskommuneneskal ta, og handlerom å gi strategiskretning,mobilisereog samordne
offentlig innsatsog virkemiddelbruk.
Fylkeskommunene
er regionalkulturminnemyndighet,er delegertmyndighet etterkulturminnelovenog har ansvarfor storedeler av førstelinjeoppgavene
knyttet til arkeologiog
bygningsvern.
Kulturdepartementet
har varsleten kulturmeldingsom bl.a. skal vurdereny ansvars- og
oppgavefordelingpå kulturområdet.

15 Kultur
15.1 Fylkeskommunens

ansvar på området

Innenfordet kulturpolitiskeområdeter det over flere tiår utviklet en ulovfestetarbeidsdeling
mellom statog kommunesektor.En viktig drivkraft i utviklingen har vært statligeinsentivordningersom ble etablertpå 1970-tallet, og som i tid falt sammenmed etableringav den nye
fylkeskommunen. Fylkeskommunenble en sentral aktøri utviklingen av feltet, og en viktig
samarbeids
part for stateni gjennomføringenav delerav dennasjonalekulturpolitikken. Det er
blant annetetablerten rekke kunst- og kulturinstitusjonerder de flestemottarfinansiell støtte
fra bådestaten og fylkeskommunene.Frivillige organisasjonerinnenforkultur- og idrettsliv er
trukket inn i kulturpolitikken og mottarøkonomiskstøttefra bådestat og kommunesektor.
Det er investerti en rekkekulturbyggog idrettsanlegglandetover for å huseaktivitetene.I
tillegg til stor spredningav kulturinstitusjonerregionalt,er det bygd opp kvalitativt sterke
miljøer som fungerersom nasjonalefyrtårn innenforsinefagfelt.
Det kulturpolitiske området,herunderansvarsdelingen
mellom forvaltningsnivåene
, er i liten
gradregulertved lov og forskrift. Politikken har stort settværtbasertpå at statenhar brukt
økonomiskeinsentiv og informative virkemidler, ofte i samspillmed fylkeskommunerog
kommuner.
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Fylkeskommunene
ivaretaret stort mangfoldav oppgaverinnenforkulturfeltet, aleneeller i
samarbeidmedstateller kommune.Mangeav oppgavenehar fylkeskommuneneselv tatt
initiativ til , som regionteatre,symfoniorkestreog fylkesgallerier. Videre gir fylkeskommunene støttetil organisasjoner,
tiltak og institusjonersom dekkerheledet utvidedekulturbegrepet.Fylkeskommunene
har viktige oppgavernår det gjelderinnsamling,bevaringog
formidling av kulturarv gjennomansvarfor egnearkiv, bibliotek, museerog tilskudd til
museerog andrekulturarvsinstitusjoner.Fylkeskommunene
har et omfattendesamarbeidseg
imellom. En del av de fylkeskommunaletilskuddenekanaliserestil institusjonersom dekker
flere fylker og som ogsådriver et internasjonaltkultursamarbeid.Fylkeskommunene
fordeler
spillemidler til idrettsanleggog kultur i kommunene.
Genereltgjelderkulturlovenfor bådefylkeskommuneneog kommunene.I lovens § 4 heter
det at fylkeskommuneog kommuneskal "(s)yta for økonomiske,organisatoriske,informerandeog andrerelevanteverkemiddelog tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt
spekterav kulturverksemdregionaltog lokalt."
Videre heterdet i lovens § 5 at staten,fylkeskommunenog kommunenskal sørgefor:
at kulturlivet har føreseielegeutviklingskår,
å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i
kulturaktivitetar,
at personar,organisasjonarog institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar
med økonomiskstøtteog om andreverkemiddel og tiltak
Loven gir ingenkonkreteføringer for prioriteringerinnenden fylkeskommunaleog
kommunalekulturinnsatsen.Det er i dag storevariasjonermellom fylkene i blant annettilbud,
organiseringog eierskaptil kulturinstitusjonerog museer.
Fylkeskommunene
har etter biblioteklovenansvar for å ivaretaregionalebibliotekoppgaver
og regionalbibliotekutvikling. Ansvaretinnebærerblant annetå gi råd til kommunene,yte
bibliotekfaglig veiledningog assistanse,
arrangeremøterog kurs om bibliotekspørsmålog
drive utviklingsarbeid.Fylkeskommunenskal ha bibliotekfaglig kompetansepå ledernivå.
Selv om det ikke er direkte nevnti loven, utgjør ogsåbibliotekfaglig utredningsarbeiden
viktig del av fylkeskommunenes
oppgavepå området.
Pågående vurderinger av endringer på feltet
I Meld. St. 22 (2015–2016)varsletregjeringenen gjennomgangav tilskudd til ulike tiltak og
institusjonerpå kulturområdet,der det kunneværeaktueltå overføreoppgavertil nye, større
fylkeskommunermedøkt ansvarfor samfunnsutvikling.Særligville manfokusere på tilskudd
der det i dager delt finansieringmellom ulike forvaltningsnivå.
Videre meldteregjeringenat det vil værenødvendigå undersøkenærmerehvordanman kan
ta håndom dagensnasjonalekulturpolitikk og hele det kulturpolitiskeområdet,før man
eventueltgjennomføreren omfattendeoverføringav oppgavertil et regionaltfolkevalgt nivå
medfærreog størrefylkeskommuner.Stortingetsluttet segtil dette,jf. Innst. 377 S (2015–
2016).
I Prop. 84 S (2016 2017) foreslo regjeringen overføring til f ylkeskommunalforvaltning av et
utvalg kunst- og kulturinstitusjonersom i dagblir forvaltet av Kulturdepartementet
og Norsk
kulturråd,medvirkning fra 2018.Institusjoneneomfattettil sammentilskudd på ca.119 mill.
kroner.Stortingetsluttet segikke til dette.Flertallet(Krf, V, Ap, SV, Sp) mentespørsmålet
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om endringeri ansvarsdelingen
må vurderesgrundigi ny kulturmeldingog behandlesi
Stortingeti den forbindelse.110
Kulturdepartementet
(KUD) arbeidermed en ny kulturmeldingsom vil leggesfram i 2019.
Her vil blant annetansvarsdelingen
mellom forvaltningsnivåenebli vurdert.KUD varslerat
det vil bli vurdertom det er mulig å overføreansvaretfor ytterligeretiltak innenfordepartementetsansvarsområde
til fylkeskommunene
.111

15.2 Tilskudd til kulturinstitusjoner
Ansvarsdelingenfor finansieringav den kulturelle infrastrukturenvarierer.Innenfordet
såkaltefunksjonsdelingssystemet
som ble introduserti 1995,blir det operertmedfaste
fordelingsnøklerfor de offentlige tilskuddene.Systemetomfatteri dagen rekkeinstitusjoner
innenformusikk og scenekunst.Fordelingsnøklene
for offentlig driftstilskudd fastsettesav
Stortingetetter forslagfra KUD .112 For 2018 er det fastsattat det ordinæreoffentlige driftstilskuddettil region- og landsdelsinstitusjonerinnen musikk og scenekunst(kap. 323, post 71)
og til region- og distriktsoperatiltak(kap. 323, post 73) skal fordelesmellom de offentlige
tilskuddspartenemed 70 prosentpå statenog 30 prosentpå regionen.
Eierskapetog organisasjons
formentil institusjonenevarierer.Noen av institusjoneneer
stiftelser,noener aksjeselskapeid av statog/ellerfylkeskommuneog kommune,mensandre
er eid av fylkeskommunenog kommunealene(interkommunaleselskap,organisasjonsledd,
avdelingereller aksjeselskapi kommuneforvaltningen).
Det finnes en rekke andreinstitusjonerog tiltak, herundermuseer,som får årlige driftstilskudd fra entendepartementet
eller Kulturrådet,og hvor ogsåfylkeskommuneog/eller
vertskommunegir tilskudd. Her er ingenfast fordelingsnøkkel,mensom regeler det statlige
bidragetmer enn 50 prosentav det offentlige tilskuddet.Forutsetningener normaltat fylkeskommunenskal dekkeminst 40 prosentav det samledeoffentlige driftstilskuddet.
15.2.1 Musikk - og scenekunstinstitusjoner
KUD s bevilgningertil musikk og scenekunstposteresover kap. 323 i departementets
budsjett.
Nedenforomtalesposteneunderkapitlet.
Post 60 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge
I statsbudsjettet
for 2018 er det avsatt21,1 mill . kronertil formålet.Bevilgningengjelder
driftstilskudd til Landsdelsmusikerordningen
i Nord-Norge,som bestårav Musikk i Nordland,
Kultur i Troms,SceneFinnmarkog NordnorskJazzsenter.Statendekker75 prosentog
fylkeskommunen25 prosent av det offentlige tilskuddet.
Post 70 Nasjonale institusjoner
I statsbudsjettet
for 2018 er det avsatt1,462mrd. kronertil formålet.Bevilgningenfordeler
segslik (se tabell 15.1):

110

Jf. Innst. 385 S (2016 2017)
Prop.84 S (2016–2017)
112
Prop.1 S (2017 2018) for Kulturdepartementet
111
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Tabell 15.1 Fordelingen av post 70 Nasjonale institusjoner

Bevilget 2017

(i 1 000 kr)
Vedtatt2018

43 800

42 125

Den NationaleScene

119 500

122 100

Den NorskeOpera& Ballett

611 400

624 700

Det NorskeTeatret

171 800

175 470

MusikkselskapetHarmonien

131 800

134 640

Nationaltheatret

194 900

199 050

Oslo-Filharmonien

160 800

164 280

1 434 000

1 462 365

DansensHus

Sum

Post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner
Bevilgningenpå dennepostengjelderdriftstilskuddtil institusjonenesom er ført opp i tabell
15.2. Finansieringenav region-/landsdelsinstitusjonene
er delt mellom statenog fylkeskommunenmed henholdsvis70 og 30 prosentav det offentlige driftstilskuddet. Det er en
forutsetningfor statstilskuddetat fylkeskommunenbevilgersin andel.
Tabell 15.2 Fordelingen av post 71 Region -/landsdelsinstitusjoner
Bevilget 2017

Vedtatt2018
(i 1000kroner)

Brageteatret– Regionteaterfor Buskerud

14 530

14 850

CarteBlanche

26 500

27 080

Det NorskeBlåseensemble
anno1734

24 590

25 130

HaugesundTeater

12 360

12 630

HordalandTeater

14 470

15 780

HålogalandTeater

49 600

50 700

116 300

118 800

NordlandTeater

27 000

27 590

NordnorskOperaog Symfoniorkester

58 150

59 450

RogalandTeater

61 950

63 300

Sognog FjordaneTeater

19 000

19 410

StavangerSymfoniorkester

82 350

84 150

TeaterIbsen– Telemarkog Vestfold Regionteater

26 250

26 820

TeaterInnlandet

24 100

24 630

TeatretVårt – Regionteatreti Møre og Romsdal

29 200

29 840

TrondheimSymfoniorkester

84 700

86 550

TrøndelagTeater

70 850

72 400

14 780

15 100

756 680

774 210

Kilden Teater- og Konserthusfor Sørlandet

1

Turnéteatreti Trøndelag
Sum
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Post 73 Region- og distriktsopera
Bevilgningenpå dennepostengjelderdriftstilskuddtil operatiltakenesom er ført opp i tabell
15.3. Finanseringenav operatiltakeneer delt mellom statenog fylkeskommunenmed
henholdsvis70 og 30 prosentav det offentlige driftstilskuddet. Det er en forutsetningfor
statstilskuddetat regionenbevilgersin andel.
Tabell 15.3 Fordelingen av post 73 Region - og dis triktsopera
Bevilget 2017

BergenNasjonaleOpera

Vedtatt2018
(i 1000kroner)
20 250

20 690

OperaNordfjord

4 670

4 775

OperaRogaland

1 020

1 045

OperaTrøndelag

4 490

4 590

OperaØstfold

5 820

5 950

Operaeni Kristiansund

15 540

15 880

OscarsborgOperaen

2 460

2 515

Ringsakeroperaen

4 220

4 315

58 470

59 760

Sum

Post 78 Ymse faste tiltak
Bevilgningenpå postenskal dekketilskudd til ymsefastetiltak på musikk- og scenekunst
feltet. Det framgårav tabell 15.4 hvilke tiltak det foreslåsmidler til i 2018.
Tabell 15.4 Fordelingen av post 78 Ymse faste tiltak – innen musikk - og
scenekunstfeltet
Bevilget 2017

AkershusTeater

Vedtatt2018
(i 1000kroner)
6 950

Aktivitetsmidler for kor

7 105
3 000

Amatørteater
- og frivillige teaterformål

20 800

25 900

100

100

ASSITEJteaterkunstfor barnog unge

1 540

1 575

BIT Teatergarasjen

7 470

7 635

Black Box Teater

2 500

6 555

Danse- og teatersentrum

4 660

4 765

Danseinformasjonen

4 840

4 945

Den internasjonaleIbsenprisenm.m.

5 990

6 120

Det NorskeKammerorkester

9 410

9 615

Det NorskeSolistkor

10 000

10 220

Dramatikkenshus

15 750

15 910

Arne Bendiksentalentpris
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DronningSonjasInternasjonaleMusikkonkurranseog
PrinsesseAstrids Musikkpris

3 090

3 160

EdvardGrieg Kor

4 250

4 345

Figurteatreti Nordland

6 660

6 805

GrenlandFriteater/ PorsgrunnInternasjonaleTeaterfestival

6 110

6 245

Grieghallen– rehabilitering

4 470

3 970

990

1 010

23 610

24 120

NasjonalJazzscene

9 870

10 080

Nordic Black Theatre

6 570

6 715

NordlandTeater– husleietilskudd

2 390

2 445

Norsk musikkråd

4 860

4 965

15 680

16 020

Norsk Skuespillersenter

1 940

1 985

Ole Bull Akademiet

4 960

5 070

Ordningfor kordirigenter

1 000

3 000

Molde InternasjonaleJazzfestival– husleietilskudd
Music Norway

Norsk scenekunstbruk

PRODA profesjonelldansetrening

2 630

Riksscenen– scenefor nasjonalog internasjonal
folkemusikk,joik og folkedans

18 810

19 220

8 120

8 295

14 090

19 400

510

1 025

0

500

12 890

13 170

5 760

5 885

15 460

15 800

TeaterhusetAvant Garden

8 110

8 285

TeatretVårt – husleietilskudd

2 580

2 640

TrondheimSolistene

4 842

4 950

ValdresSommersymfoni

1 980

2 025

279 432

307 205

ScenekunstØstfold
Skuespiller- og danseralliansen
StellaPolaris
StudiumActoris
Stiftinga for folkemusikkog folkedans
TeaterInnlandet– husleietilskudd
TeaterManu

Sum

15.2.2 B udsjettfastsettelsen

for funksjonsdelingsinstitusjonene

Regjeringensforslagtil statsbudsjettpresenteres
årlig i oktober.Det er ingen formell dialog
mellom statog fylkeskommune/kommune
om prioriteringerog nivå på tilskudd til funksjonsdelingsinstitusjonene.
Gitt de fastekostnadsnøklene
innenformusikk og scenekunstinnebærer
det at fylkeskommunerog kommunermå tilpassesegstatensbevilgningnår denforeligger.
Dersomfylkeskommuneneog/ellerkommuneneikke tilpassersegstatensbevilgningtil budsjett for denenkelteinstitusjon,avkorterstatenforholdsmessigsin del av tilskuddeti tråd med
fordelingsnøkkelen(70-30). Fordelingsnøkkelen
mellom kommunen og fylkeskommunener
et anliggendemellom de to partene.Dette ble innført etterønskefra parteneunder
forhandlingerforut for innføringenav systemeti 1995.
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15.2.3 Museum og visuell kunst
KUD s bevilgningertil museumog visuell kunst posteresover kap. 328 i departementets
budsjett.Nedenforomtalesposteneunderkapitlet.
Post 70 Det nasjonale museumsnettverket
Bevilgningenpå dennepostengjelderordinærtdriftstilskudd til museeri det nasjonale
museums
nettverket.Fra 2018 vil det være63 enheteri museumsnettverket.
Fylkeskommunene,vertskommunerog kommunerhar et delansvarfor finansieringenav museene.
Forutsetningenvil normaltværeat regionenskal dekkeminst 40 prosentav det samlede
offentlige driftstilskuddet.113
Eksemplerpå museer som f inansieresover postener Østfoldmuseene,
Mjøsmuseet,Telemark
museum,Sør-TromsMuseum,HelgelandMuseumog BaronietRosendal.Vedtatt statsbudsjett(post 70) for 2018 er på over 1,5 mrd. kroner.

113

Prop. 1 S (2017 2018) for Kulturdepartementet.
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Post 78 Ymse faste tiltak
Bevilgningenskal dekketilskudd til ymsefastetiltak på områdetmuseumog visuell kunst.
Det framgårav tabell 15.5 hvilke tiltak det foreslåsmidler til i 2018.
Tabell 15.5 Fordeling av kap. 328 post 78 Ymse faste tiltak
Bevilget 2017

Kap. 328 Museumog visuell kunst

Vedtatt2018
(i 1000 kroner)

Astrup FearnleyMuseet

1 020

1 045

Det InternasjonaleBarnekunstmuseet

4 300

4 395

BergenKunsthall

9 300

9 505

BomuldsfabrikenKunsthall

4 660

4 765

260

265

Handlingsplanmot antisemittisme

1 070

0

Håndverksutdanning
– samarbeidmedKD og MD

2 140

2 190

JødiskMuseumi Oslo

5 630

6 850

JødiskmuseumTrondheim

2 280

2 330

Kistefos-Museet

1 020

1 045

KunstnernesHus

9 230

9 430

Nordisk kunstnarsenter
Dale (NKD)

3 760

3 845

Norsk SkogfinskMuseum

2 910

2 975

NorwegianCrafts

3 720

3 800

17 730

18 115

FullriggerenSørlandet

0

10 530

SkoleskipetChristianRadich

0

7 585

SeilskipetStatsraadLehmkuhl

0

8 330

Skibladner

2 500

2 555

StatensKunstutstilling,NorskeBilledkunstnere

4 810

4 915

VestfossenKunstlaboratorium

2 710

2 770

70

70

79 120

107 310

DesigntreffBeyondRisør

Office for ContemporaryArt, Norway (OCA)

Årets norskemuseum
Sum

15.3 Kulturrådet
Norsk kulturrådhar som formål å stimuleresamtidensmangfoldigekunst- og kulturuttrykk og
bidra til at kunst og kultur skapes,bevares,dokumenteresog gjørestilgjengelig for flest
mulig. Kulturrådeter et statlig forvaltningsorganunderlagtKUD og bestårav en fagadministrasjon og tre kollegiale organ:Rådetsom forvalter Norsk kulturfond, Styretfor Fond
for lyd og bilde og Utvalget for Statenskunstnerstipend.Alle tre kollegiale organer faglig
uavhengigei sitt arbeidog kan ikke instrueresnår det gjelderenkeltvedtakom fordeling av
tilskudd/stipend.
Fagadministrasjonen
ledespå sin sideav en direktør som er underlagtKUD s instruksjonsmyndighet.Fagadministrasjonen
er sekretariatfor de tre kollegiale organene
. I tillegg til
sekretariatsoppgavene
har kulturrådets fagadministrasjonansvarfor en rekke utviklings- og
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forvaltningsoppgaver
, blant annetknyttet til utvikling av kreativenæringer,nasjonal
museumsutviklingog FoU-oppgaver.Videre arbeiderfagadministrasjonen
medå styrke
internasjonaltsamarbeid,blant annetsom kontaktpunkt for EUs kulturprogramog partneri
EØSkulturutvekslingsprogram
.
15.3.1 Norsk kulturfond – prosjekt - og driftstilskudd
Kulturfondetvar på 894 mill. kroneri 2017og finansieresover KUD s budsjett(kap. 320 Post
55). Kulturfondetforvalter frie, søkbaremidler og gir tilskudd til enkelttiltakog forsøksvirksomhetpå kunst- og kulturområdeti form av prosjekttilskuddeller driftstilskudd.Det
profesjonellekunst- og kulturlivet i hele landetkan søketilskudd fra kulturfondet.Prioritering
av tiltakeneskjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønnog de økonomiskerammenefor Kulturfondet.Kulturfondetskal stimulereden frie delenav kunst- og kulturlivet (det prosjektbaserte,
ikke-institusjonellefeltet) og bedrevilkårenefor kunstneriskproduksjonog formidling.
Det kollegiale organetRådetforvalter Norsk kulturfond. Rådetbestårav ti personerog er
oppnevntfor fire år av gangenav Kongeni statsrådetterforslag fra KUD. Rådetoppnevner
tilhørendefagutvalgmed medlemmerfra helelandetmed bredkunstfaglig kompetansesom
sitter i to år av gangen. Søknaderom støttebehandlesav fagutvalgenepå bakgrunnav
vurderingi fagadministrasjonen.
Det er kunst- og kulturfaglig kvalitet som ligger til grunnfor
tildelingene.Fagutvalgenebeslutterbevilgninger(eller avslag)i de fleste søknadssaker.
Saker
av prinsipiell karaktergår til rådetfor endeligbeslutning.I 2016kom det inn 8 434 søknader
til Kulturfondet,hvorav 37 prosentmottok tilskudd. 95 av tiltakenefikk støttei form av driftstilskudd som summerte segtil 172 mill. kroner.
Tilskuddsmottakerei Kulturfondeter profesjonellekunstnere,arrangører,utgivere,kunst- og
kulturvirksomheterog organisasjoner,
kommunerog fylkeskommuner.Fylkeskommunene
og/ellerkommunenemedfinansiererofte tiltak og arrangementer
som støttesav Kulturfondet.
Kulturfondethar hele landetsom virkeområde,der kunst- og kulturfagligevurderingerligger
til grunnfor alle tilskudd som gis. Noen tiltak har et klarereregionaltpreg enn andre.
Tabell 15.6 viser fylkesvis fordeling av midlenei Kulturfondeti perioden2012-2016.
Fordelingen viser at over 50 prosentav midlenetilfalt tiltak, institusjonerog utøverei Oslo og
Akershus.
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Tabell 15.6 Fylkesvis fordeling a v midler fra Norsk Kulturfond 2012 - 2016 (Oslo og
Akershus er slått samme n)
Tildelingssum

Fylketsandelav
tilskudd

Tilskudd per
innbygger(kroner)

3 454 600

0,6

30

Buskerud

10 441 960

1,9

37

Finnmark

10 202 948

1,9

134

Hedmark

3 802 300

0,7

19

Hordaland

63 513 273

11,8

122

5 035 800

0,9

19

21 550 100

4

89

4 795 200

0,9

35

8 624 500

1,6

46

293 439 559

54,3

231

20 611 400

3,8

44

4 347 300

0,8

39

216 667

0

101

38 057 460

7

120

9 629 480

1,8

56

17 149 593

3,2

104

Vest-Agder

8 890 471

1,6

48

Vestfold

9 194 300

1,7

37

Østfold

7 416 580

1,4

25

540 373 491

100

103

Fylke
Aust-Agder

Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo og Akershus
Rogaland
Sognog Fjordane
Svalbard*
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms

Sum/gjennomsnitt

15.4 Utvalgets vurderinger
Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta kulturoppgavene?
Musikk- og scenekunstinstitusjonene,
museeneog mangeandretiltak som finansieresover
Kulturfondetsog departementets
budsjetthar i all hovedsaket regionaltnedslagsfelt.
Publikum er i stor gradinnbyggerebosatti fylket der institusjoneneligger eller der
arrangementet
pågår,og tilskuddsmottakerne
ivaretarikke primærtet nasjonaltoppdrag.
Mangeav tilskuddene,som ofte er av beskjedenstørrelse,går til lokale og regionaletiltak
som ikke kreveret landsdekkende
perspektivfor prioritering og tilrettelegging.
Kompetanseinnenforstoredelerav kulturområdetfinnes i alle delerav landetog krever ikke
en nasjonalt forankretorganisasjonog prioriteringer.Med overføringav ansvarvil fylkeskommuneneha bådeinsentiv og rom til å byggeopp ytterligere kulturfaglig kompetanseog
kapasitettil å ivaretadet gitte ansvaret.Bådefylkeskommuneneog institusjonenevil som i
dagkunnesamarbeidepå tversav fylkes- og institusjonsgrenser
for eksempeli fagnettverk.
Fylkeskommunene
har ogsåøkonomiskbæreevne til å ivaretainvesteringeri bygg og anlegg.
Utvalgetmeneren overføringav tilskuddsansvaret
for det storeflertallet av institusjonene
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innen musikk, scenekunstog museumivaretarretningslinje1 for oppgavefordelingen
om at
oppgaversålangt som mulig bør leggestil organsom er nærmestinnbyggerne– i dette
tilfelle t brukerneav kulturtilbudet – samtidigsom det ivaretarhensynettil effektivitet,
geografisknedslagsfeltog krav til kapasitetog kompetanse.Det sammegjeldermangeav
tilskuddsordningenefinansiertover Kulturfondetsog departementets
øvrigebudsjett.
Bør kulturpolitikken tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Utvalget menerdet er flere fordelerved at tilskudd til musikk- og scenekunstinstitusjoner
og
museersesi en regionalkontekst.Det sammegjelderansvaretfor å gi prosjektmidlerog
driftsstøttetil øvrigeinstitusjonerog arrangementer
som har karakterav å værelokale eller
regionale.En regionaltforankretfinansieringog tilskuddsforvaltninggir rom for å tilpasse
overordnedekulturpolitiske prioriteringertil lokale og regionalebehovog forutsetninger.Det
handlerom å foreta avveiningerog prioriteringermellom ulike legitime mål og interesser.
Arbeidetfor å fremmekultur er ikke pregetav regelstyringog standardisering.
Utvalget
menerderfor at fylkeskommunen,bedreenn beslutningstakere
sentralt,kan leggetil rettefor å
tilpasseog utvikle det profesjonelleog frivillige kulturtilbudet til regionensog lokalsamfunnenesønskerog behov.Størrelokal og regionalhandlingsfrihetvil fremmekulturmangfoldet og tilføre kulturutviklingen merverdibasertpå lokale og regionaleforutsetninger.
Utvalgetmenerkulturpolitikken og kulturlivet kan vitaliseresog videreutvikles ved at
fylkeskommunenefår en mer sentralrolle.
Utvalgetvil ogsåpekepå at en overføringav ansvartil fylkeskommunenekan bidra til å
styrkeoppmerksomheten
og åpenhetenom fordelingenav ressursertil kultur. Utvalgetvil
presisereat en overføringav tilskuddsansvaret
til fylkeskommuneneikke skal innebære
politisk innblandingi de berørteinstitusjoneneseller arrangementenes
kunstnerisketilbud.
Det er det overordnedestrategiskeansvaretfor et fylkes tilbud som overførestil fylkeskommunene.De berørteinstitusjoneneer i hovedsakegnerettssubjektermed egnestyrer og
administrasjonfor virksomheten,og en overføringav tilskuddsansvaret
vil i segselv ikke
endrestyringslinjene.
Overføringav tilskuddsansvaret
er i tråd medretningslinje 3 for oppgavefordelingen
om at
oppgaversom krevertilpasningtil regionalebehovbør leggestil fylkeskommunene.
Bør kulturoppgavene ses i et sektorovergripende perspektiv?
Utvalgetmenerkultur har en egenverdi.Samtidigkan ansvaretfor kulturoppgavergis større
betydningog oppslutningdersomområdetikke ses isolert i et sektorperspektiv.Kultur kan for
eksempelsesi sammenheng
med øvrigeoppgaverog virkemidler medbetydningfor regional
utvikling. Kultur er viktig for bolyst, næringsutvikli ng og attraktivitet. Kultur bør sesi
sammen
hengmedøvrige fylkeskommunaleoppgaver, herundernæringsutvikling,idrett,
stedsutvikling,folkehelse,opplæring,integreringog kulturminneforvaltning.En overføring
vil ogsåforenklekontaktenog samarbeidetmellom ulike regionaleinstitusjoner/kulturaktører/
produsenterog det offentlige.
Utvalgetvektleggerogsåat et regionaltforvaltningsansvarleggertil rettefor utvikling av det
regionalekulturlivet og kulturinstitusjonenegjennomå seulike regionale tiltak, institusjoner
og aktøreri sammenheng.
Det leggerogsågrunnlagfor tetteresamarbeidmellom kommunene
og fylkeskommuneneom prioriteringerog samspillmellom aktører.Med økt ansvarog
kulturfaglig kompetansei fylkeskommunen,vil kommuneneha en langt sterkerefaglig støttespiller i det kommunalekulturarbeidet.Dette er funksjonersom departementet
eller Norsk
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kulturrådikke vil kunneivareta.En overføringav storedeler av kulturområdeter i tråd med
retningslinje4 for oppgavefordelingen:
Oppgaversom kreverstor gradav samordning,og/
eller oppgaversom har storekontaktflatermedhverandre,bør leggestil sammeforvaltningsorgan.
Kulturområdet og det finansielle ansvarsprinsipp
Det finansielleansvarsprinsippet
har som formål å fremmeansvarligheti ressursdisponer
ingenog forhindre at det oppståruklarhetom hvem som skal " betaleregningen" for offentlig
oppgaveløsning.Nåværendedelteansvarfor å gi tilskudd til mangeinstitusjonerog arrangementerer ikke i tråd med detteprinsippet.Nåværendeorganiseringbinder opp bådestaten,
fylkeskommuneneog kommunene.I praksiser fylkeskommuneneog kommunenei all hovedsaknødt til å tilpassesegprioriteringenesom gis av staten.
En overføringav ansvarog midler for regionalekulturinstitusjonertil regionaltnivå vil både
værei tråd med ansvarsprinsippet
og fjerne låsningsmekanismeri finansieringsordningen.
Det
vil gjøredet politiske og økonomiskeansvaretfor regionalekulturinstitusjonertydeligere.
Utvalget vil ogsåpekepå at nåværendefordeling av midler innenkultur- og idrettsområdeter
kjennetegnetav å væresterkt etterspørselsdrevet.
Tildelingenav midler skjer til delspå bakgrunnav søknader
. Resultateter en sterk skjevfordelingmellom fylkene dersomdet målesi
tildelte midler per innbygger,jf . tabell 15.6 ovenfor. Detteskyldesblant annetat både
kunstnereog kulturinstitusjonerer bosatt/lokalisert i de størrebyene.Utvalget menerat
ressursene
innenforkultur og idrett bør fordelesjevnerelandetover, for å sikre et mer likeverdig tilbud til innbyggerneog for å byggeopp miljøer flere stederi landet.

15.5 Utvalgets forslag
Tilskuddsordninger over Kulturdepartementets budsjett
Kap. 323 Musikkog scenekunst
Utvalget menerfinansieringsansvaret
for samtligeinstitusjonerinnenforpost 60 Landsdelsmusikernei Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner
og 73 Region- og distriktsoperabør overførestil fylkeskommunene.Noen av institusjoneneutvalgetforeslårå overføre
dekkerflere fylkeskommuner
. Utvalget leggertil grunnat fylkeskommunenekan videreføre
sitt samarbeidsegimellom om slike institusjonerogsåetterat fylkeskommunenefår ansvar
for å finansieredisse.
Videre menerutvalgetat det storeflertallet av tilskuddenesom i dagfinansieresover post 78
undersammekapittel, ogsåbør overføres.Unntaketer tilskudd som går til institusjonersom
har et klart definertnasjonaltoppdrag.
Hovedstadsi
nstitusjonenesom i dager helfinansiertav statenover post 70 Nasjonaleinstitusjoner beholdessom et statlig ansvar.Finansieringsansvaret
for Den NationaleSceneog
MusikkselskapetHarmonienoverførestil fylkeskommunen.
Andre institusjonersom ogsåbør værestatligeer knyttet til samiskmusikk og scenekunst
.
Institusjonersom ivaretarsamisk musikk og scenekunstkan eventuel t overførestil Sametinget, mendet ligger utenfor utvalgetsmandatå foreslådette.
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Kap. 328 Museumog visuell kunst
Utvalget menerfinansieringsansvaret
for det storeflertallet av museenesom finansieresover
kapittel 328, post 70 Det nasjonalemuseumsnettverket
, bør overførestil fylkeskommunene.
Videre menerutvalgetat det storeflertallet av tilskuddenesom i dagfinansieresover post 78
undersammekapittel bør overføres.Unntaketfor beggeposterer tilskudd som går til institusjonersom har et klart definert nasjonaltoppdrag, som Norsk Folkemuseumog Nasjonalmuseetfor kunst,arkitekturog design.
Kap. 322 Byggog offentligerom
I tillegg til de ovennevnteposterforeslårutvalget at de tilhørendeinvesteringsmidlenetil de
berørteinstitusjonenesom i dagligger underKUD s budsjettkap. 322, post 70 Nasjonale
kulturbygg, bør overførestil fylkeskommunene.Postendekkerblant annettilskudd til
bygningerog lokaler for institusjoner og tiltak som har regionalefunksjonerog som omfattes
av utvalgetsforslagovenfor.
Norsk kulturråd
Utvalget menerdelerav Kulturrådetsmidler som i dager finansiertover kap. 320, post 55
Norsk Kulturfond, bør overførestil fylkeskommunene.Det gjelder bådeprosjektmidlerog
driftsstøttetil institusjonerog arrangementer
somhar karakterav å værelokale eller
regionale.Med dettemenerutvalgetinstitusjoner,arrangementer
eller prosjektersom primært
har et lokalt eller regionaltnedslagsfelt,dvs. at publikum i hovedsakkommerfra nærområdet
til institusjoneneller arrangementet.
Utvalget menerogsåat ordningerog arrangementer
som
ikke har som primæroppgaveå ivaretasærligenasjonalehensyn,og/ellerkreveret etterspørsels
grunnlagsom er landsdekkende,
bør overførestil fylkeskommunene.Eksemplerpå
slike ordningerkan væreinnenforarrangørstøtte
og festivalstøtteover Kulturrådetsbudsjett.
Kulturrådetbør fortsattivaretai nstitusjonerog arrangementer
medet klart nasjonalt oppdrag,
områdersom er spesialiserte,områdermed et lavt etterspørselsgrunnlag
og områderkjennetegnetav lite konkurranse.Utvalgetforeslårat midler til drift av Kulturrådetoverførestil
fylkeskommunenei samsvarmed at omfangetav Kulturrådets virksomhetgår ned.

16 Forvaltning av spillemidler
Fordelingenav overskuddetfra spillevirksomheteni Norsk Tipping AS er forankreti lov om
pengespillmv. (pengespilloven)§ 10. Av overskuddetfordelesførst 6,4 prosenttil helse- og
rehabiliteringsform
ål. Deretterfordelesden resterendesummenmed64 prosenttil idrettsformål, 18 prosenttil kulturformål og 18 prosenttil samfunnsnyttigeog humanitære
organisasjoner.
Midlene fordelesnærmereav Kongeni statsråd. I 2017 er det fordelt i alt 4
058 mill . kronertil idretts-, kultur- og frivillighetsformål fra spilleoverskuddeti 2016.
16.1.1 Spillemidler til idrett sformål
I alt 64 prosentav overskuddeti Norsk Tipping går til idrettsformål.Overskuddetblir fordelt
ved kongeligresolusjon.Den årlige fordelingentil idrettsformålframgårav hovedfordelingen.
Hovedfordelingenbestårfor tiden av følgendeposter:
Post 1 Idrettsanlegg
Post 2 Nasjonalanlegg/spesielle
anlegg
Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid
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Post 4 Antidopingarbeid og arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser,fysisk
aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom
Post 5 Norgesidrettsforbund og olympiske og paralympiskekomité
Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger
Fylkeskommunene
har ansvarfor fordelingenav midlenetil idrettsanleggi kommunene
(innenforpost 1) etter føringergitt av KUD . Delpostenvar på om lag 1,3 mrd kroneri 2017.
Kort oppsummertmottarog behandlerf ylkeskommunenealle søknaderi ordningenvia
kommunene.Søknadenekommerbådefra kommuneneselv og fra privateaktører(idretten).
Fylkeskommunene
sorterersøknadenei to grupper:nærmiljøanleggog ordinæreanlegg.
OversiktenesendesKUD som på dennebakgrunn fastsetterfylkesviserammer.Fylkeskommuneneforetar deretterprioritering av søknadeneinnenforde gitte rammeneog meddeler
resultatettil søkerne.Det er utarbeidetet regelverkfor forvaltningenav spillemidlenetil
idrettsanleggi kommunene
.114
K UDs vektingsmodellfor tildeling av rammerer følgende:
Befolkning vekter 25 prosent,det vil si fylkets andel av befolkningen i landet
Anleggsdekningvekter 25 prosent, det vil si fylkets anleggsdekningrelativt til landets
totale dekning
Søknadssumvekter 50 prosent,det vil si fylkets andel av den totale søknadssumdet
året, i landet.
Modellenberegnerav dettehvor stor andelhvert fylke skal ha av den totale rammen til
idrettsanlegg.
16.1.2 Spillemidler til kulturformål
Hovedfordelingenav spillemidler til kulturformål fastsettesav Kongeni statsråd,etterat
generalforsamlingen
i Norsk Tipping AS er avholdt.Spilleoverskuddetfra Norsk Tipping AS
i 2016 til fordeling til kulturformål i 2017var på om lag 730 mill. kroner. I tillegg er KUD gitt
fullmakt til å disponereikke utbetaltespillemidlertil kulturformål og opptjenterenterav
inneståendemidler til kulturformål fra tidligere år. I 2017 er det fordelt tilskudd fra spillemiddeloverskuddettil kulturformål på om l ag 750 mill. kroner.KUD har ansvarfor overføring av midler til aktuellemottakere(se tabell 16.1).

114

Kulturdepartementet
(2017) Bestemmelserom tilskudd til anleggfor idrett og fysisk aktivitet
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Tabell 16.1 Fordelingen av spillemidler til kulturformål (2017)
Fordelingav spillemidlenetil kulturformål 2017

(i 1000kr)

Den kulturelle skolesekken

270 000

Frifond

199 344

Kulturbygg

47 020

Musikkutstyrsordningen

28 330

Landsomfattende
musikkorganisasjoner

18 300

Ordningenfor innkjøp av musikkinstrumenterfor skolekorpsog barne- og
ungdomsorkestre

15 350

Aktivitetsmidler for kor

7 643

Krafttak for sang

5 230

Folkeakademienes
landsforbund

8 370

Norskekirkeakademier

2 051

SeilskipetStatsraadLehmkuhl

8 155

SkoleskipetChristianRadich

7 425

FullriggerenSørlandet

7 370

Ordningenfor historiskespill

3 400

Prosjekt- og utviklingsmidler på bibliotekfeltet

48 544

Prosjekt- og utviklingsmidlerpå museums
- og arkivfeltet

36 220

Sum

712 752

Nedenforfølger en omtaleav enkelteav tilskuddsordningene
som finansieresav spilleoverskuddet:
Den kulturelle skolesekken
(270 mill . kroner)
Tilskuddetforvaltesav den statligevirksomhetenKulturtanken– Den kulturelle skolesekken
Norge.Midlene fordelesvideretil fylkeskommunerog kommuneretteren fordelingsnøkkel
som tar hensyntil elevtall i grunnskoleog videregåendeskole,geografiskeavstanderog
infrastruktur.
Kulturbygg (47 mill . kroner)
Tilskudd til desentralisertordningfor kulturbygg gis til kulturhus,flerbrukslokalereller
spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan benyttestil nybygg,ombyggingog
moderniseringav kulturbyggene,menikke til vedlikeholdeller drift. Midlene fordelestil
fylkeskommuneneetteren nærmerefastsattfordelingsnøkkel.Søknaderfremmesgjennom
kommunender byggetskal ligge. Tilskudd kan utgjøreinntil 1/3 av godkjenteprosjektkostnaderfor kulturbygget.
Nasjonalbiblioteteket(48,5 mill . kroner)
Nasjonalbiblioteketforvalter prosjekt- og utviklingsmidlersom skal stimuleretil utvikling i
norskefolke- og fagbibliotek.Tiltakeneskal ha verdi utoverdet enkeltebibliotek, og de skal
fremmenye tilbud. Midlene lysesut etter føringerfastsatti Nasjonalbibliotekstrategi2015-
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2018.Bibliotekstrategieninnebærerat utviklingsmidleneskal disponerestil tre hovedområder:i) utvikling av felles infrastrukturtiltaki regi av Nasjonalbiblioteket,til disposisjon
for alle bibliotek, ii) utvikling av folkebibliotekenesom debatt- og læringsarena,
møteplassog
formidlingsinstitusjon, og iii) frie, nyskapendeprosjekt- og utviklingstiltak.
Arkivverket(10 mill . kroner)
Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til tiltak inneninnsatsområdene
kommunalearkiv, arkiv i digital forvaltning og privatarkiv. Målgruppener offentlige og
privatearkivinstitusjoner,museer,faglige interesseorganisasjoner
og andreaktørersom
arbeidermedarkiv. I 2017 ble er minst 6 mill. kronerøremerkettil arbeidetmedprivatarkiv.
Norskkulturråd (25 mill . kroner)
Norsk kulturrådforvalter midlenesom er avsatttil museumsfeltet.Midlene fordelespå
sikringstiltak ved museeneog andresøkbareprogrammerpå feltet. Utgangspunkteter
søknaderfra museerog museumsnettverk,
museeri samarbeidmed forskningsmiljøerog
andrerelevanteaktører.

16.2 Utvalgets vurdering er
16.2.1 Spillemidler til i drettsanlegg i kommunene
Fylkeskommunene
har ansvarfor å vurdereog prioritere søknadenetil idrettsanleggi
kommunene.Utvalget menerikke det er noen grunntil å endrenåværendeansvarsfordeling.
Imidlertid stiller utvalgetspørsmålved behovetfor at KUD årlig skal fastsettede fylkesvise
rammenetil idrettsanleggene
til kommunene på bakgrunnav godkjentsøknadssum,
antall og
anleggsdekning.
Utvalget foreslåren modell der tippemidlenetil idrettsanleggi kommunene
fordelesdirekte til fylkeskommuneneuten forutgåendebehandlingi departementet
. Det vil
f orenkleforvaltningenav midlene.Kriterienefor fordeling mellom fylkeskommunenebør
endresslik at folketall og befolkningssammensetningen
tilleggeshøyerevekt.
16.2.2 Spillemidler til k ultur formål
Utvalget menerfylkeskommunenevil ha kompetanseog kapasitettil å ivaretafeltet på samme
måtesom forvaltningenav ordinæremidler til kulturformål over statsbudsjettet.
Forvaltningen
av midlenekan skje i nærsammenheng
med fylkeskommunenes
øvrigeoppgaverinnenfor
blant annetkultur og utdanning.Videre har fylkeskommunenetett kontakt med kommunene
og kan i dialog medkommuneneutvikle innholdeti for eksempelDen kulturelle skolesekken
og sørgefor et tilbud tilpassetlokale behovog forutsetninger.En overføringer i tråd med
retningslinje1 og 4 for oppgavefordelingen,
men ogsåretningslinje3, fordi politiske organer
har legitimitet til og en rolle i å tilpasseog prioritereoppgavefeltettil lokale og regionale
behov.Midlene fra den Kulturelle skolesekkenkan fordelesi tråd med de nåværendekriterier
for ordningen,som tar hensyntil elevtall i grunnskoleog videregåendeskole,geografiske
avstanderog infrastruktur.

16.3 Utvalget s forslag
Utvalget foreslårat ansvaretfor ordningeneDen kulturelle skolesekken,Musikkutstyrsordningen,Ordningenfor innkjøp av musikkinstrumenter,Aktivitetsmidler kor, Krafttak for
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sangog Ordningenfor historiskespill overførestil fylkeskommunene
. Utvalgetforeslårogså
å gi fylkeskommuneneet totalansvarfor tilskuddsordningentil Kulturbygg.
Utvalgetforeslårogsåå overføreansvaretfor prosjektmidlerpå biblioteks-, arkiv- og
museums
feltet fra Nasjonalbiblioteket,Arkivverket og Kulturrådettil fylkeskommunene.En
overføringvil understøttedet ansvaretfylkeskommunenalleredehar som biblioteksansvarlig.
Utvalgetviser til at fylkeskommunenbør værehovedansvarligfor museumog deler av
Kulturrådetsnåværendevirksomhet.Når det gjelderdisseordningene,foreslårutvalgetat
fylkeskommunenesamarbeidermedNasjonalbiblioteket,Arkivverket og Kulturrådetom en
treårigutviklingsplan og en prioriteringsstrategifor midlene.

17 Kulturminnevern
17.1 Fylkeskommunens

oppgaver

Det overordnetenasjonaleansvaretfor kulturminnevernetligger hosK lima- og miljødepartementet.
Riksantikvarener departementets
rådgivendeog utøvendefaginstansf or
forvaltning av kulturminner,og er organisertsom et direktoratunderdepartementet.
Fylkeskommunener regionalkulturminnemyndighet.Sametingethar kulturminnemyndighet
for samiskekulturminner.I tillegg har landsdels
- og sjøfartsmuseene
et ansvarpå kulturminneområdet.Gjennomrollen som planmyndigheter det kommunenesom har ansvarfor å
ivaretaverneverdigbebyggelseog fredetekulturminner.
Fylkeskommunene
har siden1990 hatt rollen som kulturminnemyndighetmedansvarfor den
regionalekulturminnepolitikken.Fylkeskommunenhar avgjørelsesmyndighet
og førstelinjeansvareti flere sakersom angårkulturminnerog kulturmiljøer, blant annetinnsigelses
myndigheti plansaker,forvaltningsansvarfor de fleste fredetebygninger,registrerings
myndighetf or arkeologiskfredetekulturminnerog tilskuddsforvaltningknyttet til fredete
bygningeri privat eie. Den øvrigemyndighetsutøvelsen
ligger hosRiksantikvaren.I tillegg
har fylkeskommunenen viktig rådgivnings- og veiledningsfunksjonoverfor kommunene,
blant annetknyttet til rollen som regionalplanmyndighet.
I rollen som kulturminnemyndighethar fylkeskommunenmulighettil å leggetil rette for at
kulturminneneblir en viktig ressursi regionalutvikling, for eksempelfor utvikling av reiselivsnæringen.
Riksantikvarener ogsåtillagt myndighetetterkulturminnelovensom førsteinstanspå flere
områder.
17.1.1 Foreslåtte endringer som del av regionreformen
Somdel av regionreformenforslår Klima- og miljødepartementet
at følgendeoverføresfra
Riksantikvarentil fylkeskommunene– noe Stortingetstøtter:115
Oppgaverknyttet til kulturminneloven og hvor omfangetav sakerbidrar til å bygge
sterkerekompetansemiljøerregionalt. Dette innebærerå overføre et størreansvari
forvaltningen av de fleste automatiskfrededekulturminner til regionalt nivå. Saksfeltet blir da i hovedsaksamletpå ett forvaltningsnivå, noe som vil gjøre feltet enklere
og mer oversiktlig for eiere, eiendomsutviklere,kommunerog andre.
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Jf. Innst. 377 S (2015 2016) og Meld. St. 22 (2015 2016)
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Regionenesansvarfor å forvalte vedtaksfrededekulturminner utvides til ogsåå omfatte de fleste forskriftsfredede bygninger i statlig eie. Vernestatusfor mangeav disse
anleggeneer nå avklart gjennom statlige landsverneplanerog det er dermedfaglig
grunnlag for overføring av forvaltningsansvaret.Forvaltningenav særlig viktige
forskriftsfrededebygninger i statlig eie beholdesav Riksantikvaren.En opplisting av
hvilke bygninger dette omfatter, vil inngå som ledd i det videre arbeidet.
Oppgaverknyttet til forvaltningen av vernetefartøyer som er " listeførte" overføres
regionvis. Slike " listeførte kulturminner" kan defineressom utvalgte kulturminner av
særlig verdi, og er normalt ikke formelt fredet etter kulturminneloven. Kulturminnene
skal imidlertid forvaltes som om de var fredet.
All planrelatert ivaretagelseav kulturminneinteressenesamlespå regionalt nivå. I og
med overføring av størreansvari forvaltningen av automatiskfredetekulturminner,
innebærerdette ogsåmyndighet til å avgjøre dispensasjonfra automatiskfredning i
forbindelse med planbehandlingen.
Når det gjelderRiksantikvarenstilskuddsmidler,er storedelerav dissei dagknyttet til de ti
nasjonalebevaringsprogrammene.
Etter at programperiodener avsluttet,kan delerav
eventuellenye tilskuddsordningeroverførestil formål som i daginngåri de ti nasjonale
bevaringsprogrammene,
ettermodell av bevaringsprogrammet
rettetmot privateeiereav
frededebygninger(FRIP). I detteprogrammetmottar fylkeskommunenesøknaderog innstiller til Riksantikvaren.Riksantikvarenfordeler på dennebakgrunnrammertil fylkeskommunenesom deretterprioriterertildelingen regionalt.Fylkeskommunene
rapporterertil
Riksantikvarenpå tildelte midler.
Ifølge Klima- og miljødepartementet
skal Riksantikvarenbeholdeførstelinjeansvaretfor
enkeltesaksområderog objekterav vesentlignasjonalverdi, somer viktige for en samletog
enhetligoppfølgingav nasjonalpolitikk. Det sammegjelder saksområdersomkreversærlig
spisskompetanse,
der det er lite effektivtå byggeopp kompetanseregionalt. Samletvil dette
bidra til å sikre direktoratetskompetanseog faglige legitimitet.116
I Prop.84 S (2016-2017) står det: Med overføringav førstelinjeansvar,avgjerdsmaktog oppgåvertil nytt regionalt folkevalgtnivå vil Riksantikvarenfå høvetil å vidareutviklefunksjonen
sområdgivandeog utøvandefaginstansog styrkerolla somdirektorat. Riksantikvarenskal
mellomanna framleis ha førstelinjeansvaretfor kulturminneav internasjonaleller særleg
stor nasjonalverdi.
Forslagtil forskriftsendringersom oppfølgingav Stortingsvedtakene
er forøvrig under
utarbeidelsei departementet.
Forslag fra Vestfold fylkeskommune
I påventeav Klima- og miljødepartementets
konkretiseringav endringenei ansvarsdelingen,
har Vestfold fylkeskommuneutformetet egetforslagtil ny ansvars
- og oppgavefordelingpå
kulturminneområdet.Vestfold menerat for å nå målet om en enklereog mer oversiktlig
kulturminneforvaltning, må dagensansvarsforskriftendres,og den reviderteforskriften må
inneholdefærreunntakog særbestemmelser
enndet dagensforskrift gjør. En oppryddingi
ansvars- og oppgavefordelingen
på kulturminnefeltet vil gjøreforvaltningenmer oversiktlig,
brukervennligog effektiv.
Vestfoldsforslagleggeropp til at Riksantikvarenfortsattskal værefredningsmyndighetog
klageorganfor vedtakfattet i fylkene, at direktoratetskal ha innsigelsesmyndighet
etter gitte
116
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kriterier og at det skal sikresadgangtil å henteinn sakerdersomviktige nasjonalekulturminner/-miljøer er truet. Ifølge Vestfold fylkeskommuneer det viktig at direktoratetutgjør en
slik sikkerhetsventili densamledekulturminneforvaltningen,slik at det kan gripe inn dersom
faglige kulturminnehensynikke blir ivaretattblant anneti kommuneneog fylkeskommunene.
Forslagetmedførerlikevel at myndighetog oppgaverflyttes fra statlig til regionaltnivå, slik
at alt førstelinjeansvari forvaltningssakersamtmyndighettil å dispenserefra kulturminneloven leggestil fylkeskommunenog sjøfartsmuseene.
En slik desentralisering
vil føre til økt
demokratisering,menerVestfold fylkeskommune, og denvil gi Riksantikvarenmulighet til
videreutvikleog styrkesin rolle som direktorat,det vil si som rådgivendeog utøvende faginstans.

17.2 Utvalgets vurdering er
På kulturminnefeltetivaretarfylkeskommuneneet nasjonaltansvarpå regionaltnivå. Dette
har lagt grunnlagfor forvaltning av kulturminnefelteti et regionalt utviklingsperspektiv,samtidig som fylkeskommuneneskal ivaretanasjonalemålsettinger.
UtvalgetstøtterKlima- og miljødepartementets
initiativ til i stor gradå rendyrkeRiksantikvarensom direktoratog å styrke de fylkeskommunalekulturminnemiljøene.Mer helhetlig ansvarfor førstelinjeoppgavene
på feltet vil kunnebidra bådetil forenkling, økt regionalt
engasjementog sterkereregionalkulturminnekompetanse.
Fylkeskommunene
vil kunnebli
bedrerådgivereog støttespillerebådefor kommuner,privateeiereog tiltakshaverei spørsmål
om kulturminneverdier.
UtvalgetmenerKlima- og miljødepartementet
bør ha en helhetlig og prinsipiell tilnærmingtil
oppfølgingenav vedtakeneom endringeri oppgavefordelingen
mellom fylkeskommunenog
Riksantikvaren.117 Utvalget menerat mestmulig av enkeltsaksbehandlingen
på kulturminnefeltet bør leggestil regionalkulturminnemyndighet.Samtidigserutvalgetat det kan være
argumentersom taler for at ansvaretfor enkeltetyper kulturminnerfremdelessamlesi
direktoratet.Det kan værekulturminnerav særlig stor nasjonaleller internasjonalverdi, store
enkeltobjekterav nasjonalverdi medbetydeligekostnaderknyttet til seg,og/ellerobjekter
som kreveren særskiltkompetansesom det ikke vil værerasjoneltå byggeopp regionalt.
Som Vestfold fylkeskommuneogsåunderstreker,serutvalgetdet som hensiktsmessig
at
Riksantikvarenfremdelesskal værefredningsmyndighetog klageorganfor vedtakfattet i
fylkene, og at Riksantikvarenbør beholdeinnsigelsesmyndigheten
etter gitte kriterier.
Utvalget menerti lskuddsforvaltningeni dagvirker byråkratiskog lite effektiv. Samtidiggir
organiseringenen fleksibilitet med hensyntil å fordelebegrensede
midler til prosjektersom
trengerdet mest.Ut fra kulturminneansvaret
som fylkeskommunenehar, og med denstyrkede
kapasitetenog kompetansende sammenslåtte
fylkeskommunenevil få, menerutvalgetat
fylkeskommuneni størstmulig gradselv bør få ansvarfor å forvalte og prioriteremidler ved
at midlenei de relevantebevaringsprogrammene
overførestil fylkeskommunene.Det vil gi
fylkeskommuneneforutsigbarhetmedhensyntil hvilke økonomiskerammersom er til
rådighet,det vil gi et bedregrunnlagfor å prioritere innkomnesøknader,det kan planlegges
for lengrerestaureringsløp
for visseanlegg, og fylkeskommunenkan væremer forutsigbar
overfor eiereav bygningersom er tilskuddsberettiget.Dette vil ogsåredusererapporteringen.
Samtidigser utvalgetat det kan værehensiktsmessig
at ogsåRiksantikvarenhar egnemidler
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som kan tildelesved ekstraordinære
behovi enkeltfylker.Utvalgetmenerdetteer i tråd med
retningslinjenefor oppgavefordelingen
mellom forvaltningsnivåene.

17.3 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat førstelinjeoppgavene
på kulturminnefelteti hovedsakleggestil fylkeskommunene.
Utvalget foreslår at ansvaretfor relevantetilskuddsordningerleggestil fylkeskommunene.
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Del VI Helseog levekår
Befolkningenshelseog velferd står sentralti utviklingen av godesamfunn.Ikke bareer helse
og velferd viktig for deltakelsei samfunnslivet,det er ogsåslik at deltakelsei samfunnslivet
har betydningfor befolkningenshelseog velferd. Detteillustrerersammenhengen
mellom
ulike samfunns
- og sektorområder
. God helsei befolkningenog godeoppvekst- og levekår
handlerom helse,men ogsåom arbeidog sysselsetting,utdanningog deltakelse,engasjement
og trivsel.
Alt detteer samfunnsområder
der fylkeskommuneni dagspiller en viktig rolle – og har
potensialtil å spille en endaviktigere rolle i fremtiden.Det er avgjørendefor en god oppgaveløsningat dissesamfunnsområdene
sesi sammenheng.
I daghar f ylkeskommunenansvarfor å fremmefolkehelseinnende oppgaversom er tillagt
fylkeskommunen,og de skal understøttekommunenei deresfolkehelsearbeid.Fylkeskommunene har videreansvarfor den offentlige tannhelsetjenesten
, og de har ansvarfor
pedagogisk
-psykologiskestøttetjenester
(PP-tjeneste)til elever i videregåendeutdanning.
I det følgendedrøftesoppgaverinnenområdenefolkehelse,PP-tjenester,barnevernog
familievern. Utvalget omtalerspesi alisthelsetjenesten
utenå konkluderepå denneoppgaven.

18 Folkehelse
Folkehelsearbeid
omfatteren rekkesektoreri samfunnetsom påvirkerinnbyggerneslevekår.
Den konkretedefinisjonenav folkehelsesom fremgårav folkehelselovenog som Helse- og
omsorgsdepartementet
og Helsedirektoratetbenytter,er "befolkningenshelsetilstandog
hvordanhelsenfordelersegi en befolkning".
Folkehelsehandlerom mer enn helsei tradisjonellforstand. Folkehelsearbeid
dreiersegom å
gi menneskermulighetertil å mestreegneliv og settedem i standtil å delta i samfunnet.Det
kan dreiesegom å væremed i organiserteaktivitetersom skole,arbeidslivog foreningereller
mer uorganisertog spontanaktivitet. Men det dreiersegogsåom gi muligheterfor alle til å
engasjeresegi aktivitetersom påvirkeregetliv, entendetteer politiske parti, interesse
organisasjonereller demonstrasjoner.
Folkehelseer et viktig demokratibyggende
element
ogsåi en avansertvelferdsstatsom Norge.
Folkehelsearbeider definerti folkehelselovensom "samfunnetsinnsatsfor å påvirkefaktorer
som direkteeller indirekte fremmerbefolkningenshelseog trivsel, forebyggerpsykisk og
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somatisksykdom,skadeeller lidelser,eller som beskyttermot helsetrusler,samtarbeidfor en
jevnerefordeling av faktorersom direkte eller indirekte påvirkerhelsen."
Tiltak for å utjevnesosialehelseforskjellerer en viktig del av folkehelsepolitikken. Folkehelsearbeidetskal ogsåbidra til trivsel, godesosialeog miljømessigeforhold, og til en
utvikling fra et tradisjoneltsykdomsperspektiv
til et påvirkningsperspektivhvor bakenforliggendefaktorermed betydningfor folks helsekommertydeligerefram.118 Jo lengeren
klarer å flytte innsatsenbakoveri kjeden,jo mer sannsynligvil man angripehelseproblemer
ved roten.
Folkehelselovenskal sikre at kommuner,fylkeskommunerog statligehelsemyndigheter
setter
i verk tiltak og samordnersin virksomheti folkehelsearbeidet
på en forsvarlig måte.Loven
skal leggetil rettefor et langsiktigog systematiskfolkehelsearbeid.
Folkehelselovener harmonisertmed plan- og bygningsloven,og plansystemetutgjør en
sentralarenafor det systematiskefolkehelsearbeidet.
Folkehelseutfordringene
skal inngå som
grunnlagi kommunenesog fylkeskommunenes
planstrategier,jf. folkehelseloven§ 21. Planleggingetter plan- og bygningslovenskal "fremmebefolkningenshelseog motvirke sosiale
helseforskjeller
." 119
Folkehelselovengriper inn i samspilletmellom nivåerog mellom sektorer,fordi deninnebærerat arealutvikling,planlegging,administrasjonog tjenesteytingskal inkluderefolkehelse
i sine dagligeaktiviteter.Aktører på flere nivåerog i ulike sektorermå derfor samarbeidefor
å nå dissemålene.

18.1 Dagens oppgavefordeling
Folkehelselovenspesifisererroller for de ulike aktørenei forvaltningen.Loven tydeliggjør
kommunenesansvarfor folkehelsepå tvers av sektorerog angir en arbeidsformmedbestemte
prosesskravsom skal bidra til at folkehelsearbeidet
blir kunnskapsbasert,
systematiskog langsiktig bådei kommuner,i fylkeskommunerog i staten.De statligeaktørene– Helse- og
omsorgsdepartementet
, Helsedirektoratet,Nasjonaltfolkehelseinstitutt,Statenshelsetilsynog
fylkesmennen
e – skal understøttekommunersog fylkeskommunersfolkehelsearbeid.
Kommunen
Kommunenskal fremmefolkehelseinnen sineoppgaverog medde virkemidler de har (folkehelseloven§ 4). Kommuneneskal ha nødvendigoversikt over helsetilstandeni befolkningen
og de positive og negativefaktorenesom kan påvirkedenne(§ 5). Videre skal kommunene
væreoppmerksommepå trekk ved utviklingen som kan skapeeller opprettholdesosialeeller
helsemessige
problemer,eller sosialehelseforskjeller.Kommunenskal gi informasjon,råd og
veiledningom hva den enkelteselv og befolkningenkan gjørefor å fremmehelseog forebyggesykdom(§ 7).
Fylkeskommunen
Fylkeskommunenskal arbeidefor å fremmefolkehelseinnende oppgaversom er tillagt
fylkeskommunen,som tannhelsetjen
esten,videregåendeopplæring,miljø og friluftsliv, kultur
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NIBR-rapport2012: 13, s. 10.
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og idrett, samferdselog trafikksikkerhet.Arbeid for folkehelsenskal ivaretasog vektleggesi
fylkeskommunenspolitikkutforming, som samfunnsplanlegger
og planmyndigheti fylket.
I tillegg skal fylkeskommunenunderstøttekommunenei deresfolkehelsearbeid,og være
oppmerksompå trekk ved utviklingen som kan skapeeller opprettholde sosialeog helsemessigeproblemereller sosialehelseforskjeller. En av oppgavenetil fylkeskommunener å
gjøre tilgjengelig relevanteopplysningerom befolkningenshelsetilstand og påvirkningsfaktorersom fylkeskommunenfremskaffer.Fylkeskommunenskal med andreord ha
nødvendigoversikt over helsetilstandeni fylket og positiveog negativefaktorersom påvirker
den.Oversikt over helsetilstandenskal inngåsom grunnlagfor fylkeskommunalplanstrategi.
Fylkeskommunenskal ogsåværepådriverfor og samordnerav folkehelsearbeidet
i fylket.
Dettegjelderbådeoverfor kommuner,næringsliv,frivillig sektorog befolkningengenerelti
fylket. Pådriveransvaret
omfatterogsåå hjelpe kommunenemedderesfolkehelsearbeid.Som
samfunnsutviklerskal fylkeskommunensamarbeidemedulike aktører(som regionalstat,
kommuner,frivillige organisasjoner,næringsliv,forsknings- og undervisningsmiljøer,helseforetakene)og sektorer,samtta lederskapfor å få til et helhetsgreppå utviklingen i fylket.
Fylkeskommunens
oppgaveri folkehelsearbeidet
er presiserti folkehelselovens§ 20 og 21.
Samtidighar fylkeskommunenet generelt ansvarfor å væreregionalutviklingsaktør,og kan i
den rollen framståsom pådriveroverfor kommuneneog overfor andreoffentlige, privateog
frivillige aktørerpå fylkesnivå.
Fylkesmannen
Fylkesmannenskal i hele sin virksomhetvurderekonsekvense
r for befolkningenshelseder
det er relevant.Dette gjelderfor eksempelinnenutdanning,miljø og plan. Fylkesmannenskal
bidra til å iverksettenasjonalpolitikk på folkehelseområdet
og værepådriverfor kunnskaps
basertfolkehelsearbeidpå lokalt og regionalt nivå. Støttentil kommunerskjer i form av råd
og veiledning,samtuttalelseri forbindelsemed kommunenesplanstrategierog planer.
Fylkesmannenskal føre tilsyn med kommunenesog fylkeskommunenes
oppgaveretter
folkehelseloven.
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
Helsedirektorateter fagorganpå folkehelseog helsetjenesteområdet,
i tillegg til å væreregelverksforvalterog iverksetterav vedtattpolitikk på området.Helsedirektoratetskal følge med
på forhold som påvirkerfolkehelsen,samtfølge med på utviklingen i folkehelsearbeidet
og i
helse- og omsorgstjenesten.
Direktoratetgir råd og veiledningom strategierog tiltak overfor
sentralemyndigheter,regionaleog lokale myndigheter,helseforetakene,
frivillige organisasjoner,privat sektorog befolkningen.Helsedirektoratetskal ogsåutvikle nasjonalenormerog
120
standarderfor godt folkehelsearbeid.
Folkehelseinstituttetskal overvåkeutviklingen av folkehelsen,utarbeideoversikt over
befolkningenshelsetilstandog faktorer som påvirker denne,samtdrive forskningpå folkehelseområdet.Instituttetskal gjøretilgjengelig opplysningersom grunnlagfor kommunenes
og fylkeskommunenes
oversikter(folkehelseprofiler, jf. folkehelseloven§ 25).

120

Helgesenog Hofstad(2012) Regionaltog lokalt folkehelsearbeid.Ressurser,organisering og koordinering.
NIBR-rapport2012: 13.
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18.2 Tilskuddsmidler

til regionalt og lokalt f olkehelsearbeid

Mye av aktiviteteni dagensfolkehelsearbeider prosjektfinansiert.I dagsøkerkommunene
tilskudd bådehosHelsedirektoratet,fylkesmannenog fylkeskommunen.Fylkeskommunen
har ansvarfor én av tilskuddsordningene
underHelse- og omsorgsdepartementetpå folkehelseområdet.
Helsedirektorateter den størstetilskuddsforvalterenpå folkehelseområdetog
forvalter åtteordningermed særskiltrelevansfor folkehelsearbeidet
selv om de fleste
121
ordningenehørerinn underandreprogramkategorierennfolkehelse. Mangeav tilskuddene
fordelesetter søknad,med tilhørenderapportering.Detteer ressurskrevende
for
122
kommunene
.
Helsedirektoratetforvalter én tilskuddsordningunderutgiftskap.714 Folkehelse:
Bedre Tverrfaglig Innsats - utvikling av lokal samhandling, der formålet er helhetlig
og koordinert innsatsoverfor målgruppen(3,2 mill. kroner i 2018). Kommuner er
tilskuddsmottakere.
Videre er dissetilskuddsordningene
relevantefor folkehelsearbeidet:
Kvalifisering av fremmedspråkligehelsefagarbeidere
, der formålet er å øke kvaliteten
for pasienterog brukere av kommunenespleie- og omsorgstjenesterved å øke
tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere(3,1 mill. kroner i 2018). Både kommune
og fylkeskommuneer tilskuddsmottakere.123
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhetog passivitet,124 der formålet er å motvirke
ensomhet, passivitetog sosial tilbaketrekning, gjennom å skapeaktivitet, deltakelse,
møteplasserog sosialt fellesskap(18,8 mill. kroner i 2018). Både kommuneog
fylkeskommuneer tilskuddsmottakere.Tiltaket skal evalueresi 2018.
Utvikling av skolehelsetjenesten
i videregåendeskoler125 (28,5 mill. kroner i 2017).
Kommunener tilskuddsmottaker.
Fylkesmannenog Helsedirektoratetforvalter følgendefire ordninger:
Kommunaltkompetanse
- og innovasjonstilskudd, der formålet er å stimulere
kommunenetil kompetanseog innovasjon for å møte fremtidensutfordringer på helseog omsorgsfeltet med bærekraftigeog gode tiltak og tjenester(387,4 mill. kroner i
2018). Både kommuneog fylkeskommuneer tilskuddsmottakere.
Etablering og utvikling av kommunalefrisklivs-, lærings- og mestringstilbud,der
formålet er å stimulere til utvikling av kommunalehelse- og omsorgstjenestersom
støtter opp under og realiserermålenei Samhandlingsre
formen og NCD-strategienom
å fremme fysisk og psykisk helse,forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og
til bedret ressursutnyttelseav samletinnsatsi helse- og omsorgstjenesten(17,8 mill.
kroner i 2018). Kommuner er tilskuddsmottakere.
Seksuellhelse, der formålet er å bidra til fortsatt redusertabortrateog reduksjoni
smitte av seksueltoverførbareinfeksjoner (54,1 mill. kroner i 2018). Både kommune
og fylkeskommuneer tilskuddsmottakere.

121

Ordningenefordeler segpå Programkategori10.10Folkehelsemv (714 Folkehelse)og Programkategori
10.60Helse- og omsorgstjenester
i kommunene(761 Omsorgstjeneste,762 Primærhelsetjeneste
og 765 Psykisk
helseog rusarbeid)
122
Dokument3:11 (2014-2015) Rapport:Riksrevisjonensundersøkelse
av offentlig folkehelsearbeid(2015).
123
Hører inn underkap.761 Omsorgstjeneste
124
Hører inn underkap. 761 Omsorgstjeneste
125
Hører inn underkap. 762 Primærhelsetjeneste.
Fra 2018 er ordningenslått sammenmedøremerkedemidler
for helsestasjons
- og skolehelsetjeneste
(til sammen282,8mill. kroneri 2018).
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Psykologeri de kommunalehelse- og omsorgstjenestene
(155 mill. kroner i 2018).
Kommuner er tilskuddsmottakere.
Boks 18.1 Nytt program for folkehelsearbeid

i kommunene (2017 2027)

Programfor folkehelsearbeidi kommunene(2017-2027) er en tiårig satsingfor å utvikle kommunenes
arbeidmedå fremmebefolkningenshelseog livskvalitet, og er et samarbeidmellom Helse- og omsorgsdepartementet
og KS, begrunneti et ønskeom å samlekommunaletilskuddsordningerunderett program.
Satsingenskal bidra til å styrkekommuneneslangsiktigeog systematiskefolkehelsearbeid.
Programmetrulles ut i 2017-2019. Det er lagt opp til en trinnvis tildeling av midlenetil kommunene:Helsedirektoratetutlyseren tilskuddsordningsom fylkeskommunenekan søkepå, og der fylkeskommunene
forvalter midlenetil gjennomføringav lokale tiltak i kommunene.Fylkeskommunene
må inngå formelle
samarbeidmedkommuneneom tiltaksutvikling. For 2018 utgjør ordningen71,3 mill. kroner. Fylkeskommuneneog kommunenekan søkeom tilskudd for en periode på tre til fem år for tiltaksutvikling og
tiltaksevaluering.Fylkeskommunene
skal rapportereårlig på økonomiog statusfor arbeidettil Helsedirektoratet.
Fylkeskommunene
somtildeles midler skal etablereet regionaltsamarbeidsorgan
for å forankreutviklingsarbeideti kommuneneog for å knytte forskningskompetanse
til prosjektene.Det kan byggeviderepå
strukturersomalleredeer etablerti fylket. Programmetgår langt i prosess
beskrivelseog detaljeringav
hvordankommunerog fylkeskommunerskal arbeidemedtemaet.Det understrekesi programbeskrivelsen
at
det på sikt kan det væreaktuelt å vurdereandreorganisatoriskeløsningergjennomde nye fylkeskommunene,tilpassetregionreformen.

18.3 Utvalgets vurderinger
Bør folkehelsearbeidet ses i et sektorovergripende perspektiv?
Folkehelsekrever en sektorovergripende
tilnærmingi tråd med retningslinje4 for oppgavefordelingen.Til grunnfor folkehelsearbeidet
ligger forståelsenav at helseskal væremedi alt
vi gjør fordi påvirkningsfaktorerer å fin ne i alle samfunnetssektorer.Behovetfor å samordne
på tvers av sektorerog tjenesteoppgaver
blir dermedbetydelig.
Fylkeskommunenog fylkesmannenhar overlappendeansvari folkehelsearbeidet,
blant annet
ved at fylkesmannenetter folkehelselovenskal væreen pådriverfor kunnskapsbasert
folkehelsearbeid,mensfylkeskommunenhar ansvarfor å gi en oversikt over helsetilstandeni
fylket. Samtidighar beggeetateneansvarfor å drive rådgivningoverfor kommunene.Å samle
hovedtyngdenav de økonomiskeog pedagogiskevirkemidlenetil fylkeskommunenvil
redusereuheldig overlappmellom fylkesmannog fylkeskommuneog bidra til mer effektiv
oppgaveløsning.
For at folkehelseperspektivet
skal kunnebli vektlagti politikkutforming på
regionaltnivå, er det nødvendig at fylkeskommunenhar et sterkt fagmiljø. Fylkeskommunene
har alleredei dagutstraktveiledningssamarbeid
med kommuneneom oversiktsarbeid,tiltak
og metoderfor implementeringav kunnskapsbasert
folkehelsearbeid.Utvalget menerogsådet
er behovf or å samlevirkemiddelbrukensom er lagt til Helsedirektoratetav samme
begrunnelse.Det er behovfor å i størregradsamleansvaretog kompetansepå områdettil ett
organ.Tilskudd til folkehelsearbeidsom alleredeskal virke på regionaltog lokalt nivå, bør
sesi sammenheng
medfylkeskommunensansvarog oppgaverpå folkehelseområdet
og som
regionalsamfunnsutvikler.
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Bør folkehelsearbeidet tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Gitt storesosialeog geografiskevariasjoneri levekårog helseatferd,er folkehelsearbeidet
typisk eksempelpå en oppgavesom må væretilpassetregionaleutfordringerog behov.I et
fylke kan det værestoreforskjeller bådemellom kommunerog innenkommuner.Et målrettet
folkehelsearbeidmå prioritere og tilpasseinnsatsentil de områderog utfordringerder
behoveneer størst.Utvalgetmenerat fylkeskommunensom politisk organog i kraft av sin
regionalesamfunnsutviklerrollebør få et størreog mer helhetlig ansvarfor denneoppgaven
,i
tråd med retningslinje3 for oppgavefordelingen
om at oppgaversom kreverutøvelseav
politisk skjønnog vurderingbør leggestil folkevalgte organer. Størrehandlefrihetfor fylkeskommunenevil bidra til å utvikle folkehelsenbasertpå lokale og regionalebehov.
Hvilket geografisk nivå er hensiktsmessig for å ivareta folkehelsearbeidet?
Kommuneneer nærmestinnbyggerneog kan og bør setteinn en rekke tiltak for å styrke
folkehelseni kommunen.Samtidigmanglermangesmåkommunerkapasitetog kompetanse
til å utvikle dettefeltet, og har behovfor veiledningpå området.Fylkeskommunene
har
alleredeansvaretfor folkehelse.De nye fylkeskommunenevil få ytterligerekapasitetog
kompetanse,samtidigsom de vil ha den nødvendigenærhetentil kommunene.Et forsterket
ansvarer i tråd medretningslinje1 for oppgavefordelingen.
Fylkeskommunene
har ansvarfor å forvalte midlenetil gjennomføringav lokale tiltak i
kommunene.Utvalget menerat fylkeskommunene,i kraft av eksisterendeansvarog oppgaver
på folkehelseområdet
og kjennskaptil regionaleog lokale behov,vil kunnehåndtere
tilskuddsforvaltningenpå en god måte.
Det fremstårlite effektivt at Helsedirektoratethar beslutningsmyndighet
over søknaderog fordeling av midler mellom fylkeskommunenesom deltari programmet.Konkret menerutvalget
at de nevntetilskuddsordningene
underHelse- og omsorgsdepartementet
bør overførestil
fylkeskommunen.Ogsåfylkesmannensoppgaverpå folkehelseområdet
bør overførestil
fyl keskommunene.

18.4 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat fylkesmannensoppgaverpå folkehelseområdet
overførestil fylkeskommunene,med unntakav fylkesmannenstilsynsansvar.
Utvalget foreslårat ansvaretfor tilskuddsordningersom i dag forvaltesav Helsedirektoratet
og fylkesmannenmed relevansfor folkehelsearbeidet
lokalt og regionaltoverførestil fylkeskommunene.Det gjelderogsådet nyetablerteprogramfor folkehelsearbeidi kommunene.
Dettegir bådepotensialfor effektivisering,mindrebyråkratiog bedremålrettingav midlene.
Utvalget menervidere at det er uhensiktsmessig
med en statlig tilsynshjemmeloverfor fylkeskommunenepå området.Dette gjelderogsåfor kommunene.Folkehelselovengir et l ite
tydelig grunnlagfor tilsyn og områdetbør vurderesfor fylkeskommunalegenkontroll.

19 Spesialpedagogisk støtte til skoleelever
Kommuneneog fylkeskommunenehar ansvaretfor pedagogisk
-psykologiskestøttetjenester
(PP-tjeneste)til elevenei henholdsvisgrunnskoleog videregåendeopplæring.Statped(Statlig
spesialpedagogisktjeneste)er en støttetjeneste
underlagtUtdanningsdirektoratet.
Statpedble
etablertfor å gi spesialpedagogiske
tjenestertil kommunerog fylkeskommuner
. Tjenester
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som skal medvirketil at barn,ungeog voksnemed særskilteopplæringsbehovfår god og
tilrettelagtopplæring.Statpedhadde ved utgangenav 2016om lag 721 årsverk.
Statpedhar spisskompetanse
innenforopplæringpå de seksfagområdenesyn, hørsel,
kombinertesyns- og hørselstapog døvblindhet,sammensatte
lærevansk
er, språkog tale, og
ervervethjerneskade.I tillegg har Statpedkompetansepå systemrettetarbeidog systembasertearbeidsprosesser.
Statpeder sentralformidler av læringsressurser
og skal bidra til at teknologiskehjelpemiddel
tasi bruk på opplærings
feltet. Sammenmeduniversiteterog høgskolerskal Statpedbidra til
spesialpedagogisk
kunnskapsutviklingog sprekunnskapinnenforspesialpedagogiske
områder.
I 2016mottok 8 631 brukereén eller flere tjenesterfra Statped.I tillegg jobbetetatenmed
systembaserte
tjenester.Statpedhar til skoleåret2016/2017tilrettelagt132 nye lærebøker
pedagogisk(nyproduksjoner),enteni punktskrift (papir eller e-bok tilpassetleselist)eller som
lydbok. I tillegg er 250 bokverklevert i ett eller flere eksemplare
r i punktskrift på papir og/
eller e-bok tilpassetleselist(reproduksjoner).Statpedarrangereren rekkekurs, konferanser,
nettverkog andresystemrettede
tjenester.
Tidligere fantesdet en rekkestatligespesialskoler.Ulike skoler,årsverkog enheterhar etter
hvert blitt overførttil kommuneneog fylkeskommunene.Statpeddriver nå kun én spesialskole;Skådalenskolefor døvblindfødtei Oslo. Statpedhar ogsået landsdekkende
ansvarfor
tjenestertil samiskebrukere.
Statpeder delt inn i fire regioner (Statpednord, midt, vestog sør-øst).Hver regionhar et
kontor som er ansvarligfor tjenesteytingen.Regionkontorenelevereri hovedsakde samme
tjenestene,meni og med at enkeltediagnosegrupper
er sværtsmale,vil det på noenfagområderkun værerelevantkompetansepå enkelteav regionkontorene.Søknadom tjenester
og andrehenvendelserrettestil regionkontorene.Dersomde ikke har rett kompetansetil
barnetsbehov,sendeshenvendelsen
til hovedkontoretsom sørgerfor at et annetregionkontor
overtarsaken.I tillegg ivaretarkontorenei Trondheimog Oslo ansvaretfor tilpasningav
lærematerielltil henholdsvishørselshemmede
og synshemmede.
Statpedtar imot søknaderfra kommunerog fylkeskommunerom individbaserteog
systembaser
te tjenester.Statpedgir tjenestertil kommunerog fylkeskommunernår disse:
har utredetog iverksatt tiltak uten ønskederesultater
ikke kan forventeså ha kompetanse
Statpedvurderer at det lokalt bør byggesopp kompetanse
I noen tilfeller vil Statpedkunne iverksettetjenesteruten at tiltak er prøvd ut lokalt.
Dette kan værei forbindelse med medfødtesansetapeller ved ervervedehjerneskader.
Ofte vil det væreslik at et barn/ungdomfår tjenesterfra det kommunale/fylkeskommunale
PPT,samtidigsom Statpedgir mer spesialisertetjenester.
Ifølge Statpedpraktiseressamarbeidetmellom Statpedog kommunerog fylkeskommuner
ulikt. Dette kan bådeskyldesat en del kommunerhar tilstrekkelig kompetansetil selv å
ivaretainnbyggernesbehovog det kan skyldesmangelfullkunnskapom Statpedstjenester.
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19.1 Utvalgets vurderinger
Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta PP-tjenesten?
Kommuneneog fylkeskommunenehar ansvaretfor PP-tjenestentil egneelever.At den
enkeltekommuneog fylkeskommuneselv har det totale fagansvaretfor dennebrukergruppen,
ville vært i tråd med retningslinje2 for oppgavefordelingen.
Imidlertid er Statpedstjenester
spesialiserteog enkelteav brukergruppenetil Statpeder små.Det gjør det ikke hensiktsmessigå overføreoppgavenetil denenkeltekommune.
Utvalgetmenerimidlertid at de nye fylkeskommunenevil ha kapasitetog kompetansetil å
ivaretahoveddelenav Statpedsstøttetjenester
overfor kommunene.Detteer i tråd med
retningslinje 1 for oppgavefordelingen.
Fylkeskommuneneer nærkommunene,vil ha oversikt
over kommunenesog brukernesbehovfor PP-tjenesterog utvikle samarbeidet.
Utvalgetregistrererat stadigflere spesialskoleralt har blir overført til kommuner,fylkeskommunerog andreetater.Statpedhar nå ansvaretfor kun en spesialskole,etterat Trondheim
kommunerfra 1.7 2017 overtokdriften av A.C. Møller skole.Trondheimkommuneopprettholderdermedet landsdekkende
tilbud til grunnskoleelever
som behøveropplæringi og på
tegnspråk.
Bør hele PP-tjenesten tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Behovetfor PP-tjenestermå tilpassesbrukernesbehovog samtidigta hensyntil de nasjonale
føringenesom gjelderfor tjenesten.Oppgavener primærtav en faglig karakterog i mindre
gradgjenstandfor politisk debatt.Imidlertid bør PP-tjenestensesi sammenheng
med l okale
og regionalebehov– noe som tilsier at tj enestenebør leggestil et folkevalgt organsom kan
ha størregradav legitimitet til å tilretteleggeog leggesetterammerfor PP-tjenestenes
utvikling. Å prioritereog tilpasseoppgaveløsningen
til lokale og regionalebehovog
forutsetningerer i lys av retningslinje3 en politisk oppgavesom innebæreravveiningerog
prioriteringermellom ulike l egitimemål og interesser.
Bør PP-tjenesten ses i et sektorovergripende perspektiv?
En overføringav Statpedtil fylkeskommunenevil byggeopp underde PP-faglige mi ljøer
fylkeskommunenealleredehar, og støtteopp underfylkeskommunenes
øvrige ansvarfor
videregåendeopplæring.En overføringvil i størregradenn i dag ivaretahensynettil koble
sammenfagmiljøerog fagområdersom i stor gradbør sesi sammenheng
, i tråd medretningslinje 4 for oppgavefordelingen.

19.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårå overføreStatpedsPP-oppgavertil fylkeskommuneneog dermedansvaret
for veiledningog støttetjenester
overfor kommunene.Oslo kommuneovertarStatpedsskolei
Skådalenog må ta ansvaretfor et landsdekkende
tilbud.
Statspedsresterendeoppgaver,primærtutvikling av læremidlerog forskning,overføres
Utdanningsdirektoratet.
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20 Barnevern
Barne- og likestillingsdepartementet
(BLD) foreslovåren2017 endringeri dagensansvarsdeling i barneverneti Prop.73 L (2016 2017)Endringer i barnevernloven(barnevernsreform). Stortingetbehandlingav forslagenega et størreansvarfor barnevernetfra statentil
kommunene.

20.1 Ansvarsdelingen

etter barnevernreformen

Kommuneneer ansvarligfor å utførede oppgavenesom i barnevern
loven ikke er lagt til et
statlig organ.Detteomfattermajoritetenav lovensoppgaver.Det omfatterblant annet
ansvaretfor å gjennomgåmeldingerog foretaundersøkelser,
treffe vedtakom frivillige
hjelpetiltak,treffe akuttvedtakog fremmetvangssakerfor fylkesnemndafor barnevernog
sosialesaker.Kommunenehar fullt betalingsansvar
for ordinærefosterhjemog generell
veiledningav fosterhjemmene.
Videre har kommuneneansvaretfor å søkeetterfosterhjemi
barnetsfamilie og nærenettverk.I hver kommune skal væreen administrasjonmed en leder
som har ansvaretfor oppgaveneetterloven.
Barne-, ungdoms- og familieetaten(Bufetat)er delt inn i fem regionerog skal etter
anmodningfra kommunenbiståbarnevernstjenestene
i kommunenmedplasseringav barn
utenforhjemmet. Bufetat har ansvarfor rekrutteringsamtnødvendigopplæringav fosterhjem.
Bufetat har videreansvarfor etableringog drift av statligeinstitusjonerog for godkjenningav
privateog kommunaleinstitusjoner. I tillegg har Bufetatet medfinansieringsansvar
for opphold i institusjonog spesialisertefosterhjem. Bufetat kan videretilby denkommunalebarneverntjenestenå utredeomsorgssituasjonen
til barn i alderen0–6 år der det er stor usikkerhet
ved om det er alvorlige manglerved denne.Barne-, ungdoms- og familieetatenkan tilby
hjelpetiltak i etterkantav slik utredningnår detteer nødvendigfor at barnetskal få forsvarlig
hjelp. Bufetat kan ogsåtilby barneverntjenesten
spesialisertehjelpetiltaki hjemmetder dette
kan forhindre plasseringutenforhjemmet.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) er sentraltnivå i Bufetat,og lederetatens
virksomhet. Bufetatslovpålagteoppgaverivaretasi hovedsakav regionaltnivå i Bufetat.
Bufdir er videre tillagt oppgaversom fagdirektoratfor barnevernet,bådedet statligeog det
kommunale.Formåleter å styrke utviklingen av et kunnskapsbasert
barnevern,formidle
kunnskapfra forskningog utvikle faglige anbefalingerpå barnevernsområdet.
Fylkesnemndafor barnevernog sosialesakerer et uavhengigdomstolliknendeforvaltningsorgan,medavgjørelsesmyndighet
i sakerom blant annetomsorgsovertakelse
og i sakersom
gjeldertvangsinngrepoverfor ungdommed alvorlige atferdsvansker.Avgjørelserfattet av
fylkesnemndakan bringesinn for ti ngrettenfor rettslig prøving.Statenshelsetilsynhar det
overordnedefaglige ansvaretfor tilsynet etterbarnevernloven
.
Fylkesmannener statlig barnevernsmyndighet
på fylkesnivåog fører tilsyn medlovligheten
av kommunensoppfyllelseav sineplikter etterbarnevernloven
. Fylkesmannenskal også
sørgefor at kommunenefår råd og veiledning,og er klageinstansfor enkeltvedtakbarnevernstjenesten
fatter etter barnevernloven.Fylkesmannenfører tilsyn med barneverns
institusjoner,sentrefor foreldre og barn,omsorgssentre
og andrestatligetjenesterog tiltak.
Som bådekommuneog fylkeskommunehaddeOslo et helhetligansvarfor barnevernetfør
statenovertokdet fylkeskommunaleoppgaveansvaret
i 2004.Dette ble opprettholdtved at
Oslo ikke ble omfattet av den statligeovertakelsenav fylkeskommunensoppgaver.Barnevernlovensbestemmelser
om Bufetatsoppgaverog ansvarkommerderfor ikke til anvendelse
i Oslo kommune.I Oslo kommuneskal disseoppgaveneivaretasav kommunenselv. På

Side143 av 189

institusjonsområdetivaretardet sentralenivåeti kommunen(Barne- og familieetaten)plikten
til å sørgefor et tilgjengelig og faglig forsvarlig institusjonstilbud.Bydelenei kommunen
velgerblant institusjonsplassene
etatentilbyr. Barne- og familieetaten(BFE) ivaretarvidere
ansvaretfor rekrutteringog opplæringav fosterhjem.

20.2 Overføring av ansvaret fra fylkeskommunene

til staten

Bufetat ble etablertsom følge av reformeni barneverneti 2004.Før reformenvar det fylkeskommunenesom haddeansvaretfor de oppgavenesom Bufetathar i dag.Fylkeskommunene
overtokansvaretfor barnevernsinstitusjonene
og for godkjenningog tilsyn med fosterhjemfra
kommuneneved lov av 8. juni 1979 nr. 51.
I Ot.prp.nr. 9 (2002 2003)126 fremkommerdet at bakgrunnenfor at statenovertok ansvaret
for de fylkeskommunaleoppgaveneblant annetvar at andreomfattendereformerhadde
endretrammebetingelsene
for barnevernetog familievernet. Ansvaretfor spesialisthelse
tjenesten,herunderbarne- og ungdomspsykiatrien
og delerav rusmiddelomsorgen,
ble med
virkning fra 1. januar2002 overførtfra fylkeskommunentil statlig eidehelseforetak.Videre
fremkommerdet at det fylkeskommunalebarnevernetsamletsetthaddestoreutfordringer
med å sikre et godt og likeverdig tilbud i helelandet. Detteskyldtesifølge Proposisjonen
blant annetmanglerved fylkeskommunenes
bistandtil kommunene,delvis på grunnav et
dårlig utbyggettiltaksapparatog delvis på grunnav mangelfullkunnskapom og oppfølging
av eksisterendetilbud.
Videre ble det vist til at manglendebefolkningsgrunnlagfor vissetyper tiltak, som for
eksempelsentrefor foreldre og barn,gjordedet nødvendigfor fylkeskommuneneå inngå
avtalersegi mellom. Mangefyl keskommunervegretsegmot å inngå slike avtaler,som igjen
førte til mangelpå tilbud. Det ble ogsåpekt på et særligmangelfullttilbud for barnog unge
med alvorlige atferdsvansker.

20.3 Evaluering av reformen og tilpassing av det statlige tilbudet
Dennef orvaltningsreformenble evaluerti 2011,og hovedkonklusjonenfra evalueringener at
Bufetat har kommetlangt i å nå målene som ble satt.De viktigste utfordringenepå
evalueringstidspunktet
gjaldt samhandlingen
mellom statog kommune.
Etter evalueringenav reformenla BLD i 2013 fram Prop.106 L (2012 2013)Endringeri
barnevernloven.Ett av tiltakenei Proposisjonenvar å klargjørekommunenesog statens
ansvari barnevernet.Tidligere var det 28 fagteami Bufetatsom noenstederutførte
kommunaleoppgaver.Iverksettingav Prop.106 L førte til at de som tidligere haddearbeideti
fagteamene,fikk en mer spissetfunksjon.I nntaksrollenskulle rendyrkes,og andreoppgaver
som tidligere haddevært utført av fagteameneskulle utfases.Fagteamenes
råd- og
veiledningsoppgaverskulle begrensestil hva som følger av den lovfestedebistandsplikten.
Det sammegjaldt enkeltstående
utredningsoppdrag
for kommunen.Endringenskulle bidra til
å tydeliggjørekommunenesegetfaglige ansvar,slik at de selv måttebyggeopp, eller på
annenmåteskaffesegtilgang til, tilstrekkelig kompetanse.

126

Om lov om endringeri lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
(barnevernloven)og lov 19. juni 1997
nr. 62 om familievernkontorer(familievernkontorloven)mv.
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Kartet viser oversikt over:
Statligebarnevernsinstitusjoner
for alle funksjoner
Statligesentrefor foreldreog barn
Statligeomsorgssentre
Enhetfor inntak i hver region
Enhet for fosterhjemstjenesten
i hver region
Statligefamilievernkontor
(Kartet viser kun oversiktover institusjonene,
ikke institusjonenesavdelingersomer spredt
geografisk)
I tillegg har Bufetat:
Nasjonaltinntaksteamfor inntak til behandlings
institusjoner(lokaliserti Trondheim)
Avdelinger/lokasjonertil alle inntak og f osterhjemstjenesterfor å ivaretanærhettil kommunene
21 MST teamog 5 FFT teamspredtover hele
landet
Opplærings
- og veiledningsaktivitetpå PMTO i
hele landet

Figur 20.1 Bufetats statlige tjenestetilbud (kilde: Bufirs årsrapport 201 6)

Inntaksfunksjonenble omorganisertslik at det nå er en inntaksenheti hver region.I tillegg er
det etablertett nasjonaltinntaksteam(NIT) som kartleggerfor målgruppeog anbefalertiltak
for barnplassertetter atferdshjemlenei barnevernsloven.
Videre er det etablerten nasjonal
enhetfor inntaksstøtte(EIS) som kvalitetssikrerog gir råd om kjøp av barnverntjenester.
Paralleltmedrendyrkingav inntaksfunksjoneni de tidligere fagteamen
e, har inntaksfunksjonenfor fosterhjemblitt slått sammenmed inntaksfunksjonenfagteamene.
Parallelthar Bufdir blitt byggetopp som fagdirektoratmedmer overordnetveiledningav
kommunenved hjelp av retningslinjerog faglige anbefalinger.

20.4 Nærmere om institusjonstilbudet
ansvar for

og fosterhjem staten har

I løpet av 2015 mottok om lag 53 400 barnog ungehjelp fra barnevernet
. Bareen liten andel
av dissebarnahar tiltak i regi av det statligebarnevernet.
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20.4.1 Institusjonstilbudet
Ved utgangenav 2015 f ikk om lag 900 barn og ungei barnevernetet institusjonstiltakgjennom Bufetat.Dette utgjordeom lag 2,5 prosentav det totale antall barnog ungemed tiltak fra
barnevernetved sluttenav 2015.Nærmere90 prosentav barnapå institusjoner over 13 år.
Institusjonstilbudeter differensiertettermålgrupper.Av barnasom ved utgangenav 2015 fikk
et institusjonstilbudgjennomBufetatvar 16 prosentplassertetterakutthjemler,20 prosent
etteratferdshjemlerog 64 prosentetteromsorgshjemler.Talleneinkludererbådefrivillige
plasseringerog tvangsplasseringer.
Det er storegeografiskeforskjeller i tilgangenpå institusjonerfor de ulike målgruppene.MensSør-Østlandethar et omfattendeog differensierttilbud,
finnesdet ingeninstitusjonerfor atferdsplasseringer
og kun én omsorgsinstitusjonnord for
Tromsø.Det er ogsåfå institusjonsplasser
i alle kategorierpå Nord-Vestlandetog i deler av
Midt -Norge.
Av barnasom ved utgangenav 2015fikk et institusjonstilbudgjennomBufetat var om lag 55
prosent i institusjonerdriftet av private aktører.Blant barni institusjonpå bakgrunnav
atferds- og omsorgshjemlervar 60 prosenti private institusjoner.Tilsvarendeandelfor barnai
institusjonpå bakgrunnav akutthjemmelvar 35 prosent.Det er bådeideelle og kommersielle
aktøreri markedetfor institusjonstiltak.
Institusjonstilbudeter lite og spesialisert.Årlig er det få barnsom trengerinstitusjon,men de
har ulike og ofte komplekseutfordringer.Dette medførerat det kan væreutfordrendeå finne
en institusjonsom kan ivaretabarnetsindividuelle behovfor omsorgog behandling,samtidig
som andrehensynskal ivaretas,som barnetstilknytning til hjemstedet.Problemeter størsti
de områdeneder antalletinstitusjonerer lite, men forekommerogsåi mer sentralestrøkder
det er flere institusjoner.Institusjonsplasseringer
som er dårlig tilpassetdet enkeltebarns
behovkan føre til feilplasseringerog flyttinger mellom institusjoner.
Forsvarligomsorgog behandlingstiller storekrav til kompetanseog kvalitet i institusjonene.
Dettegjelderogsåfor forvaltningsfunksjonene
– ved styring, oppfølging,anskaffelserog
inntak. BLD har vært opptattav at et samletansvarfor institusjonstilbudetgir grunnlagfor
stordriftsfordelerog et faglig differensiert tilbud. Når opptaksområdet
omfatter helelandet,
kan man til enhvertid ha tilgjengeligeog differensierteinstitusjonsplasser
tilpassetbarnas
individuelle behov,og slik at kompetansemiljøene
får nødvendigmengdetrening.Dette
omfatterogsåforvaltningsoppgaversom styring og oppfølgingav institusjonstilbudetsamt
anskaffelserog inntak.
20.4.2 Fosterhjem
Antall barni fosterhjemhar økt med 53 prosentfra 2005til 2015.Ved utgangenav 2015
boddeom lag 11 500 barn og ungei fosterhjemtotalt, det vil si bådede fosterhjemmene
kommuneneog statenhar ansvarfor. Av dissebodde64 prosenti ordinærekommunale
fosterhjem,26 prosenti fosterhjemi slekt eller nettverk,fire prosenti statligefamiliehjem,tre
prosenti statligeberedskapshjem
(midlertidig bosted)og fem prosenti fosterhjemtilknyttet
privateaktører.Ordinærefosterhjemutennoenform for forsterkninger den størstegruppen(i
overkantav 7 000 hjem).
Ved utgangenav 2015boddeom lag 800 barn i statligefamilie- og beredskapshjem
og om lag
600 barnog ungei fosterhjemtilknyttet privateaktører,bådeideelleog kommersielle.Av de
hjemmenesom statenhar et ansvarfor (familiehjem,beredskapshjem
og fosterhjemtilknyttet
privateaktører)er 40 prosentfosterhjemtilknyttet privateaktører.
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Bufetat ha ansvarfor å rekrutterefosterhjemi alle kommunerog kan sehele landetunderett,
med sikte på å dekkebreddeni behovetfor fosterhjem.BLD har vært opptattav at en nasjonal
enhetkan gjennomføredennetypen rekrutteringmed en lavereressursbruk,enn om det
byggesopp parallellesystemerpå kommunaltnivå. Koordineringpå nasjonaltnivå forhindrer
ogsåen uheldigkonkurransemellom kommuneneom fosterhjem.

20.5 Adopsjon og o msorgssentre
asylsøkere

for enslige mindreårige

Bufetat har ogsåansvarfor omsorgssentre
for ensligemindreårigeasylsøkere.Mens asylsøknadenbehandlesskal Bufetat gi ensligemindreårigeunder15 år et tilbud om å bo på et
omsorgssenter.
Dettebetyr blant annetat Bufetatskal sikre tilgjengelige,omsorgssentre
med
tilstrekkelig antall plasser,ha daglig omsorgfor barnasom bor i omsorgssentrene,
følge opp
ensligemindreårigeasylsøkereunder15 år, som bor i privateomsorgssentre
og kjøpe.plasser
av privateaktørergjennomrammeavtalereller enkeltkjøp.Bufetathar ogsåansvarfor å
bosettede barnasom bor i omsorgssentrene
og som har får oppholdi Norge.
Bufetat har ansvarfor å behandlesøknaderom adopsjon,gjennomføreadopsjonsforberedende
kurs, og gi adoptivbarnsom ønskerdet informasjonom biologisk opphav.Bufdir har ansvar
for å tilretteleggeog sikre en trygg og sikker adopsjonsprosess,
slik at adoptivbarnsrettigheter
og behovblir ivaretatt.

20.6 Utvalgets vurderinger
Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta 2. linje barnevern?
Størrefylkeskommunergir grunnlagfor å vurdereom de statligebarnevernsoppgavene
kan
løsespå en bedremåteved at fylkeskommuneneigjen får ansvarfor disse,og om fylkeskommunenevil værei standtil å gi et helhetligog kvalitativt godt tilbud til barnog unge.
BLD vurdertei barnevernsreformen
å overføreet ytterligereansvarfor statensoppgaverpå
feltet til kommunene.Hovedbegrunnelsen
for å overføremer ansvartil kommuneneer å
samleet størreansvarhosett forvaltningsnivå,nærmestmulig innbyggerne.Dette skal gi
bedreforebyggingog tilpassedeog godetiltak for barnog deresfamilier, samten mer effektiv
ressursbruk.
Kommunestrukturenpå kort og lengresikt leggerimidlertid ikke til rettefor at kommunene
kan ta et helhetligansvar,og det ble derfor en begrensetansvarsoverføring
i forrige stortingsperiode.
Fylkeskommunene
vil etter regionreformenha et befolkningsgrunnlagsom leggertil rettefor
god kapasitetog kompetansetil å utvikle og drive tjenestenesom i dag ligger hosBufetat.At
fylkeskommuneneovertaransvaretfor disseoppgavenevil innebærerat tjenestenivaretas
nærmerekommuneneog innbyggerne.En overføringvil værei tråd med retningslinje1 for
oppgavefordelingen:
Oppgaverbør leggessånærtinnbyggernesom mulig, men på et såhøyt
nivå som nødvendigfor å sikre en kostnadseffektivoppgaveløsning.
Samtidigvil utvalgetpekepå at det vil værerelativt få barnsærligi de statligeinstitusjonene
og i de spesialisertefosterhjemmene.
Det vil trolig værenødvendigat med samarbeidmellom
fylkeskommunenefor å gi et tilstrekkelig differensiertog spesialisertinstitusjonstilbudet.Som
vist, er dagensinstitusjonstilbudulikt fordelt mellom landsdelene.
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Bør barnevernet tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges regionalpolitiske prioriteringer?
Godeog likeverdigetjenestertil barnog familier som trengerhjelp, er et viktig mål for barnevernet.Uavhengigav bostedskal barnog deresfamilier få forsvarligeog tilpassedetjenester.
Institusjonstilbudethar over tid bli tt mer spesialisertog differensiertfor å møtebarnog unges
behov.Retningslinje5 for oppgavefordelingenangir at oppgaversom av ulike årsakerikke
skal la segpåvirkeav lokalpolitiske forhold, bør væreet statlig ansvar. I den sammenheng
skal det også nevnesat brukerneer få og det er begrensetrom for regionaletilpasninger.
På denannensideer samarbeidmed andretjenestersom skole,barnehage,helsestasjoner,
politi og arbeids- og velferdstjenesterer viktig for å kunnegi barnog ungetilpassethjelp.
Samhandlingmellom dissetjenestene,og mulighetentil å tilpassetilbudet i tråd medl okale
og regionaleforutsetninger,kan økekvalitetenog effektiviteteni tilbudet. Å leggetil rettefor
oppgaveløsningen
til lokale og regionalebehovog forutsetningerer i lys av retningslinje3 en
politisk oppgavesom innebæreravveiningerog prioriteringermellom ulike legitime mål og
interesser.
Bør barnevernet ses i et sektorovergripende perspektiv?
Barn og familier i barnevernethar ofte behovfra flere tjenester,og barneverneter avhengig
av et godt samarbeidbådemedbarnehager,skole,helsestasjon,PPT og andretjenester.
Mangeav dissetjenesteneer kommunale,noe som gjør at det er en fordel om mestmulig av
barnevernetsansvarsamlesi kommunene.Som vist, er mangeav dagenskommunersvært
små,og oppgavenesom i dager statligeer stadigmer spesialiserteog kreveret større
befolkningsgrunnlag.
Mangebarnog ungei barnevernethar utfordringermed å deltai og fullføre videregående
opplæring.Det er de eldstebarnasom i hovedsakhar institusjonsplass.Over 90 prosentav
barni institusjonerer over 13 år. En bedresamhandlingmellom barnevernetog videregående
skoleog tannpleiensom fylkeskommunenei dag har ansvaretfor, vil kunnebedre tilbudet til
dissebarna.En overføringvil ogsåkunneleggetil rettefor å styrke samhandlingenmellom de
10 fylkeskommunene(Oslo har egenordning) og kommunenesammenliknetmed sitasjoneni
dagder Bufetat er delt inn i 5 regionermed et betydeligantall kommuner.
Utvalget meneren overføringav ansvarettil fylkeskommunenei størregradennet statlig
ansvarvil ivaretahensynetbak retningslinje4 og kan bidra til mer helhetligeløsningerog
tilbud for kommuneneog brukerneav barnevernstjenesten
e.
En barnevernsreform bør vurderes
Utvalget vil vise til at barnevernetstår overfor storeutfordringer,bådepå statlig, men særlig
på kommunaltnivå og i samhandlingenmellom nivåene.Utfordringeneknytter segblant
annettil en kommunestruktursom også etterkommunereformenhar sværtmangesmå
kommuner.Dette gir stor risiko for at kommuneneikke har tilstrekkelig kapasitetog kompetansetil å gi et forsvarlig tilbud til barnsom trengerdet. Dettehar blant annetgitt seguttrykk
i et sværtomfattende interkommunaltsamarbeid,og at kommuneni økendegradhar brukt
privateaktørerfor å utførede lovpålagteoppgavene.Det er ogsåkommunersom ikke har
interkommunalesamarbeidog der det er mindreenn et årsverki kommunensom jobbermed
barnevern.
Evalueringenav forvaltningsreformeni barnevernetviste ogsåat det er storesamhandlings
utfordringermellom stat og kommune.Utvalget menerdet kan væretid for en utredningav
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om det samledeansvaretfor barnevernetbør plassereshosfylkeskommunene.En ulempeved
å flytte ansvaretfor barnevernfra kommunenetil fylkeskommuneneer barnevernetssamhandlingmed øvrigekommunaletjenestersom barnehage,grunnskole,helsestasjoner
mm.
Samtidighar mangekommunerlagt ansvaretfor barnevernettil interkommunale samarbeid,
der evalueringerhar vist at dettealleredegjør samhandlingenmed øvrigekommunale
tjenestervanskeligere.
Oslo kommunemedca. 660 000 innbyggereforvalter det samledeansvareti barnevernet.Det
vil værerelevantå sepå resultatenederfra.

20.7 Utvalgets forslag
Bufetatsansvarfor institusjonerog fosterhjemoverføresfra statentil fylkeskommunene.
Videre foreslårutvalgetat overføringav ansvaretfra kommunenetil fylkeskommunene
utredes,slik at fylkeskommunenekan sehele tiltakskjeden i barnevernetunderett. Dette vil
kunnestyrkeog samlede småfagmiljøenei barnevernet.Ved å samlekommuneneog statens
ansvarhosfylkeskommunenevil dagenssamhandlingsutfordringer
mellom 1. og 2.
linjetjenesteni barnevernetopphøre.En vil ogsåunngåkonkurransenom kvalifiserte
arbeidstakeremellom stat/ fylkeskommuneog kommunene.
En modell der fylkeskommunene(og eventueltkommunene)ivaretarutøvelseog drift av
barnevernstjenestene,
mensstatenivaretardet overordnedeansvaretfor fagutvikling, tilsyn og
kontroll vil væregunstig.
Det bør videreutredesom Bufdir skal beholderollen som et fagdirektorat,på linje medHelsedirektoratetog Utdanningsdirektoratet.
Barnevernetvil fortsattværeen liten tjenestesom har
behovfor en mer kunnskapsbasert
praksis.Å beholdeet fagdirektoratkan bidra til en mer
samletog målrettetkunnskapsutviklingpå feltet.
Bufetat har ogsåansvaretfor adopsjonsamtomsorgssentre
for ensligemindreårigeasylsøkere
underfemtenår. Utvalget har ikke vurdertplasseringenav disseoppgavenei detalj. Bufetat
overtokutredningsansvaret
i adopsjonssaker
fra kommunenefra 2015.Utvalget leggertil
grunnat slike sakerkan flyttes til fylkeskommunenesammemedansvaretf or institusjonerog
fosterhjem.Utvalgetlegger videretil grunnat ansvaretfor omsorgssentrene
forblir statlig, på
lik linje med statligeasylmottak.

21 Familievernet
Familievernetsvirksomheter regulerti lov om familievernkontorer.Familievernkontorene
drives av den statligeregionalefamilievernmyndigheten,Bufetat(Barne-, ungdoms- og
familieetaten),eller densom statlig regionalfamilievernmyndighetinngår avtalemedom drift
av familievernkontor.Statlig regionalfamilievernmyndighetskal sørgefor at familieverntjenestenfinnes i regionen,og på forsvarlig måteplanlegge,dimensjonereog organisere
tjenesten.
Fylkesmannenfører tilsyn medvirksomhetenved familievernkontorenei fylket, ved behovog
minimum hvert tredjeår.
All virksomhetved familievernkontoreneer fullfinansiert over statsbudsjettetskapittel 842. I
2017 er det bevilget i overkantav 500 mill. kronertil formålet.
Familieverntjenesten
i Norge har en todelt organisering.Av totalt 49 familievernkontorerer
30 offentlige (statlige),mensde øvrige19 er kirkelig eidestiftelser. Av disse19 er 11
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kontorerorganiserti en felles stiftelse(StiftelsenKirkens Familievern),mensde øvrige8 er
egne,selvstendigestiftelser.
Alle kirkelig eidekontorerhar driftsavtalemedog blir fullfinansiert av Bufetat.Bådede
offentlige og de kirkelig eide kontorenesvirksomhetdrives innenforde sammeøkonomiske
rammerog har de sammekjerneoppgavene.
Som en del av kommunereformenutredetBLD familieverntjenestenmed sikte på en overføring til kommunene.Familieverntjenesten
er en tjenestesom i dag samarbeidermed
kommunaltbarnevern,helsetjenesten
og ogsåandrekommunaletjenester.Administrativ
forankringpå sammenivå for ulike deler av hjelpeapparatet
ble vurdertå kunnegi kommunen
bedremulighet til å utvikle en helhetlig,forebyggendeog behandlendetiltakskjedeoverfor
befolkningen.
127
Stortingetønsketved behandlingenav kommunereformen
at oppgavenikke skulle overføreskommunene,men at det skulle utredeshvordanfamilievernet kunnesamarbeidebedre
med kommunenei forebyggingsarbeidet.

21.1 Utvalgets vurderinger
Familieverneter en statlig finansiertlavterskeltjeneste
for familier. Tjenestenhar nær
sammenhengmed særligdet kommunalebarnevernetog øvrigesosialtjenester.Det er
familieneog barnsom er målgruppen,og hovedmåletfor tjenestener forebyggingav familierelaterteproblemer.
Utvalget menerdet er et potensialtfor økt samhandlingmellom familievernetog barnevernet,
bådeinnenfordet som i dager kommunenestjenesterog det som er statensansvar.Det er
ogsågrunntil å tro at barnevernetkan ha god nytte av å dra vekslerpå denhøyekompetansen
som er i familievernet.Ut fra retningslinje4 for oppgavefordelingen
burdeansvaretfor
familievernetværttil lagt til det organsom har hovedansvaret
for barnevernstjenesten
–
kommunene.Imidlertid serikke utvalgetat det er hensiktsmessig
å leggeoppgaventil
kommunesomikke vil ha mulighettil å byggeopp tilstrekkelig kapasitetog kompetansetil å
gi et godt ti lbud til innbyggerne.
Utvalget menerimidlertid at fylkeskommunenehar en størrelsesom er egnettil å ivareta
familievernstjenesten
og forholdettil de 49 familievernkontorene.Fylkeskommunene
har en
størrenærhettil innbyggerneog kommuneneenn Bufetat. Overføresogså2 linjetjenestene
innen Bufetatsbarnevernstjenester
vil 2. linjen fortsattværesamorganisertmedfamilieverntjenesten.Å leggetil rette for oppgaveløsningen
til lokale og regionalebehovog forutsetninger er i lys av retningslinje3 en politisk oppgavesom innebæreravveiningerog prioriteringer
mellom ulike legitime mål og interesser.

21.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat statensansvarfor familievernetoverførestil fylkeskommunene.
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22 Spesialisthelsetjenestene
Førstredegjørkapitlet for denhistoriskeorganiseringenav spesialisthelsetjenestene
i Norden.
Deretterfølger en beskrivelseav de to modellenefor eierskaptil sykehusenesom har eksistert
i Norgeetterat sykehuslovenble vedtatti 1969.Utvalgetgir deretteren vurdering av hva som
er oppnåddgjennomden statligeovertakelsenav sykehusene.
Sidende nordiskelandenehar
relativt like modellerfor organiseringav spesialisthelsetjenestene,
ligger det godt til rettefor
komparativeanalyser.

22.1 Organiseringen

i Norden og i Norge

Spesialisthelsetjenestene
har historisk vært organisertrelativt likt i de nordiskelandene.
Ansvarethar i Norgevært hosfylkeskommunene,i Sverigelandstingeneog i Danmarkamtskommunene
. Finlandhar hatt en avvikendestrukturved at ansvaretfor alle helse- og sosialtjenester,ogsåspesialisthelsetjenestene
, har ligget i kommunene.Driften av sykehusenehar i
Finlandvært organisertgjennom" samkommuner
".
Rundt tusenårsskiftetskjeddedet vesentligeendringer i organiseringeni de tre skandinaviske
landene.I Sverigeble flere landstingi storbyområdene
slått sammentil regioner,senest
Gøteborgs
- og Malmøregionenei henholdsvis1998 og 1999.I Danmarkble 13 amtskommunerslått sammentil fem regionermed folkevalgt styring fra 2007.I tillegg til ansvaret
for spesialisthelse
tjenestenehar regionenei beggedisselandeneansvarfor regionalutvikling
og sosialeinstitusjoner.Oppgaveporteføljen
er brederei Sverigeenni Danmark.Finlander
for tiden midt i en endringsprosess.
Målet er at det f ra 2020skal etableres19 fylk eskommuner
med ansvarfor alle helse- og sosialtjenestene.
I Norge fikk fylkeskommunenedet formelle ansvaretfor spesialisthelsetjenestene
med Sykehuslovenav 1969.Fra 1. januar2002 overtokstateneierskapet til spesialisthelsetjenesten
gjennomden såkaltehelseforetaksreformen.
Formåletble beskrevetslik i Ot.prp.nr. 66
(2000-2001)Om lov om helseforetakm.m.(helseforetaksloven)
: 128
Reformendreiersegi hovedsakom organisatoriske
endringer.Den dreiersegikke om
endringeri helsepolitikkensmål. Dennereformenmå derfor seespå somen nødvendig,
menikke tilstrekkeligforutsetningfor et bedrehelsevesen
i framtiden.Målet med
Proposisjonener å leggegrunnlagetfor en helhetligstyring av spesialisthelsetjenesten
og å
lovfesteet tydelig statlig ansvar,forutenå leggetil rettefor bedreutnyttelseav de
ressursene
somsettesinn i sektorenog dervedsikre bedrehelsetjenester
til hele
befolkningen.De helsepolitiskemålenerealiserespå lengresikt gjennomdensamlede
brukenav virkemidlerog ressurser,og ikke minst,gjennomdenenkeltehelsearbeiders
innsatsi møtemedpasienten.
Helseforetaksreformen
var basertpå to hovedelementer:
Statenovertok eierskapettil de fylkeskommunalesykehuseneog øvrige virksomheter
innenfor spesialisthelsetjenesten.
Virksomheteneble organisert i foretak (regionalehelseforetakog helseforetak)der
helseforetakenelangt på vei følger den tradisjonelle fylkesstrukturen.Foretakeneer
egnerettssubjekterog såledesikke en integrert del av den statlige forvaltningen.
Overordnedehelsepolitiskemål og rammerfastsettesav statenog ligger til grunn for

128

NOU 2016:25 Organiseringog styring av spesialisthelsetjenesten
– Hvordanbør statenseierskapinnrettes
framover?
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styring av foretakene.Statenhar et helhetlig ansvarfor spesialisthelsetjenesten
med
bådesektoransvar,finansieringsansvarog eierskap.
Helseforetaksloven
ble behandletog vedtattav Stortingeti juni 2001.

22.2 To modeller – den fylkeskommunale

og helseforetakene

22.2.1 Den fylkeskommunale styringsmodellen
De 18 fylkeskommuneneog Oslo kommune som ogsåvar tillagt fylkeskommunaleoppgaver,
129
organisertesom hovedregelsykehusenesom forvaltningsorganer.
De fleste fylkeskommunerhaddeen sykehusstrukturbasertpå et sentralsykehus
med akuttberedskap
bådepå
generelleog spesialiserteavdelinger, og lokalsykehusmed akuttberedskap
ved generelle
avdelinger,dvs. fødeavdelinger,generellekirurgiskeavdelingerog indremedisinske
avdelinger.Det fantesogsåmindrelokalsykehussom kun drev planlagtvirksomhet.130
I periodenetter1974 ble det gradvisutviklet en modell for arbeidsdelingmellom fylkeskommuneneder de mestspesialisertetjenesteneble sentralisertog lagt til universitetssyke
husene.Detteskjeddegjennomfrivillig samarbeidmellom fylkeskommuneneinnenforfem
131
helseregioner.
Somfylk eskommunenes
øverstepolitiske organdelegertefylkestingenestyringentil politisk
sammensatte
driftsstyrerved hver enkelt institusjon.I løpet av 1990-åreneskjeddedet
endringeri den politiske styringenved at driftsstyrenefor institusjoneneble slått sammen.
Ofte ble det etablertet felles styre for alle sykehusenei et fylke. Styrenehaddesom mål å se
alle sykehusenei et fylke i sammenheng,
vurdereog gi tilrådingerom eventuelleendringeri
funksjonsfordelingog følge opp økonomi.På sammetid fi kk sykehusenestørreøkonomiske
fullmakter.132
Rundt tusenårsskiftetvar eierskapettil sykehusenetemafor offentlige utredninger. Verken
133
134
Hellandsvikutvalget
eller Oppgavefordelingsutvalget
klarte å enesom en bestemt
modell, men i beggetilfeller var flertallet tilhengereav fortsattregionalfolkevalgt styring.
Det ble i denneperiodenogsåvedtattnye helseloversom fikk stor betydningfor driften av
spesialisthelsetjenesten
(lov om pasientrettigheter,
lov om etableringog gjennomføringav
psykiskhelsevern,lov om helseperso
nell, og lov om spesialisthelse
tjenesten).Pasientenefikk
en sterkererettsstilling gjennomventetidsgarantiog fritt sykehusvalg.Den øktepasientmobilitetensom følge av økt arbeidsdelingog fritt pasientvalgble håndtertved videreutvikling av oppgjørsordningenemellom fylkeskommunene(" gjestepasient
oppgjørene
").
Tilsvarendeendringeri lovverketble gjennomførti de andrenordiskelandene.På ett punkt
skilte endringenei Norge segvesentligfra endringenei de andrenordiskelandene.Den
129

To fylkeskommuner,Buskerudog Møre og Romsdal,gjordei årenerett før sykehusreformen
forsøkmed
organiseringav sykehusenesom foretak.
130
NOU 1996:5. Hvem skal eie sykehusene?
131
Eksempelvisble behandlingenav hjerteinfarktsentraliserti sluttenav 1980-åreneved at det ble etablertsentra
for utblokking (PCI - perkutanekoronareintervensjoner)ved Ullevål sykehus(HelseregionØst), Rikshospitalet
(HelseregionSør),Haukelandsykehus(HelseregionVest), Regionsykehuset
i Trondheim(HelseregionMidt Norge) og Regionsykehuset
i Nord-Norge(HelseregionNord). Senerekom det PCI-avdelingeri Arendal,
Stavangerog den privateFeiringklinikken.Tilsvarendesentraliseringskjeddepå andrekliniske områder,for
eksempelinnenfor avansertkreftkirurgi.
132
NOU 1999: 15. Hvor nærtskal det være?— Tilknytningsformerfor offentlige sykehus.
133
NOU 1996:5
134
NOU 2000:22
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statligefinansieringenav fylkeskommuneneble endretfra 1.7.1997ved innføring av innsatsstyrt finansiering(ISF). ISF innebarat delerav rammebevilgningenfra statentil fylkeskommuneneble erstattetav et aktivitetsbaserttilskudd avhengigav antall behandlede
pasienterklassifisertgjennomsystemetfor diagnoserelaterte
grupper(DRG-systemet).
Fylkeskommunenevidereførteden aktivitetsbasertekomponententil sykehuseneslik at det
ble etablertet reelt aktivitetsbasertfinansieringssystem.Målet med endringenvar å øke
aktiviteteni sykehusenenoe som ogsåble realisert.Den aktivitetsbasertekomponenten var i
utgangspunktetlav (30 prosent). Selv om denøkte noedekketdenikke marginalkostnadene
ved aktivitetsøkningeni sykehuse
ne. Den sterkeaktivitetsvekstensom fulgte, ledettil
betydeligeunderskuddbådepå sykehus- og fylkeskommunenivå.Fylkeskommunene
hadde
på sin sideliten økonomiskhandlefrihetsidende ikke kunnevariereskattesatsene.
Resultatet
ble underskuddsoppbyggi
ng og " svarteper
" -spill mellom fylkeskommuneneog statenom
dekningenav underskuddet.
22.2.2 Foretaksreformen
Forslaget til foretaksreformen ble lagt fram i april 2001 av RegjeringenStoltenbergI ved
Ot.prp.nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetakm.m.Som bakgrunnfor reformenble det i
Proposisjonenpekt på flere forhold som illustrerteat sykehussektoren
haddemer ennet
ressursproblem.
Bevilgningsøkningene
haddevært storede sisteåreneuten at de økonomiske
problemenevar løst. Pasientbehandlingen
haddeøkt mye uten at ventelistenehaddeblitt
kortere.Det var personellmangeltil trossfor økt utdanningskapasitet.
Samarbeidetfor å
utnytteledig kapasitetvar for dårlig, og kapitalutstyretvar dårlig utnyttet.Detteble et stykke
på vei settsom et uttrykk for organisatoriskeog styringsmessige
problemer.Det ble stilt
spørsmålved om forvaltningsorganiseringen
sattebegrensningerfor sykehusenes
ansvarpå en
slik måteat det ble vanskeligå oppfylle de helsepolitiskemålsettingene.
Tre forhold ble særligtrukket fram som problematiske:
Målsettingenom likeverdige tjenester.Det var store forskjeller i ventetid for
behandlingav sammelidelse i forskjellige fylker. Det var ogsåstore geografiske
variasjoneri medisinskpraksis innenfor enkelte fagområder.Det var tiltagende faglig
enighet om at kvaliteten på enkelte helsetjenester kunne forbedresved å fordele
funksjoner mellom sykehusslik at det nås et minstevolum på aktiviteten.
Forskjell i ressursbruk.Det ble vist til betydeligeforskjeller i ressursbruk,som dels
kunne tilskrives lokale forhold, men som ogsåkunne skyldes ulik tilrettelegging fra
eiers side.
Uklare ansvarsforhold.Ansvarsforholdetvar todelt. Fylkeskommunenehadde
ansvaretfor eierstyring og arbeidsgiveransvaret,mensfinansieringeni hovedsakvar
statensansvar.Statenhaddeogsådet overordnedeansvaret for helsesektoren.
Oppsplittingeni eier- og finansieringsansvarskapteuklare ansvarsforhold,både
internt i sektorenog endamer utad.
I Proposisjonenble det lagt vekt på at en gjennomreformensikret at statenkom i en helhetlig
ansvarsposisjon
for spesialisthelsetjenesten.
Sektoransvaret,
finansieringsansvaret
og eierskapetble samlet.Dette ga statenen sterkerestyringsrollepå de områdenedet var nødvendig.
Reformensintensjonvar å oppnåsterkerestyring medhelsetjenestens
struktur,for eksempel
gjennomfunksjonsfordeling,og å forbedrekostnadskontrolleni sektoren.
Foretaksorganisering
markertei prinsippetet klart organisatoriskskille mellom virksomheten
og overordnetpolitisk organ.Ledelsenved sykehuseneskulle få et mer helhetligansvar for
løpendedrift, menseierstyringenskulle konsentreresom overordnedeforhold. Foretaksorganiseringble vurdertå væreen viktig forutsetningfor å oppnåen ønsketstyringskultur
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mellom eier og virksomhetsledelse
og reduseremulighetenfor "spill" om rammebetingelsene.
Det ville ogsåværeet virkemiddel for å gi sykehusledelsen
autoritet.Detteer ikke minst
viktig i sykehus,som drives etterfaglige standardersom i stor utstrekningfastsettesav
profesjoneneselv.135 Et sisteargumentfor denvalgte modellenvar intensjonenom mer
bevissthetom innsatsfaktorenkapital i sykehus.Foretaksorganisering
med bruk av prinsippenei regnskapsloven
skulle inspireretil langt mer bevissteholdningertil brukenav kapital.
Etter at helseforetaksloven
ble vedtatt i 2001,har det i begrensetgradvært gjennomførtlovendringer.De viktigste endringeneble foreslåtti Prop.120 L (2011 2012) Endringeri helseforetakslovenmv. Blant annetble den nasjonalestyringeni størregradsynliggjort i loven. Det
ble foreslått enkelteutvidelserav de organisatoriskevalgmulighetene,blant annetved at det
ble åpnetfor felles eide helseforetak.Videre ble det lovfestetat styremøteri helseforetakene
skulle holdesfor åpnedørermed noenunntakav hensyntil taushetspliktog personvernmv.
En nærmerebeskrivelseav organiseringener gitt i innstillingenfra Kvinnslandsutvalget
.136

22.3 Erfaringer etter helseforetaksreformen
Kapittel 4 i NOU 2016: 25 gir en vurderingav utviklingen i spesialisthelsetjenesten
etter
helseforetaksreformen
i 2002,med utgangspunkti de målenesom ble sattog utfordringene
helseforetaksmodellen
var forutsattå skulle løse.Vurderingener i hovedsakbasertpå norske
dataog dermedikke egnettil å svarepå spørsmåletom styringsmodellenvi har valgt i Norge
har andreeffekterennstyringsmodelleri de andrenordiskelandene.
Utvalget har valgt å vurderefølgendeforhold:
Mulighetene for kostnadskontroll
Funksjonsfordelingog inv esteringer
Effektivitetsutvikling
Aktivitetsutvikling og ventetider
Kvalitet målt ved overlevelseetter bestemtesykdommer
22.3.1 Kostnadskontroll
Kostnadskontroller definertsom forholdetmellom planlagtog realisertressursbruk.Det er
ikke direkteknyttet til nivåetpå bevilgningene,men er lettereå oppnåi periodermedhøy
planlagtvekst i ressursene
enni periodermedlavereplanlagtvekst.Selv om helseforetaks
reformenhaddeflere målsettinger,for eksempelknyttet til funksjonsfordelingog kvalitet, var
det manglendekostnadskontrolletterinnføringenav Innsatsstyrtfinansiering(ISF) i 1997
som var den utløsendeårsaktil reformen.
Det oppstodbetydeligestyringsmessige
problemeretterinnføring av ISF fra 1. juli 1997:
Aktivitetsvekstenble høyereenn planlagt.Ettersomdenaktivitetsbasertekomponentenikke
dekketmarginalkostnadene
ved denøkte aktiviteten,ble det generertunderskuddi sykehusog
fylkeskommuner.Fylkeskommunene
mangletøkonomiskhandlefrihetfordi de ikke kunne
variereskattesatsene,
og sendteregningentil staten,som betalte.137 Figur 22.1 viser forholdet
mellom planlagtog faktisk aktivitetsveksti perioden1999-2011.

135

NOU 1997:2 Pasientenførst! Ledelseog organiseringav sykehus,trakk opp viktige prinsipperfor ledelseog
organiseringsom ogsålå til grunnf or vurderingene i Ot.prp. nr. 66 (2000 2001).
136
NOU 2016:25
137
Hagenog Kaarbøe(2006)The NorwegianHospital Reform of 2002: CentralGovernmentTakesOver Ownership of Public Hospitals.HealthPolicy, (76): 320-333.
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Figur 22.1 Planlagt og faktisk vekst i DRG 138-aktivitet, 1999 -2011 (kilde: Norsk
pasientregister og budsjett prop osisjoner fra Helse - og omsorgsdepartementet)
Styringenav aktivitetenble ikke umiddelbartbedreetterat statenovertokeierskapettil sykehuseneog behovetfor tilleggsbevilgningerøktede førsteåreneetterhelseforetaks
reformen.
En viktig årsaktil de styringsmes
sigeproblemenevar trolig at Norgei periodenfram til
høsten2005 haddemindretallsregjeringer.Særligi årene1999-2005ble det dannetallianseri
139
Stortingetsom systematisksvekketregjeringensautoriteti styringenav sykehusene.
Først
fra 2008,etter vel to år med flertallsregjering,oppnåddestatenkostnadskontroll.Dette
skjeddesom følge av flere tiltak: Stateninnførteklarereaktivitetsmål,140 Helsedepartementet
etablertesystematiskeoppfølgingsmøtermed de regionalehelseforetakene,
og de regionale
helseforetakene
innførte liknendemøtermed helseforetakene.
Helseforetakene
ble ogsåtilført
økte ressursergjennomforbedringeri finansieringenav investeringerog pensjoner.
Tabell 22.1 viser utviklingen i resultaterfra 2002som avvik i forhold ti l styringskravenetil
økonomiskresultatfra departementet.

138

Systemetfor diagnoserelaterte
grupper.
Tjerbo og Hagen(2009) Deficits, soft budgetconstraintsand bailouts:Budgetingafter the Norwegianhospital
reform. ScandinavianPolitical Studies,32 (3): 337-358.
140
NOU 2003:1. Behovsbasertfinansieringav spesialisthelsetjenesten.
139
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Tabell 22.1 Økonomisk resultat i regionale helseforetak og for lande t samlet i
perioden 2002 -2015. mill. kroner (nominelle kroner) (kilde: NOU 2016:25)
HelseØst
RHF

HelseSør
RHF

HelseSørØst

HelseVest

Helse
Midt Norge

HelseNord Samlet

2002

97

-514

-313

24

-120

-826

2003

-29

-697

-524

-461

-262

-1 973

2004

58

-779

-531

-498

-175

-1 925

2005

42

-498

-182

-572

-165

-1 375

2006

-15

-307

-405

-711

-433

-1 871

2007

-1 087

-90

-10

-263

-1 450

2008

-425

-141

86

-221

-701

2009

-157

156

214

100

313

2010

172

436

548

112

1 268

2011

-478

455

417

373

767

2012

211

565

524

437

1 737

2013

483

648

286

488

1905

2014

816

796

802

363

2 777

2015

1 046

680

393

617

2 736

581

1 550

1 042

851

1 382

2002-2015

153

-2 795

Den svakekostnadskontrolleni sykehussektoren
i perioden1998-2008var et særnorsk
fenomen.Det har ogsåvært periodermed underskuddsoppbygging
og tilleggsbevilgningeri
de andrenordiskelandene,men ikke i sammeomfangsom i Norge.
22.3.2 Funksjonsfordeling

og investeringer

Behovetfor bedrefunksjonsfordelingmellom sykehusenehar vært et viktig argumentfor
statlig overtakelseav sykehusene.
Dette gjeldersærlig behovetfor å sentraliserespesialiserte
tjenester.141 Det har skjeddbetydeligeendringerpå dette feltet etter1974.Når det gjelder
akuttkirurgi tilsier faglige råd ytterligereendringer.
Funksjonsendringer
innebærerprosessersom ofte møtermotstand,og endringermå skje i
forståelsemed folkevalgteorganer. Føringerhar vært gitt av departementet
og Stortingeti
ulike perioder. Retningslinjerfor organiseringav fødselsomsorgener et eksempel.
Det er imidlertid ikke klart at disseforholdeneer endreti vesentliggradetter statlig overtakelseav spesialisthelsetjenestene.
Figur 22.2 viser at antall fødeavdelingerble redusertmed
like mangeenheteri syvårsperiodenfør foretaksreformensom i syvårsperiodenetter
reformen.

141

NOU 1996: 5
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Figur 22.2 Antall enheter der det faktisk skjedde fødsler, 1994 -2009. (kilde:
Medisinsk fødselsregister)
I perioden1994-2001ble antall fødestederredusertmed5 enheter,fra 62 til 57, og i perioden
2002-2009ogsåmed 5 enheter,fra 56 til 51. Trolig drives strukturendringene
av andreforhold enn av hvem som fatter de konkretebeslutningene;primærtav teknologi,utviklingen i
sentrale retningslinjerom kvalitet og pasientsikkerhet,
og befolkningensflyttemønster.
Det foreligger ingensammenliknende
analyserav funksjonsfordelingmellom sykehusene
basertpå datafra de nordiskelandeneover tid, men bådei Sverigeog særligi Danmark har
det skjeddendringerde siste10-15 årene.De fem folkevalgteregionenei Danmarkhar
gjennomførtbetydeligestrukturendringer,i flere tilfeller kombinertmed investeringeri større
regionsykehus.Et eksempeler RegionMidtjylland som har strukturert alle sinesykehusrundt
fem størreenhetersom alle har fulle akuttfunksjoner.Pålengresikt leggesdet opp til færre
enheterprimærtgjennomnyinvesteringerog utvidelserav eksisterendeenheter.
Finansieringav investeringerer en av prosessene
som er vesentligendretetterstatensovertakelseav spesialisthelsetjenesten.
Mens størreinvesteringertidligere ble finansiertgjennom
egnestatligetilskudd, er det nå etablertet regimemedlangt størreansvarlagt på de regionale
helseforetakene
og helseforetakene.I enkelteav regioneneinnebærerfinansieringsregimetat
helseforetakene
tilføres opparbeidetlikviditet fra RHF. Det er fortsattslik at det er statensom
fastsetterlånerammenefor investeringsaktiviteten.
En av hensiktenemedhelseforetaks
modellenvar å oppnåøkt bevissthetom innsatsfaktoren
kapital. Intensjonener oppnåddpå den måtenat investeringenefinansieresav de regionale
helseforetakene
selv og inngåri en helhetligprioritering. Investeringsnivåeter klart høyere
ennpå 1990-tallet. Samtidiger det fremdelesutfordringerknyttet til sykehusbyggmed dårlig
standard.Figur 22.3 viser årlige investeringeri periodenfra 2002 til 2015.142 Økningeni

142

Framtil 2008 ga helseforetakenes
inntekterkun rom for å oppgradereto tredelerav bygningsmassen.
I 2008
ble det gitt en permanentårlig bevilgningsøkningpå 1,67 mrd. kroner,somla til rettefor at helebygningsmassen
kunnereanskaffesog holdes vedlike. Når investeringsnivåetvar relativt høyt ogsåi periodenfram til 2008,må
det sesi lys av byggingenav St. Olavshospitalog Akershusuniversitetssykehus
som ble finansiertved særskilte
investeringstilskuddog låneopptak.
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investeringerde sisteårenereflektererat de regionalehelseforetakene
har fått økonomisk
handlingsromtil å øke investeringsnivået.
12 000
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Investeringsnivå

Avskrivninger

Figur 22.3 Årlige investeringer i helseforetakene (mill. kroner i løpende priser)
(kilde: Helse - og omsorgsdepartementet)
For ikke-medisinskestøttefunksjonerer det ogsåtatt grepfor bedresamordningen.For innkj øp av legemidlerskjeddedettepå1990-tallet. For apotekdriftenskjeddedet fra 2002 ved at
denneble organiserti egneselskaperi regionene.Det er ogsåegneIKT -selskapi alle
regioner.Samordningmellom de regionalehelseforetakene
(RHF) har dels værtgjennomført
gjennometableringav felleseideselskaper.Grepenesom er tatt medå etablerefelleseide
selskaper,delsetterpåleggfra departementet,
er uttrykk for et ønskeom en sterkerenasjonal
samordningpå viktige områder.
22.3.3 Produktivitetsutvikling
Ett av målenemed helseforetaksreformen
var å leggetil rette for bedreressursutnyttelse,
eller
økt produktivitetdefinertved forholdetmellom innsatsfaktorer(årsverkog annet)og output,
gjernemålt ved antall behandledepasienterklassifisertgjennomDRG-systemet.143 Grovt sett
kan de siste25 åreneklassifiserespå følgendemåte(sefigur 22.4):144
Perioden1992-1997: Fylkeskommunalteierskapog rammefinansiering.I store trekk
et stabilt produktivitetsnivå, med andreord ingen vekst i produktiviteten.
Perioden 1997-2002: Fylkeskommunalteierskap,innføring av og eskaleringav ISF.
En umiddelbarpositiv effekt av ISF, men deretteringen videre vekst i produktiviteten.
Perioden2002-2006: Statlig eierskap,varierendeandel ISF. En umiddelbarpositiv
effekt av helseforetaksreformen,deretteringen videre vekst i produktivitet.
Perioden2006-2014: Statlig eierskap,jevn andel ISF, men en økning til 50 prosentfra
2014. Vekst i produktiviteten.

143

Det må tas forbehold om endringeri DRG-systemetover tid derfor vil det værenoe usikkerhetved sammenlikninger i produktivitet.
144
ProfessorJonMagnussen,NTNU, "Produktivitetog effektivitet i spesialisthelsetjenesten
i Norge". Innledning
for utvalget9. oktober2017.
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Figur 22.4 Produktivitet somatikk 1992 -2014 (kilde: NTNU) .
Det er videre gjort analyserav " optimal størrelse" av sykehus.145 Begrepet" optimal størrelse
"
er ikke entydigog avhengerblant annetav hvilken type aktivitet som måles.Det er en viss
usikkerhet i resultatene.L ikevel tyder analysenepå at sykehusenegjennomgående
er for
store. Dette bildet er blitt tydeligereetterforetaksreformen.
Sammenliknervi sykehuseffektivitetmellom nordiskeland,146 rangererFinlandpå topp.
Norge,Sverigeog Danmarkhar kostnadseffektivitetpå om lag sammenivå.
22.3.4 Aktivitetsutvikling

og ventetide r

Ventetid er en sentralindikator på tilgjengelighetog kvalitet i helsetjenesten.
Ventetidenetil
somatiskbehandlingi Norge gikk ned fra 2000 og fram til 2004da de stabiliserteseg.For
psykiskhelsevernhar det værtreduksjoni ventetidersidenregistreringen av ventetiderstartet
i 1998. Fra 2004har gjennomsnittligventetidtil somatiskbehandlingvært relativt stabil, men
meden liten reduksjonde sisteårene.Gjennomsnittligventetidvar 59 dageri andretertial
2016.

145

Anthun, Kittelsen og Magnussen(2017): Productivitygrowth, casemix and optimal size of hospitals.A 16yearstudyof the Norwegianhospitalsector.HealthPolicy, 121(4),s 418- 425.
146
Kittelsen,Anthun, Goude,Huitfeldt, Schaumburg,Häkkinen,Kruse,Medin, Rehnbergog Rättö(2015):
Costsand quality at the hospitallevel in the Nordic countries.HealthEconomics,24, s. 140- 163.
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Figur 22.5 Gjennomsnittlig ventetid (d ager) for ordinært avviklede pasient er. Ulike
fagområder. 2002 -2015 (kilde: Norsk pasientregister )
Reduksjoneni ventetiderfalt sammenmedden sterkeog langt på vei uplanlagteaktivitetsveksteni periodenfra innføringen av ISF i 1997og fram til 2005.Reduksjoneni ventetider
startetmed andreord før gjennomføringenav helseforetaksreformen.
22.3.5 Kvalitet målt ved overlevelse
Kvalitetenpå helsetilbudeti Norgeer genereltgodt. OECD-rapportenHealth at a Glanceviser
at Norgehar høyereforventetlevealderog laveresykelighetog dødelighetenngjennomsnittet
for EU-landenei OECD. Det er småforskjeller mellom de nordiskelandene.
Av særliginteressenår en sammenliknerkvaliteteni helsetjenestene
er analyserav dødelighet
for utvalgtediagnoser.Slike analysergir godemuligheterfor å kontrollerefor variasjoneri
pasientenes
risikoprofil slik at effektenav selvebehandlingstilbudetkan rendyrkes.Analyser
gjennomførtav det finske folkehelseinstituttet(THL) viser overlevelsener relativt lik mellom
de nordiskelandene:147
I Norge, Sverige og Danmark er dødelighetenetter hjerteinfarkt på om lag samme
nivå, mensdødeligheteni Finland er noe høyereenn for disselandene.
Norge har litt høyeredødelighetetter hoftebrudd enn de andrenordiske landene.
De fire landenehar om lag sammedødelighetetter slag.
I stortingsmeldingenom kvalitet og pasientsikkerhetsom regjeringenla fram høsten2015,går
det fram at det har værten gradvisforbedringav resultaterover tid på mangeav de områdene
der det er etablertmålesystemer.
Det er imidlertid ikke grunnlagfor å konkluderemed at det
har ført til et mer likeverdig tilbud. Ulikhet i tilbud dokumenteresi ulike rapporter.Det er
ellers en utfordring at det på flere områder ennåikke er etablertkvalitetsindikatorer, og det

147

http://www.eurohope.info/map/atlas.html
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arbeidesmed å etablerebedresystemerfor å kunnevurdereog følge opp kvalitetenpå
pasientbehandlingen.

22.4 Utvalgets vurderinger
Utvalget vil understrekeat Norgehar et velutviklet helsetjenestesyst
em som sammenmeden
god folkehelsepolitikkbidrar til lav sykelighetog høy levealder.Utvalgetsgjennomgangviser
imidlertid at det ikke er vesentligeforskjeller mellom de nordiskelandenepå dissepunktene
trossulikhet i organiseringenav spesialisthe
lsetjenestene.
En kan altsåoppnåliknende
resultaterved organiseringav spesialisthelsetjenestene
på regionaltfolkevalgt nivå. Dettegjør
en diskusjonav organiseringenav spesialisthelsetjenestene
medutgangspunkti utvalgets
retningslinjerfor oppgavefordelingen,særligretningslinje1, 2 og 3, relevant.
Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta spesialisthelsetjenestene?
I følge retningslinje1 bør oppgaverbør leggessånærtinnbyggernesom mulig, men på et så
høyt nivå som nødvendigfor å sikre en effektiv oppgaveløsning
. Selv om ikke momentetvar
særligframmei forbindelsemedforetaksreformenav 2002,har et hovedargumentfor statlig
overtakelseav spesialisthelsetjenestene
vært at fylkeskommunenehar vært for småtil å sikre
samordningav ressurserog finansieringav investeringer
. Dettehar særligværtpåpekti forbindelsemed finansieringenav størresykehusbygg– som universitetssykehusene.
Fraksjonen
i Oppgavefordelingsutvalgetsom gikk inn for fortsatt fylkeskommunalteierskaptil sykehusene,påpekteogsåat en reduksjoni antall fylkeskommunervar nødvendigfor å bedre
148
samordningen.
Fylkeskommunene
som etableresfra 2020vil i utgangspunktetha en størrelsesom gjør dem
bedrei standtil å drive sykehuseneenn dagensfylkeskommuner.I gjennomsnittvil folketallet
i fylkeskommuneneøke fra om lag 275 000 til om lag 475 000 og værenesten dobbeltsåhøyt
som det gjennomsnittligefolketallet på helseforetaksnivå.
Det er ogsårimelig gradav samsvar
mellom dagenshelseforetaksstruktur
og strukturentil de nye fylkeskommunene,men avvik på
noenområder:Sykehuseti Narvik (Nordland)ligger underUniversitetssykehuset
i NordNorge(Troms),HelseFonnaHF omfattersykehussom ligger bådei Rogalandog Hordaland
og Kongsvinger(Hedmark)sykehusvil fra 2018ligge underAkershusUniversitetssykehus
(Akershus).Det er utvalgetssyn at fylkeskommunenesom etableresfra 2020 har en
tilstrekkelig størrelsetil å bærespesialisthelsetjenestene.
Bør spesialisthelsetjenestene tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Sykehuseneer profesjonsstyrteorganisasjonerder særligdenmedisinskeprofesjoni lys av
den medisinsk-teknologiskeutviklingen bestemmeraktivitetsutvikling og prioriteringer.En
eventuelloverføringav eierskapettil fylkeskommunenevil ikke endredette,menvil kunnegi
økt innslagav regionalpolitisk skjønnsærligi lokaliseringsspørsmål.
Dette vil ha to effekter.
For det førstevil lokaliseringsbeslutninger
reflektereregionaleareal- og transportplaner.For
det andrevil beslutningenebli fattet av organersom debattereralternativenei åpnefora og av
politikere som kan stilles til ansvarfor valgenesom gjøres.Utvalget betrakterbeggedisse
endringenesom ønskelige.
Det kan ogsåbli økt innslagav skjønni prioriteringenemellom spesialisthelsetjenester
og
andreområder.En kan tenkesegat detteledertil størregradav ulikheteri tjenestetilbudet.
148
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Det er imidlertid ikke dokumentertat overgangenfra fylkeskommunalttil statlig eierskap
ledet til mindreulikhet. Trolig bestemmesprioriteringenepå dettenivået av det generelle
inntektsnivåetog demografiskevariasjonervel så mye som av unikt politiske prioriteringer.
Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en
oppgave, skal også ha ansvaret for å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen og ha
et totalansvar.
Innsatsstyrtfinansieringinnebærerat 50 prosentav forventedeinntektertil somatisksykehusbehandlingkommersom aktivitetsbasertetilskudd. Aktivitetsbasertetilskudd bryter i segselv
ikke med det finansielleansvarsprinsipp,
men var en betydelig utfordring for bådefylkeskommunenesog statensstyringsevnede førsteåreneetterat det ble innført. Kombinertmed
klare mål for aktivitetsøkninghar finansieringsmodellen
gitt god kostnadskontrollog kanskje
visseinsentivertil kostnadseffektivdrift.
Bådei periodenmed fylkeskommunalteierskapog periodenmed statlig eierskaphar det
eksistertoppgjørsordningersom har kompensertfor pasientmobilitetmellom sykehusene
(gjestepasientoppgjør).
I beggeperioderhar det ogsåeksisterttilskudd til universitetssykehuseneutovergjestepasientoppgjørene.
I periodenmed fylkeskommunalteierskapble det gitt
egneregionsykehustilskudd.
I periodenmed statlig eierskaphar tilskuddetved to av RHF-ene
hatt karakterav abonnementsordninger
som innebærerat helseforetakene
utenomuniversitetssykehusenebetalerfor et bestemtantall høyspesialiserte
behandlingerved universitetssykehuset.Oslo universitetssykehus
får i 2018om lag 2,3 mrd. kroneri overføringer gjennom
abonnementet.
Ved en eventuelloverføring av eierskapetfra statentil fylkeskommunenevil særligOslo
universitetssykehus
blir avhengigav tilførsel av ressurserutover gjestepasientoppgjørene.
Oslo universitetssykehus
er ogsådet av universitetssykehusene
som får størstandelav
pasientenefra andrefylker enn der sykehuseter lokalisert.Dettehar sammenheng
med at
Rikshospitalethistorisk har hatt lokalsykehusfunksjoner
for delerav Akershusfylke. Det er
ikke ønskeligat disseforholdenehåndteresved øremerkedeinntekterfra staten.Det må derfor
kommesom tilskudd fra andrefylkeskommuner.Ved en størrefylkeskommunei hovedstads
området,for eksempelved at Oslo innlemmesi dennye fylkeskommunenAkershus/Buske
rud/Østfoldeller ved etableringenav en egenhovedstadsregion,
vil behovetfor slike
ordningerbli mindre.

22.5 Utvalgets forslag
Utvalget har merketsegat Den norskelegeforeningpå sitt landsstyremøte
i 2017 gikk inn for
å avvikle de regionalehelseforetakene
og at "sykehusorganiseringen
må inngåi arbeidetmed
ny regionreform."
Utvalget serklart behovetfor en nærmerediskusjonav dettespørsmåletog anbefalerat
organiseringenav sykehusenevurderespå nytt. En fylkeskommunalmodell bør da inngå i
vurderingene.Inntil da bør en ha utredetfinansieringsordningersom gir stabilitet til
finansieringenav universitetssykehusene.
Når det gjelderinvesteringsnivåeti
spesialisthelsetjenestene
såbestemmesdettelangt på vei av størrelsenpå enhetenesom står
ansvarligfor investeringeneog dissesinntektsvilkår.Størrefylkeskommunervil håndtere
detteproblemet.
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Del VI I Regionalplanlegging
I Meld. St. 22 (2015 2016)vektleggerregjeringentil at helhetligsamfunnsutviklinger viktig
for å kunneoperasjonalisere
og oppnåpolitiske mål. For å lykkes med detteer samordning
viktig – bådemellom sektorerog mellom forvaltningsnivåer.Helhetligeløsningerer imidlertid vanskelig å oppnåall dentid forvaltningener sektor- og nivådelt.Samordningav innsats
handlerom interesseavveiing
og avklaringav målkonflikter i et størregeografiskperspektiv.
Regionalplanlegginger er sentraltverktøyfor nettoppdette.Samtidig ser utvalgetbehovfor å
vurderetiltak for å realiserepotensialeti regionalplanlegging.

23 Regional planlegging
Kapittel 3.2.4beskriveri korte trekk planleggingsom verktøyfor helhetlig samfunns
utvikling. Dettekapitlet redegjørkort for plan- og bygningslovensom en viktig samordnings
lov. Deretterbeskrivesutfordringermed dagenssystemog praksis,etterfulgtav utvalgets
vurderingav mulige tiltak for å styrke regionalplanlegging.

23.1 Plan - og bygningsloven

er en samordnings lov

Plan- og bygningslovgivningen(pbl) skal ivareta en rekkehensynog oppgaver. Loven av
2008 har sin forløperi bygningslovenav 1965,som igjen byggetpå lov om byplanleggingav
1924.Planleggingensoverordnetehistoriskemålsettinghar værtkontroll medarealbruken
,
blant anneti form av rammerfor utforming av byer, tettsteder,bygningsmiljøerog det fysiske
rom. Bygningslovenav 1965 innførteintegrerthelhetsplanlegging
på kommunaltog regionalt
149
nivå. Pbls planbestemmelse
r er senereendretflere ganger.
Pbl er en vikti g samordningslov.Dette er nedfeltflere stederi loven, og beskrevetpå følgende
150
vis i lovkommentaren:
§ 1-1 angir at planleggingenskal væreet sektorovergripendeog felles redskapfor
offentlige myndigheterog organ, og at planer skal samordneved at de er et felles
gjennomføringsgrunnlagsom bådemyndigheterog private skal legge til grunn og
følge. Bestemmelsenpeker på det sentraleformålet med en samordnetsamfunnsplanlegging hvor bruken av arealerog andreressurserskal vurderesi en bredere
samfunnsmessigsammenheng.
§ 3-1 om oppgaverog hensyni planleggingen,som slår fast at et hovedformål med
planleggingener å fremme helhet ved å se sektorer,interesserog oppgaveri sammenheng. Samordningenskal få fram de ulike interesseneog hensynenesom skal avveiesi
planprosessen,og deretterskal planeneværeet felles grunnlag for gjennomføringog
væreforpliktende for alle medvirkendemyndigheter.
§ 3-2 om ansvarog bistand i planleggingenfastslår at alle offentlige organerbådehar
rett og plikt til å delta i planleggingennår den berørerderessaksfelt. At de har plikt
innebærerat de ikke kan "stille seg utenfor" planleggingenog på den måtenunngåå
bli forpliktet av de planenesom vedtas.Planleggingenskal væreen felles arenasom

149

NOU 2001:7 Bedrekommunalog regionalplanleggingetter plan- og bygningsloven— Planlovutvalgets
førstedelutredning.
150
Lovkommentartil plandelenav ny plan- og bygningslov.Miljøverndepartementet
2009.
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alle relevante myndigheterskal delta i for å utveksle og formidle informasjon som kan
ha betydning for planleggingen.
Tabell 23.1 Planverktøyene i plan - og bygningsloven på nasj onalt, regionalt og
lokalt nivå
Nivå
Nasjonalt
Regionalt

Kommunalt

Retningslinjerog føringer

Midlertidig
båndlegging

Bindendearealplane
r

Nasjonaleforventninger
Statlige planretningslinjer

Statli g
planbestemmelse

Statlig arealplan

Regionalplanstrategi
Regionaleplaner medretningslinjer

Regional
planbestemmelse

Kommunalplanstrategi
Samfunnsdelen
av kommuneplanen
Tematiskekommunedelplaner

(Inngåri bindende
planer)

Arealdelenav kommuneplanen
Kommunedelplanfor areal
Reguleringsplan

Hvert fjerde år utarbeiderregjeringennasjonaleforventninger til kommunalog regional
planlegging, som synliggjør viktige nasjonaleinteressersom grunnlagfor samordningi de
regionaleog kommunaleplanprosesse
ne. De nasjonaleforventningene skal leggestil grunn
for arbeidetmed regionaleog kommunaleplanstrategier,og ogsåfor hvordande statli ge
myndigheteneskal ta del i planleggingen.Nasjonaleforventningerble sist vedtattved
kongelig resolusjon 12. juni 2015 og er samletundertre hovedoverskrifter:1) Godeog
effektive planprosesse
r, 2) Bærekraftig areal- og samfunnsutviklingog 3) Attraktive og
klimavennl ige by- og tettstedsområder.151
I tillegg blir statlige planretningslinjerog statlige planbestemmelser
brukt for å konkretisere
de nasjonaleforventningene til planleggingen og for å markerenasjonalpolitikk på viktige
områder.De skal leggestil grunnved statlig, regionalog kommunalplanleggingog ved
enkeltvedtaketterpbl og annenlovgivning. Statlige planbestemmelser
gjelder for et tidsrom
på inntil ti år og er et forbud mot å settei verk spesieltangittebygge- og anleggstiltakuten
samtykkefr a departementet,
eller kun i samsvarmed bindendearealdelav kommuneplaneller
152
reguleringsplan.
GjennomStortingetsbehandlingav M eld. St. 22 (2016-2017)og Prop.84 S (2016-2017)om
regionreformble det besluttetå vurderehvordanregional planleggingkan gjøresmer forpliktendefor regionalt folkevalgtnivå, for kommuneneog for de regionalestatlige aktørene
153
somdeltar i prosessene.
Bakgrunnenfor forslageter at regjeringenvurdererat virkemidleneknyttet til regionalplanlegging ikke blir fullt ut utnyttet.I det følgendeblir
ufordringerved dagenssystemog praksisdrøftet,og på dennebakgrunnhar utvalgetvurdert
ulike måterå styrke regionalplanleggingpå.

151

Meld. St. 18 (2016 2017)
Meld. St. 18 (2016 2017)
153
Jf. Innst. 337 S (2016 2017) og Innst. 385 S (2016 2017).
152
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23.2 Utfordringer

med dagens plansystem og praksis

154
En sektorisertog fragmentertforvaltning vil ifølge Hofstadog Hanssen
ha vanskeligheter
med " å løsegrenseoverskridende
og gjenstridigeutfordringerknyttet til folkehelse,næringsutvikling, naturmangfold,utslippsreduksjon(klima), klimatilpasning(for eksempelknyttet til
reduseringav naturskadefra flom, skred),samordnetareal- og transportplanlegging.
"

Plansystemet, slik det er utviklet gjennomplan- og bygningsloven(pbl), er mentå værenettopp det verktøyet som skal gripe sektor- og grenseoverskridendeutfordringer – og danneen
felles arenafor samordningav sektorerog interesser.Intensjonener at regionaleplanprosesser
skal fungeresom et møtepunkt i forvaltningen,slik at det regionaleplannivåetdanneret felles
grunnlagfor bådestatlig, regional og lokal gjennomføring.Styrking av regionalplan vil få
implikasjonerfor hvor mye ulike aktørerkan fravike denretningensom angis i regionalplan.
Helt sidenfylkesplanerble innført i 1973 har spørsmåletom maktforholdetmellom de tre
styringsnivåeneblitt diskutert.155 Utviklingen har gått i retningav en stadigmer fragmentert
og spesialisertstat,samtidigsom det kommunaleselvstyrethar fått størretyngde.156 Det
regionalefolkevalgtenivået har på sin sideværtløftet frem som bindeleddetmellom
nasjonaleføringer og lokal gjennomføring.
Det er to viktige premisserfor planleggingensom samtidiginnebæreren grunnleggende
utfordring i planleggingenetterpbl: Det eneer at statlige sektormyndigheterbådehar rett og
plikt til å treffe sine avgjørelser i samsvarmed sinerespektivelover, medsine materielle
rettsligerammerog sine saksbehandlingsregler.
En regionalplan kan ikke settedissetil side
(utenat det evt. er nedfelt uttrykkelig i vedkommendelov). Det andreer at det politiske målet
om stor gradav kommunaltselvstyrebegrenserhva planleggingpå det regionalenivåetkan
og bør omfatte.
Disseto premissene
, eller det mankan kalle spenningenmellom demokratiskeprinsipper, har
konsekvenserfor deltakelsei regionaleplanprosesser
og for oppfølgingenav regionaleplaner.
23.2.1 Manglende deltakelse i regionale planprosesser
Pbl gir klare rammerfor gjennomføringav planprosess
ene, uavhengigav plantype.Gode
planprosess
er kreversamarbeidog samordningmellom statlige, regionaleog kommunale
organ,privateorganisasjon
er og institusjoner og allmenheten. Pbl har krav om at det i planprosesse
ne blir lagt til rettefor medvirkningfr a allmenhetenog persone
r, virksomheter,
organisasjone
r og myndigheter. Godemedvirkningsprosesse
r er viktig for å få fram relevant
kunnskapog aktuelleinteresser.Samordningi den enkelteplanprosessen
handler i stor grad
om å sede ulike interesseneog aktørene i et områdei sammenheng
og komme fr em til
157
helhetligeog felles løsninger. Dettekrever en avveiningmellom ulike interesser.
Fylkeskommunenhar en krevendesamordningsoppgave
på grunnav den sterkesektorlogikken hosde statligefagorganene.Bådestatlige organerog kommunerhar imidlertid " rett
og plikt til å delta i planleggingennår den berørerderesvi rkeområdeeller egneplanerog
vedtak."158
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Hofstadog Hanssen(2015) Samfunnsutviklerrollentil regionaltfolkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen
gjennompartnerskapsbasert
regionalutvikling og planlegging.NIBR-rapport2015: 17, s. 40.
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Holth og Winge (2016) Juridiskbetenkning.Styrking av regionalplan og regionalestyringsmidleri plan- og
bygningsloven.
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Amdam,Halvorsenog Bakke(2014) Alternativerfor regionaltfolkevalgt nivå. Rapportnr. 58. Møreforsking.
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Meld. St. 18 (2016 2017)
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Plan- og bygningsloven§ 8-3.
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Selv om statligeorganeretterpbl har plikt til å delta i den regionaleplanleggingen,kan det
væremanglendedeltakelsefra statligeorganeri arbeidetmedutforming av regionaleplaner.
Dettegjelderførst og fr emststatligemyndighetersom godkjennertiltak etteregnesektorlover. Energilovenhar for eksempelen direkte avgrensningmot plan- og bygningsloven(se
ogsåkapittel 12 om ressursforvaltning
). Statsetatersom har mulighetfor å ivaretasine
interessergjennomregionalplan, har størreinsentiv til å delta i planprosessene.
Hanssenog Hofstad159 menersvakesanksjonsmuligheter
i lovverket gjør at deltakelsei
regionaleplanprosesser
og planforanedprioriteresav de statligefagetatene,og at departementeneikke leggertydeligenok føringerpå sine underliggendeorganerom å delta.Fylkeskommunenhar derfor begrensede
formelle virkemidler for å sikre god samordningfør, under
og etter planprosess
er. En konsekvenser at det kan finne stedprosesseretter sektorlover som
ikke blir drøfteti det regionaleplanarbeidet
, og at det treffesvedtakettersektorlovgivningen
som er i strid med regionaleplaner.
En annenutfordring er at beslutningerom størrestatligeinfrastrukturtiltak(som vei og jernbane)og institusjonsutbygginger(som sykehusog universitet/høyskole
) utredesog besluttes
utenfor plansystemet.Et eksempeler veimyndighetenes
konseptvalgutredninger
(KVU) og
etterfølgendeeksternkvalitetssikring(KS1), som skjer etteregneprosedyrerog i forkant av
formell behandlinggjennomplaner etterpbl.160
Fylkeskommunenhar ansvarfor å mobilisereog involverekommunenei regionaleplanprosesser
.161 Det er flere utfordringer knyttet til dette,blant annetom kommunenehar
interesse,ressurserog perspektivertil å deltai mangeulike regionaleplanprosesser
– men
ogsåom fylkeskommunenprioritererog har ressurserog metoderfor å involvere kommunene
i de regionaleplanprosessene
på en god måte. Erfaring viser at god involvering av kommunene i planprosessen
er avgjørendefor kommunenesoppfølgingi etterkant.Planenslegitimitet
styrkesgjennomeierskapettil planensresultat.
Det finnes mangeeksemplerpå goderegionaleplanprosesser
der bådekommunerog statlige
aktørerdeltar godt og aktivt, og slik leggergrunnlagfor en regionalplan med legitimitet
utoverfylkeskommunensorganisasjon.Et eksempeler regionalplan for arealog transportpå
Nord-Jæren, som trekkeropp en langsiktig utbyggingsgrensesom kommuneneog stateni stor
gradforholder segtil – som resultatav god involvering, deltakelseog forankringi planprosessen.
23.2.2 Manglende forpliktelse og oppfølging
Regionaleplanerskal leggestil grunnfor videreplanleggingog vedtakpå alle forvaltningsnivåer, men oppfølgingog gjennomføring av planenekan væremangelfull.Dagens
bestemmelser
om regionalplanleggingfremstårsom lite forpliktende, og de begrensede
rettsligerammenefor innholdeti og virkningenav regionaleplanerkan gi uklare signalermed
tankepå fylkeskommune
nesrolle og ansvar.162 Fokuseti pbls bestemmelser
om regional
planleggingligger i all hovedsakpå prosess
. Loven byggerpå en partnerskapslogikk,som
igjen byggerpå tillit til at regionaleplanerblir fulgt opp i praksis,noesom ikke alltid skjer.

159

Hanssenog Hofstad (2017) Regionalplanleggingsom flernivåkoordinering.Kart og plan, Vol. 77, s 21-39.
Bugge(2016) Norgesom lavutslippssamfunn.
Hvordanutvikle plan- og bygningslovensom klimapolitisk
virkemiddel?Notat 17. juni 2016.
161
Plan- og bygningsloven§ 8-3.
162
Holth og Winge (2016) Juridiskbetenkning.Styrking av regionalplan og regionalestyringsmidleri plan- og
bygningsloven.
160
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163
Ifølge Hofstadog Hanssen
er den regionalesamfunnsutviklerrolleni størregradenn
kommunenessamfunnsutviklerrollebetingetav at partnerskapslogikken
fungerer.Spørsmålet
er om forutsetningeneer tilstedefor at partnerskaps
- og nettverklogikkenkan fungere. En av
utfordringeneer at aktørenei slike partnerskapikke har instruksjonsmyndighet
overfor hverandre.Dermedmå forpliktelsensikrespå annetvis: "Antagelsener at forpliktelsensikres,
eller skapes,gjennomprosessenog samarbeidet– ved at alle aktørenepå arenaenfår eierforhold til resultatet." Dette vil i sin tur sikre at deltakendeparterblir ansvarliggjorttil å jobbe
med egnemål og virkemiddelbruki denretningensom er valgt. Men dettefungererikk e alltid
i praksis. Et nettverkpregesofte av asymmetriskmaktfordelingog konkurrerendeinteresser
,
og særlig på områderder økonomiskeinteresserer involvert. Aktørenekan heller ikke tvinges
til å deltai slike samarbeid.

Det er vesentligfor oppfølgingen av vedtatteregionaleplaner at de er forpliktendefor alle
parter.Kommuneneskal leggeregionalplanleggingtil grunnfor egen planlegging, og
regionalplan kan gi grunnlagfor innsigelsetil kommunaleplanerfra bådefylkeskommune,
fylkesmann,statlig aktørerog andrekommuner. Fylkeskommunene
er ikke alltid lojale mot
egnevedtatteregionaleplaner, noe som blant annetkommertil uttrykk ved å unnlateå
fremmeinnsigelsetil kommunaleplaneri strid med regionalplan eller ved ikke å følge opp
egen vedtattplan i senereenkeltvedtak. Det kan gi uheldige signaler om regionalplansstatus
bådetil denaktuellekommunenog til andrekommuner.Det finnesogsåeksemplerpå at
fylkesmannenfremmer innsigelsemedhjemmeli regionalplan i situasjonerder fylk eskommunenikke gjør det. Samtidiger innsigelseet sterktverktøyå ta i bruk, og det kan være
legitimt for fylkeskommunenå unnlateå fremmeinnsigelsehvis denkommunaleplanens
veivalg ikke innebæreret stort avvik fra den regionaleplanen.
Statsforvaltningen,inkludert fylkesmannen,har fått føringerom at innsigelserbareskal
fremmesnår det er nødvendigog begrunnesgodt. Hensynettil kommunaltselvstyreskal
tilleggesstørrevekt når innsigelsevurderes.164 I Meld. St. 18 (2016 2017)stårdet at
"Regjeringalegg størrevekt på omsynettil lokaldemokratieti arealplanlegginga.Terskelen
for motsegnerer heva,og kommunanehar fått aukahandlingsrom
."
Mer makt til lokaldemokratietstiller samtidigstørrekrav til kommunenesplanleggingog
deresansvarfor å sikre nasjonaleog regionaleinteresseri planleggingen.Det står i nevnte
stortingsmeldingat kommuneneav ulike grunnerkan velgeå fremmearealplaneri strid med
nasjonaleeller vesentligeregionaleinteresser:"I slike tilfelle kan andreoffentlegestyresmakterkome medmotsegntil planen,dersomdet får følgjer for interesserdei skal sikre.
Regjeringaer opptekenav at motsegnerberreskal fremjastnår det er naudsyntfor å sikre
nasjonaleeller viktige regionaleinteresser,og at dei skal veregrunngjevne."
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
avgjør kommunalearealplansaker
der det er
fremmetinnsigelseog parteneikk e har blitt enigeom en løsning. Etter regjeringsskifteti 2013
er innsigelsertil kommunaleplaner sjeldnere blitt tatt til følge: " RegjeringaSolberghar
stadfestavedtakettil kommunestyreti 50 prosentav sakene,medanregjeringaStoltenbergII
berrestøttakommuneni 22 prosentav sakene.
" Det er fylkesmannen,fylkeskommunene og
Statensvegvesensom fremmerflest innsigelsertil kommunalearealplane
r. 165
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Hofstadog Hanssen(2015) Samfunnsutviklerrollentil regionaltfolkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen
gjennompartnerskapsbasert
regionalutvikling og planlegging.NIBR-rapport2015: 17, s. 29-30.
164
Brev fra kommunal- og moderniseringsministeren
til f ylkesmannsembetene
datert18.02.2014.,i forbindelse
medrundskrivH-2/14 Retningslinjerfor innsigelsetil plansakeretter plan- og bygningsloven.
165
Meld. St. 18 (2016 2017), s. 156.
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Bådekommunerog fylkeskommunerhar ogsårett og mulighettil, som politiske organ, å
kunneendresynspunkt– ogsåinnenfor en valgperiode.Det ligger i politikkens natur.Men det
er en utfordring for regionalplansfunksjonsom samordnende
og forpliktendeverktøyat den
ikke følges;ogsåfordi det kan påvirkehvordanandreaktørerprioritererdeltakelsei planprosessene.
Endringi synspunktbør imidlertid tilsi at regional plan bør revideres,fremfor at
denbryteseller sesbort fra.
I de regionaleplanstrategiene
skal fylkeskommunenhvert fjerde år vurderebehovetfor de
planenesom gjelderog eventueltfor nye planer.Allikevel kan omfangetav regionaleplaner
opplevessom en utfordring. Et stort antall planerutfordrerfylkeskommuneneskapasitet–
bådeadministrativtog politisk – til aktivt å følge opp gjennomegenforvaltning og gjennom
mobiliseringog oppfølgingav andreaktører.Det kan værekrevendefor fylkeskommunenå
kombineredelvis overlappendetema- og sektorplaneri en helhetligoppfølging.Det kan være
tendensertil at de enkeltesektorenei fylkeskommunenønskerå synliggjøre"sitt" tema
gjennomen egenregionalplan. Dettevil hindreden regionaleplanens intensjonom å seulike
temaeri sammenheng.
Det er derfor viktig at fylkeskommunenbrukerplanverktøyettil å
samordneinnad i organisasjonen.
I det følgendeblir det vurdertulike måterå styrkeregional
planleggingpå.

23.3 Utvalgets vurdering er
23.3.1 Økt statlig involvering i regionale planprosesser
For å sikre statlig involvering, foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet
i Meld.
St. 22 (2015 2016)blant annetå
leggetil rettefor regelmessigemøtermellom regionaltfolkevalgt nivå, berørtedepartementerog relevanteunderliggendeetateri forberedelsenav de regionaleplanstrategiene.
Dettefor å sikre at ulike mål og interesseravstemmestidlig i de regionaleplanprosessene
og sikre statlig involvering.
Formåletmed regelmessigemøterer bedresamhandlingregionalt,mer effektive regionale
planprosesser,
utvikling av felles problemforståelseknyttet til regionaleutfordringerog
eventuellemålkonflikter, og å leggegrunnlagfor forpliktendedeltakelsefra regionalestatsetateri planprosesse
ne og i oppfølgingenav planene. Samtidig vil det gi departement
eneøkt
innsikt i og forståelsefor de utfordringenedenenkeltefylkeskommunestår overfor.
Det leggesogsåopp til at statligeetaterskal påleggesav sinerespektivedepartementer
en
166
aktiv og forpliktendedeltakelsei regionaleplanprosesser:
Regjeringaføresetat statlegeorgandeltek i regionaleplanprosessar
på ein meir aktiv måte
enndei har gjort til no. Departementavil påleggje sineunderliggande etataraktiv og forpliktandedeltaking i regionaleplanprosessar,
og å deltasom aktive partnareved oppfølging av planane,óg gjennomavtalar.
Departementenes
påleggtil underliggendeetaterskal skje gjennomeier- eller etatsstyringen
(for eksempeli årli ge oppdrags
brev eller tildeli ngsbrev), og departementene
besom å understreke at statli ge organ" har plikt til å brukeverkemidlasinetil å gjennomføretiltak i
handlingsprogrammet
i regionaleplanersom vedkjemdet einskildeorgan" .167

166
167

Prop.84 S (2016–2017)
Prop.84 S (2016–2017),s. 68.
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168
Regjeringensforslagom dialog og statlig involvering har en parallell til Planlovutvalgets
forslagom at regionalplanlegging skulle væreen arenafor dialog mellom sentraleog regionale myndigheter.I en slik dialog kunneregjeringenfå tilbakemeldingpå sine forventningertil
fylkeskommunen,samtidigsom fylkeskommunenfikk drøftetsineforventningerog krav til
staten.Planlovutvalgetmentevidere at ordningenmedsentralbehandlingog godkjenningav
fylkesplanervar en viktig arenafor kommunikasjon,som av den grunnburdebestå,men
videreutviklestil et samrådmellom sentraltog regionaltnivå. Regjeringensbehandlingav
fylkesplanerskulle med andreord dreiesfra formell godkjenningtil dialog.

Den sentralegodkjenningsordningen
av regionaleplanerble fjernet med ny plan- og
bygningslov av 2008.Fra og med2017 opphørteogsåden sentralegodkjenningenav de
regionaleplanstrategiene.
Med dettehar en potensiellarenafor direktedialog mellom fylkeskommunen og departementerforsvunnet.Det betyr at det i dagikke finnesnoe formalisert
grunnlagfor dialog mellom statensentraltog fylkeskommunepå noetrinn i den regionale
planleggingen.Dialogenmellom departementene
og regionalplanmyndighetforegårmedde
regionalestatsetatene
som mellomledd.Dette er uheldigbådenår det gjelder gjennomføring
av nasjonalpolitikk og mulige innspill til framtidig nasjonalpolitikk .
For å forplikte sektorenetil deltakelseog oppfølging,foresloPlanlovutvalgetparallelle
endringeri andredelerav loven og i sektorlover. Planlovutvalgetmenteat problemetikke var
bestemmelsene
i pbl, men manglendekobling mellom fylkesplanerog sektorplaner.De
anbefalteat statligesektormyndigheterbruktefylkesplanleggingentil sineplanformål,og ikke
stilte segutenfor. 169 Samtidigmåttedepartementene
gi rom for regionaltilpasningog
prioritering i sektorpolitikkenpå sineansvarsområder,
og åpnefor koblinger medandre
politikk områder.Planlovutvalgetpresiserteat det er en forutsetningat departementene
delegereransvarog myndighetfor å delta i samarbeidettil sineregionaleetater,og gir dem
full makt til å finne regionaleløsningerpå departementets
vegne.170
Utvalget støtterregjeringensforslagom å gjenoppretteen mer direktesamhandlingeller
dialog mellom sentralestatligeorganerog fylkeskommunenefor å sikre påfølgendeforpliktelsetil deltakelseog oppfølging.Dettekan bidra til å avklare hvordanstatligemyndighetervil
følge opp regionalplan, som igjen vil gi grunnlagfor tildelingsbrevtil regionalestatsetaterog
kommetil uttrykk i departementenes
styringssignaler.Det vil styrke regionalplan som en
gjensidigpolitisk forpliktendeavtalemellom sentralemyndigheterog de ulike partenei det
regionalefellesskapet.
Plikten til deltakelseer alleredeformulert i pbl § 8-3, og i § 7-2 Behandlingog virkning av
regional planstrategistårdet at "statligeog regionaleorganerog kommuneneskal leggeden
regionaleplanstrategientil grunnfor det videre planarbeideti regionen". Spørsmåleter om
formuleringene"delta" og "leggetil grunn" er presisenok til å sikre forpliktendeoppfølging.
Det kan værebehovfor å nedfellei loven en formuleringsom forplikter statsetatene
til å følge
opp og gjennomføreregionaleplaner– for eksempeli henholdtil et handlingsprogramog
retningslinjerfor arealbruk– innensinerespektiveansvarsområder.
Utvalgetmenervidere at
det bør vurderesom plikten til deltakelseog oppfølgingikke kun bør forankresi departement
enesstyringsinstrukstil underliggendeetater, men ogsåi pbl, for eksempelsom en forsterket
plikt for statentil å delta i og følgeopp planene.

168

NOU 2003:14 Bedrekommunalog regionalplanleggingetter plan- og bygningslovenII. Planlovutvalgets
utredningmedlovforslag.
169
Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) Om lov om planleggingog byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven)
(plandelen).
170
NOU 2003:14
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Utvalget menerdet ogsåer viktig å gjennomgåsektorlovermed sikte på bedreharmonisering
til pbl. Det er behovfor å styrkepbls statusog legitimitet i det sentralestyringssystemet.
Utvalget vil samtidigpåpekeat mer aktiv deltakelsefra de statligesektoreneer helt nødvendig for at pbl skal fungereetterintensjonen.I den forbindelsemenerutvalgetat det bør
vurdereshvordanfylkesmannenkan innta en tilsynsrolle overfor statligeetatermed hensyntil
faktisk deltakelsei planprosesser
og oppfølgingi tråd med pbl. Utvalgetmenerdettebør være
en naturlig del av fylkesmannenssamordningsansvar
overfor regionalstat.Å tydeliggjøreen
slik rolle for fylkesmannenvil ogsåstyrke og utvide embetetstilsynsrolle.Fylkesmannenkan
da væreklarerepå sineforventningertil at de regionalestatsetatene
følger opp sineplikter
etterpbl. For at fylkesmannenskal kunneta en tilsynsrolle ogsåmedhensyntil å sørgefor at
de viktige statsetat
eneer involvert i de regionaleplaneneog oppfølgingenav dem,mener
utvalgetdet er nødvendigmed tydeligeresignalerfra fagdepartementene.
Styringsdialogen
mellom departementog etat må sesi sammenheng
med dendialogenfylkeskommunenhar
med statenom de regionaleplanstrategiene,
jf diskusjonenover.
23.3.2 Regionale avklaringer i den statlige planleggingen
Regjeringenvil styrke fylkeskommunensdeltakelsei planleggingenav storestatligeinfrastrukturprosjekter:
Regjeringavil styrke deltakingatil regionaltfolkevaldt nivå i planleggingaav storestatlege
infrastrukturprosjekt.Samferdsel
sdepartementet
vil arbeidefor at regionaltnivå kan få ei
medverkanderolle i transportetatane
sitt arbeidmed å kartleggebehovetfor KVU -ar.
Vidare skal det skje gjennomaukavekt på fylkeskommunensin deltakingi arbeidetmed
KVU -ar til storestatlegeinfrastrukturprosjektog byutgreiingar.[ …] Dette må skje på ein
slik måteat fylkeskommunenikkje legg bindingarpå kva konsepteller alternative
løysingarsom skal greiastut.171
I behandlingenav Meld. St. 22 (2015-2016)mentestortingsflertalletat regionalebolig-, arealog transportplanerkan gi bedreforankring av konseptvalgutredninger
(KVU), og at regional
plan kan "medverketil å avklareregionaleprioriteringarav samfunnsmålaved nye store
infrastrukturtiltak og sjå dessei samanhengmed arealspørsmål
i eit breiareperspektiv."172
En KVU er en del av KS-systemet(kvalitetssikringssystemet)ved storestatligeinvesteringer.173 Systemeter utviklet som redskapfor kostnads
kontroll med storeinvesterings
prosjekter.
KS-systemetog plansystemethar derfor ulik begrunnelseog funksjon.Formåletmed KSsystemeter å ansvarliggjøretiltakshavertil å velge samfunnsøkonomiskeløsninger.Systemet
er knyttet til statensrolle som tiltakshaverfor storeprosjekter,mensplansystemethandlerom
mål, strategierog tiltak gjennomplanerfor den brederesamfunnsutviklingen.
Utvalgetser det somen utfordring for helhetligsamfunnsutviklingat det foregårstatlig
sektorplanleggingpå sidenav plansystemetetterpbl. Et eksempelpå detteer konseptvalgutredninger(KVU).
KS-systemeter et godt redskapfor å få kostnads
kontroll på de storeprosjektene.Men det
gjenstår en utfordring med den ini tierendefasefor hvilke konseptersom velges.Fase1
171

Prop.84 S (2016–2017)
Innst. 377 S (2015 2016)
173
KS-systemeter inndelt i åtte faser:Fase1 er idéfase.KVU er del av fase2 (forstudien). KVU etterfølgesav
KS1, somutarbeidesfør fase3 (forprosjektet).Ogsåkommunedelplanog evt. reguleringsplan utarbeides før fase
3. Deretterfølger KS2, etterfulgtav prinsippvedtakog bevilgning (fase3). Fase2-3 er Finansdepartementets
ansvarsom rammeavtaleeier
og forvalter på vegneav staten.Såovertarfagdepartementet
ansvaret(fase4-8, som
bestårav detaljprosjekt, gjennomføring, idrift settelse
, drift (ett år), justering/komplettering).
172
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(idéfasen)av KS-systemeter i dagen overordnetfasesom ikke er klart definertmed hensyn
til eierskapog ansvar.Her bør fylkeskommunengis en viktig rolle i å definerekonkrete
samfunnsmålsom skal ligge til grunnfor konseptvalget.Mangeav de storestatligeinfrastrukturinvesteringene har konsekvenserfor regionalog lokal samfunnsutvikling. For
eksempelvil utbyggingav kapasitetenpå vei og jernbanepåvirkeframtidsutsikteneog
markedetfor boligbygging i en region.Samfunnsnyttenav investeringen vil væreavhengigav
at kommunerog fylkeskommunerlegger til rette for styrking av kundegrunnlagetfor jernbanenog annenkollektivtransport, blant annetgjennomfortetting i transportknutepunkter.
Utvalgetmenerderfor det er behovfor f astereprosedyrerfor å settesamfunnsmålfor KVU arbeideti den innledendeidéfaseni KS-systemet, og for tilsvarendeprosesserfor vurdering
av andrestorestatligeinvesteringer.Det er her prosjektetssamfunnsmålbør defineres,og det
er nettoppfastsettelsenav prosjektetssamfunnsmålsom er svakhetenved dagensKS-system.
Dettefordi prosjektetstiltakshaverikke aleneer den rettetil å defineresamfunnsmålene.
Detteer en oppgaveførst og fremstfor et folkevalgt organ. Utvalgetmenerat f ylkeskommunen– gjennomaktiv bruk av regionalplanleggingsom virkemiddel der planerer
avstemtmot andrenasjonale mål og kommuneneer godt involvert – bør ha en sentralrolle i å
defineresamfunns
målet for prosjektet.Utvalget menerdet er viktig at KVU'en vurdererkonseptenessamfunnsøkonomiskeverdi i et brederesamfunnsperspektivder fylkeskommunens
og kommunenesplanerfor utvikling av det aktuelleområdettasmed i betraktning.
Ved å definereet samfunnsmålsom inkludererhvilke hensyninvesteringenskal ivareta,vil
kostnads
elementenesom skal inn i analysenkunnebli flere, som igjen vil påvirkehvordan
konsepteneslønnsomhetvurderes.Resultateter at prosjektetssamfunnsøkonomiske
lønnsomhet vil vurderesi et mer helhetligperspektivpå samfunnetstotale kostnaderog nytte, ik ke kun
medutgangspunkti isolertesektorkostnader.Ved at KVU -prosjekteri størregradsesi
sammen
hengmedandreplanerog investerings
behovpå lokalt/regionalnivå, kan samlet
samfunns
økonomisknytte/lønnsomhetbli større,og man kan unngåsuboptimalevalg som i
nesteledd vil innebæreøkte kostnader/redusert
effektivitet for et annetforvaltningsnivåeller
sektor.
Utvalgetmenerat regionalemyndighetermå delta i utarbeidelsenav samfunnsmålfor alle
størrestatligeinvesteringsprosjekter.
Investeringsprosjektene
må i en tidlig vurderingsfase
forholdesegtil vedtattregionalplan, og til det samfunnsmåletsom er forankreti regionalplan
– ikke omvendt.Utvalget menerat detteprinsippetogsåskal gjeldefor utredningerinnen
andresektorerenn samferdsel,som for eksempelhelse,sykehusog undervisningsbygg.
Statligeaktørersom Statsbyggog Forsvarsbyggmå trekkesinn i dettearbeidet.
23.3.3 Bruk av avtaler
En annenmåteå forplikte på er gjennomavtaler.I Prop.84 S (2016 2017)står det at:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
vil vidareutviklerammeverketfor
utviklingsavtalerknytte til oppfølgingav handlingsprogrammeti regionaleplanari
samarbeidmedregionaltfolkevalt nivå og aktuelledepartement.
Tankenbak regjeringensforslager at avtaleneskal utformesetter at regionalplan med
handlingsprogramer vedtatt, og at avtaleneskal gjøre redefor hvilke tiltak i handlingsprogrammetsom inngår. Dettevil øke gradenav forpliktendeoppfølgingfra alle berørte
parter.Alle partenesom slutter segtil avtalene,forplikter segtil å arbeidefor å gjennomføre
dem, mende er ikke juridisk bundet av dem. Avtalenekan knyttestil gjennomføringav tiltak
i alle typer regionaleplaner.
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Det var Planlovutvalgetsom i sin tid foreslo en egenbestemmelse
om regionalt handlingsprogram, som skulle væreet forpliktendeprogramfor gjennomføringav regionalplan. Planutvalgetsforslag til lovparagrafvar som følger: 174
Regionalthandlingsprogramskal utarbeidesfor innsatsområdene
i fylkesplanen.
Handlingsprogrammet
skal redegjørefor nødvendigetiltak for å gjennomføreplanen,
hvemsom har ansvarfor tiltakene,og for avtalerom hvordan de skal finansieres.
Handlingsprogrammet
kan ogsåomfatteregionaltutviklingsprogram,og gjennomføringav
interkommunaleog kommunaleplanersom varetarregionaleoppgaver.Regionalt
handlingsprogramskal vedtasav fylkestingetog rulleresårlig.
Planlovutvalgetforeslo at regionalthandlingsprogramskulle væreet forpliktendeprogramfor
gjennomføringav planensinnsatsområder.
Handlingsprogrammet
skulle ik ke bareomfatte
fylkeskommunensvirksomhet,men ogsåhva statligemyndigheter,kommunene,næringslivet
og andreskulle gjørefor å følge opp mål og tiltak i planen.For at fylkesplanleggingenskulle
tjenesitt formål, måtteman ifølge Planlovutvalgetfå aktørenetil å f orplikte segtil å ta et
ansvar,noesom skulle skje gjennommedvirkningi planprosessen
.
Planlovutvalgetpoengterteat en viktig funksjon ved planleggingener å bidra til at virkemidler som påvirkerutviklingen i et fylke må brukesi samsvarmed målenei fylkesplanen.
For at fylkesplanleggingenskal tjenesitt formål, må aktørene, gjennommedvirkningi planprosessen
, forplikte segtil å ta et hovedansvareller delansvarfor gjennomføringav planens
innsatsområder
.
Planlovutvalgetmenteogsåat ordningenefor å følge opp og gjennomførevedtatteplaner
burdebli bedre,blant annet ved at regionalestatsorganeri størregradbrukerplansystemetfor
sineplanbehov. Planlovutvalgetpresisertevidere at regionalthandlingsprogramburde
utarbeidesmedutgangspunkti tilgjengelige ressurseri partnerskapet:" Dettevil sikre større
gradav realismei gjennomføringenav den enkelteplan og det enkeltetiltak. Oppfølgingbør
videresikresved gjensidigforpliktendeavtalerde ulike aktørenei mellom." Planlovutvalget
menteat de ulike partnerskap
eneburdeledesav den partensom har de viktigste virkemidlene,
og at årlig rullering av handlingsprogrammer
måtte ha en tett kobling til økonomiplanog årsbudsjetthosde enkeltepartene.Til slutt poengtertePlanlovutvalgetat de kunnevære" aktuelt
med samarbe
idsavtalemellom regionaltog sentraltnivå i forbindelsemed densentrale
behandlingen
." 175
Dagenspbl presisereri § 8-1 at det som del av regionalplan skal utarbeideset handlingsprogramfor gjennomføringav planen.Handlingsprogrammet
skal gjøreredef or tiltak som er
nødvendige for gjennomføringav planen.Det gjelderalle aktørersbidrag.Berørteparterkan
gi høringsuttalelsetil planenmedhandlingsprogram, men det er kun fylkeskommunensom
vedtarplanen.Da er det kun fylkeskommunensom i prinsippet er forpli ktet til å følge opp
planen,menskommunerog statligeetaterskal leggeden til grunnfor sin planleggingog virk somhet. I praksiser handlingsprogrammet
i dag først og fremst et verktøyfor gjennomføring
av fylkeskommunensegnetiltak i oppfølgingenav regionalplan.
Utvalgetsvurdering er at forpliktelseselementet
i regionalplan og handlingsprogrammet
er
for svakt.At det har blitt nødvendigå utvikle et avtaleverktøyslik regjeringenforeslår,er en
bekreftelsepå dette.Gitt dagenssituasjon,støtterutvalgetforslagetom å videreutvikleet slikt
avtaleverktøy.
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Utvalget støtterogsåregjeringensforslagom ikke å utvikle et avtaleverktøypå sidenav pbl,
men at avtaler må forankresi regionaleplanerog knyttestil gjennomføringenav handlingsprogram. Utvalget menerat Planlovutvalgetsopprinneligeintensjonfor handlingsprogrammet
bør følgesopp, og at avtaleverktøyetvidereutviklesi tråd meddette.
Utvalget menerdet er viktig at fylkeskommunener en part i avtalenesålengedisseberører
kommuneoverskridende
interesserog perspektiver, og at avtalenmå væreforankreti en
regionalplan. Det må væreet prinsippom at den som "eier" planenmå værepart i avtalen.
Fordelenmed avtaleformener at den fokuserer på samarbeidmellom partene.Det er viktig at
dettevirkemiddeleter tydelig koblet på plansystemet,og at slike avtalerog det forpliktelseselementetde innebærerkommer til uttrykk i loven.
23.3.4 Mer forpliktende regional e areal plan er
Flerehar tatt til ordefor å innførerettsvirkningerav regionalplan. Holth og Winge176 bygger
på Planlovutvalgetsvurderingernår de foreslårå innføreen bestemmelse
som gir mulighetfor
å gi regionaleplanerrettsligevirkninger. De foreslårat den rettsligebindingenbør være
forbeholdtkonkretetemaersom klima og miljø, mineralutvinning,reindrift, energi,infrastrukturog "andrekryssendekommunaleinteresser
" . Holth og Winge åpnerfor at mankan ha
to typer regionaleplaner;de retningsgivendeog de rettslig bindende.De foreslårvidere at
rettslig bindenderegionalplan kan likestilles med,og erstatte, kommuneplanens
arealdelfor
det konkreteområdet,og at en rettslig bindenderegionalplan skal gi grunnlag for utarbeidelse
av reguleringsplan.
Planlovutvalgetforeslo å innføref ylkesdelplanfor arealbrukmedsærligrettsvirkning, og
menterettslig binding kun skulle brukesi vissetilfeller, som" å sikre korridorer for størreveianleggeller anneninfrastruktur,vernelandbruksområder
i pressområder
som omfatterflere
kommuner,sikre en helhetligutvikling av størrefjellområdereller andreviktige natur- og
friluftsområder,eller gjennomføreen vannressursplanlegging
for vassdragsom renner
gjennommangekommuner." Fylkesdelplanfor arealbrukmedsærlig rettsvirkningskulle
væreet verktøybare i de tilfeller der det var behovfor helhetlig arealstyringover kommunegrensene," og for øvrig når partenei denregionaleplanleggingenfinner det ønskeligå bruke
detteplanverktøyet.
" 177 De sammebestemmelsene
om rettsvirkning,innhold og reglerfor
behandlingi arealdeltil kommuneplanskulle gjeldefor fylkesdelplanfor arealbruk.
Planlovutvalgetsforslag om f ylkesdelplanfor arealbrukmedsærligrettsvirkningble ikke
fulgt opp i pbl av 2008.I stedetble r egional planbestemmelse
innført som virkemiddeli pbl,
jf. § 8-5. Det betyr at regionaleplaneri dag kan gis rettsvirkningved at det gis regionalplanbestemmelse
knyttet til retningslinjerfor arealbruki en regionalplan. Disseskal ivareta
nasjonaleeller regionalehensynog interesser.Bestemmelsen
kan fastsetteat det for et tidsrom av inntil ti år (kan forlengesmed fem år av gangen)nedleggesforbud mot at det blir
iverksattsærskiltangittebygge- eller anleggstiltakuten samtykkeinnenfornærmere
avgrensedegeografiskeområder,eller bestemmeat slike tiltak utenslikt samtykkebarekan
iverksettesi samsvarmed godkjentarealplanetterdennelov, jf. pbl § 8-5. Formåleter å
forhindrearealbruksendringer
som er i strid medplanensmål og retningslinjer.Bestemmelsen
er juridisk bindendefor private utbyggereog kommunene,og gir kommunenetid til å justere
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sitt plangrunnlagi samsvarmedden regionaleplanen. Den regionaleplanbestemmelsen
gjelderforan tidligere vedtatteplaner.Forbudetbortfaller når kommunenhar vedtatten arealplan som ivaretarhensynetbak bestemmelsen.
BådePlanlovutvalgetog Holth og Winge178 har vurdertmulighetenfor å utforme regionale
planer medsærlig rettsvirkningmedhensyntil arealbruk.Det fremhevesat dette kan gi
fylkeskommuneneet mer reelt verktøyfor å forhindre aktivitet og stimulereutviklingen av
ulike områder,og for bedreå ivaretaviktige nasjonaleog regionalemål og hensyn(som blant
annetjordvern,strandsonen,kystsonen,samordningav arealog transport,natur- og artsmangfold,friluftsområder,klimatilpasning).
Utvalgethar vurdert forslagetom regionaleplanermed særligrettsvirkning,men erkjennerat
dettevil væreen radikal systemendring.I dag er det kun kommuneplaner/reguleringsplaner
som kan værerettslig bindende.Dagensplansystemer bygd opp rundt prinsippetom nivåbasertplanlegging.Kommunaleplanerer direkte juridisk bindendefor tiltakshaver.Regionale
planerer retningsgivendefor kommuneneog kan følgesopp gjennominnsigelses
instituttet
dersomkommunenevedtararealplanersom avviker fra de regionaleplanene.
Innføringenav regionaleplanbestemmelser
har gitt fylkeskommuneneen mulighet til å legge
forpliktendeføringer for arealbruk.Utvalgetmenerat fylkeskommunenebør stimulerestil
mer aktivt å ta dettevirkemiddeleti bruk, ogsåpå andrearealbruksområder
enn hva som
praktiseresi dag.Brukt på en aktiv måtekan regionaleplanbestemmelser
trekkeopp mer
forpliktendehovedlinjerfor fremtidig arealbruksom danner rammerfor bådekommunal
planleggingog statligebeslutninger.
For å styrke forpliktelseni regionaleplaner,menerutvalgetat regionalplanbestemmelse
bør
videreutviklessom et virkemiddel for en langt størrebreddeav temaerenn hvordanbestem179
melsen brukesi dag.Hofstadog Hanssen
foreslårfor eksempelå i nnførekrav om regionale
planbestemmelser
(§ 8-5) knyttet til retningslinjerfor arealbrukpå bestemteområder, som
samferdsel(prioritertekollektivakser),viktig infr astruktur,viktig regionalgrøntstruktur,
markaområder,kystsoneog vassdragsforvaltning,
lokaliseringav kjøpesentreog handelssentre,bolig- og næringsstruktur,og viktige miljøvernoppgaver.Utvalget menerdetteer et
aktuelt perspektiv.I tillegg er klimaspørsmål,jordvernog strandsonenaktuelletemaområder.
Dagenspraksisviser at fylkeskommunenefinner det utfordrendeå benytteregionaleplanbestemmelser.
I dag brukesregionalplanbestemmelse
kun der det foreliggeren statlig planbestemmelse.
Samtligeav de syv fylkeskommune
ne som har tatt virkemiddeleti bruk, har
brukt det som oppfølgingav Rikspolitisk bestemmelse
for kjøpesentre(2008).Utvalget vil
påpekeat fylkeskommunenegjennompbl kan brukeregionaleplanbestemmelser
ogsåder det
ikke foreliggernasjonaleføringer.Utvalget ser imidlertid at legitimitetentil bruk av virkemiddeleti det enkeltefylket vil væreavhengigav hvordankommuneneer involvert i
prosessenog i hvilken graddet er forståelsefor bruk av det.
En annentilnærmingtil spørsmåletom mer forplik tenderegionalplanleggingkan væreå gi
fylkeskommunenemulighettil å ivareta kommunaleplanoppgaver– etteranmodningfra
entenkommuneneeller staten:
Utvalget menerdet i pbl bør åpnesfor at fylkeskommunenskal kunnepåtaseg(etter
anmodningfra aktuellekommunereller etter påleggfra staten)å utarbeideen plan som
gjelderflere kommuner,etterbestemmelsene
for kommunalplan for særskiltegeografiske
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områdereller problemstillinger.Dettekan væreaktuelt for eksempelfor kystsoneplanlegging.
Utvalget meneren slik mulighetvil styrke det tverrkommunaleperspektivetder detteer
avgjørendefor å ivaretaog løsenasjonaleog viktige regionalehensynog oppgaver.
Når gjennomføringenav viktige statligeeller regionaleutbyggings-, anleggs- eller vernetiltak
gjør det nødvendig,eller når andresamfunnsmessige
hensyntilsier det, kan departementet
henstilletil vedkommendekommuneå utarbeidearealdeltil kommuneplaneller reguleringsplan etterlovenskapittel 11 og 12, jf. pbl § 6-4. På sammevilkår kan departementet
selv
utarbeideog vedtaslik plan, og da som en statlig arealplan. Departementettrer da inn i
myndighetentil kommunestyret.Utvalgetmenerat det i loven bør åpnesfor at entenfylkeskommuneneller statenkan utarbeidenødvendigplan som grunnlagfor gjennomføringav
viktige statligeeller regionaleutbyggings-, anleggs- eller vernetiltaksom strekkersegover
flere kommuner.Behovetfor raskereplanprosesser
i forbindelsemedstorestatligeinfrastrukturtiltak har medførtøkt bruk av statlig plan. Med et regionaltansvarfor utforming av
dennetype planer,menerutvalgetdet leggertil rette for åpnereplanprosesser
og bedre
involvering av de berørtekommunene.Det leggerogsågrunnlagfor at flere hensyn
inkluderesog avveiesi prosessen.
23.3.5 Tydelig ere nasjonale forventinger til regional planlegging
For å kunneforplikte andreaktører,er det viktig av fylkeskommunenog regionalplanlegging
har legitimitet til å gjøredette,bådeoverfor kommuneneog statligeetater.
Pbl har få bestemmelser
om innholdeti planeneog om hvordanarealeneskal brukeseller ikke
brukes.Pbl er en vid fullmaktslov som gir regler om hvordanplanleggingenskal skje, og
inneholderhjemlerfor hva som kan bestemmes
, uten å gi klare plikter. 180 Planlovutvalget
foresloat viktige oppgaverog hensynsom skal varetasi planleggingen" angiskonkreti lovbestemmelsene
som definererde kommunaleog regionaleplanformene." 181 Bugge182 foreslår
for eksempelå nedfelleplikten til å utarbeideklimaplanerdirekte i loven, som en del av
region- og kommuneplanen.
I dag formidlesføringer for og forventningertil denregionaleplanleggingenblant annet
gjennomNasjonaleforventningertil kommunal- og regionalplanlegging,statligeplanbestemmelser
og planretningslinjerog årlige forventningsbrevtil fylkeskommunene.Videre
kan statenoppfordretil utforming av regionaleplaneromkring konkretetema– slik det ble
gjort med hensyntil regionaleplanerfor villrein – eller statenkan påleggefylkeskommunene
å utformekonkreteregionaleplaner,jf. pbl § 8-1. Oslo og Akershusble for eksempelpålagtå
utformeen felles areal- og transportplan.Regionalplan for arealog transporti Oslo og
Akershusble vedtatti 2016 og leggesnå til grunn i kommunenesarealplanlegging.
Fylkeskommunenhar som nevnten viktig rolle i å planleggefor og samordneoppgaversom
går på tvers av sektorerog kommunegrenser.
Dette innebærerat fylkeskommunenpå visse
områderbør kunneinnta en " overkommunal" funksjon ved at regionaleplanergir overordnedeavklaringerog rammerfor kommunaleplaner.Det vil værenødvendigfor å kunne
løseflere av dagenskompleksenasjonaleoppgaverog målsettinger.Særligviktig i denne
sammenheng
er kanskjeklimahensynog samordnetareal- og transportplanlegging
. Fylkeskommuneneslegitimitet til å innta en slik overordnetførenderolle gjennomregionalplanlegginghengerikke kun sammenmedforankringeni kommunenesom del av planprosessen,
180
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men ogsåi hvilken gradstatensynliggjørsineforventingertil fylkeskommuneneom å faktisk
ta en slik rolle.
Utvalget meneren lovfestingav spesifikketemafor denregionaleplanl eggingenikke er
hensiktsmessig.
Det vil lett kunnebli omfattendeog ulike temavil ogsåha ulik aktualiteti
ulike fylker. Gjennomplanstrategiarbeidetskal fylkeskommunenei dialog med kommunene,
statenog andreregionaleaktørerpekeut de prioritertetemaenefor videre regionalplanlegging.
Samtidigvil utvalgetunderstrekebetydningenav statensforventingertil regionalplanlegging.
Utvalget menerstateni størregradbør synliggjøresineforventingertil hvilke problemstillinger og temaerregionaleplanerbør gripe for å væreet redskapfor gjennomføringav nasjonal
politikk. Tydeligerenasjonaleoppdragfor denregionaleplanleggingenkan gi fylkeskommunenstørrelegitimitet. Det kan ogsågi størreforutsigbarhetfor kommunene,og det kan
avklareen del problemstillingersom vil bidra til å forenklekommuneneskonkreteplanprosesserog håndteringenav enkeltsaker.Regionalplanlegging kan ogsågi størreforutsigbarhetfor statengjennomå avklareoverordnederammerogsåfor statlig virksomheti ulike
områder.Utvalget menerderfor at det ikke nødvendigviser et motsetningsforholdmellom å
styrkedet regionaleplannivåog å ivaretastatlige og lokale interesser.Tvert imot vil andre
myndigheterkunneha fordel av å delta i regionaleplanprosesser
og følge regionaleplanernår
statenselv fremheverregionalplan som et virkemiddelfor egenpolitikkgjennomføring.En
tydeligerespesifiseringav temafor den regionaleplanleggingeni de nasjonaleforventningene
gir fleksibilitet medhensyntil skiftenderegjeringerspolitiske prioriteringer.

23.4 Utvalgets forslag
Et viktig mål medregionreformener å styrkesamhandlingenmellom forvaltningsnivåenefor
å leggetil rettefor mer helhetligsamfunnsutvikling.Mangeav de oppgaveneutvalgetmener
bør ivaretasav fylkeskommunener komplekse,sammensatte
og grenseoverskridende.
Derfor
er de ogsåvanskeligå løse.Regionalplanlegginger et verktøynettoppfor å løsesammensatte
problemstillinger.Detteverktøyethar et stort potensial, som utvalgetmenerbør utnyttes
bedre.
For at regionalplanleggingskal fungereetterintensjonene,må 1) planprosessen
skje i samarbeidmed statligesektormyndigheterog kommuner,og 2) vedtatteregionaleplanermå bli
fulgt når det seneretreffes beslutninger.For at fylkeskommuneneskal kunneværesentrale
samfunnsutviklingsaktører,
må de ha legitimitet og gjennomslagskraft.
Fordeleneav å gi tydeligereforventningertil fylkeskommunensansvarpå komplekse,tverrgåendeoppgaver,er flere:
bedreog mer helhetlige løsningerfor arealbruk,infrastruktur, utbygging, miljøtiltak
osv.
størreforutsigbarhetfor kommuner,innbyggereog næringsliv
omsettenasjonalpolitikk til konkret regional tilpassethandling
mer effektiv planlegging og økt effektivitet i forvaltningen
væreen støttefor kommunenei form av føringer på grenseoverskridende,
komplekse
oppgaveområder
tydeligere ansvarsfordelingmellom kommuneog f ylkeskommune
Utvalget støtterregjeringensforslagtil tiltak for å styrkeregionalplanleggingsom virkemiddel. Videre foreslårutvalget:
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å tydeligere og forankre statensplikt til deltakelseog oppfølging av regionaleplaner i
pbl.
å vurdere hvordan fy lkesmannenkan innta en tilsynsrolle overfor statlige etatermed
hensyntil faktisk deltakelsei planprosesserog oppfølging i tråd med pbl.
å utvikle fastereprosedyrerfor å settesamfunnsmålfor KVU -arbeideti den innledendeidéfaseni KS-systemet,og for tilsvarendeprosesserfor vurdering av andre
store statlige investeringer.Utvalget menerat regionalemyndighetermå delta i
utarbeidelsenav samfunnsmålfor alle større statlige investeringsprosjekter.
at regionaleplanbestemmelservidereutvikles og formidles som et virkemiddel for en
langt størrebreddeav temaerenn hvordan det brukesi dag.
at det i pbl åpnesfor at fylkeskommunen(etter anmodningfra aktuelle kommuner
eller pålegg fra staten)i tillegg til statenkan tre inn i myndighetentil kommunestyret
og utarbeideplan etter bestemmelsenefor kommunal plan med juridisk bindende
virkning. Dette er aktuelt for særskiltegeografiskeområdereller problemstillinger,
eller for gjennomføringav viktige statlige eller regionaleutbyggings-, anleggs- eller
vernetiltak som strekker segover flere kommuner.
at statenaktivt bruker mulighetentil å gi tydelige nasjonaleforventningenetil
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføringav nasjonalpolitikk.
Utvalget menerdet ogsåer viktig å gjennomgåsektorlovermed sikte på bedreharmonisering
til pbl.

24 Planjuridisk vei ledning av kommunene
Fylkeskommunene
har et lovpålagtansvarfor veiledningom plansystemetog planprosessene,
mensfylkesmannener gitt ansvarfor planjuridisk veiledning.Undersøkelserviser at fylkeskommuneog fylkesmannsamarbeiderom den planfagligeveiledningenav kommunene,men
dettehar ulik form og ulik gradav formaliseringi ulike fylker. Grenseflatenemellom fylkeskommunensog fylkesmannensveiledningsansvar
er ogsåi ulik gradavklart og operasjonali183
sert.
Fylkeskommunene
skal veiledeog biståkommunenei deresplanlegging,jf. pbl § 3-2. Det
planfagligeveiledningsansvaret
er særligknyttet til fylkeskommunenes
kompetansepå planprosesserog helhetlig areal- og samfunnsutvikling.Fylkeskommunene
skal veiledeom medvirkning og mobiliseringav lokalsamfunn,hvordankommunenekan gi retningtil samfunns
utviklingen og om godehelhetsgrepi den kommunaleareal- og samfunnsplanleggingen.
Fylkeskommunens
veiledningsansvarer knyttet til behandlingav konkreteplansakerog til
kompetanseheving
gjennomregionaleplansamlingerog faglige nettverk.Gjennomledelseav
regionaltplanforumhar fylkeskommunen,sammenmed fylkesmannen,ansvarfor å sikre
helhetligeløsningeri konkreteplansaker.
Fylkeskommunene
har ogsåveiledningsansvar
innen sineøvrigeansvarsområder.
Dette
omfatterområdersom kulturminnerog kulturmiljø, friluftsliv, samordnetbolig-, areal- og
transportplanlegging,
kjøpesenter,barn og ungesinteresse
r, universellutforming, folkehelse,
fylkesveier og akvakulturog om hvordandissehensyneneskal ivaretasi kommunaleplaner.
Fylkesmannenskal påseat kommuneneoppfyller plikten til planleggingetterloven, jf pbl §
3-2. Fylkesmannenhar ansvarfor å veilede kommuneneom juridiske spørsmålknyttet til
183
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plan- og bygningsloven,samttilsyn og klagebehandlingfor kommunalevedtak.Fylkesmannen skal etterbehovvurderedenjuridiske holdbarhetenav kommuneplanerog reguleringsplaner184 og kan fremmeinnsigelseom planfagligemanglerved planer.

24.1 Utvalgets vurdering er
Fylkeskommunene
har det generelleplanfagligeveiledningsansvaret
overfor kommunene,
mensfylkesmannenskal veiledeom juridiske spørsmålknyttet til plan- og bygningsloven.I
lys av fylkeskommunenes
ansvarfor regionaltplanforumog den løpendekontaktende har
med kommuneneom planspørsmål,menerutvalgetat det vil værehensiktsmessig
å forsterke
veiledningsansvaret
til fylkeskommunen.Det vil kunneforsterkefagmiljøene,samtidigsom
kommuneneforholdersegtil kun ett planfagligveiledningsorgan.Det vil gi forenkling og
tydeliggjøringav ansvarog er i tråd medretningslinje4 for oppgavefordelingen
. En
overføringav oppgaverinnenlandbrukog miljø/klima vil ytterligere styrke
planveilederkompetansen
og -rollen overfor kommunene.Fylkesmennene
har i dagansvaret
for juridisk veiledningknyttet til plan- og byggesaker.Dersomfylkeskommune
ne byggeropp
kompetansenpå planjuridisk veiledning,bør væreen del av denplanfagligeveiledningenog
styrkedenne.
Veiledningskal i prinsippetværeetterspørselsbasert.
Når det gjelderforholdetmellom veiledningog kontroll/tilsyn/klage,menerutvalgetat det vil styrkefylkesmannenskjernefunksjonerdersomdet juridiske veiledningsansva
ret overførestil fylkeskommunene.Det vil
rendyrkeden uavhengigeposisjonentil fylkesmannenog styrke habiliteten i gjennomføring
av kontroll, tilsyn og klagebehandlingoverfor kommunene.
En overføringav det planjuridiskeveiledningsansvaret
vil ikke endrefylkesmannenssamordningsrolleeller veiledningsansvar
innensinefagområder.

24.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat ansvaretfor planjuridisk veiledningav kommuneneoverføresfra
fylkesmannentil fylkeskommunene.Innsigelsesmyndighetenknyttet til detteoverføresogså.

25 Samordning av innsigelser og megling i plansaker
I den gradkommunerikke følger opp retningslinjenei regionaleplaner,vil fylkesmannenog
øvrig regionalstatsforvaltningkunnefremmeinnsigelsertil planforslageti medholdav planog bygningsloveninnenforsinesektorinteresser/
-ansvar.Fylkeskommunenog statligefagmyndigheterkan ogsåfremmeinnsigelsetil kommunaleplanerut fra nasjonalemål og
hensyn,samtegnesektorlover.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
gjennomførte i perioden 2013 2017 et forsøk i
12 fylker der fylkesmannenhaddeansvarfor å samordnestatligeinnsigelsertil kommunale
planer.Formåletmedforsøketvar å få til en mer effektiv og målrettetbehandlingav plansakerog et bedresamarbeidmellom kommuneneog statligemyndigheter.Samordnings
funksjonenmedhensyntil statligeinnsigelserhar blitt praktisertulike i ulike embeter,men
genereltdet er fokusertpå bådeå avdekkekonflikter tidlig – blant annetgjennomregionalt
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Virksomhets- og økonomiinstruksenfor fylkesmennene,pkt. 5.3.7.1.
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planforum,reduserebehovetfor innsigelserog å samordneavgitteinnsigelserfor å unngå
185
motstridendestatligesignalertil kommunene.
I de tilfellene der kommunenikke finner å kunneta hensyntil innsigelsesom er fremmettil
kommunalplan, skal det ordinærtforetasmegling mellom partene,jf. pbl § 5-6. Det er i dag
fylkesmannensom megleri plansaker.Fylkesmannenkan bidra til å løsekonflikten og
gjennomføremeglingder kommuner,statligeetater,fylkeskommunenog/ellerfylkesmannen
selv har fremmetinnsigelsemot kommunaleplaner.Det kan ogsåinnebæremeglingmellom
ulike statligeinteresser.Fylkesmannendefineresikke som inhabil i forvaltningslovens
forstandved meglingknyttet til embetetsegneinnsigelser.186 Meglereni innsigelsessaker
treffer ikke selv avgjørelserom løsningeni plansaker,men har en viktig rolle som katalysator
for å få partenei sakentil å kommefram til en omforentløsning.

25.1 Utvalgets vurdering er
Utvalget meneri prinsippetat bådefylkesmannenog fylkeskommunenkan ivaretaen regional
meglingsrolleved innsigelsertil kommunaleplaner.Meglerrolleninnebæreringen myndighet
til å gripe inn verkeni statenseller kommunenesdisposisjoner.Dersommegling mislykkes,
vil sakenuansettavgjøresav Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Megling innebærerå finne lokale og regionaleløsningerinnenfor rammeneav nasjonal
politikk. Utvalgetmenerat fylkeskommunensom regionalplanmyndighet,har gode
forutsetningerog et godt planfagliggrunnlagfor å koble og diskuterelokale, statligeog
regionalehensyni meglingssaker.
Entenmeglingsansvaret
ligger hos fylkesmanneneller fylkeskommunen,vil meglerenkunne
kommei en dobbeltrolleved å måttemegleom egneinnsigelser.Derimot vil et fylkeskommunaltmeglingsansvargjøreat fylkeskommune
n må meglemellom ulike statlige
interesser,noe utvalgetser som utfordrende.En eventuelloverføringav fagansvarinnen
klima, miljø og landbrukvil ogsåøke fylkeskommunensmulighetfor å måttemegleomkring
egneinnsigelser.Det styrkerargumentenefor å bevarefylkesmannensmeglingsrolle.
Fylkesmennene
har opparbeidetstor legitimitet i rollen som statensrepresentantpå regionalt
nivå, herunderrollen som megleri innsigelsessaker.
Denneordningener godt innarbeidet,og
meglingi dissesakenehar høy prioritet hosfylkesmennene.Meglingener et sentraltelementi
løsningenav innsigelsessaker.
Kun 1-2 prosentav kommunaltvedtattearealplanersendestil
187
avgjørelsei departementet.
Utvalget menerfylkesmannen,som statensrepresentanti fylket, har en legitimitet overfor
andrestatsorganersom fylkeskommunenikke har, og at det derfor taler for at fylkesmannen
fortsattskal ha et ansvarfor å sikre samordningav statligeinteresseri planleggingen– blant
annetgjennomsamordningav innsigelser.Innsigelserdreiersegfor en stor del om å ivareta
nasjonalehensyn.Utvalget understrekerat dennerollen betingeret tett samarbeidmed
kommuneneog fylkeskommunene.
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Buanes,Nysethog Nylund (2016) Samordningav statligeinnsigelser.Evalueringav forsøketmedsamordningav statligeinnsigelsertil kommunaleplaner.Norut-rapport11/2016.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementets
RundskrivH-2/14 17.02.2014.
187
Tall fra KOSTRA/SSB.
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25.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslårat ansvaretfor samordningav statligeinnsigelserog megling i plansaker
ligger til fylkesmannen.
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Del VIII Konklusjoner
26 Oppsummering og konklusjoner
Utvalget menerendringi oppgavefordelingen
kan bidra til å løsegrunnleggendesektorovergripendesamfunnsutfordringer
landetståroverfor på en bedremåte enn i dag.Regionreformengir en mulighet for å samleog leggeoppgaversom bør sesi sammenheng,
til ett
folkevalgt organog én administrasjon.Det vil leggetil rettefor mer koordinertog tilpasset
offentlig virkemiddel- og ressursbruki forvaltningen.
Samletsettforeslårutvalgetoverføringav oppgaverpå en rekkesamfunnsområder.
Utvalgets
tilnærminger å byggeopp underde oppgaverog roller fylkeskommunenehar som tjenesteyter, samfunnsutvikler,planmyndighetog som bindeleddi forvaltningen.Dette kreverat
ansvarog oppgaverreelt settoverføresjuridisk og/ellerøkonomisk. Utvalgetvil styrkeden
politiske og faglige helhetstenkningen
slik at oppgaveløsningen
kan sesi sammenhengog dra
i sammeretning.Utvalget menerdet er særligtre storepolitikkfelt der fylkeskommunenebør
ha oppgaverog handlingsromtil å byggeopp en sterkog tydelig regionalpolitikk. Politikken
og prioriteringeneinne dissefelteneer avgjørendefor samfunnsutviklingeni det enkeltefylke
og krevertilpasningtil regionalkontekstog forutsetninger.Detteer knyttet til:
arealbruk, naturverdier,miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse,og
virkemidler og tjenesteoppgaversom er viktige for folks helse,trivsel og levekår.

26.1 Utvalgets forslag
Utvalget foreslåroppgaveoverføringer
til fylkeskommuneneinnenfem områder:
Næring,kompetanseog integrering
Oppdragsgiveransvarfor minst halvpartenav det offentliges midler som i dag for valtes av Innovasjon Norge. Eierandeli Innovasjon Norge på mellom 50 og 66
prosent.
Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.
Ansvar for om lag halvpartenav det offentliges innsatsfor næringsrettetf orskning
som i dag ligger til Forskningsrådet.Mid lene forvaltes etter modell av regionale
forskningsfond.
Ansvar for Regionalt næringsprogramsom i dag ligger til fylkesmannen.Midlene til
investeringerog bedriftsutvikling i landbruket (IBU -midlene) overføres fra
Landbruks- og matdepartementet til fylkeskommunenesom gir oppdragtil Innovasjon
Norge.
Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret.
Distriktssenteretnedlegges.
Ansvar for om lag halvpartenav midlene over tilskuddsordningenArktis 2030 som
involverer nordnorskeaktører overførestil fylkeskommunenei Nord-Norge. Ansvaret
ligger i dag til Utenriksdepartementet.Utvalget menerstatenbør vurdereå gi fylkeskommunenei Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvarfor å delta og forberede
møter i Arktisk Råd.
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Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledningsom i dag ligger
til KompetanseNorge og NAV.
Ansvar for å legge til rette for og finansiereopplæringog utdanningstiltaksom ikke er
finansiert over ordinærebevilgninger til universiteterog høgskolereller over fylkeskommunenesbudsjettertil videregåendeopplæringog fagskoler. Det omfatter blant
annet ansvarfor ulike tilskudd som i dag ligger til KompetanseNorge. Nasjonale
oppgaveri KompetanseNorge kan overførestil Utdanningsdirektoratet.Kompetanse
Norge nedlegges.
Ansvar for store deler av oppgavenesom i dag ligger til IMDi , herunderveiledning av
kommunene,utbetaling av tilskudd til kommunene,kompetansetiltakog bosetting.
Utbetaling av integreringstilskuddetog gjenværendeoppgaverav nasjonalkarakter
kan overførestil ansvarlig departement. IMDi nedlegges.
Samferdsel
Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis
Østfold/Akershus/Buskerud,Telemark/Vestfold,Hedmark/Opplandog Oslo, som i
dag ligger til Jernbanedirektoratet.A nsvar for grenseoverskridende
togruter forutsetter
et nært samarbeidmellom fylkeskommunene,for eksempelved at Østfold/Akershus/
Buskerudtar et vertskommuneansvarsom det største" jernbanefylket " .
Den statlige tilskuddsordningfor utvidet TT -tilbud overførestil fylkeskommunene
gjennom rammetilskuddet.
Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbåndsom i dag ligger til
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
.
Klima, miljø og naturressurser
Ansvar for klima - og miljøoppgavenesom i dag ligger til fylkesmannen,med unntak
av forurensingsområdetog oppgaverknyttet til kontroll, tilsyn og klage.
Fylkeskommunenefår et regionalt samordningsansvarpå klimaområdetknyttet til
oppfølgingenav klimaloven.
Myndighet til å fatte vedtak om konsesjontil utbygging av vannkraft på 1-10 MW og
vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunenekan
benytte NVE i saksbehandling
en.
Kultur og kulturminnevern
Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementerav lokal
eller regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.
Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst
, post 60
Landsdelsmusikernei Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjonerog post 73
Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet.Fra post 70 under
sammekapittel overføresDen Nationale Sceneog BergenFilharmoniske Orkester.
Flertallet av tilskuddenesom finansieresover post 78 under sammekapittel, foreslår
ogsåoverført.
Ansvar for flertallet av museersom finansieresover kap. 328 Museumog visuell
kunst, post 70 Det nasjonalemuseumsnettverket
. Flertallet av tilskudd som i dag
finansieresover post 78 under sammekapittel, foreslåsogsåoverført.
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Ansvar for investeringsmidlertilhørendeovennevnteinstitusjoner innen musikk,
scenekunstog museumsom i dag ligger til Kulturdepartementet(kap. 322 Bygg og
offentlige rom, post 70 Nasjonalekulturbygg).
Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken,
Musikkutstyrsordningen,Ordningenfor innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitets midler kor, Krafttak for sangog Ordningenfor historiske spill som i dag ligger til
Kulturdepartementet.
Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltetsom i
dag ligger til Nasjonalbiblioteket,Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til
idrettsanleggi kommuneneforeslåsfordelt direkte til fylkeskommuneneuten forut gåendebehandlingi Kulturdepartementet.
Ansvar for hovedmengdenav førstelinjeoppgaverpå kulturminnefeltet som i dag
ligger til Riksantikvaren. Ansvaret for relevantetilskuddsordningerforeslåslagt til
fylkeskommunene.
Helseog levekår
Ansvar for folkehelseoppgavenesom i dag ligger til fylkesmannen,med unntak av
oppgaverknyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordningermed relevansfor lokalt og
regionalt folkehelsearbeidsom i dag ligger til Helsedirektoratetog fylkesmannen.
Ansvar for pedagogiske-psykologiskestøttetjenester(PPT) som i dag ligger til
Statped, og overtar ansvaretfor veiledning og støttetjenesteroverfor kommunene.
An svar for statensspesialskolei Skådalenforeslåsoverført til Oslo kommunesom må
ivareta et landsdekkendetilbud. Øvrige oppgaveri Statpedkan overførestil
Utdanningsdirektoratet.Statpednedlegges.
Ansvar for barnevernsinstitusjoner
, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Buf etat. Ansvar for omsorgssentrefor ensligemindreårigeasylsøkereunder femten år
forblir statlige. Bufetat leggesned. Bufdir beholdessom fagdirektorat for barnevernet.
Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.
Utvalgetsforslaginnebærerat f ylkeskommunen
e får forvaltningsansvarfor relevante
tilskudds- og prosjektmidlerinnenforde oppgaveområdene
som foreslåsoverført, og som i
dag er lagt til departementer
, direktoraterog fylkesmannen.
Utvalgetsforslagmedførernedleggelseav fem statligeinstitusjoner:IMDi, Kompetanse
Norge,Statped,Distriktssenteretog Siva. I tillegg medførerdet nedleggelseav Bufetat.Flere
av oppgavenetil departementer
og direktoratersom oppdragsgiver,fagorganog/ellerforvalter
reduseresvesentlig.
Utvalget støtterregjeringensforslagtil tiltak for å styrkeregionalplanleggingsom virkemiddel for samordning
. Videre foreslårutvalget:
- å tydeliggjøre og forankre statensplikt til deltakelseog oppfølging av regionale
planer i plan- og bygningsloven.
- å vurderehvordan fylkesmannenkan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med
hensyntil faktisk deltakelsei planprosesserog oppfølging i tråd med plan- og
bygningsloven.
- å utvikle fastereprosedyrerfor å settesamfunnsmålfor KVU -arbeideti den innledendeidéfaseni KS-systemet,og for tilsvarendeprosesserfor vurdering av andre
store statlige investeringer.
- at regionale planbestemmelservidereutvikles og formidles som et virkemiddel for en
langt størrebreddeav temaerenn hvordan det brukes i dag.
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- at det i plan- og bygningslovenåpnesfor at fylkeskommunen(etter anmodningfra
aktuelle kommunereller pålegg fra staten) i tillegg til statenkan tre inn i myndighetentil kommunestyretog utarbeideplan etter bestemmelsenefor kommunal plan
med juridisk bindendevirkning.
- at statenaktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonaleforventninger til regional
planlegging som virkemiddel for gjennomføringav nasjonalpolitikk.
Utvalget foreslårat ansvarfor planjuridisk veiledningav kommunenesom i dagligger til
fylkesmannen, overførestil fylkeskommunene
. Utvalget menerdet er viktig å gjennomgå
sektorlovermed sikte på bedreharmoniser
ing til plan- og bygningsloven.
Figur 26.1 illustrererde fem områdeneder utvalgethar drøftet og foreslåroverføring av
oppgaverog ansvar.

Figur 26.1 Fylkeskommunens oppgaver og ansvar i lys av utvalgets forslag

Utvalgetmenerregionreformenleggergrunnlagogsåfor ytterligereutredningav endringer:
Det bør utredesoverføring av barnevernsoppgavene
som i dag ligger til kommunene,
til fylkeskommunen.
Det bør utredesoverføring av ansvarfor tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringenog bedriftsintern opplæringsom i dag ligger til NAV, til fylkeskommunene.
Statenbør kartleggedagenstilsyns- og klagehjemleroverfor fylkeskommunene med
sikte på en reduksjonav antall hjemler og sterkereansvarliggjøringav fylkeskommunen.
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Spørsmåletom organiseringenav sykehusenebør vurderespå nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderesi utredningen.

26.2 Finansiering av fylkeskommunene
26.2.1 Rammefinansiering
Utvalget menerfylkeskommuneni hovedsakbør finansieresav skatteinntekter og rammetilskudd. Frie inntekterleggertil rettefor fylkeskommunaleprioriteringeri lys av behovene
regionaltog de prioriteringerde folkevalgtegjør. Frie inntekterunderstøtterfylkeskommunensrolle som demokratiskorganog deressamfunnsutvik
lerrolle. Frie inntekter
forenklerrapporteringeni det offentlige og leggertil rettefor prioriteringseffektivitetfordi
oppgaveløsningen
kan tilpasseslokale og regionalebehov, og fordi det gir mulighetfor å se
ulike oppgaveområder
i sammenheng.
Utvalget vil ogsåpekepå mulighetenfor overgangsordninger
når oppgaveroverførestil
fylkeskommunene.Det kan for eksempelgjøresved at fordelingenav midler tar utgangspunkt
i denhistoriskefordelingenpå området,og der en eventuellomfordelinggjøresover en
bestemttidsperiode.I den sammenheng
vil utvalgetpekepå mulighetenfor særskiltfordeling
(over den såkaltetabell c i grønthefte)som en midlertidig modell for fordeling av midler på
enkeltområder.
26.2.2 Øremerkede tilskudd
Til trossfor at rammefinansieringav fylkeskommunenebør værehovedregelen,serutvalget
at det fortsattvil værebehovfor øremerkedeordningernår nasjonalestyringshensyntilsier det
188
og det er i tråd medveilederfor statlig styring av kommunerog fylk eskommuner.
Øremerkedeordningeromfatterogsåtilskudd og prosjektmidlerog har i tillegg til å ivareta
nasjonalestyringshensynen viktig funksjonmed hensyntil å stimuleretil aktivitet, samarbeid
og innsatssom ellersikke ville funnetsted.Det gir mulighetfor å støttemålrettetinnsatsselv
med mindrebeløp.
Utvalget vil leggetil at øremerkedeordningerog tilskuddsmidlerbør innrettesslik at fylkeskommunene– i nnenfor hovedformåletmedordningene– f år en størregrad av frihet til å
prioritere og målretteordningenetil de regionalebehov.Rapporteringskravene
utformespå
måtesom sikrer god nok styringsinformasjon,men utenfor sterkekrav til detaljer.
26.2.3 Forvaltningen av tilskuddsmidler
Utvalget menerfylkeskommunenebør overtaforvaltningen av tilskuddsordningerog prosjektmidler overfor kommuner,frivillige, næringslivog innbyggereinnenforde oppgaveområder
fylkeskommunenehar ansvaretfor og/ellersom faller innenforrollen som samfunnsutvikler.
Det er i tråd med Stortingetsmerknadersom påpekerat fylkeskommunenebør få et større
ansvarfor "prosjektmidler", jf. Innst. 333 S (2014 2015).
Mangetilskuddsordningerer ikke rettighetsfestede,
menkrevertilpasningtil regionaleog
lokale muligheterog behov,jf. retningslinje1 og 3 om geografisknivåplasseringog i hvilken
gradordningenegir rom for utøvelseav politisk skjønn.Fylkeskommunene
som politiske
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Veilederom statlig styring av kommunerog fylkeskommuner.Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2016.
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organhar legitimitet til å gjøreslike prioriteringer.Med færreog størrefylker vil fylkeskommuneneogsåfå styrket administrativ og faglig kapasitetog kan føre en tilskuddsforvaltning som er effektiv, faglig fundertog samordnet.Ved å samleflere tilskuddsordninger
i fylkeskommunenevil en kunnesemidleneog formålenei sammenheng
– ogsåpå tvers av
sektorer/samfunnsområder
– og vil kunnestimulerede deleneav fylket som har størstbehov,
jf. retningslinje4: oppgaversom kreverstor gradav samordning,og/elleroppgaversom har
storekontaktflatermed hverandre,bør leggestil sammeforvaltningsorgan.Fylkeskommunene
vil gjennom sin kontaktog kjennskaptil kommunene,frivillige og næringslivværeen god
veilederfor kommunenemed hensyntil å dra nytte av ulike tilskuddsordninger.Fylkeskommunenevil kunneseflere ordningerog virkemidler i sammenheng
overfor den enkelte
kommune.Fylkeskommunene
som kjennerde lokale forholdene,kan samletilskudd for å
stimuleretil økt satsingsom stimulererverdiskapingeni fylket.
Utvalgetsforslagomfatterderfor overføringav ansvarfor tilskuddsordningersom følger av
fylkeskommune
nesnåværendeoppgaver og utvalgetsforslagom overføring av ytterligere
ansvar.Dersomstatligetilskuddsordningeravviklesbør ordningenegå inn i fylkeskommunenesrammetilskudd.
Utvalget vil leggetil at fylkeskommuneneselv ogsåkan etablereegne(ik ke statlige)
tilskuddsordningertil fordeling innad i fylkene. Slike ordningerfinansiereseventueltav
fylkeskommunenes
egneinntekter(skatt,rammetilskudd,andreinntekter).

27 Administrative og økonomiske konsekvenser
Utvalget har innenfortidsrammenfor utvalgetsarbeidgjort noenoverordnedevurderingerav
økonomiskeog administrativekonsekvenser.

27.1 Budsjettmessige

konsekvenser og årsverk berørt

Utvalget anslårat forslagenesamletsettvil medføreen overføringi størrelsesorden
23,5 mrd.
kronerfra statentil fylkeskommunene.I detteligger midlenesom i dag går til drift i de
institusjonenesom foreslåsoverført i sin helhettil fylkeskommunene,og utgjør om lag 8,5
mrd. kroner.
Midlene i tilskuddsordningene
og virkemidlenesom foreslåsoverførtutgjør om lag 15 mrd.
kroner.Av disseer de fire størsteområdene:
•
•
•
•

Kultur: om 4,5 mrd. kroner
Næring,innovasjonog forskning:om lag 3,5 mrd. kroner
Samferdsel:om lag 2,5 mrd. kroner
Integrering:om lag 2 mrd. kroner

Om lag 4760 årsverkblir direkteberørtav forslagene,jf. tabell 27.1.
I tillegg vil flere statligeinstitusjonerbli berørtbudsjett- og personalmessig
som følge av en
reduksjoni oppgaverog økonomiskevirkemidler.
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Tabell 27.1 Antall årsverk i berørte etate r og statsforetak
Antall årsverk(estimat)
Kompetansesenter
for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

25

Selskapetfor industrivekst(SIVA)

45

KompetanseNorge (tidl. VOX)

95

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi)

245

Statlig spesialpedagogisk
tjeneste(Statped)

745

Barne,ungdoms- og familieetaten(Bufetat)

3605

Sum

4760

27.2 Effektiviseringsgevinster
Prioriteringseffektivitet
En overføringav oppgavertil fylkeskommuneneleggertil rette for prioriteringseffektiv
(allokeringseffektiv)forvaltning av samfunnetsressurser.Prioriteringseffektivitetbetyr at
ressursene
fordelesslik at omfanget,sammensetningen
og standardenpå de offentlige
tjenesteneer tilpassetbefolkningenspreferanser.Effektiv ressursbruker et sentraltargument
for at en oppgavebør løsesnærmestmulig innbyggerne.Fylkeskommunene
(og kommunene)
er prioriteringseffektivebådefordi de gjennomnærhettil innbyggereog næringsliver i stand
til å oppfatteog tilpasseoppgaveløsningen
til lokale og regionalebehov, og fordi det gir
mulighet for å seulike oppgaveområder,
virkemidler og prioriteringeri sammenheng.
Reformenløseropp på nåværendeorganisatoriskebindingerog gir rom for politikkutforming
tilpassetregionalemuligheterog forutsetninger.
Kostnadseffektivitet
Isolert settog ut fra et sektorperspektivkan konsekvensene
av en overføringav oppgavertil
fylkeskommunenemedføresmådriftsulemper.Nåværendestatligeoppgaversom ofte er
samleti sentraledirektoratereller landsdekkende
organisasjoner,
fordelespå 11 fylkeskommunaleenheter.Samtidigvil ikke overføringav oppgavertil fylkeskommunene
nødvendigvisøkederesutgifter til administrasjonog støttefunksjonerfordi fylkeskommunene
alleredehar et apparattil å støtteopp under oppgaveløsningen.
En overføringvil derfor trolig
ikke økeutgiftenetil administrasjonog støttefunksjonernevneverdig.
Tydeligereoppgavefordeling
På mangeområderforeslårutvalgetå samleoppgaversom bør sesi sammenheng
i én
organisasjon.Kompetansensamlesi størregradi fylkeskommunene
, med redusertomfangav
kostnadsøkende
og ineffektiv dobbeltkompetanse
som konsekvens
. Prosesskostnadene
kan
reduseressom følge av en klarererolle- og ansvarsdeling.En tydeligereansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenevil ogsåinnebæreen forenkling for innbyggereog
næringsliv,og dermedgi effektiviseringfor samfunnetsom helhet. Såledesmenerutvalgetat
reformengir et innsparingspotensial
for det offentlige samletsett.
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27.3 Omstillingskost nader
Endringeri tråd medutvalgetsforslagvil kreveutgifter i forbindelsemed selvegjennomføringenav endringenebådei statenog fylkeskommunene
. Dette er engangsutgifteri
forbindelsemedomstilling til nye enheter.Utgiftene vil blant annetværeknyttet til samordningav IKT, saksbehandlingsrutiner,
opplæring,organisasjonsutvikling,flytting og leie/
kjøp av bygninger.

27.4 Lokalisering

av offentlige arbeidsplasser

Utvalgetsforslagvil innebæreen geografiskrefordelingav offentlige arbeidsplasser,fra Oslo
og andrestoreog mellomstorebyer og til alle deler av landet.Endringenesom foreslås,
berørerarbeidsplasser
i enkeltdepartementer,
men omfatteri hovedsakoppgaversom ligger i
direktoratermed regionalestrukturer.En desentraliseringav offentlige oppgaverslik utvalget
foreslår,vil værei tråd med regjeringenslokaliseringspolitikkog det vil styrke regionale
arbeidsmarkeder
i alle delerav landet.

27.5 Mulig tidspunkt for overføring
Det vil værenestento år fra utvalgetsfremleggelseav rapporttil regionreformentrer i kraft
fra 1.1.2020.Utvalget menerat de av utvalgetsforslagsom ikke krever omfattendelov- og
forskriftsendringer,i hovedsakbør kunneoverføresfra 2020.På områdersom kan kreve
særligomfattendelovendringer,vil overføringav oppgaverkunneskje fra 2021.

27.6 Medarbeidernes arbeidsgiverforhold
Utvalget foreslåroverføringav oppgaverfra stattil fylkeskommuneog ogsåoverføringav
ansvarsomvil berøreheleeller storedeler av statligeinstitusjoner.Oppgaveoverføring
forutsettergod håndteringav de ansatteog dialog med de tillitsvalgte. Det må leggestil rette
for samarbeidmedtillitsvalgte slik det er forutsatti hovedavtalenefor kommuneneog for
staten.189 En overføringav oppgaverog ansvarfra statlig sektor til kommunalsektorvil kunne
innebæreat det defineressom en virksomhetsoverdragelse
etterarbeidsmiljølovenkapittel 16
(aml). En virksomhetsoverdragelse
foreligger "ved overdragelseav en virksomheteller del av
virksomhettil en annenarbeidsgiver. Med overdragelsemenesoverføringav en selvstendig
enhetsom beholdersin identitet etteroverføringen.",jf. aml § 16-1.
At det foreligger en virksomhetsoverdragelse,
innebærerat det gis vern for rettighetertil de
ansattesom eventueltblir overført til kommunen.Sentralerettigheterer lønns- og arbeidsvilkår (aml § 16-2), reservasjonsrett
(§ 16-3) og vern mot oppsigelse(§ 16-4).
Somledd i oppfølgingav ekspertutvalgets
rapportmå det gjøresen konkret vurderingav hva
som er virksomhetsoverdra
gelse,og hva som er vil ha mer preg av omdisponeringav
ressurserog overføringav myndighet.

27.7 Ivaretakelsen av samiske interesser
Overføringav oppgavertil fylkeskommunenei tråd med utvalgetsforslagvil kunnemedføre
behovfor styrket dialog og samarbeid mellom fylkeskommuneneog Sametinget.Dette
gjelderi tilknytning til regionalplanlegging,men ogsåi forbindelsemed utøvelsenav

189

KMD 13.5.2016:HøringsnotatNye oppgavertil størrekommuner.
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forvaltningsansvarsom overførestil fylkeskommunene.Det må vurdereså styrkedialogverktøyog samarbeidsredskaper
til bruk i planleggingen,samtandrestrategiog beslutningsprosesseri fylkeskommunene.Kommunerog fylkeskommunerhar på egetinitiativ – og som
en del av lokaldemokratiet– plikt til å følge opp aktuelleforpliktelseroverfor de samiske
innbyggerne.Kommunal- og moderniseringsdepartementet
arbeidernå med et lovforslagmed
sikte på å forankrekonsultasjonspliktenfor statligemyndigheter,fylkeskommuneneog
kommunenei lov. En lovfesting av fylkeskommunenes
konsultasjonspliktvil kunnesikre at
samiskeinteresserogsåblir ivaretattved en overføringav oppgaverfra statlig sektortil
fylkeskommunene.
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Utgitt av:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rapporten er tilgjengelig på internett: www.regjeringen.no/kmd
Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 00 00
Forsidebi lde: Colourbox/KMD
Publikasjonskode: H-2410 B
Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 02/2018 - opplag 1000

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/834-3

Arkiv: 033

Sak: 10/18
Saksprotokoll - Årsmelding for eldrerådet 2017
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/834-2

Arkiv: 033

Sak: 3/18
Saksprotokoll - Årsmelding for eldrerådet 2017
Vedtak i Eldrerådet:
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering.
Behandling i Eldrerådet 12.03.2018:
Kommunalsjefen kommenterte at «Informasjon om byggesaker» burde legges til under temaer
i årsmeldingen. Leder tok opp forslaget og et enstemmig eldreråd bifalt denne endringen.
Leder Ole Einar Dalen foreslo følgende voteringsrekkefølge.
Avstemning:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt av Eldrerådet.

RINGERIKE KOMMUNE

Eldrerådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/834-1

Arkiv:

Årsmelding for eldrerådet 2017
Forslag til vedtak:
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering.
Beskrivelse av saken
Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2017»
Rådmannens vurdering
Eldrerådets årsmelding for 2017 anbefales tatt til orientering.
Vedlegg


Eldrerådets årsmelding for 2017 v/leder Ole Einar Dalen.

Ringerike kommune, 28.02.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Årsmelding 2OL7

' MOTTATT 2 6 FEB. 2018

for Ringerike eldreråd
Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og
de politiske partier.

Leder:

Ole Einar Dalen

Äda I pensjonistforening

Nesteleder:

Elin Helgesen

Tyristra nd pensjon istforen ing

Medlemmer:

Reidun Oppen

Sokna pensjonistforening

Liv Rødningen Bøe

pensjonistforening
Vegård pensjonistforening

Gerd Marie Tolpinrud
Paul Meier

Nena Bjerke

Vara:

FSFRH D

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet

Mildrid Hvalsmarken
Grethe Holmby

Seniorforeningen Statens kartverk

Arne Svein Dølden
Ole Richard Mælingen

Fagforbundet
Venstre

Steffen Steffensrud

MDG

I

FSFRHD

Sekretær:
Kristin lmsgard har fra 27.O2.L7 vært rådets sekretær

I
J
Dokid:
18017982
(18/305-3)
Arsmelding 2017 -for eldrerådêl

lnnledning:
Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår
alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det (bli hørtD, dvs. kunne avgi rådene slik at
disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.
MØtevirksomhet:
Det har vært avholdt 8 møter i RER og behandlet 24 saker. På den opprinnelige vedtatte mØteplanen
for RER var det oppsatt fem møter. Rådet selv har bedt om tre ekstra møter for å behandle saker.
Sakene i 2OL7 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker fra

pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som angår
eldre burde vært behandlet i RER. Rådet ønsker et tettere samarbeid med Hovedkomiteen for helseog omsorg (HOV), og at leder for HOV møter på minst ett møte i året.
MØteplanen for 2018 er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet.

De fleste møtene har hatt en innleder/tema.

Temaer som har vært gått gjennom er:

.
o
o
o
o
r
¡

Opplæring i bruk av IPAD og First Agenda.

Aktivitetsvenn og tiltak for hjemmeboende demente.
Planer og satsing innen velferdsteknologi

time aktivitet i sykehjem
Strategidokumentet for helse- og omsorg
Prosjektet <Helhetlig pasientforløp i Ringerike Kommuner.
Presentasjon og omvisning på Austjord behandlingssenter.
En

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som følger opp rådet fra kommunens side. Når hun
ikke har kunnet møte har spesialrådgiver Sveinung Homme møtt.

arrangert fellesmøte 30.1"0.17 for alle pensjonistforeninger i Ringerike i kommunestyresalen med
bra deltakelse. Temaet var forebyggende tiltak med strategien til Helse og omsorg, støttekontakter,
aktivitetsvenner, forebyggende hjemmebesøk og trim som emner.
RER

Medlemmer av

RER har

vært representert på følgende kurs/aktivitet:

L. Leder deltok på kurs i Eldrerådsamarbeid i regi av Pensjonisforbundet 27-29.mars 2Ot7.

2. Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen

til byggeprosjektet

Hov øst.

3. Eicjreråcjet har vært representert veci Heracjsbygcia brukerråci.
4. Arl¡eidsknnì¡teen for <Livsglededagerr sonì ble arrangerl, 9,-11. nrai 2017 salttt ltted þistand fra
eldrerådet på selve a rrangementet.
5. Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 13.-14. juni.
6. 5 representanter på Pensjonistforbundet Buskeruds konferanse med tema <aktiv aldring> 8.-9.

november 201-7.
7. Eldrerådet var representert på Ringerike kommunes <lnspirasjonsdag for de over 75 år> høsten

20t5.

E+ønafossffiz.L8

'()1 áoam'D*/ø,-Õle Einar Dalen
leder

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/992-7

Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - OZ Cimperial Hønefoss AS
Forslag til vedtak:
 OZ Cimperial Hønefoss AS org.nr 920 364 977 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Club OZ, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss


Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.



Yunxiang Cao f. 29.8.1990 godkjennes som styrer av bevillingen og Emir Fatih Ok f.
3.7.1994 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
Bryggerikjelleren stengte driften for noen år siden. Lokalene har blitt renovert, og OZ
Cimperial Hønefoss AS har nå inngått leieavtale for lokalene.
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, og personene som søkes godkjent
som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen fyller kravene som stilles i alkoholloven.
Stedet skal drives som nattklubb med aldersgrense 20 år. På dagtid skal det også være et
cateringtilbud for levering til selskaper.
Innledning / bakgrunn
OZ Cimperial Hønefoss AS har inngått leieavtale for lokaler i Søndre Torv 2B. Lokalene er de
samme hvor det tidligere ble drevet nattklubb og pub (Bryggerikjelleren).

-

Beskrivelse av saken
Søknaden viser at bevillingssøker ønsker å drive stedet som en nattklubb med tjue års
aldersgrense. De skriver at det skal arrangeres talk show, quiz nights, stand up show. Det vil
også være live music.
I tillegg ønsker bevillingssøker å drive catering på dagtid.
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.
Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått
obligatoriske kunnskapsprøver.
Tidligere behandlinger og vedtak
Det søkes om samme type bevilling som det tidligere har vært innvilget i de samme lokalene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som positivt at det igjen blir drift i lokalene ved tidligere Bryggerikjelleren.
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden
imøtekommet.
Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 12.3.2018
Brev til høringsinstanser, datert 28.3.2018
Uttalelse fra politiet, mottatt 5.4.2018
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hadeland, mottatt 12.4.2018

Ringerike kommune, 12.04.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

-

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1028-2

Arkiv: U63 &18

Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal - Eger & Co
Forslag til vedtak:
 Søknaden om permanent utvidelse av skjenkeareal for Eger & Co imøtekommes
 Skjenkearealet utvides til å gjelde arealer i henhold til innsendte tegninger
Beskrivelse av saken
Eger & Co bygger om sine lokaler i Storgaten 4, og ønsker i den anledning å utvide
skjenkearealet.
I deler av lokalet de i dag leier er det frisørsalong og disse lokalene er ikke godkjent som
skjenkeareal.
Frisørsalongen skal nå inn i nye lokaler, og søker ønsker å bygge om lokalene slik at man får
plass til flere gjester. Etter utvidelsen vil det være plass til 130–140 sitteplasser, mot dagens 80
sitteplasser. I tillegg ønsker man å bygge et utvidet barområdet slik at man har mulighet til å
stenge av mellom restauranten og baren med glassvegg/skyvedør-løsning. De ønsker en slik
løsning for å kunne holde arrangementer for en del av virksomheten, samtidig som den andre
delen er åpen for allmenheten som vanlig.
I tillegg til utvidelse av areal i 1. etasje ønsker søker også å få godkjent to rom i 2. etg og ett
rom i kjeller som chambre séparée (separate rom for lukkede selskap).
Stedet har i dag uteservering i front av bygget langs hele fasaden, slik at denne ikke utvides,
men beholdes som den er.
Stedet drives som i hovedsak som en restaurant. I tillegg arrangeres quizkvelder, konserter og
andre typer arrangementer på kveldstid. Søker opplyser i sin søknad at de ønsker å beholde
dagens konsept.

-

Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Tidligere behandlinger og vedtak
Eger & Co har hatt serverings- og skjenkebevilling siden 20. juni 2013.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker å legge til rette for best mulig driftsmuligheter for de næringsdrivende i
sentrum, og anbefaler søknaden imøtekommet.
Vedlegg
Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal.
Tegninger av skjenkeareal

Ringerike kommune, 14.03.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

-

Fra: Jan Tore - Eger & Co. [jantore@egerco.com]
Til: Kari Véien Denné [Kari.Veien.Denne@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 13.03.2018 16:05:54
Emne: Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal Eger & Co.
Vedlegg: Tegning skjenkeareale utvidelse Eger & Co..pdf
Hei,
viser til telefonsamtale, og sender her over en søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal for alle
grupper alkohol i forbindelse med ombygging av våre lokaler i Storgata 4 i Hønefoss. I dag har vi
skjenkebevilling som gjelder for den delen av våre leide lokaler som drifter restaurant. Delen av leide
lokaler som drifter frisørsalong er ikke godkjent for skjenking. Det er denne delen, samt leid del i 2.
etasje (kontor og gang) og leid del i kjeller (forværelse og hvelv) som vi søker om utvidet skjenkeareal
til.
Det er i dag samme selskapet som leier lokaler både for frisør og restaurant, men fra slutten av april
2018 vil frisørvirksomheten avvikles i selskapet og flyttes over til nytt driftsselskap med andre eiere.
Ingen endringer er foreløpig tenkt i eierandeler i Eger & Co. AS som leier Storgata 4 i dag.
Vi ønsker i hovedsak å beholde dagens konsept slik det er, men pusse opp og utvide lokalene med litt
større barområde som er mer egnet for egen drift som bar på kveldstid. I tillegg ønsker vi å utnytte
flere av de leide kvadratmeterne med chambre separee i både andre etasje og i kjeller for å få opp
antall sitteplasser. Det er først og fremst matserveringen som gjør at vi ønsker å øke volum. Vi ønsker
også å holde lokalene såpass fleksible at vi kan stenge av restauranten med en type
glassvegg/skyvedør-løsning som gjør at vi enkelt kan drifte baren og restauranten uavhengig av
hverandre. Dette gjør at vi kan ha arrangementer i en del av virksomheten, samtidig som den andre
delen er åpen for allmennheten som vanlig.
I bar-delen tenker vi oss en aldersgrense i helgene på 23 år og over, uten at vi begrenser oss til det
sånn rent formelt sett hvis vi ønsker å ha andre arrangementer på enkeltdager med lavere
aldersgrense. På dagtid er det ingen aldersgrense, ei heller på hverdager så sant vi ikke har
arrangementer som krever det. Vakthold vil naturlig nok være noe vi tenker mer på i fremtiden med
utvidet drift. Totalt sett vil kapasiteten på bygget med antall gjester øke fra ca 80 (uten uteservering) til
ca 130-140 personer (uten uteservering). Uteserveringen beholder vi som i dag i front av bygget langs
hele fasaden med avgrenset område med gjerder.
Vedlagt ligger tegning som viser hvilken del av lokalet serveringen vil foregå i. I tillegg til skraverte
områder på tegning er det ønsket skjenkeareale på ca 30 m2 i egne rom 2. etasje og 30m2 i egne rom
i kjeller som ligger direkte tilknyttet de nye barlokalene via trapp opp og ned.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller hvis det er punkter som ønskes bedre
eller mer detaljert forklart.
Med vennlig hilsen
Jan Tore Eger-Heed
Daglig leder

Eger & Co. AS
Mobil : +47 46 89 70 22
Online : www.egerco.no
Offline : Storgata 4 | 3510 Hønefoss
Facebook |Instagram

