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Arkivsaksnr.: 18/1857-1   Arkiv: 210  

 

1.Tertialrapport - april 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering 

 

2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto. 

 

b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per 

måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering: 
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit) 

105008.450403.234 kr 693 000 

109900.450403.234 kr   98 000 

 

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000 

101000.500020.222 kr 605 000 (kredit) 

109000.500020.222 kr   60 000 (kredit) 

109900.500020.222 kr   95 000 (kredit) 

101000.200104.120 kr 605 000  

109000.200104.120 kr   60 000 

109900.200104.120 kr   95 000 

 

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018: 

 
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026 

Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.222.10026 debet kr 287 593 

023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593 

 

b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er 

ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt. 

Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik: 

023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549 

023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549 
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c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.253.10016 debet kr 161 006 

023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006 

 

d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021 

Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018: 

023000.657000.261.10021 debet kr 579 694 

023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694 

 

e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og brannvarsling 

i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån: 

047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån) 

 

f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser 

på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og 

mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette: 

091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F) 

077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F) 

023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F) 

023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F) 

023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F) 

023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L) 

023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L) 

 

g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill. 

Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill. 

Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill. 

 

4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden 

0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til 

bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av 

eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med: 

 «Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale 

årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving 

og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk 

av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved 

revisjon/evaluering av eksisterende avtaler». 
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5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå ny leieavtale for leie av 6 888 m2 

BTA i Storgaten 11-13 for 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696,- som vil si kr 967,- pr 

m2 BTA. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Tertialrapporten skal gi status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den inneholder 

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, statusrapport på alle 

kommunale mål beskrevet i Handlingsprogram 2018 – 2021, verbalforslag 2016, 2017 og 2018 

og status på vedtak fra kommunestyret som følges opp av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom 

året. Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor 

har for å gjennomføre tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes. 

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli 

redusert til 22,6 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er 

dette 0,9 %.  

 

Kommunens samlede sykefravær har økt noe de første månedene i år, sammenlignet med 

samme tid i fjor. 1.kvartal 2018 var samlet fravær 10,6 % -  mot 9,6 % i 1. kvartal 2017.  

Det er langtidsfraværet som har økt mest, men også det egenmeldt fraværet har økt noe. 

Korttidsfraværet har gått litt ned. 

Målingene pr. sektor viser at det samlede sykefraværet har gått ned på Kultur. Helse og Skole 

ligger på samme nivå som i fjor. Spesielle tiltak barn og unge, Samfunn, Barnehager samt 

Administrasjon og fellesutgifter har hatt en relativt stor økning i fraværet. Trolig kan dette 

skyldes at influensaen slo hardt til på Ringerike i 2018.  

Utvikling av de ulike typer fravær innenfor hver sektor er nærmere spesifisert i eget avsnittet 

om sykefravær. 
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Økonomiske forhold 

 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige

Rammeområdene pr april 2107 hittil 2018 hittil 2018 hittil 2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -4 475 1 660 57 883 56 223 1 157 0 -1 157 -19 107

Folkevalgte og revisjon 2 368 2 221 3 510 1 289 10 787 10 307 -480 -5 % 0

Administrasjon og fellestjenster 43 014 40 717 42 680 1 963 117 563 119 063 1 500 1 % 0

Barnehage 61 137 61 357 62 588 1 231 179 049 178 249 -800 0 % -1 278

Grunnskole 97 490 113 498 107 807 -5 691 296 354 293 854 -2 500 -1 % -1 000

Spesielle tiltak barn og unge 52 972 53 524 54 882 1 358 160 121 155 622 -4 500 -3 % -3 000

Kulturtjenesten 11 244 8 359 9 939 1 579 26 505 28 905 2 400 8 % 17

Helse og omsorg 206 823 213 088 229 285 16 197 616 985 610 485 -6 500 -1 % -5 861

Samfunn 46 230 46 084 42 353 -3 731 95 342 89 342 -6 000 -7 % -7 000

Avsetninger, overføringer -27 962 -33 254 2 291 35 545 3 522 6 522 3 000 46 % 0

Skatt og rammetilskudd -529 395 -541 110 -544 337 -3 227 -1 637 934 -1 633 012 4 922 0 % -978

Finans 31 604 37 176 46 886 9 711 132 862 140 662 7 800 6 % -7  
 

Barnehage: 

Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 0,8 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte 

pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. Regjeringen 

innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018. Det er samtidig enighet om et 

øremerket tilskudd på 100 millioner kroner i 2018. For de kommunale barnehagene i Ringerike 

vil dette utgjøre om lag 200 000 kr. Dette er ikke tatt med i prognosen for sektoren da 

finansieringsforslaget ikke er endelig vedtatt.  

  

Grunnskole: 

I 2018 gjøres det flere tiltak for å redusere kostnader knyttet til læringssenteret. Blant annet vil 

kveldsundervisning utgå, og bemanning reduseres fra høsten 2018. Beregninger viser at det 

allikevel ligger an til et overforbruk på om lag 2,5 millioner kroner, også på grunn av at det går 

mer penger til introlønn enn budsjettert.  

Det er utfordringer i flere enheter på sektoren og enkelte skoler har planlagt tiltak som 

iverksettes fra høsten av. Det er også knyttet noe usikkerhet rundt pensjonsutgiftene samt 

refusjoner til og fra andre kommuner, men foreløpig holdes prognosen her som budsjettert. 

 

Spesielle tiltak barn og unge: 

Her er det forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren. Enheten Austjord 

avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak på om lag 

3 mill kroner. Det forventes i tillegg et merforbruk på 1,5 million kroner for økte kostnader 

knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem. Ringerike sin andel i barnevernvakten er 

ført i prognosen og medfører dermed en merkostnad på om lag 400 000 kr i sektoren. 

 

Helse og omsorg: 

Det meldes om et merforbruk på 6,5 mill.kr for sektoren. Det er en viss grad av usikkerhet 

knyttet til prognosen. Det gjelder spesielt innsparingspotensialet ved å ta hjem kjøpte plasser, 

effekten av iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, effekten av ny organisering i 

hjemmetjenesten i Hønefoss og utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. 

 

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss. Det er opprettet en ny enhet 

med ny turnus, og det er for tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Med bakgrunn i 

lønnsforbruk de 4 første månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill.kroner. Det 
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er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med 

hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i 

tjenester til hjemmeboende.  

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Etter fire 

måneders drift har utviklingen i utbetaling likhetstrekk med tilsvarende periode i 2017. Det er 

forventet at ca.100 flyktninger avslutter introduksjonsordningen, og dersom noen av disse står 

uten jobb, vil de mest sannsynlig komme igjen som sosialhjelpsmottakere. Det blir imidlertid 

igangsatt en prosess for å arbeide tettere med tiltak innenfor denne gruppen av potensielle 

sosialhjelpsmottakere. Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. 

Dette er et tiltak som kan redusere utbetalingen.  

Det er planlagt å ta hjem brukere kommunen kjøper plass til i privat institusjoner/bofellesskap. 

Det tar lengre tid enn planlagt, og etter hvert som tiden går blir besparelsen i inneværende år 

mindre. 

 

Samfunn: 

Her meldes det et avvik på 6 mill. kroner i merforbruk i prognosen totalt for sektoren for 2018. 

Kostnader til energi vil økte med over 3 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes økte 

energipriser og kaldere vinter enn tidligere år.  

Kostnader til snøbrøyting har økt betraktelig som følge av mer snøfall enn tidligere år. Det ser 

pr i dag ikke ut til at det er mulig å holde budsjettet for året selv med stram drift resten av året. 

Det er stort fokus på kostnadsbesparende tiltak. 

 

 

Andre forhold 

Tertialrapportens forslag til vedtak har ingen økonomiske konsekvenser samlet sett, men det 

foreslås budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet som er av teknisk karakter. 

Følgende saker er satt opp i forslag til vedtak, for justeringer i driftsbudsjettene: 

 

Punkt 2a: Det foreslås at ordfører får kr 100.000 til disposisjon til utgifter i forbindelse med 

representasjon. Økningen av budsjettet for ordfører foreslås tatt fra Formannskapets 

disposisjonskonto. 

Punkt 2b: Rådmannen besluttet sent i 2017 å øke timesatsen for støttekontakter. Dette ble ikke 

lagt inn i forslag til budsjett for 2018. Midler til denne økningen flyttes fra  

Avsetninger til sektor Helse og omsorg. 

Punkt 2c: Rådmannen har besluttet å samle innkjøpskompetansen sentralt i kommunen, og 

midlene til stilling som innkjøpsrådgiver i Teknisk forvaltning flyttes derfor fra sektor Samfunn 

til sektor Administrasjon. 

 

Sak 23/18 Kjøp av eiendom – Hensmoveien 19 fra Menova AS – 30 mill. kroner. 

Rådmannen har gjennomført analyse av forventet låneopptak i 2018, og ser at noen av 

investeringsprosjektene vil få lavere kostnader i 2018. Det betyr at vi ikke har behov for å øke 

vedtatt låneramme, og kan kjøpe Hensmoveien 19 fra Menova AS innenfor vedtatte 

låneramme. 

 

Sak 30/18 Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn: Budsjettjusteringer som følge av 

kostnadene for å opparbeide og drifte ladepunktene innarbeides i 2. tertialrapport 2018.  
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Sak 39/18 Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg – Tyristrand kirke. Tilskudd til 

brannsikring av Tyristrand kirke til Ringerike kirkelige fellesråd på 1,96 mill. kroner kan 

lånefinansieres. Tidligere nevnte analyse av investeringsprosjektene innebærer at det er rom for 

dette tilskuddet innenfor vedtatte låneramme for 2018. 

 

Påslag for overheadkostnader i samarbeidsavtaler med andre 

I forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsavtale for Vannområdekoordinator, ser vi at 

vedtak i kommunestyresak 6/13 om påslag av 0,7% for overheadkostnader ikke er i samsvar 

med faktiske kostnader. 

 

Rambøll har på oppdrag for KS i ett FOU-prosjekt i 2013 beregnet hva som er ett godt anslag 

for overheadkostnader i kommunene. I rapporten framkommer det at ved å legge på 50% på 

direkte lønn (årslønn) får man ett riktig bilde av hva som er overheadkostnader. 

 

Rådmannen ønsker å benytte denne satsen ved utarbeidelse av nye samarbeidsavtaler og ved 

revidering/evaluering av allerede inngåtte samarbeidsavtaler. 

 

Ny leieavtale for Storgata 11-13 «Familiens hus» 

Som følge av at Miljø og Areal flyttet fra Storgata 11-13 til Fossveien, ble det mulig å flytte 

PPT fra Osloveien 1 (rådhuset) til Storgata 11-13. 

 

I forbindelse med flyttingen gjøres det tilpasninger, som gårdeeier står for. Kostnadene som 

følge av disse tilpasningene gir høyere husleie, og det er forhandlet fram en ny leieavtale. Notat 

om prosessen og resultatene av denne er vedlagt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen arbeider med å dekke opp merforbruket innenfor de eksisterende budsjettene for 

de sektorene som rapporterer om merforbruk i prognosen. Det er derfor ikke foretatt 

budsjettjustering av sektorenes driftsbudsjetter. I tillegg er det gjennomført analyser av 

inntekter og kostnader på sentrale områder, og i prognosene for disse områdene er 

merinntekter og reduserte kostnader tatt med. 

 

Kommunens skatteinntekter er per 30. april som budsjettert. For landet for øvrig er 

skatteinngangen høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Skatteinngangen for 2018 er i 

RNB satt ned til vekst på 1%. Anslått pris- og lønnsvekst i RNB er opprettholdt på 2,6%, selv 

om lønnsvekstanslaget er nedjustert til 2,8% - årsaken er høyere prisvekst, spesielt på energi. 

 

Frie inntekter vil i 2018 ha en nedgang siden ekstraordinære skatteinntekter fra 2017 ikke 

videreføres, samt at skatteanslaget nedjusteres som følge av lavere lønnsvekst enn forventet i 

Statsbudsjettet for 2018.   
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Vedlegg 

1.tertialrapport per april 2018 

Status vedtak i kommunestret 2014-2018 som krever oppfølging 

Status mål i Handlingsprogrammet 2018-2021 

Leiekontrakt Storgata 11-13 

Status verbalforslag 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 18/2176-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 1. tertial 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2018 tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunens utfordring er å øke disposisjonsfondet på samme tid som gjelden øker. 

Oppbyggingen av disposisjonsfondet har gått saktere enn budsjettert. Det mest sannsynlige er 

at den finansielle situasjonen vil være utfordrende også i årene fremover. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2018 er omtrent på samme nivå som i fjor. Renteutgiftene blir 

litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til 

opprinnelig plan. Prognosen for renteutgifter er nedjustert med 1 million kroner. 

 

Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial 2017 til 1. tertial 2018. Det er økningen i gjeld som 

utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 1. tertial i fjor til samme periode i år. Kortsiktig 

plassering er redusert siden årsskiftet. Det skyldes hovedsakelig bruk av ubrukte lånemidler til 

investeringer og startlån i perioden. 

 

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

driftsregnskapet på 24 millioner kroner i løpet av et år. I løpet av 1. tertial er tapsrisikoen økt 

med 3,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak lavere bankinnskudd. 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er litt svakere enn prognosen per 1. tertial 2018. Det er for 

tidlig å si hva dette skyldes.  

 

Saldo på konsernkonto er 304 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2018 og består 

hovedsakelig av bundne og ubundne fondsmidler. Ved utgangen av året er prognostisert saldo 

360 millioner kroner, 130 millioner kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2018. 

Reduksjonen tilsvarer omtrent planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer.  
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Ved utgangen av april 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 141.216.149. Hittil i år er 

avkastningen kr 403.370, som tilsvarer 0,31 %. Fondet skal være investert med nøytralvekt slik 

det er beskrevet i finansreglementet, og pr 30.04.2018 består porteføljen av: 

• 23,7 % pengemarkedsfond 

• 35,1 % obligasjonsfond 

• 41,3 % aksjefond (hvor 31,9 % i internasjonale aksjer og 9,4 % i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært noe lavere enn tilsvarende periode i 2017. Fondet hadde en 

liten økning i januar, mens det viste en nedgang i februar og mars. I april viste fondet igjen 

økning. Det er renteoppgang og frykten for en eskalerende handelskrig som i hovedsak har 

vært årsaken til nedgangen i første del av perioden. Verdsettelsen av obligasjoner, eiendom og 

aksjer er høy og reflekterer forventninger til fortsatt god økonomisk utvikling, lav inflasjon og 

lave renter. 

 

Årets låneramme til investeringer i 2018 er på 645 millioner kroner. Investeringsprognosene i 

1. tertial viser et lavere behov for låneopptak enn den vedtatte rammen. Lånebehovet er på i 

underkant av 500 millioner kroner. 

 

Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte lånemidler til 

investeringer var på 124,1 millioner kroner ved inngangen til 2018, og disse midlene har gått 

med til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år. Låneopptak til ikke-rentable investeringer 

må gjennomføres i juni. 

 

Ubrukte startlånsmidler var 37,1 millioner kroner ved inngangen til 2018, og regnskapet viser 

at 32,5 millioner kroner av disse midlene er videreformidlet ved utgangen av 1. tertial. 

 

I opprinnelig budsjett for 2018 er det lagt til grunn 95,8 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Som en konsekvens av prognosene på andre driftsområder, nedjusteres 

avdragsprognosen med 5 millioner kroner per 1. tertial. Ny prognose vurderes fortsatt å ligge 

over minimumskravet. I 1. tertial betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 22,6 

millioner kroner. 

 

Verdiene på fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko er så å si uendret siden 

forrige rapportering. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommune har nå god likviditet, og vil høyst sannsynlig ikke ha behov for å benytte 

seg av kassakreditten i 2018. 

 

Økningen i gjeld har vært og er nødvendig for å kunne ta inn etterslepet fra perioden i 

ROBEK. Rådmannen ønsker å jobbe for at vi stabiliserer gjeldsnivået når vedtatte investeringer 

er gjennomført. 
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Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2018 

Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 30.04.2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 18/1680-2   Arkiv: 243 D10  

 

Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på 

Ringkollen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Skiforeningen innvilges kr 3 000 000 for å etablere et nytt snøproduksjonsanlegg på 

Ringkollen. Støtten finansieres av Ringerike kommunes fondsmidler. 

2. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 2 800 000 som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 2 800 000 med tillegg av 10 % av 

til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

  

 

Sammendrag 

Skiforeningen ønsker å bygge et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen for så sikre snø i 

lekeland, på stadion og i deler av lysløypa. Prosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner 

kroner. Foreningen søker om 3 millioner kr i kommunal støtte og om en garanti på 2,8 

millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

Skiforeningen ser på Ringkollen som en viktig destinasjon for vinteridrett og friluftsliv. 

Området brukes årlig av flere tusen barn og unge til lek og aktivitet, og skisport står sentralt. 

I tillegg har mange lag, foreninger, skoler og andre, aktiviteter i området. 

Skiforeningen ser at snøproduksjon er viktig for å opprettholde både organisert og 

egenorganisert aktivitet, og ønsker å realisere et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Bak 

prosjektet står i tillegg til Skiforeningen en frivillig gruppe fra ulike idrettslag i regionen som 

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

Søkeren mener at et slikt anlegg vil underbygge kommunens mål om å være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Anlegget er i bruk 7 dager i uken i vintersesongen og 

tilrettelegging med et snøproduksjonsanlegg vil sikre en framtidig destinasjon i regionen for 

skiinteresserte i alle aldre.   
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Beskrivelse av saken 

Det er i dag et snøproduksjonsanlegg som leverer snø til slalåmbakken Ringkoll-parken. Dette 

anlegget har ikke kapasitet til å forsyne resten av skianlegget med kunstsnø.  Planen er nå å 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 

stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

5. Nybygg ved maskinstall (cirka 100 kvm for utstyr og ledninger) 

 

Søker skriver at endelig trasé utarbeides i samråd med og samtykke fra berørte grunneiere. 

Grunneieravtaler er ikke inngått ennå. Vanninntak til anlegget er konsesjonspliktig og søknad 

om dette er på høring. 

  

Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, påta seg rollen som eier og drifter av 

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. Gjeldende kommunedelplans anleggsdel har i sin oversikt 

over framtidige ønskede anlegg, snøproduksjonsanlegg i Hovsmarka og utvikling av 

Ringkollen skiarena 

 

Økonomiske forhold 

 

Totale anleggskostnader for etablering av nytt anlegg er beregnet til 13,5 millioner kroner. 

 

Dette er tenkt finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

I tillegg til eventuell økonomisk støtte har kommunen vært behjelpelig med administrativ støtte 

om bruk av Røsstjern og tiltak innenfor markagrensen.  

 

Driftskostnadene forventes i hovedsak dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag og er 

beregnet til 625 000 kroner per år. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Utenom siste vinter 

har det vært mange snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de 

skiinteresserte.  En investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine 

muligheter for å gå på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan 

utvikles til også å dekke hoppbakke området. Rådmannen mener dette anlegget vil være et 

godt supplement til de arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver 

en stor interesse for tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. 

Rådmannen støtter søkers vurdering om at dette er et tiltak i tråd kom kommunens planverk og 

vil være et godt omdømmeskapende tiltak. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 17/3542-2   Arkiv: 243 C20  

 

Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/18 Formannskapet 24.04.2018 

90/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni 

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. 
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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:      kr   2 500 000 

Tilskudd kommune:     kr   3 500 000 

Gave Sparebankstiftelsen:    kr   2 000 000 

Kompensasjon MVA:     kr   2 660 000 

Lån bank (langsiktig):     kr   2 640 000   

Sum:       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. 
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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.: 15/3933-8   Arkiv: 040  

 

Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral 

og Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Eldrerådet 28.05.2018 

4/18 Integreringsrådet 28.05.2018 

5/18 Råd for funksjonshemmede 29.05.2018 

20/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.06.2018 

21/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

91/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger forslag til ny partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune. Tidligere partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune er gyldig fra 01.08.15 – 01.01.19. Av den grunn må avtalen fornyes. Ny avtale 

inneholder ønske om økt kommunalt rammetilskudd og endringer i avtalen generelt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Frivilligsentral ønsker å videreføre samarbeidet med Ringerike kommune og har 

oversendt forslag til ny partnerskapsavtale med gyldighet fra 01.06.18 – 01.01.21. I den nye 

avtalen er det noen endringer fra tidligere avtale. 

 

- Punkt III. Forpliktelser, gjensidige forpliktelser: Nye samarbeidsområder og 

aktivitetsområder er lagt til siden sist periode. Nye punkter er sorggrupper, aktivitetsvenner og 

ti-på-topp.  
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- Punkt III. Forpliktelser, Ringerike kommune forplikter seg til: Et punkt er tatt ut siden sist 

periode. Punkt 3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er 

ønskelig. 

 

Fra 2017 har det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler blitt overført fra 

Kulturdepartementet til  kommunen. Stortinget vedtar rammetilskuddet. 

 

Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forpliktelser knyttet 

til partnerskapsavtalen, ønsker  Ringerike Frivilligsentral å få tilført kr 870 000,- i 

rammetilskudd fra Ringerike kommune, samt rammetilskuddet fra staten som per i dag er på kr 

403 000,- . Totalt gir dette et samlet tilskudd på kr 1.273.000,-. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetssentralens arbeid er et viktig supplement til den offentlige omsorgen som ytes av 

kommunen. For at kommunen skal kunne imøtekomme økte krav og behov som morgendagens 

samfunn vil ha, er det helt nødvendig at man også benytter seg av de ressurser som finnes i 

frivillige organisasjoner.  

 

Rådmannen mener at gjensidig og forpliktende arbeid mellom partene er viktig for å oppnå 

felles mål. Sammen kan partene etablere nye samarbeidsområder som det vil være behov for i 

fremtiden. En videreføring av partnerskapsavtalen vil være et godt utgangspunkt for 

videreutvikling av dette samarbeidet.   

 

At kommunen ikke er representert i Frivilligsentralens styre er i tråd med rådmannens syn. 

Tilskuddet til Frivilligsentralen har stått uforandret i flere år og foreslått økning er en 

kompensasjon for prisøkningen i perioden. Rådmannen finner det rimelig med foreslått økning 

og anbefaler at vedlagt forslag til partnerskapsavtale godkjennes.  

 

Vedlegg 

Forslag ny partnerskapsavtale 2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 15/8408-20   Arkiv: PROS 10008  

 

10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Orienteringssak 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering av «Hov 

Øst» tas til orientering. 

 

  

Sammendrag  

Våren 2018 er det gjennomført skisseprosjekt for planlegging av 21 nye omsorgsboliger på 

Hov. Skisseprosjektet baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken 

samt en omfattende og bred brukerprosess. Konseptet som er utviklet i skisseprosjektet er 

vesentlig endret fra konseptet som forelå ved mulighetsstudie (presentert i tidligere politisk 

sak). Dette skyldes først og fremst at målgruppen, etter krav fra Husbanken, er endret fra 

«unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose», samt ytterligere økt fokus på lave drifts og 

vedlikholdskostnader.  

 

Som følge av omdefinering av målgruppen var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21. I 

forhold til den nye målgruppen er det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå 

institusjonspreg. Dette åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen på 

tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg og det er lagt til 

grunn enkel bygningsgeometri.    

 

Den planen som nå foreligger baserer seg på minimumsløsninger med tanke på krav og føringer 

fra Husbanken. Det er i forbindelse med brukerprosess og skisseprosjekt gjennomført flere 

prosesser relatert til optimalisering av løsninger og arealreduksjon. Planlagte arealer er derfor å 

betrakte som «ferdig tygde» løsninger, med lite rom for justeringer.   

 

I skisseprosjektet er det gjort vurderinger med tanke på energiløsninger og byggemetode. 

Vurderingene viser blant annet at bygget kan være egnet for bygging i massivtre og at bruk av 

fornybar energi som solceller er hensiktsmessig. Bygging etter passivhus standard (økte 

energikrav utover forskrift) er derimot ikke hensiktsmessig for denne typen bygg.  

 



  Sak 92/18 

 

 Side 22 av 52   

 

Prosjektet planlegges utlyst på anbud som totalentreprise senhøsten 2018, med oppstart ca 

mars 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020.  

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir en samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene i 

størrelsesordenen 105,5 MNOK ink mva, som tilsvarer en kostnad pr/ m2 på ca. 37.700 kr/ 

m2.  

 

I tillegg til dette vil det påløpe enkelte kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur, 

deriblant fortau, gangveier og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i 

forbindelse med reguleringsprosessen     

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av sak 107/16 «Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - 

behovsanalyse» ble det vedtatt at Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i 

Heradsbygda videreføres. 

 

Beskrivelse av saken 

Denne saken omhandler prosjekt i handlingsprogrammet for 2019- 2021; «Hov omsorgsboliger 

(Hov Øst)».   

 

Prosjektet «Hov Øst» omhandler bygging av 21 omsorgsplasser finansiert som omsorgsboliger 

med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig kommunal tomt i 

området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til formålet og vil gi en 

bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode dagslysforhold, solforhold og 

utsikt.   

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2019- 2021 er det foretatt avsetninger til 

utbygging av nye omsorgsplasser ved Hov omsorgsområde. Dette ble gjort i forhold til en 

mulighetsstudie med arkitekt og referansegruppe for to prosjekter «Hov øst og «Hov vest», 

gjennomført i 2015/ 2016. 

 

Parallelt ble det og den gang satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle 

tomtene på Hov fra NLF- område til boligformål. Reguleringen ble vedtatt i kommunestyret 

05.04.18, men er i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

 

Prosjektet har vært oppe til politisk behandling i formannskapets sak 191/16 «Hov og 

Heradsbygda omsorgsboliger –Valg av løsninger og rammebetingelser». Saken ble deretter 

trukket, og sendt tilbake til rådmannen for videre saksbehandling.  

I det videre arbeid med saken kom bl.a. husbanken med endringsforslag som gjør at konseptet 

nå framstår ganske annerledes. Den viktigste premissendring er at husbanken ikke godtok et 

planlagt større innslag av unge funksjonshemmede, og det ble enighet om å endre målgruppen 

fra «unge brukere» til «eldre omsorgstrengende uavhengig av diagnose». 

Som følge av omdefinering av brukergruppe var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21, i 

tillegg var det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå institusjonspreg. Derimot 

har husbanken for denne brukergruppen et høyt fokus på tilpasning til demens, som må 

ivaretas. Det nye konseptet åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen 

på tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg. Sammenslåing av 

bygg resulterer blant annet i kortere avstander, vesentlig bedre logistikk for ansatte, behov for 
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kun 1 heis og mer rasjonelle tekniske løsninger. Dette vil medføre betydelig lavere kostnader 

for drift, sammenlignet med inndeling i flere bygg.  

Våren 2018 ble det gjennomført et skisseprosjekt som resulterte i nye planer, skisseprosjekt 

rapport og kostnadskalkyle (planer og skisseprosjekt vedlagt). Dette baserer seg på tidligere 

mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess. I 

denne prosessen er og forholdet til naboer forsøkt ivaretatt best mulig, spesielt barnehagen på 

tilgrensende tomt.  

Skisseprosjekt presenterer følgende vesentlige endringer fra tidligere mulighetsanalyse: 

 Tre ekstra boenheter, slik at prosjektet nå inneholder 21 omsorgsplasser 

 I stedet for to bygninger framstår prosjektet nå med en bygning, og gir vesentlig 

bedre forutsetninger for drift.  

 Bygg og uteområder er i tråd med husbankens føringer langt bedre tilpasset brukere 

med demens. 

 Optimalisert planløsning med redusert areal på leiligheter og fellesareal, gjør at 

samlet areal ikke øker tross tre ekstra enheter. 

 Bygningen har nå to etasjer i stedet for tre.  

 Kjelleretasje i planlagt i deler av bygget (nødvendig pga. tomt, utforming og 

geotekniske forhold).  

 Økning i stipulert prosjektkostnad som følge av blant annet tre enheter, samt 

forhold avklart gjennom skisseprosjekt (mulighetsstudien var basert på et annet 

konsept og grove m2 priser). 

 Økt antall parkeringsplasser som følge av krav i reguleringsprosessen.    

Samtlige endringer i prosjektet er avklart med husbanken og vi har fått klar tilbakemelding på 

at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd).  

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Dersom prosjektet godkjennes kan forprosjekt og anbudsgrunnlag 

være klart høsten 2018 med byggestart i 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020. 

Området omfattes av to gjeldende reguleringsplaner; plan nr. 49 «Hov gård» og plan nr. 218-

01 «område ved Hov gård». Ny reguleringsplan med omregulering til boligformål ble vedtatt i 

kommunestyret 05.04.18, men er fortsatt i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

Prosjektet på Hov ØST planlegges utført/samkjørt med Hov VEST (presenteres i egen sak). 

Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles rigg og drift, administrasjon, 

logistikk, HMS, og med tanke på trafikk/ belastning for nabolaget.  

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for 

omsorgsboligene, ink mva og avsetning for usikkerhet: 

 

Prosjektkostnad (P50): 98,5 MNOK ink.mva  

Prosjektkostnad (P85): 105,5 MNOK.  
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Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 38.000 kr/ m2, noe 

høyere enn gjennomsnittlig referanse kostnad angitt i norsk prisbok for tilsvarende boliger (ca. 

34.000 kr/ m2).  

 

Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er 

verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått 

prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er 

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen.  

 

Planer fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva 

som er vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de 

enkelte elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer en vesentlig økning av kostnadsrammen 

(utover P85) som lite sannsynlig. 

 

Årsaken til at kostnadene er kalkulert noe høyere i dette prosjektet er forhold som er avdekket 

i skisseprosjektet, deriblant:  

 Stort arealbehov og høy utnyttelse av tomten. Behov for å bygge nært en bratt skrent, 

gir noe usikkerhet med tanke på geotekniske forhold. Behov for fundamentering med 

kjelleretasje og en del terrengtilpasninger.  

 Meget skrå tomt og store høydeforskjeller medfører behov for kjelleretasje i deler av 

bygget. 

 Behov for demenstilpasning ble et krav fra husbanken, spesielt med tanke på den 

tiltenkte brukergruppen. Krever adskilte innganger, tilpasset planløsning i bygget og 

egne uteområder med skjerming.  Mulighet for å skjerme demente personer fra 

personer uten demens tilsier flere adkomster til bygget med hovedadkomst i 

kjelleretasje.   

 Utfordringer med tomten knyttet til høye støyverdier (avklart gjennom faktiske 

målinger), samt premisser fra husbanken/arbeidstilsynet når det gjelder blant annet sol- 

og dagslysforhold. I sum medfører dette at andre løsninger enn det valgte konseptet i 

skisseprosjektet vanskelig lar seg gjennomføre med lavere kostnad.  

I tillegg til prosjektkostnaden for bygging av omsorgsboligene vil det påløpe noe kostnader i 

forbindelse med etablering av infrastruktur i hele området på Hov, deriblant fortau, gangveier 

og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i forbindelse med 

reguleringsprosessen, og er et resultat av omregulering for hele området. Kostnadene for ny 

infrastruktur vil inngå som en del av den totale prosjektkostnaden og dekkes av prosjektet, 

men må holdes utenfor husleieberegningene.  

Kostnader for etablering av infrastrukturtiltak er i skisseprosjektet kalkulert til ca. 5,5 MNOK, 

noe som basert på P85-kalkylen gir en stipulert totalkostnad for prosjektet på 111 MNOK. 

Ink.mva.  

 

Refusjoner: 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid) vil dermed for «Hov Øst» kalkuleres til 111 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe 

kommunen får refundert for boliger rettet mot dette formålet. 
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Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 226 000,-. Dette vil gi en maksimalt uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd på kr. 1 452 000,-/boenhet. Husbanken forutsetter da at omsorgsplassen 

er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem 

og annen velferdsteknologi. 

Med dagens satser, vil da dette byggeprosjektet utløse et investeringstilskudd på inntil kr. 

30 492 000,-. Momskompensasjonen vil utgjøre ca. kr. 21 600 000,-, noe som vil prosjektet en 

nettokostnad for Ringerike kommune på kr. 55 900 00,-. 

Ringerike kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie» med et «øvre tak» på kr. 

8 000,-/mnd. Den samlede husleieinnbetaling vil da bli på kr. 2 016 000,-/år. Da deler av 

husleien også omfatter kommunale avgifter. kan man ikke uten videre benytte hele 

husleieinntekten til å håndtere kapitalkostnadene. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi meget 

godt tilpassede, fremtidsrettede og driftseffektive omsorgsplasser.  

Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi eller fremdrift. Planer 

fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva som er 

vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler (deriblant utforming, kjelleretasje, avstand fra skråning 

etc.).  

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte til bygging av inntil 21 

enheter. Dette vil medføre en meget god utnyttelse av tomten til det aktuelle formålet og bidra 

til å holde kostnaden pr. enhet nede, samt gi en effektiv drift. Helse og omsorg forventer gode 

synergieffekter med tanke på drift og bemanning knyttet til andre omsorgsboliger i Hov 

omsorgsområde, deriblant Hov Vest. 
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Vedlegg:  

1 Tegninger skisseprosjekt. 

2 Rapport skisseprosjekt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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Arkivsaksnr.: 16/3051-22   Arkiv: 130 &10  

 

Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen som 
beskrevet i saken. 
 
2. 
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet basert 
på denne saken. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Buskerud fylkeskommune, Ringerike-, Hole- og Jevnaker kommune vedtok våren 2016 å etablere et 
plansamarbeid for Ringeriksregionen. Bakgrunnen var statens planlegging av ny E16 og 
Ringeriksbane. Ny Ringeriksbane vil medføre store endringer og muligheter for Ringerikssamfunnet. 
Ringeriksregionen ønsker å bruke muligheten ny Ringeriksbane gir til å utvikle Ringeriksregionen. For 
å lykkes med det er det behov for felles mål og retning og et tett samarbeid om planlegging i 
Regionen og opp mot planene for ny E16 og Ringeriksbane. 
 
Prinsipper for plansamarbeid ble behandlet i kommunestyret den 30.06.16 i sak 109/16. Rådmannen 
fikk i oppdrag i etterkant å utarbeide en avtale om plansamarbeidet. Avtalen gjelder f.o.m 
01.09.2016 t.o.m 31.12.2024 eller inntil en av partene ønsker å si opp avtalen. Gjensidig 
oppsigelsesfrist av avtalen er 6 måneder. 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 133/17 den 30.11.17.  
 

«Regionalt plansamarbeid tas opp til revisjon våren 2018  
I samarbeidsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune, Hole, Jevnaker og Ringerike kommune 
punkt 8 – avtalens varighet/oppsigelse/avslutning kan avtalen tas opp til revisjon dersom en 
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av partene ønsker det. Videre heter det at avtalen og plan-samarbeidet skal evalueres i løpet 
av 2018 
 
Ringerike kommune ønsker å ta opp avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette 
gjøres våren 2018.  
Det legges til grunn at plansamarbeidet tilpasses ny organisasjon i Ringerike kommune 
herunder også ressursbruk og arbeidsdeling. I følge gjeldende avtales punkt 6 heter det; 
kommunene og fylkeskommunens finansierer egne ansatte i plansamarbeidet. Dette kan 
bety ut fra hensiktsmessighet og behov at Ringerike kommune vil begrense/varierer sin 
faglige aktivitet i samarbeidet fra og med 1. juni 2018.» 
 
Med bakgrunn i dette vedtaket sa Ringerike kommune opp avtalen om plansamarbeid i sin 
nåværende form fra og med 01.06.18.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
På bakgrunn av at avtalen ble oppsagt i sin nåværende form, har koordineringsgruppen for 
plansamarbeidet utarbeidet forslag til endret modell for plansamarbeidet. Denne beskrives i denne 
saken og kommunestyret inviteres til å gi sin tilsutning til modellen. Samme saksfremlegg fremmes i 
BFK, Hole og Jevnaker. 
 
Hensikt, mål og prinsipper for plansamarbeidet i gjeldende avtale 
 
Hensikt med plansamarbeidet 
Plansamarbeidets hensikt er å best samordne regionale og kommunale planer for at 
Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet. 
 
 
Mål for plansamarbeidet 
Plansamarbeidet skal: 

 Legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen 

 Utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt 

rustet til ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som 

legger grunnlaget for en bypakke og bymiljøavtale. 

 Styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i 

kommunene 

 Bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene. 

 Samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen. 

 
 
Organisering av plansamarbeidet 
 
Plansamarbeidet er organisert i en partnerskapsmodell. Personalansvar og fagansvar ligger i 
linjeorganisasjonen i kommunene/fylkeskommunen. Det er etablert en koordineringsgruppe 
bestående av linjeledelsen. Koordinator tilrettelegger og koordinerer arbeidet i samarbeid med 
linjeledelsen. 
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Merverdi av plansamarbeid 
 
Felles plansamarbeid har fungert i ca. 1,5 år. I forbindelse med omstruktureringsarbeidet ble ledere 
og medarbeidere i planavdelingene i de 3 kommunene og ansatte i fylkeskommunen invitert til 
workshop. En av oppgavene var å drøfte hvilke merverdi plansamarbeid i Ringeriksregionen gir.  Det 
fremkom en stor enighet om at plansamarbeid gir en stor merverdi. Viktige punkter som fremkom 
var: 
Kompetanseutvikling for planleggere, hever arbeidsattraktiviteten, kompetanse om hverandres 
planer, raskere administrative avklaringer, gir motivasjon, bedre planer, mer samordnede planer osv. 
Dette gir igjen samfunnsgevinster som at regionen vil fremstå mer helhetlig, få en samordnet 
utvikling og gi en styrket region. 
 
 
Revidert modell for plansamarbeidet 
 
Erfaringen med plansamarbeidet har vist at det gir merverdi å ha et plansamarbeid. Det er derfor 
viktig å videreføre plansamarbeidet. Samtidig er det behov for å videreutvikle plansamarbeidet til å 
bli et effektivt og nyttig samarbeidsfora for planleggere slik at det gir merverdi for 
Ringerikssamfunnet.  
 
I workshop for de ansatte ble det også drøftet revidert modell for plansamarbeidet. Hvordan man 
kan oppnå merverdi for de ansatte og samtidig merverdi for Ringeriksregionen. Det var en entydig 
konklusjon om at det utpeker seg to viktige områder å konsentrere innsatsen om i plansamarbeidet 
framover: 
 

1. Etablere felles mål og strategier for Ringeriksregionen 
2. Dialogforum/samarbeidsarena for planleggere  

 
 
1 Etablere felles mål og strategier for Ringeriksregionen 
 
Hensikten med plansamarbeidet er å samordne regionale og kommunale planer for at 
Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet. 
 
Skal man oppnå en positiv samfunnsutvikling for Ringeriksregionen som helhet, er det nødvendig å 
etablere felles overordnede mål og strategier for regionen. Felles overordnede mål og strategier vil 
være et nødvendig verktøy for at regionen utvikler seg i en politisk ønsket retning og at hver 
kommune vil få et felles grunnlag å bygge videre på i utvikling av mer detaljerte planer. 
 
Felles mål og strategier for Ringeriksregionen vil også være et nødvendig fundament for et felles 
plansamarbeid og sikre felles grunnlag og kurs i arbeidet. 
 
Felles mål og strategier må forankres i planer etter plan- og bygningsloven. Det vil si gjennom 
regionale planer for Ringeriksregionen og i kommunenes planstrategi og kommuneplaner. 
Da planprosessene i kommunene er i ulike faser, er det nødvendig å etablere felles mål og strategier 
trinnvis. 
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Første trinn er regional plan for areal og transport i Ringeriksregionen. Planen vil fastlegge felles mål 
og strategier innenfor areal- og transportutvikling i regionen. Planen er i dag en av planene som skal 
gjennomføres i felles plansamarbeid. Planen er i en oppstartfase og er forutsatt sluttført sommeren 
2019. Fylkeskommunen er ansvarlig for planen. 
 
Trinn to er utarbeidelse av ny planstrategi i kommunene. I planstrategiene bør det nedfelles felles 
behov for etablering av felles mål og strategier gjennom felles/samordnet samfunnsdel i 
kommuneplanene. 
 
Trinn tre blir å utarbeide felles/samordnet samfunnsdel med felles mål og strategier. 
 
Når trinn tre er gjennomført vil Ringeriksregionen ha klare felles mål og strategier for utvikling av 
regionen. 
 
 
2 Dialogforum/samarbeidsarena for planleggere   
 
I arbeidet med regional plan for areal og transport for Ringeriksregionen og ved utarbeidelse av 
planstrategi og samfunnsdelen til kommuneplanene vil det være et tett samarbeid mellom 
planleggerne i kommunene og fylkeskommunen.  
 
Ut over det ser planleggerne et sterkt behov for å ha et dialogforum/samarbeidsarena. Det er behov 
for et forum der de i fellesskap kan drøfte problemstillinger, felles utfordringer og spre og utvikle 
kompetanse. Dialogforumet etableres som en fast, regelmessig samarbeidsarena mellom 
kommunene og fylkeskommunen. 
 
 
 
 
Organisering av plansamarbeidet  
 
Ovenfor er det beskrevet en revidert modell for plansamarbeidet. Modellen endrer ikke på 
organiseringen ved plansamarbeidet. Plansamarbeidet vil fortsatt være organisert i en 
partnerskapsmodell der personalansvar og fagansvar ligger i linjeorganisasjonen i 
kommunene/fylkeskommunen. Det vurderes imidlertid ikke å være behov for en koordinator for 
arbeidet. Koordineringsgruppa videreføres og får blant annet i oppdrag å organisere og følge opp 
dialogforum og følge opp planene som skal gjennomføres for å etablere felles mål og strategier. Det 
legges til grunn at planarbeidet organiseres som prosjekt etter Difis felles prosjektmodell for offentlig 
sektor. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Revidert modell tilsier at det ikke er behov for felles budsjett i plansamarbeidet. Hver av 
kommunene/fylkeskommunen finansierer sine egne planer og utgifter ved at planleggere deltar i 
planarbeid belastes den enkelte kommune/fylkeskommune.  
 
Alternative løsninger 
 
Kommunestyret godkjenner ikke den reviderte modellen for plansamarbeid i Ringeriksregionen. 
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Rådmannens vurdering 
 
Ringeriksregionen står foran stor endring i årene framover. Ringeriksbanen og ny E16 vil åpne for 
store nye utviklingsmuligheter i Ringerikssamfunnet.  Plansamarbeidet ble etablert med bakgrunn i 
de nye utfordringene og mulighetene Ringerikssamfunnet står overfor. Med bakgrunn i den 
erfaringen man har med plansamarbeidet, ser rådmennene og fylkesrådmannen at det er behov for å 
revidere formen på plansamarbeidet. Hittil har plansamarbeidet vært konsentrert om utarbeidelse 
av kommuneplaner, kommunedelplaner, områderegulering for Hønefoss og samarbeidet om FRE16. 
Erfaringene tilsier at plansamarbeidet framover bør løftes til å få på plass overordnede felles mål og 
strategier for Ringeriksregionen. Dette vil gi kommunene et felles fundament for utvikling av mer 
detaljerte planer i sin kommune. FRE16 går nå over i en ny fase fra reguleringsplanlegging til 
byggeplanlegging/prosjektering, og det tette samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen 
som har vært viktig i reguleringsplanfasen vil i en byggeplan/byggefase bli mer direkte oppfølging av 
den enkelte kommune. 
 
Erfaringen med plansamarbeidet har vist at det er et stort behov for å utveksle erfaring og 
kompetanse gjennom drøfting av problemstillinger og planer for saksbehandlere i kommunene og 
fylkeskommunen. Ved en revidering av plansamarbeidet er det viktig å ivareta dette gjennom et 
dialogforum/samarbeidsarena for planleggere. Rådmennene støtter dette. Utveksling av 
kompetanse, drøfting av problemstillinger osv. er viktig for å utvikle planleggerne og skape merverdi 
av arbeidet.  
 
 
 
 
 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 16/6379-5   Arkiv: PROS 10001  

 

10001 Ullerål skole med idrettshall PB2  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget.  

 

  

Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 at «Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca 600 

elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål».  

Fra 2015 til 2017 er det gjort utredninger og forberedende arbeider, som i løpet av våren 2018 

har ledet frem til et forprosjekt som skal politisk behandles før bygging kan starte. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Bakgrunn for prosjektet er et vedtak fra 2008 om at «Ullerål skole skal utvikles til å bli 

barneskole for Hønefoss nord», k-sak 135/08. Vedtaket var et resultat av en lang 

strukturdebatt og utredninger i Ringerike kommune. 

Endelig vedtak om utbygging ble tatt i K-sak 65/14: «Ullerål skole bygges raskt ut for å få 

kapasitet til ca. 600 elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området 

Hov/Ullerål». 

I tillegg ble det i K-sak 40/16 vedtatt at nybygg fra 2013 bevares. 

 

Basert på kommunestyrevedtak sak 65/14 ble det utarbeidet en bestilling for oppdraget til 

Ringerike kommunes utbyggingsavdeling for gjennomføring av prosjektet. Saksnummer 

16/6379-1. 

Bestillingen ble signert av Kommunalsjef for oppvekst og kultur 08.03.2017. 

Bestillingen omfatter riving av eksisterende Ullerål skole og gymsal samt planlegging og 

bygging av ny barneskole og idrettshall på samme tomt. Nytt bygg fra 2013 skal bestå og 

planløsningen av nybygget skal tilpasses 2013-bygget. 
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Skolen skal kunne realiseres innenfor vedtatte økonomiske rammer og være klar for innflytting 

20.06.2020.  

 

Med bakgrunn i denne bestillingen ble prosjektet etablert i 2017. En brukerprosess ble 

gjennomført og dette ledet frem til Rom- og funksjonsprogram og Teknisk program.  

Sammen med et tilbudsunderlag dannet disse dokumentene grunnlaget for en 

designkonkurranse der tre tilbydere leverte sine designforslag og tilbudt pris. 

 

Konkurransen ble evaluert av en evalueringskomite bestående av interne og eksterne 

fagpersoner.  

Kontrakt for samspill ble signert Januar 2018. Samspillet med entreprenør, arkitekt, 

landskapsarkitekt, byggherre og bruker er gjennomført våren 2018. Dette har ledet frem til et 

omforent forprosjekt som ligger til grunn for denne politiske sak. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Arbeidet med forprosjektet i samspillsfasen har tatt utgangspunkt i vinnerforslaget fra Tronrud 

Bygg as og L2 Arkitekter.  

 

I samme tidsrom ble Tronrud Bygg as kjøpt opp.  

Videre i saksfremlegget er derfor totalentreprenøren navngitt BetonmastHæhre Ringerike as. 

 

Det er i samspillsfasen etablert et team hos BetonmastHæhre Ringerike as. I tillegg til de 

overfor nevnte består dette teamet også av landskapsarkitekt, rådgivere og utførende for alle 

aktuelle fag. 

 

På byggherresiden har brukere, forvaltning, drift, teknisk koordinator, prosjektleder fra P7 

Prosjekt og prosjektansvarlig for Ringerike kommune deltatt aktivt. Prosjektleder og 

prosjektansvarlig har rapportert til styringsgruppen. 

 

Hensikten med samspillsfasen er å ende opp i et omforent forprosjekt basert på vinnerforslaget. 

Dette omfatter planløsning, tekniske løsninger, utomhus områder, miljøkrav, økonomi og 

SHA-forhold. Til grunn for dette arbeidet ligger til enhver tid gjeldende regler og standarder 

samt kommunens spesielle krav, herunder Klima og Miljøplan. Evalueringskomiteens innspill 

samt elever og brukernes egne ønsker til forbedringer av bygget er også lagt til grunn. 

 

Rom og funksjonsprogrammet og teknisk program som ble utarbeidet høsten 2017 har vært 

førende dokumenter for utforming av skole og uteområder. Disse definerer nødvendige rom og 

arealbehov, samt kvaliteter og innhold på de tekniske løsningene som velges. 

 

Teknisk program og Rom- og funksjonsprogram fremkom begge etter en bred prosess der alle; 

ansatte, barn, eksterne brukere, idrett og kultur, Ringerike handicapråd og andre mulige 

brukere samt kommunens forvaltning, drift og IT avdeling var invitert til å komme med 

innspill. Disse innspillene ble vurdert og evaluert og tatt inn i prosjektet i den grad de lar seg 

realisere innenfor prosjektets økonomiske rammer. 

 

Brukerkoordinator og brukere har hele tiden i forprosjektet deltatt aktivt for å tilpasse de 

enkelte avdelinger best mulig i forhold til sine behov. 
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Viktige beslutninger og valg rundt tekniske løsninger er tatt i forprosjektet. Det er arbeidet 

mye med soneinndeling og adkomstløsninger knyttet til dette, med tanke på å gjøre bygget 

godt egnet for utleie til idrett, kultur og andre lag og foreninger utenfor skolens brukstid.  

 

Det er også jobbet mye med passive miljøtiltak for å redusere energibehovet så mye som mulig 

i det nye bygget. 

 

Det er avklart at oppvarming av skolebygget med flerbrukshallen skal basere seg på leveranse 

fra fjernvarme. 

 

Hele prosjektet miljø klassifiseres i BREEAM. Egen BREEAM koordinator og revisor står for 

dette arbeidet. 

 

Det er foretatt kvalitetssikring av løsninger, tegninger og beskrivelser fortløpende i 

samspillsfasen. Det har i hele prosessen vært bred deltagelse fra byggherre, entreprenør og 

rådgivere. 

 

Forprosjektet som er vedlagt herværende sak danner grunnlaget for den totalentreprise-

kontrakt som skal skrives med BetonmastHæhre Ringerike as for gjennomføring av prosjektet. 

Grunnlaget består av en omforent beskrivelse samt tegninger av skolen, idrettshallen og 

utomhusområdet. 

 

Fremdriftsplan forutsetter oppstart riving 25.Juni og oppstart grunn og fundament ca. 01. 

september 2018. Ferdigstillelse av prosjektet 01. mars 2020 og overdragelse til byggherre 01. 

Juni og oppstart for skolen 01. August 2020. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Sak 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler ble enstemmig vedtatt som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret 22.05.2018. 

 

Det er en avgjørende forutsetning for fremdriften i dette prosjektet at ny reguleringsplan  

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler, vedtas i kommunestyrets møte 28.06.2018. 

Rammesøknad og IG vil ikke kunne gis uten godkjent reguleringsplan, noe som vil få 

betydelige konsekvenser for fremdrift og økonomi i prosjektet. 

 

 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Kontraktsforhold: 

 

Det er 12.01.2018 inngått avtale med BetonmastHæhre Ringerike as om samspill i 

utviklingsfasen. Dette arbeidet er avsluttet med et omforent forprosjekt. 
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Rådmannen vil inngå en NS8407(totalentreprise) kontrakt med BetonmastHæhre Ringerike as 

for gjennomføring av bygget iht. forprosjektet ved positivt vedtak. 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Skolestruktur – Fremtidig skolestruktur i Ringerike kommune  

Kommunestyret: 30.10.2008. Arkivsaknr:05/86 Sak: 135/08 

  

 

Økonomiske forhold 

 

I hht Ringerike kommunes økonomiplan for perioden 2018-2021 er det avsatt 323 mill. kr. I 

tillegg er det i perioden 2016-2017 brukt 27 mill. kr. Totalt avsatt 350 mill. kr inkl. mva. 

 

I dette ligger det inne 30 mill. kr for kjøp og leie av midlertidige lokaler. 

 

Selv om man nå har fått en økning i totalsum pga. endringer i samspillsfasen burde avsetning til 

forventet tillegg og risiko være nok til å lande prosjektet innenfor gitt ramme på 350 millioner 

kroner inkl. mva.  

 

Med en forventet totalkostnad på 320 mill. for ny skole og idrettshall, gir dette en 

kvadratmeterpris på kr. 35.200,- inkl. mva. 

 

Slik prosjektet nå foreligger utgjør forventet tillegg og reserver noe mindre enn i en normal 

totalentreprise. Dette kan forsvares ved den grundige gjennomgangen som er gjort i 

samspillsfasen, der begge parter er omforent om hva som skal bygges og til hvilken kvalitet. 

Dette vil bli kontraktsfestet ved inngåelse av kontrakt for gjennomføringsfasen, og risikoen i 

prosjektet er således redusert. 

 

Kostnader som pålegges prosjektet i skoleveisanalyse knyttet til trygg skolevei, er ikke en del 

av dette estimatet.  

Skoleveisanalyse med «rekkefølgebestemmelser» vil angi infrastrukturtiltak som utløses av 

skoleprosjektet. Disse er ikke kostnadsberegnet.  

Rådmannen vil derfor fremme egen sak om finansiering av infrastruktur som utløses av 

skolebygget. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannens vurdering er at forprosjektet er gjennomført i henhold til det kommunestyret har 

besluttet og den bestilling som administrasjonen har fått. Forprosjektet som er utført omfatter 

en komplett leveranse av Ny Ullerål skole for inntil 600 elever. Skolen omfatter også en 
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idrettshall og et utomhusanlegg. De tekniske løsninger som er valgt tilfredsstiller miljø og 

klimaplan og for øvrig gjeldende normer og krav angitt i forprosjektbeskrivelsen. 

 

Brukere og driftere av skolen har i stor grad vært involvert i utvikling og beslutninger rundt 

skolens utforming, noe som rådmannen mener styrker konseptet. 

 

Rådmannen mener at skolen kan bygges innenfor den vedtatte rammen på 341 Mill NOK inkl. 

mva. 

 

Rådmannens forslag til vedtak er at Ny Ullerål skole og Idrettshall vedtas bygget innenfor et 

budsjett på 341 Mill NOK inkl. mva., slik som vedlagte forprosjekt viser. 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

- Forprosjektbeskrivelse 
- Planer snitt og fasader 
- Situasjonsplan 
- Arealoversikt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arne Andersen 
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Arkivsaksnr.: 18/1336-3   Arkiv: A20  

 

Steinsfjorden Montessoriskole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fraråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten 

med ungdomstrinn. 

 

  

 

Sammendrag 

Steinsfjorden Montessoriskole SA har søkt Utdanningsdirektoratet om utvidelse av 

virksomheten 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 er 

10.07.18. 

 

Saksutredning 

Steinsfjorden Montesssoriskole SA driver grunnskole på barnetrinnet (1. – 7. trinn) i Åsa i 

lokalene nedlagte Vegård skole holdt til. De har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den 

vil omfatte hele grunnskolen (1. – 10. trinn). 

Skolen er godkjent for 84 elever på barnetrinnet, men har inneværende skoleår 30 elever. 

 

Kommunestyret i Ringerike vedtok i en uttalelse tidligere i år at Ringerike kommune ikke 

hadde innvendinger til utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike 

Montessoriskole på Ask. 

 

De to montessoriskolene i Ringerike kommune er små med relativt få elever. Ringerike 

kommune ser det som positivt at de som har valgt montessoripedagogikk på barnerinnet, får 

fullføre grunnskolen ved en skole der denne pedagogikken blir brukt. 

 

På ungdomtrinnet stilles det store krav til fagkompetente lærere for å gi elevene det tilbudet de 

har krav på. Små enheter har få lærere og vil ha utfordringer med å ha kompetente 

medarbeidere innenfor de ulike fagene i samsvar med kravene i opplæringsloven, friskoleloven 

og aktuelle forskrifter. 
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Opprettelse av flere enheter og i denne saken flere ungdomstrinn, vil og påvirke andre kommunale 

tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT. 

 

Som vertskommune mener Ringerike kommune det er tilstrekkelig med ett slikt tilbud på 

ungdomstrinnet i kommunen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om en utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Steinsfjorden Montessoriskole 

SA ikke vil påvirke skolestrukturen i Ringerike kommune i særlig grad, fraråder rådmannen at 

det gis tillatelse til omsøkt utvidelse av faglige og pedagogiske grunner. 

 

 

 

Vedlegg: Anmodning om uttalelse til Utdanningsdirektoratet med vedlegg. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/4444-18   Arkiv: A20  

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

96/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune vedtok sist i 2007 kommunal forskrift til ordensreglement for 

grunnskolene. Denne forskriften har vært en overbygning; - hver skole har hatt sitt lokale 

reglement i tillegg. 

Etter en vurdering av eksisterende ordensreglement, avgjorde kommunalsjef for oppvekst og 

kultur at reglementet skulle fornyes eller lages på nytt. Arbeidsgruppe under ledelse av 

kommuneadvokat Rune Erstad ble nedsatt. Arbeidet startet i november 2017.  

Arbeidsgruppas forslag til ny forskrift til ordensreglement var ferdig til å bli sendt ut på høring 

medio februar 2018, med høringsfrist 20.04.18. 

 

Det kom 9 høringsuttalelser. 

I forslag til kommunal forskrift om ordensreglement fir grunnskolene i Ringerike er flere av 

høringsuttalelsene hensyntatt. 

 

Beskrivelse av saken 

Det kom uttalelser fra: 

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole, Tyristrand skole, Vang skole, Ullerål skole, 

Kirkeskolen, Hønefoss skole, Eikli skole, Sokna skole og fra Utdanningsforbundet på 

Ringerike. Flere av uttalelsene dreide seg om utvendig kontroll. Ansatte ved en skole har ikke 

lov til å undersøke, lete etter gjenstander, i en elevs skolesekk lommer eller klær; dette er 

utvendig kontroll. 
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Utdanningsforbundet stiller spørsmål vedrørende utvendig kontroll, og påpeker at prinsippene i 

Opplæringsloven må følges ved bortvisning. 

 

Den nedsatte arbeidsgruppa har vurdert høringsuttalelsene, og tatt hensyn til flere av 

innspillene i forslag til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Ringerike kommune 

som behandles politisk i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Ordensreglene skal ha status som en kommunal forskrift, fra opplæringsloven § 9A-10 

Ordensreglement: 

 Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eksisterende kommunale forskrift om ordensreglement for grunnskolene ble vedtatt i 2007. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er bra at kommunens nå får en oppdatert forskrift om ordensreglement for grunnskolene. 

Den enkelte skole forventes å supplere den overordnede kommunale forskriften med lokale 

bestemmelser. 
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Vedlegg 

Forslag til kommunal forskrift om ordensreglement 

Gjeldende ordensreglement fra 2007 

Høringsbrev  

Høringsutkast forskrift om ordensreglement 

Trivsel i Ringeriksskolen 

Høringsuttalelse Eikli skole 

Høringsuttalelse Hønefoss skole 

Høringsuttalelse Hov ungdomsskole 

Høringsuttalelse Kirkeskolen 

Høringsuttalelse Sokna skole 

Høringsuttalelse Tyristrand skole 

Høringsuttalelse Ullerål skole 

Høringsuttalelse Vang skole 

Høringsuttalelse Utdanningsforbundet 

Kontrakt Chrome book– barnetrinnet 

Kontrakt Chrome book– ungdomstrinnet 

Avtale om bruk av internett---- 

Permisjonsreglement for grunnskolene i Ringerike 

Skolefravær – rutiner 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.18 

 

 Tore Isaksen 

 

 Rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/4908-12   Arkiv: K10  

 

Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren 

naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon - FRE16  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

97/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra 

Ringerike kommune.  

2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag 

for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering. 

3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien. 

 

Innledning / bakgrunn 

I brev av 28.04.2016 kunngjorde Samferdselsdepartementet (SD) beslutningen om at 

Helgelandsmolinja skulle legges til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 

(FRE16). I samme brev står: «I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante 

avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og 

jordvern/jordbruk». 

 

Økologisk kompensasjon er fysisk erstatning av tapt verdifull natur etter at avbøtende og 

restaurerende tiltak er gjennomført. Arealer som velges ut til økologisk kompensasjon skal i 

hovedsak sikres gjennom vern etter naturmangfoldloven. 

 

Synneren naturreservat blir berørt av FRE16, og det er derfor nødvendig med grensejustering 

av reservatet. 

 

Det kjøres egen prosess i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 

 

FRE16 som tiltakshaver har utarbeidet en egen kompensasjonsplan. Planen er et vedlegg til 

reguleringsplanen for FRE16 som er på høring. Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) har egne 

føringer fra Klima- og miljøverndepartementet (KLD), og vurderer vernebehovet som omlag 

700 dekar større enn tiltakshaver. 

 

Kommunestyret har 01.02.2018 i sak 5/18 gitt innspill på oppstartsmelding av verneprosess for 

økologisk kompensasjon (vedlegg 2 og 3). 
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Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 03.05.2018 sendt på høring forslag til grenseendring for Synneren 

naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon, se vedlegg 1. KLD har gitt FMBU 

føringer om at verneplanprosessen må kjøres parallelt med reguleringsplanprosessen, slik at det 

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet består 

av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 

 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 

for økologisk kompensasjon. To områder foreslås vernet som egne naturreservater. Dette 

gjelder to åser med kalkskog. De resterende arealene foreslås inkludert i det tidligere foreslåtte 

verneområdet Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Dette er våtmarksområder og 

våtmarkstilknyttede arealer med viktig verdi for Storelvas elveslette. 

 

Alle større arealer med fulldyrket mark er tatt ut av verneforslaget. 

 

Høringsfristen er satt til 28.06.2018. Kommunen har fått utsatt frist på å sende inn protokoll 

fra politisk vedtak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av verneprosess 

for økologisk kompensasjon. 

 

Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at fulldyrket mark ikke lenger er en del av verneforslaget, noe som er i 

tråd med kommunestyrets tidligere vedtak. 

 

Rådmannen kan fortsatt ikke se at noen av de foreslåtte arealer hindrer ønsket utvikling i 

kommunen. Det understrekes igjen mulig fremtidig sykkelvei mellom Prestmoen og 

Busundbrua. Det må settes av tilstrekkelig areal mellom Busund sandtak/Busund nord og 

fylkesveien for å tilrettelegge for etablering av sykkelvei. 

 

Rådmannen viser ellers til kommunestyrets vedtak til høring til oppstartsmelding, samt 

høringsinnspill til reguleringsplan for FRE16. 
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Vedlegg 

1. Høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for 

økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16. 

2. Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av 

verneprosess for økologisk kompensasjon – Protokoll 

3. Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av 

verneprosess for økologisk kompensasjon – Saksfremlegg 

4. Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 – Protokoll 

5. Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 – Saksfremlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandlere: Lisa Helgesson 

    Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 18/1984-1   Arkiv: A20 &14  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

98/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur (HOK) anbefaler, med bakgrunn i den fremlagte 

tilstandsrapporten for 2018, at administrasjonen v/rådmannen ikke innarbeider 

effektiviseringskrav for sektoren Oppvekst ved utarbeidelse av budsjettet for 2019. 

 

2. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning  

 

 

  

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2017 - 2018.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på eller over gjennomsnittet for 

fylket. Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne 

med tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen, men resultatene, spesielt på 10. trinn, viser en 

høyere andel av elever som sier de blir mobbet, enn landsgjennomsnittet. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene var på 39,8 for elevene som 

gikk ut i 2017. Dette er det nest høyeste resultatet i løpet av de siste fem årene. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og har hatt dette 

som fokusområde for kompetanseheving dette skoleår.  

Elevtallet har økt med 147 elever de to siste årene, og det har vært en liten økning i antall årsverk 

det siste året i skolen. 
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Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Elever og lærertetthet: Det har vært en økning med 103 elever inneværende år. Lærertettheten på 

barnetrinnet er 14,0 og på ungdomstrinnet 15,5.  

Læringsmiljø: Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for 

å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever 

mestring, at de har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene en positiv 

tilbakemelding.  

Tallene på mobbing er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi undersøkelsen er endret, men 

tallene ligger over landsgjennomsnittet. Spesielt høyt er tallet for 10. trinn. Det ligger godt over 

landsgjennomsnittet.   

Læringsresultater: For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. 

Resultatene viser at 5. trinn skårer litt under landsgjennomsnittet på både lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn. 8. trinn presterer i år 

på landsgjennomsnittet i lesing, mens 9. trinn presterer på landsgjennomsnittet i årets prøver, lesing 

og regning.. 

Når det gjelder eksamenskarakterer og særlig grunnskolepoeng, ble de i 2017 39,8. Det er godt 

under de nasjonal tallene som er 41,4, men allikevel er det det nest høyeste resultatet i løpet av de 

fem siste årene i Ringeriksskolen.  

Gjennomføring: Når det gjelder gjennomføringen i videregående skole er ikke Fylkeskommunens 

mål om 75% nådd. Fylket har en gjennomføringsgrad på 72,8, og vår region har utfordringer. 

Ringerike har en gjennomføringsgrad på 70,2%. Det er satt i gang et fagsamarbeid mellom 

videregående og ungdomstrinnet. Målet er at en gjennom dette samarbeidet vil kunne bidra til å nå 

målsettingen på 75 %..  

Spesialundervisning: Rapporten viser en liten økning fra i fjor. I Ringerikeskolen er det 8,1% av 

elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved landsgjennomsnittet på 7,9%. Ringerike lå i 

flere år godt over landsgjennomsnittet, men har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende, og 

Læringssenteret for voksne har hatt 126 elever på grunnskoleopplæringen. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det 

er 20 som skal avlegge eksamen i juni 2018. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til minoritetsspråklige 16 – 18 åringer.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2017 – 2020, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 
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Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 96/17.  

 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de bli mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom systematisk kompetanseheving hos personalet, nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper 

og midler til tidlig insats, forventes det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i 

årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene.  

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Arkivsaksnr.: 18/2144-1   Arkiv: 075  

 

Nordisk vennskapsbymøte 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

99/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar rapporten fra Nordisk vennskapsbymøte 2018 til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Det nordiske vennskapsbymøtet for 2018 ble avholdt i Växjö i Sverige 3.-6. mai. Delegasjonen 

fra Ringerike ble ledet av varaordfører Dag Henaug. I tillegg deltok disse fra kommunestyre og 

formannskap: Runar Johansen, Hilde Volmerhaus, Alf Meier, Hans-Petter Åsen, Anne-Marit 

Lillestø og Axel Sjøberg. Fra Foreningen Norden deltok Lena Ròs Màthìasdottir og Hannes 

Pàll Vìglundsson og fra kommuneadministrasjonen Magnar Ågotnes.  

Delegasjoner fra Skagaströnd på Island og fra Lohja i Finland var også på vennskapsbymøtet i 

tillegg til vertskommunen. 

 

I Växjö var det lagt opp et bredt program med orientering om kommunen og distriktet, og med 

besøk i lokale bedrifter og kulturinstitusjoner. Temaet denne gang var integrering, og det ble 

orientert om Växjö sine utfordringer og arbeid på dette området. Blant annet ble et 

mottakssenter for nyankomne flyktninger ble besøkt. Det ble også IKEA-museet og Huseby 

slott. 

 

Växjö har stor vekst, og et fortsatt fokus på miljø og grønne verdier er en premiss for 

utviklingen. Det bygges nye boligområder og infrastruktur, og halvparten av alle hus som 

bygges er i tre. Nytt rådhus planlegges bygd sammen med ny jernbanestasjon. Innsjøene er 

renset og attraktive rekreasjonsområder.  

 

Delegasjonene orienterte også hverandre om utviklingen i egen kommune, og mange 

problemstillinger ble drøftet både formelt og uformelt mellom delegatene. 

 

Det neste vennskapsbymøtet er planlagt på Ringerike våren 2020. 

Når det gjelder opplegg og tema for neste møte, så var det framme forslag som skole og 

utdanning, eller alternativt nærings- og byutvikling.  På møtet vil det som i Växjö settes av tid 

til orientering og erfaringsdeling innenfor de valgte områdene i tillegg til besøk på aktuelle 

virksomheter. Ringerike kommer med utspill om tema og opplegg senest høsten 2019. 

 



  Sak 99/18 

 

 Side 49 av 52   

 

 
Rådmannens vurdering 

Det nordiske samarbeidet har lange tradisjoner og rådmannen ser positivt på at det 

opprettholdes og fortsetter.  Forutsetningen er at det gis et tydelig innhold ut fra de 

problemsstillinger og tema som valgt. Ringerike har ansvar for det neste møtet, og må avklare 

tema og starte planarbeidet i 2019. 

 

Vedlegg 

Rapport fra nordisk vennskapsbymøte i Växjö, 3.-6. mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 18/2088-2   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - The Rock, Søndre Torv 2 B, 

Hønefoss The Rock Norge AS 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

100/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 The Rock Norge AS org.nr 911 942 08 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for The Rock, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss  

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

 Steffen Skavdal f. 6.11.1973 godkjennes som styrer av bevillingen og Bujar Ismajili f. 

15.11.1982 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 

 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling i lokaler i City-gården. Det har tidligere vært 

kafedrift i lokalene. 

Konseptet for driften er kafe, bar og selskapslokale. Det søkes om uteservering som tilsvarer 

utseende på City Fusion, som er en restaurant som ligger i nabolokalet. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Skatt Sør hadde negativ merknad til søker. Bevillingshaver 

har gjort opp restansen, og det er bekreftet at søker ikke har uoppgjorte forpliktelser i forhold 

til skatte- og avgiftslovgivningen. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Konseptbeskrivelsen sier:  

Her er vi ute etter å skape et hyggelig sted med muligheter for: god musikk, quiz, små 

konserter, stand up og foredrag. Vi har kjøpt inn utstyr så det bare er å plugge seg inn på 

scenen og spille.  

Jeg tar med meg det jeg har lært som barsjef på Sundvolden hotel og driver av The Rock i 

snart 7 år og vil prøve å fylle et tomrom i byen her. Det vil si et sted for de over 20 år der 

man kan gå ut og få noe godt å drikke, helst servert ved bordet. S kan man bruke kvelden på å 

snakke med venner istedenfor i bar kø. At man har musikk med et lydnivå som gjør at man 
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faktisk kan både prate og høre sine favoritter. Vi har spilt ønskelåter hele tiden i Stabells 

gate. Det er noe vi vil fortsette med. Jeg håper i løpet av sommeren å ha plass shuffleboard 

og dart. Dett er morsomme aktiviteter som flere kan gjøre sammen. Jeg legger også til rette 

for at det skal være mulig for grupper på 5 – 50 personer skal kunne bestille mat før/etter 

revy/show/konserter på Gledeshuset og Kultursenteret. Her er det snakk om 

spekemat/koldtbord/tapas. Dette i samarbeid med andre lokale bedrifter innenfor mat. Vi 

jobber mye med hvordan vi skal behandle gjestene på The Rock. Jeg sier til de som står og tar 

i mot gjestene hos oss at de er der som hovmester 99 % og vakt 1 %. De skal sjekke 

legitimasjon og ønske de velkommen. Er de for fulle eller det er noe som skjer så får de 

beskjed om å komme tilbake en annen dag. Dette aksepterer de fleste når de blir fortalt det på 

en bra måte. Den typiske dørvakt lager altfor mye unødig bråk. Vi har kjøpt inn et veldig 

stilig interiør til stedet. Det blir moderne preg med litt lokal historie flettet inn. Gode 

sitteplasser. Mulighet for å tilpasse etter behov. Vi vil bygge en koselig uteservering som går 

rundt hele lokalet. Denne skal bygges helt likt som City Fusion sin uteservering. Det vil gi 

bygget et veldig løft og skape en flott helhet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020 

 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

Skatt Sør hadde merknader om skyldige skatter/avgifter. Disse er nå betalt. Vi har mottatt 

bekreftelse på at bevillingssøker ikke pr dato ikke skylder skatter og avgifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Bevillingssøker innehar i dag serverings- og skjenkebevilling for The Rock i Stabellsgaten. 

Stedet det nå søkes bevilling for har ikke tidligere hatt skjenkebevilling, kun 

serveringsbevilling. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Da bevillingshaver har gjort opp sine restanser, som var av et mindre beløp, anser rådmannen 

det som at bevillingshaver oppfyller kravene til vandel jf. alkohollovens § 1-7 B. Rådmannen 

anbefaler søknaden imøtekommet.  
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Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 4.5 og 29.5.2018 

Uttalese fra skatteoppkrever, mottatt 7.5.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 31.5.2018 

Uttaelse fra Skatt Sør eller regnskapsfører 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  19.06.2018  

Tid:   09:00 

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   

Tilleggsliste 
  

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     
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Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre 

arbeidet med Handlingsprogrammet 2019 – 2022.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/18 Formannskapet 12.06.2018 

101/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Legges frem uten forslag til vedtak. 

 

  

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2018 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 

 

 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 
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Arkivsaksnr.: 18/2282-1   Arkiv: U63 &18  

 

Søknad om uteservering - Salt & Pepper restaurant  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Salt & Pepper restaurant org.nr 987 369 183 gis bevilling for uteservering. 

 Bevillingen gjelder for de arealer innsendte tegninger viser. 

 Bevillingen gjelder frem til 30.9.2012 under forutsetning av at Ringerike kommune v/ 

byggesak til enhver tid har godkjent arealet som uteservering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Bevillingshaver for Salt & Pepper restaurant har søkt om utvidelse av skjenkeareal. Det søkes 

om å etablere uteservering i front av restauranten. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2021 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Ringerike kommune v/ byggesak har godkjent etableringen av uteservering som en 

prøveordning fra og med 1. mai til og med 30. september 2018. Dersom det ikke fremkommer 

negative merknader til uteserveringen i denne perioden vil tillatelsen kunne forlenges/bli 

permanent. En eventuell forlengelse må omsøkes. 

 

Ved å knytte skjenkebevillingen opp mot vedtaket fra byggesakskontoret vil bevillingen 

automatisk bortfalle dersom forlengelse ikke innvilges.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Salt & Pepper restaurant har innehatt serverings- og skjenkebevilling i flere perioder. 



  Sak 102/18 

 

 Side 4 av 4   

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet, under forutsetning av at leieavtale med 

byggesakskontroet til enhver tid er i orden.  

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Delegasjonssak /Ringerike kommune v/ byggesakskontoret) – etablering av uteservering, 

mottatt 12.6.2018 

Tegninger av utearealet det søkes bevilling for, mottatt 12.6.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1857-1   Arkiv:   

 

 

1. Tertialrapport - april 2018  
 

Forslag til vedtak: 

1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering 

 

2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto. 

 

b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per 

måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering: 
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit) 

105008.450403.234 kr 693 000 

109900.450403.234 kr   98 000 

 

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000 

101000.500020.222 kr 605 000 (kredit) 

109000.500020.222 kr   60 000 (kredit) 

109900.500020.222 kr   95 000 (kredit) 

101000.200104.120 kr 605 000  

109000.200104.120 kr   60 000 

109900.200104.120 kr   95 000 

 

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018: 

 
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026 

Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.222.10026 debet kr 287 593 

023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593 

 

b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er 

ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt. 

Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik: 

023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549 

023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549 



- 

 

c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.253.10016 debet kr 161 006 

023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006 

 

d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021 

Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018: 

023000.657000.261.10021 debet kr 579 694 

023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694 

 

e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og brannvarsling 

i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån: 

047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån) 

 

f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser 

på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og 

mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette: 

091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F) 

077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F) 

023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F) 

023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F) 

023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F) 

023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L) 

023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L) 

 

g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill. 

Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill. 

Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill. 

 

4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden 

0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til 

bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av 

eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med: 

 «Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale 

årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving 

og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk 

av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved 

revisjon/evaluering av eksisterende avtaler». 

 



- 

5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå ny leieavtale for leie av 6 888 m2 

BTA i Storgaten 11-13 for 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696,- som vil si kr 967,- pr 

m2 BTA. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Tertialrapporten skal gi status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den inneholder 

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, statusrapport på alle 

kommunale mål beskrevet i Handlingsprogram 2018 – 2021, verbalforslag 2016, 2017 og 2018 

og status på vedtak fra kommunestyret som følges opp av rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom 

året. Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor 

har for å gjennomføre tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes. 

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli 

redusert til 22,6 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er 

dette 0,9 %.  

 

Kommunens samlede sykefravær har økt noe de første månedene i år, sammenlignet med 

samme tid i fjor. 1.kvartal 2018 var samlet fravær 10,6 % -  mot 9,6 % i 1. kvartal 2017.  

Det er langtidsfraværet som har økt mest, men også det egenmeldt fraværet har økt noe. 

Korttidsfraværet har gått litt ned. 

Målingene pr. sektor viser at det samlede sykefraværet har gått ned på Kultur. Helse og Skole 

ligger på samme nivå som i fjor. Spesielle tiltak barn og unge, Samfunn, Barnehager samt 

Administrasjon og fellesutgifter har hatt en relativt stor økning i fraværet. Trolig kan dette 

skyldes at influensaen slo hardt til på Ringerike i 2018.  

Utvikling av de ulike typer fravær innenfor hver sektor er nærmere spesifisert i eget avsnittet 

om sykefravær. 

 

 



- 

Økonomiske forhold 

 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige

Rammeområdene pr april 2107 hittil 2018 hittil 2018 hittil 2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -4 475 1 660 57 883 56 223 1 157 0 -1 157 -19 107

Folkevalgte og revisjon 2 368 2 221 3 510 1 289 10 787 10 307 -480 -5 % 0

Administrasjon og fellestjenster 43 014 40 717 42 680 1 963 117 563 119 063 1 500 1 % 0

Barnehage 61 137 61 357 62 588 1 231 179 049 178 249 -800 0 % -1 278

Grunnskole 97 490 113 498 107 807 -5 691 296 354 293 854 -2 500 -1 % -1 000

Spesielle tiltak barn og unge 52 972 53 524 54 882 1 358 160 121 155 622 -4 500 -3 % -3 000

Kulturtjenesten 11 244 8 359 9 939 1 579 26 505 28 905 2 400 8 % 17

Helse og omsorg 206 823 213 088 229 285 16 197 616 985 610 485 -6 500 -1 % -5 861

Samfunn 46 230 46 084 42 353 -3 731 95 342 89 342 -6 000 -7 % -7 000

Avsetninger, overføringer -27 962 -33 254 2 291 35 545 3 522 6 522 3 000 46 % 0

Skatt og rammetilskudd -529 395 -541 110 -544 337 -3 227 -1 637 934 -1 633 012 4 922 0 % -978

Finans 31 604 37 176 46 886 9 711 132 862 140 662 7 800 6 % -7  
 

Barnehage: 

Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 0,8 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte 

pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. Regjeringen 

innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018. Det er samtidig enighet om et 

øremerket tilskudd på 100 millioner kroner i 2018. For de kommunale barnehagene i Ringerike 

vil dette utgjøre om lag 200 000 kr. Dette er ikke tatt med i prognosen for sektoren da 

finansieringsforslaget ikke er endelig vedtatt.  

  

Grunnskole: 

I 2018 gjøres det flere tiltak for å redusere kostnader knyttet til læringssenteret. Blant annet vil 

kveldsundervisning utgå, og bemanning reduseres fra høsten 2018. Beregninger viser at det 

allikevel ligger an til et overforbruk på om lag 2,5 millioner kroner, også på grunn av at det går 

mer penger til introlønn enn budsjettert.  

Det er utfordringer i flere enheter på sektoren og enkelte skoler har planlagt tiltak som 

iverksettes fra høsten av. Det er også knyttet noe usikkerhet rundt pensjonsutgiftene samt 

refusjoner til og fra andre kommuner, men foreløpig holdes prognosen her som budsjettert. 

 

Spesielle tiltak barn og unge: 

Her er det forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren. Enheten Austjord 

avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak på om lag 

3 mill kroner. Det forventes i tillegg et merforbruk på 1,5 million kroner for økte kostnader 

knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem. Ringerike sin andel i barnevernvakten er 

ført i prognosen og medfører dermed en merkostnad på om lag 400 000 kr i sektoren. 

 

Helse og omsorg: 

Det meldes om et merforbruk på 6,5 mill.kr for sektoren. Det er en viss grad av usikkerhet 

knyttet til prognosen. Det gjelder spesielt innsparingspotensialet ved å ta hjem kjøpte plasser, 

effekten av iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, effekten av ny organisering i 

hjemmetjenesten i Hønefoss og utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. 

 

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss. Det er opprettet en ny enhet 

med ny turnus, og det er for tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Med bakgrunn i 

lønnsforbruk de 4 første månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill.kroner. Det 

er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med 



- 

hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i 

tjenester til hjemmeboende.  

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Etter fire 

måneders drift har utviklingen i utbetaling likhetstrekk med tilsvarende periode i 2017. Det er 

forventet at ca.100 flyktninger avslutter introduksjonsordningen, og dersom noen av disse står 

uten jobb, vil de mest sannsynlig komme igjen som sosialhjelpsmottakere. Det blir imidlertid 

igangsatt en prosess for å arbeide tettere med tiltak innenfor denne gruppen av potensielle 

sosialhjelpsmottakere. Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. 

Dette er et tiltak som kan redusere utbetalingen.  

Det er planlagt å ta hjem brukere kommunen kjøper plass til i privat institusjoner/bofellesskap. 

Det tar lengre tid enn planlagt, og etter hvert som tiden går blir besparelsen i inneværende år 

mindre. 

 

Samfunn: 

Her meldes det et avvik på 6 mill. kroner i merforbruk i prognosen totalt for sektoren for 2018. 

Kostnader til energi vil økte med over 3 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes økte 

energipriser og kaldere vinter enn tidligere år.  

Kostnader til snøbrøyting har økt betraktelig som følge av mer snøfall enn tidligere år. Det ser 

pr i dag ikke ut til at det er mulig å holde budsjettet for året selv med stram drift resten av året. 

Det er stort fokus på kostnadsbesparende tiltak. 

 

 

Andre forhold 

Tertialrapportens forslag til vedtak har ingen økonomiske konsekvenser samlet sett, men det 

foreslås budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet som er av teknisk karakter. 

Følgende saker er satt opp i forslag til vedtak, for justeringer i driftsbudsjettene: 

 

Punkt 2a: Det foreslås at ordfører får kr 100.000 til disposisjon til utgifter i forbindelse med 

representasjon. Økningen av budsjettet for ordfører foreslås tatt fra Formannskapets 

disposisjonskonto. 

Punkt 2b: Rådmannen besluttet sent i 2017 å øke timesatsen for støttekontakter. Dette ble ikke 

lagt inn i forslag til budsjett for 2018. Midler til denne økningen flyttes fra  

Avsetninger til sektor Helse og omsorg. 

Punkt 2c: Rådmannen har besluttet å samle innkjøpskompetansen sentralt i kommunen, og 

midlene til stilling som innkjøpsrådgiver i Teknisk forvaltning flyttes derfor fra sektor Samfunn 

til sektor Administrasjon. 

 

Sak 23/18 Kjøp av eiendom – Hensmoveien 19 fra Menova AS – 30 mill. kroner. 

Rådmannen har gjennomført analyse av forventet låneopptak i 2018, og ser at noen av 

investeringsprosjektene vil få lavere kostnader i 2018. Det betyr at vi ikke har behov for å øke 

vedtatt låneramme, og kan kjøpe Hensmoveien 19 fra Menova AS innenfor vedtatte 

låneramme. 

 

Sak 30/18 Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn: Budsjettjusteringer som følge av 

kostnadene for å opparbeide og drifte ladepunktene innarbeides i 2. tertialrapport 2018.  

 

Sak 39/18 Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg – Tyristrand kirke. Tilskudd til 

brannsikring av Tyristrand kirke til Ringerike kirkelige fellesråd på 1,96 mill. kroner kan 



- 

lånefinansieres. Tidligere nevnte analyse av investeringsprosjektene innebærer at det er rom for 

dette tilskuddet innenfor vedtatte låneramme for 2018. 

 

Påslag for overheadkostnader i samarbeidsavtaler med andre 

I forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsavtale for Vannområdekoordinator, ser vi at 

vedtak i kommunestyresak 6/13 om påslag av 0,7% for overheadkostnader ikke er i samsvar 

med faktiske kostnader. 

 

Rambøll har på oppdrag for KS i ett FOU-prosjekt i 2013 beregnet hva som er ett godt anslag 

for overheadkostnader i kommunene. I rapporten framkommer det at ved å legge på 50% på 

direkte lønn (årslønn) får man ett riktig bilde av hva som er overheadkostnader. 

 

Rådmannen ønsker å benytte denne satsen ved utarbeidelse av nye samarbeidsavtaler og ved 

revidering/evaluering av allerede inngåtte samarbeidsavtaler. 

 

Ny leieavtale for Storgata 11-13 «Familiens hus» 

Som følge av at Miljø og Areal flyttet fra Storgata 11-13 til Fossveien, ble det mulig å flytte 

PPT fra Osloveien 1 (rådhuset) til Storgata 11-13. 

 

I forbindelse med flyttingen gjøres det tilpasninger, som gårdeeier står for. Kostnadene som 

følge av disse tilpasningene gir høyere husleie, og det er forhandlet fram en ny leieavtale. Notat 

om prosessen og resultatene av denne er vedlagt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen arbeider med å dekke opp merforbruket innenfor de eksisterende budsjettene for 

de sektorene som rapporterer om merforbruk i prognosen. Det er derfor ikke foretatt 

budsjettjustering av sektorenes driftsbudsjetter. I tillegg er det gjennomført analyser av 

inntekter og kostnader på sentrale områder, og i prognosene for disse områdene er 

merinntekter og reduserte kostnader tatt med. 

 

Kommunens skatteinntekter er per 30. april som budsjettert. For landet for øvrig er 

skatteinngangen høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Skatteinngangen for 2018 er i 

RNB satt ned til vekst på 1%. Anslått pris- og lønnsvekst i RNB er opprettholdt på 2,6%, selv 

om lønnsvekstanslaget er nedjustert til 2,8% - årsaken er høyere prisvekst, spesielt på energi. 

 

Frie inntekter vil i 2018 ha en nedgang siden ekstraordinære skatteinntekter fra 2017 ikke 

videreføres, samt at skatteanslaget nedjusteres som følge av lavere lønnsvekst enn forventet i 

Statsbudsjettet for 2018.   

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1.tertialrapport per april 2018 

Status vedtak i kommunestret 2014-2018 som krever oppfølging 

Status mål i Handlingsprogrammet 2018-2021 

Leiekontrakt Storgata 11-13 



- 

Status verbalforslag 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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1. Innledning
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år, og gjennom
årsprognosen si noe om forventet økonomisk re sultat for dette driftsåret. Rapporten skal også gi noe
mer utfyllende kommentarer fra de ulike drifts områdene, investeringsprosjekter og målene som er
definert i kommunens Handlingsprogram.

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til de økonomiske prognosen e .

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 201 8 som vise r et mer forbruk i
forhold til budsjett på 1,2 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom året. Rådmannen vil
sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor har for å gjennomføre
tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes.

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
31 ,2 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 1,26 %.

3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

B arnehage
Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 0,8 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte
p edagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. I de kommunale
barnehagene vil det være et behov for 5 nye pedagogiske ledere/barnehagelærere, med
utgangspunkt i de barnegruppene det er planlagt for høsten 2018. Normen trer i kraft 1. august og
har dermed kun en konsekvens for høsthalvåret i 2018.
Regje ringen innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018. Det er samtidig enighet om
et øremerket tilskudd på 100 millioner kroner i 2018. For de kommunale barnehagene i Ringerike vil
dette utgjøre om lag 200 000 kr. Dette er ikke tatt med i prognos en for sektoren da
finansieringsforslaget ikke er endelig vedtatt.
Barnehagene drifter innenfor budsjetterte rammer.
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Grunnskole
I 2018 gjøres det flere tiltak for å redusere kostnader knyttet til læringssenteret. Blant annet vil
kveldsundervisning utgå, og bemanning reduseres fra høsten 2018. Beregninger viser at det allikevel
ligger an til et overforbruk på om lag 2,5 millioner kroner, også på grunn av at det går mer penger til
introlønn enn budsjettert.

Det er utfordringer i flere enheter på sektoren og enkelte skoler har planlagt tiltak som iverksettes
fra høsten av. Det er også knyttet noe usikkerhet rundt pensjonsutgiftene samt refusjoner til og fra
andre kommuner, men foreløpig holdes prognosen som budsjettert.

Spesielle tiltak barn og unge
Det er forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren.
Enheten Austjord avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak
p å om lag 3 mill ioner kroner. Det forventes også et merforbruk på 1,5 million kroner for økte
ko stnader knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem. Merkostnaden i 2018 er beregnet
med bakgrunn av antallet oppdragstakere i 2017, og det vil derfor være noe usikkerhet i prognosen
som er satt i 2018. Ringerike sin andel i barnevernvakten er ført i prognosen og medfører dermed en
merkostnad på om lag 400 000 kr i sektoren.

Helse og omsorg
Helse og omsorg melder om et merforbruk på 6,5 mill.kr. Det er en viss grad av usikkerhet knyttet til
prognosen. Det gjelder spesielt innsparingspotensialet ve d å ta hjem kjøpte plasser, effekten av
iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, effekten av ny organisering i hjemmetjenesten i Hønefoss
og utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønef oss. Ny enhet har ny turnus, og det er
for tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Med bakgrunn i lønnsforbruk de 4 første
månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill. kr oner . Turnusen har noe høyere
grunnbemanning med dertil reduksjon i budsjettmidler til variabel lønn. Opprettelse av team, høyere
stillingsprosent og mer fagdekning er vektlagt.

Det er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med
hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i tjenester
til hjemmeboende.

D et er risiko for at ø konomisk sosialhjelp vil g å utover budsjetterte rammer. Etter fire m å neders drift
har utviklingen i utbetaling likhetstrekk med tilsvarende periode i 2017. I 2017 ble merforbruket i
økonomisk sosialhjelp 7,5 mill.kr. Det er hittil i underkant av 4 mill.kr. per m å ne d i gjennoms nitt i
sosialhjelps utbetaling. Dette er normalt fire krevende m å neder i forhold til sosialhjelpsutbetaling, og
det er h å p om at gjennomsnittet for å ret blir lavere. I tillegg er det forventet at ca.100 flyktninger
avslutter introduksjonsordningen, og derso m noen av disse står uten jobb, vil de mest sannsynlig
komme igjen som sosialhjelpsmottakere. Det blir imidlertid igangsatt en prosess for å arbeide tettere
med tiltak innenfor denne gruppen av potensielle sosialhjelpsmottakere. Det positive er at antall
s osialhjelpsmottakere hadde en mindre reduksjon i løpet av 2017, noe som kan vises i redusert
utbetaling. Det er bidrag til bolig som er den største delen av økonomisk sosialhjelp.
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Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. Det er også et tiltak som kan
redusere utbetalingen. K OSTRA - tall viser at mottakere av sosialhjelp i Ringerike får stønad over
forholdsvis lang tid. Sosialhjelp er ment å være en midlertidig løsning mot en mer permanent
ordning. Det prioriteres å få de som ha r gått lengst på sosialhjelp over på andre ordninger. Dette er
et prioritert arbeid i NAV Ringerike.

I merforbruket er det også k ostnader som tilh ø rer 2017 p å til sammen 1,5 mill. kroner . Det gjelder
oppgj ø r til Oslo kommune for en brukers opphold p å H ø ne n g å rd i 2014. Det har v æ rt et omstridt
krav, men det ble enighet h ø sten 2017 og Ringerike kommune ble den betalende part. Helse og
omsorg har mange leasingbiler, og hovedavtalen er at de m å byttes ut etter 3 å r. Det var flere som
skulle byttes ut p å slutt en av 2017, men det ble ikke gjort f ø r i 2018. Ved innlevering m å skader
repareres, og til sammen ble det vesentlige utgifter. Til sist var det Drammen sykehus som var seine
med å sende faktura for overliggere i 2017, og fakturaen ble regnskapsf ø rt i 2018.

Det forventes økte inntekter fra refusjon for ressurskrevende tjenester som veier opp for noe av
utgiftene som går utover budsjett . Det blir også satt i gang et arbeid for å kvalitetssikre refusjonen
kommunen får for ressurskrevende tjenester, slik at kom munen er sikker på at den får det
rettmessige beløpet. For å redusere utgiftene i sektoren er det planlagt å ta hjem brukere kommunen
kjøper plass til i private institusjoner/bofellesskap. D et jobbes med saken , men det tar lengre tid enn
planlagt, og etter hvert som tiden går blir besparelsen i inneværende år mindre.

Samfunn
Samfunn melder et avvik på 6 mill kroner i merforbruk og prognose totalt for sektoren ut 2018.

Alle enheter med unntak av Teknisk forvaltning (TF) melder prognose r tilnærmet i samsvar med
budsjett. På TF er hovedutfordringene ekstra høye utgifter til brøyting i starten av 2018, og høyere
utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje) , samt for høye utgifter til kjøp av
tjenester.

Kostnader til varme og strøm vil økte m ed over 3 mill . kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes økte
energi - priser og en kald vinter i 2018.
Kostander til snøbrøyting har økt betraktelig som følge av mer snøfall enn tidligere år. Det ser pr i dag
ikke ut til at det er mulig å holde budsjettet for året selv med minimumsdrift resten av året.

Det er stor fokus på kostnadsbesparende tiltak, o g det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger.

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under ett i rapporteringsoversikten, slik at disse
ikke skal blandes med ordinær drift ved rapportering . I rapportering pr 1. ter t ial , er prognosen satt til
den prognosen vi utarbeidet til etterberegning for 2017 .

Avsetninger, overføringer
Kostnader til pensjoner er stramt budsjettert, og vi vil først i august ha beregninger fra KLP som gir
oss gode prognoser for 2018, vi vil da også ha kjennskap til om lavere lønnsvekst vil gi redusert
reguleringspremie .

KLP hadde ett godt år i 2017, og fordeler 25 mill. kroner til Ringerike kommune av dette overskudde t.
I forhold til budsjett, er dette 19 mill. kroner mer, men påvirker ikke kostnadene, kun likviditet en.
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Med høyere strømpriser og større volum, vil konsesjonsin ntektene fra Ringerikskraft øke med 1 mill.
kroner .

Skatt og rammetilskudd
Rammetilskuddet for 2018 er 1,3 mil l. kroner høyere enn opprinnelig budsjettert.

Siste avregning av inntektsutjevning for 2017 ble bokført i 2018, dette utgjør 2,6 mill. kroner .

Ringerike kommune vil også i år søke fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler, og vi
forvente r å få skjønnsmidler på samme nivå som tidligere år.

Skatteinngangen for 2018 så langt er i henhold til budsjett, men Ringerike kommune har lavere vekst
i skatteinngangen enn landet for øvrig. I RNB er veksten i skatteinngang en redusert til 1% med
begrunne lse med lavere lønnsvekst enn hva som ble forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Det er svært
stor usikkerhet rundt hvordan skatteinngangen vil utvikle seg resten av 2018 , og vi ønsker derfor ikke
å si noe om hvordan skatteinngangen for 2018 vil bli.

Finans
Prognosen viser 7,8 mill . kroner i positiv t avvik i forhold til budsjett. Budsjetterte avdragsutgifter
ligger høyere enn minimumsavdrags - nivået i 2018 og prognosen på låneavdrag settes derfor noe
ned. Når det gjelder renteutgiftene, vil disse bli litt lav ere enn budsjettert fordi noen investeringer
viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Samlet reduserte finansutgifter på 6 mill .
kroner. Utbytte fra RingeriksKraft AS er økt med 1,8 mill kroner.

Ved utgangen av april 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 141.216.149. Hittil i år er avkastningen
kr 403. 370 , som tilsvarer 0,31 %.

For øvrig henvises til Finansrapport i egen sak.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018, hvor 2 av disse skal
være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det
bosatt 19 personer. 1 av disse er enslige mindreårige

5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2018 har kommunen
ca. 489 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av april er beløpet ca. 304 mill.
kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen,
driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2018.
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6. Investeringer

Invest eringsregnskap pr 1. tertial 2018 med årsprognose og avvik ift budsjett
Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:
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Prosjektregnskap investeringer pr 1. tertial 201 8
Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som pågår over flere regnskapsår:

Kommentarer til utvalgte prosjekter
Nytt inventar skoler Inventarfornyelse på Vang skole gjennomføres i år.

Ullerål skole med
idrettshall

Forprosjekt ferdig mai 2018.
Totalentreprisekontrakt signeres når endringer samspill er priset.
Politisk behandling BP2 28.06.2018.
Oppstart rivning 28.06.2018.
Prøvedrift gjennomføres mars - juni 2020.
Ny skole skal tas i bruk til skolestart 2020.

Benteru d skole Utomhus oppstart mai 2018
Bygget overtas oktober 2018
Bygget tas i bruk januar 2019



9

R inger ike kommune – 1 . Ter t ia lrapport , apr i l 201 8

Heradsbygda
omsorgssenter

Reguleringsarbeid påbegynt august 2017, pågår
Prosjektering påbegynt november 2017, pågår
Ferdig prosjektering og politisk vedtak BP2 høst 2018
Reguleringsarbeid ferdig høst 2018
Mulig byggestart høst 2018/vinter 2019

Hov vest
omsorgsboliger

Skisseprosjekt startet mars 2018 og sluttføres nå.
Utredning med tanke på bygging i massivtre pågår. Foreløpig vurdering
viser at bygg er egnet og ingen negativ kostnadskonsekvens ved bygging i
massivtre. Vurdering/ presentasjon og massiv tre befaring for
foreldregruppe.
Utredning av blant annet solceller, solfangere, energibrønner og
varmegjenvinning av gråvann.
Planlagt politisk behandling sommer/ høst 2018, med oppstart av
forprosjekt høsten 2018.
Planlagt byggestart mars 2019, med ca. 1 år byggetid. Planlegges samkjørt
med Hov øst med tanke på felles rigg, prosjekteringsgruppe og
prosjektadm.

Hov øst
omsorgsboliger

Skisseprosjekt startet mars 20 18 og sluttføres nå.
Nye planer drøftet med Husbanken som er positive og har ingen
innsigelser.
Pågående prosess med optimalisering av arealer. Potensiale for reduksjon
og besparelser. Avklaringer mot brukergruppe og prosjekteier.
Foreløpig utredning med t anke på massivtre viser at bygget har potensiale
for dette uten negative konsekvenser for tid og kostnader.
Høyt fokus på energi og lave driftskostnader. Utredning med tanke på
lavenergi/ passivhus.
Politisk behandling planlagt sommer/høst 2018.
Forprosjek t planlegges høsten 2018.
Planlagt byggestart mars 2019.
Planlagt ferdigstillelse vår 2020.

Ringerike legevakt
og ambulansesentral

Det har vært nødvendig å justere arealer. Potensiale for ytterligere «areal
effektivisering/ sambruk» (synergi effekter).
Pågående avklaringer omkring drifts - og leieavtaler.
Opprinnelig forespeilet fremdrift var optimistisk i forhold til omfang.
Prosjektering og anskaffelse høsten 2018.
Planlagt byggestart våren 2019.
Planlagt ferdigstillelse sommer 2020.

Brannstasjon Nes i
Ådal

Brannstasjon Nes i Ådal er bygningsmessig ferdig og overlevert Ringerike
kommune 24.01.2018.
Utomhus tomtearbeider utføres i mai 2018.
Ny kommunal kloakkløsning legges forbi brannstasjon 2018.
Det må også graves for fiber tilknytning.

Brannstasjon Sokna Brannstasjon Sokna er bygningsmessig ferdig og overlevert Ringerike
kommune 24.04.2018. Utomhus ferdigstilles mai 2018.
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Nes skole ny
barneskolefløy

Skissestudie startes høst 2018.

Forsterking Hen –
Skårflogan

Hele strekningen er ferdig (Hen - mot Årbogen).
Opsjonsstrekning A er ferdig.
Opsjonsstrekning F (Valderstømoen) ikke iverksatt av kostnadsmessige
grunner.
Prosjektet er ferdig med unntak av noe etterarbeid med grøfterensk og
tilsåing av plen i Nymobakken som må tas denne våren.

Trygg skolevei
Benterud skole

Prosjektering er ferdig.
Avtale med Isachsen anlegg AS som entreprenør er inngått.
Avtale med HR prosjekt AS som byggeleder og SHA - koordinator er inngått.
Alle fem avtaler om grunnerverv i Dronning Åstas gate og Eikliveien er
unders krevet.
Fremdriften er som planlagt med anleggsstart i begynnelsen av mai.

Renseanlegg og
ledningsnett Nes i
Ådal

Anlegg og ledninger er gjennomført og ferdigstilt.
Ett års befaring er utført og stikkledningsoppgjør er ferdigstilt.

Vannverk Nes i Ådal Tre entrepriser;
B01 (bygg), M01 (prosess og elektro) og M02 (automasjon).
Vannverket ble åpnet 1. februar og vann ut på nett 1. mars.
Overtakelse M01 og M02 26.02.2018.
Er i igangkjøringsperioden, ferdig 26.08.2018.
Sluttsak økonomi når sluttoppgjør M01 og M02 er gjennomført.

Ringerike vannverk Nytt anlegg er overtatt, og vann på nett 19. februar.
Ferdigstillelse utomhus og eksisterende anlegg 1. juli.

Overføringsledninger
Åsa – Monserud

Sjøledningsentreprisen og entreprise minirenseanlegg er ferdigstilt.
Åsa vest: Kontrakt underskrevet med Isachsen, avholdt oppstartsmøte,
oppstart graving i mai, ferdig mars 2019
Åsa øst: Prosjektering pågår, planlagt ferdig 2019
Overenskomster og grunnerverv Åsa øst: 1 pumpestasjon kan kuttes ut. 1
foregår for handlinger.

Monserud
renseanlegg

Alle entrepriser er kontrahert.
8 av 10 entrepriser er under utførelse.
Overgang fra bygging til montering.
Prøvedrift februar 2019.
Oppstart mai 2019.
Overtakelse september 2019.

Sanering Nes i Ådal
etappe 2

Geoteknisk undersøkelse ferdigstilt.
Prosjektering vår/sommer 2018.
Oppstart av gravearbeid høsten 2018.
Prosjektet gjennomfører kun hovedledninger. Stikkledninger er ikke del av
prosjektet.

Sanering OV
St.hanshaugen

Startes opp høst 2018.
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7. Sykefravær

Sykefravær 1. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2017

Hele kommunen

Kommunens totale sykefravær 1. kvartal 2018 er 10,6 % - det er en økning på 1 prosentpoeng i fht.
1. kvartal i 2017. Korttidsfraværet (sykemelding 1 - 16 dager) har gått ned med 0,1 prosentpoeng. Det
egenmeldte fraværet har økt med 0,2 prosentpoeng og langtidsfraværet (sykemelding 17 - 365 dager)
har økt med 1 prosentpoeng.

Administrasjon og fellestjenester
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Administrasjon og fellestjenester har et sykefravær 1. kvartal 2018 på 9,2 % - det er en økning 1,2
prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Alle type fravær har hatt en økning. Korttidsfraværet har økt med
0,6 prosentpoeng, det egenmeldte fraværet med 0,6 pro sentpoeng og langtidsfraværet har økt med
0,3 prosentpoeng.

Barnehage sektoren

Barnehage sektorens totale sykefravær 1. kvartal 2018 er 11,7 % - det er en økning på 1,4
prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Korttidsfraværet er uendret. Det egenmeldte fr aværet har økte
med 0,6 prosentpoeng og langtidsfraværet har imidlertid økt med 0,9 prosentpoeng.

Spesielle tiltak barn og unge

Det totale sykefraværet i Spesi elle tiltak barn og unge 1. kvartal 2018 er 12 % - det er en økning på
hele 3,1 prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Langtidsfraværet har økt med hele 2,4 prosentpoeng.
Det egenmeldte fraværet har økt med 0,5 prosentpoeng og korttidsfraværet har økt med 0,2
prosentpoeng.
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Skole

Det samlede sykefraværet i Skolesektoren 1. kvartal 2018 er 8,1 % - det er på samme nivå som 1.
kvartal 2017. Langtidsfraværet har gått ned med 0,4 prosentpoeng. Korttidsfraværet har økt med 0,1
og det egenmeldte fraværet har økt med 0,4 prosentpoeng.

Kultur

Sykefraværet i Kultursektoren 1. kvartal 2018 er 6,9 % - det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng i
forhold til 1. kvartal 2017. Korttidsfraværet har økt med 0,5 prosentpoeng og det egenmeldte
fraværet har økt med 0,7 prosentpoeng. Langtidsfraværet har gått ned med hele 2,1 prosentpoeng.
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Helse og omsorg

Det samlede sykefraværet i Helse og omsorg 1. kvartal 2018 er på samme nivå som 1. kvartal 2017.
Langtidsfraværet har imidlertid økt med 0,9 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet og
korttidsfraværet har gått ned med hhv. 0,1 og 0,8 prosentpoeng.

Samfunn

Det samlede sykefraværet på Samfunn sektoren 1. kvartal 2018 er 9,3 %, og det er en økning på hele
4,1 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal 2017. Det er langtidsfraværet som har økt mest 3,2
prosentpoeng. Korttidsfraværet og det egenmeldte fraværet har også økt, med hhv. 0,6 og 0,3
prosentpoeng.
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8. Bemanning
Tabellen viser antall årsverk 01.04.20 18 sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall årsverk har økt fra 1795 til 1811, det er en økning på 16 årsverk. Antall ansatte har økt med 10
personer . Endringen i antall ansatte er lavere enn endringen i antall årsverk , noe som betyr at det er
nå færre a nsatte som har deltidsstillinger . Antall årsverk med variabel lønn har også gått ned med 5 i
forhold til samme tid i fjor.

Rammeområder
antall

årsverk
antall

årsverk
antall

ansatte
antall

ansatte
01.04.2017 01.04.20 18 0 1.04.2017 01.04.2018

Folkevalgt og revisjon 2 2 2 2
Administrasjon og fellesutgifter 95 120 103 134
Barnehage 162 165 195 195
Grunnskole 434 443 498 504
Spesielle tiltak barn og unge 140 149 192 202
Kulturtjenesten 21 22 30 35
Helse og omsorg 712 690 1001 970
Samfunn 229 220 245 234

1795 1811 2266 2276

Årsverk med variabel lønn 219 214

9. Konsulentkontrakter
I forbindelse med politisk behandling av Handlingsprogram 2017 - 2020 og budsjett 2017 ble det
vedtatt et verbalforslag som innebærer at alle konsulenttjenester med verdi over 500.000 kroner skal
rapporteres i tertialrapportene. De fleste av disse kontrakte ne inngås i forbindelse med
investeringer, men kan også forekomme ved behov for bistand i forhold til driften. I 1. tertial 2018 er
følgende avtaler inngått :

Prosjekt Avtalepart Funksjon Kontraktssum Kommentar
GDPR Atea Prosjektledelse - drift 1.100.000 Etter medgått tid
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetil skudd
samt finans vedtas i tabell 1A.



Vedtak i Kommunestyret 2014 - 201 7 som krever oppfølging

År 2014

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR.
1/14

Vedtak:

Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:

«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark
AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:

1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring
for den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetninger som lå t il grunn for
etableringen av selskapet.

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det
bør foreligge en årlig egenevaluering.»

Rådmannen tar
kontakt med
øvrige eiere for å
gjennomføre
vedtaket.

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI - OG KLIMAPLANEN

PROSJEKT OPPFØLGING

Vedtak:

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av
energi - og klimaplanen tas til orientering.

2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Ny Klima og
miljøsjef er tilsatt,
og starter opp 1.
september 2018.
Rullering av
energi - og
klimaplanen blir
en av hennes
oppgaver.

30.10 133/14 BOLIGSOSIAL HA NDLINGSPLAN 2015 –
2022

Det er gjort e n
organisatorisk



Vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringe rike kommunes
«Boligsosiale handlingsplan 2015 - 2022»,
men med den presisering at det skal søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra
behovet

2. De fem hovedstrategier som er
beskrevet i planen

- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)

- Fra «Leie til Eie»

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på
boevne

- Samarbeid med frivillig

skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor
boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.

3. Ri ngerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingsprogram.

4. Det bes fremmet en sak om bygging og
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglene for fritak av merverdiavgift ved
nybygg er blitt slik at det bare er
kommunen som kan få det.

5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.

6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial handlingsplan.
Utredningen legges fram til politisk
behandling.

justering av
Boligtjenesten

Fra og med 1. mars
er Boligtjenesten
organisatorisk
plassert under
Forvaltningsenheten
hvor Ingunn Camilla
Tangen er
enhetsleder. Denne
enheten har nå to
avdelinger. En
forvaltning av
helsetjenester og en
forval tning av bolig
og husbankens
virkemidler. Tine
Solbakken
konstituert som
avdelingsleder for
boligforvaltning frem
til 1.
september. Stillinge
n lyses ut.

Punkt 5.

Sak 147/17
Evaluering av
Boligsosial
handlingsplan.
Vedtatt KS 5.
desember 2017.

Sak 35/18
Husbankens
kommuneprogram
2018 - 2020.

Handlingsplan og
årlig aktivitetsplan.
Vedtatt av KS april
2018



År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT

Vedtak:

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til
orientering.

2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hvordan
Ringerike interkommunale legevakt skal
organiseres i forhold til arealbeho v,
kapasitet og innhold fra 2020.

3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:

Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes
dekt ved nybygg.

Plassering av legevakten skal ligge i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike
sykehus.

Mu lighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To
alternativer drøftes:

a) Sykehuset bygger, og Ringerike
interkommunale legevakt leier

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier

4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om
mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig - hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter
betinget av sam handlingsrefomen. Dette

Behandlet politisk
4.5.17 i sak

54/17 i
kommunestyret.



for å optimalisere finansieringen og
utnyttelsen av de statlige
investeringstilskudd.

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.

Vedtak:

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.

Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med
evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.

Følgende personer tiltrer utvalget:

Politiske representanter:

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs - og
skjenkebe villinger), Christine Granlund
(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud
(Kristelig Folkeparti).

Representanter fra næringslivet:

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)

Faginstanser:

SLT - koordinator, kommuneoverlege, en
representant fra politiet, og leder av
enheten helse og rus.

Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.

Det står utvalget fritt å innkalle personer
med nødvendig kompetanse i forhold til

Følges opp i 201 8



nå situasjonen, samt å avgjøre behovet for
møter.

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

27.08 104/15

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR
PLANARBEID I HØNEFOSS

Vedtak:

1 - Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss

2 - Det skal gjennomføres en
mulighetsstudie i form av parallelle
arkitektoppdrag

3 - Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

Jobbes med videre
gjennom 2018 og
forventes
ferdigbehandlet i
2019

26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov

Vedtak:

1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.

2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio -
emos jonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksisterende tilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.

4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

Det er i august 2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud fo r barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.

Det bygges en
avdeling for elever
med store og
sammensatte behov
som en del av ny
skole Hønefoss Sør.
Åpnes i januar 2019.

Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.



År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

28.01 2/16

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om
kommunens antikorrupsjonsarbeid.

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
systemer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.

2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i løpet av 2016.

Status på
arbeidet for å
bekjempe
korrupsjon
inkluderes i
kommunens
årsrapport.

Seriøsitetskrav
ble behandlet i
sak 118/17 i
Kommunestyret
5.10.17

31.03 42/16

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vedtak:

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 –
2020 for Ringerike kommune godkjennes.

2. Administrasjonen bes sørge for at det
blir gjennomført effektiv kontroll av salgs -
og skjenkesteder

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk
av rusmidler og rusrelaterte s kader
fremmes i løpet av 2016.

Alkoholpolitisk
handlingsplan ble
godkjent mars 2016.

T iltaksplan ses i
sammenheng med
sak 75/15 – mandat
for utvalg for
rusproblematikk.

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering

Vedtak:

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar en tredobling av
tilskuddet til RU med halvtårs virkning fra
2016. Dette innarbeides i forbindelse med
den politiske behandlingen av 1. tertial.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivå er
innarbeide t i



3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike
kommune til Ringerike Utvikling AS være
på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha dette
driftsgrunnlaget de kommende 3 år.

4. Kommunestyret forutsetter at det
gjøres en grundig evaluering av
måloppnåelsen våren 2019, før en
vurderer videre tilskudd.

5. Eier forventer at det gjennomføres to
eiermøter i året hvor selskapet legger
frem status og fremtidsutsikter.

rådmannens forslag
til budsjett 2017.

Årlig oppfølging i
kommunens
eiermelding.

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike

Vedtak:

1. Felles barnevernsvakt for Midt -
Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker
kommune etableres fra sommeren 2016 i
tråd med saksframstillingen.

2. Barnevernsvakten organiseres som et
interkommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28 - 1 b.

3. Barnevernsvakten etableres som et
prosjekt. Prosjektet evalueres fram til
årsskifte 2018 - 2019, med sikte på
implementering av et eventuelt korrigert
driftskonsept fra 1. januar 2019.

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017 .
Samarbeid mellom 6
kommuner.

Årsrapport 2017
ble lagt fram i KS -
sak 69/18 .

26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom
husbanken, private utbyggere og
kommunen

Vedtak:

Ringerike kommune søker samarbeid med
private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å

Denne oppgaven
ligger i enheten
Boligkontoret
(etablert 01.01.17).



stimulere til økt boligbygging og for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre
vanskeligstilte på boligmarkedet i
kommunen trygge og kvalitativt gode
boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd
med sak s framstillingen.

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd
Idrettsforening , Flerbrukshall - Haugsbygd
Arena

Vedtak:

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.

(Se også sak 129/16)

Samarbeidet
med Haugsbygd
IF fortsetter.

Haugsbygd IF har
utviklet
f orprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
i Haugsbygd .
Midler til
forprosjekt ble
bevilget i KS - sak
60/18.

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde - Planforslag
til 2. gangs behandling

Vedtak:

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med tilhørende
bestemmelser vedtas.

2. Rådmannen retter en forespørsel til
SVV for vurdering av endring av
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingen og Klekken. Forespørsel til SVV er

sendt, og saken er
under utredning der.

30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behov s a nalyse

Vedtak:
Ny utvidet
behovsanalyse vil



1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

2. Videre planlegging av nytt sykehjem,
herunder erstatning for Hønefoss sykehjem
avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se
på muligheter for en mer optimal
utnyttelse av eksisterende og planlagt
bygningsmasse fram til 2020.

bli gjennomført i
2 020

24.11 153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i
Ringerike kommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på
sykehjem i Ringerike kommune tas til
orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en
rullerende aktivitetsplan ved
sykehjemmene, samt en halvårsplan over
varierende aktiviteter. Slike oppsett skal
være tilgjengelig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på
kommunens nettsider.
3. Form annskapet ber rådmannen
redegjøre for status i arbeidet med å
implementere «minimum 1 times aktivitet
for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 2017.

Avholdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonene i
Eldrerådet og
Hovedutvalget våre n
2017.

Egen sak om dette
høsten 2017, sak
17/2124

År 201 7

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

02.02 6/17 Ståstedsanalyse IT
Vedtak:
1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering
for Ringerike kommune -
virksomhetsområde IT» til orientering.
2: Tilstandsvurderingen avdekker at
Ringerike Kommune ikke har et modent
nok forhold til sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikring. Dette kan i stor grad
sees i sammenheng med at ansvar for
sikkerhet i kommunen per i dag ikke er
plassert på et beslutningsmyndig nivå i

Rådmannen har i
forslag til Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanse og
kapasitet innenfor
områdene IT -
sikkerhet og IT -



organisasjonen. Én av konsekvensene er
usikkerhet knyttet til overholdelse av
regelverk.
Rapporten peker på at kommunen bør
utnevne en sikkerhetsansvarlig for
kommunen, og at det bør gjennomføres en
utvidet kartl egging av dagens sikkerhet - og
risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler
og avvik fra regelverk.
Kommunestyret mener at IT - sikkerhet og
beredskap skal inngå som en sentral
forutsetning i kommunens IKT arbeid og
ber på bakgrunn av denne rapporten
rådm annen komme tilbake med en
konkret tiltaksplan for utbedring av de
svakheter i informasjonssikkerheten som
er avdekket .

ark itektur som en
forutsetning for
gjennomføringen av
digitaliseringsstrategi
en.
Informasjonssikkerhe
tssjef tilsettes
sommeren 2018, og
vil ha som oppgave å
lage en tiltaksplan for
bedret
informasjonssikkerhe
t.

02.03 21/17 Helsefremmende forebyggende tilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerike kommune etablerer
helsefremmende og forebyggende tilbud til
eldre som et gruppetilbud, supplert med
hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppen er 75 år, som
regjeringen anbefaling.
2. Ansvaret for utvik ling og organisering av
tilbudet legges til Austjord
Behandlingssenter i tråd med
saksframstillingen.

Ca. 180 personer har
meldt seg på
fellessamlingene om
helsefremmende
forebyggende tilbud
til eldre.
Gjennomføres
september og
oktober 2018.

06.04 44/17 Refusjon Nerbytunet Foreløpig
godkjenning av plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
Vedtak:
Etter plan - og bygningsloven §18 - 8
godkjennes planene for utførelse,
kostnadsoverslag og forslag til fordeling
med endring av beregnet totalbeløp for
refus jon. Totalbeløpet som godkjennes for
refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i

Grunnlag mottatt
fra tiltakshaver i
mai 2018. Sak
utarbeides og
kommer til
politisk
behandling etter
sommerferien .



refusjonssaken samt refusjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandeler og
kostnader» datert 24.03.2017.
Rådmannen utfører varsling om vedtak a v
godkjenning av forslag til refusjon til
refusjonspliktige. Saken fremmes for
endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i
kommunestyret når refusjonsberettigede
tiltak er gjennomført og regnskap for disse
er innsendt og gjennomgått av kommunen.
Rådmannen igangsetter evaluering av
arbeidet med refusjonssaken med hensikt
å fremme politisk sak med anbefaling om
håndtering av refusjonssaker. Saken tar
sikte på å avklare følgende forhold:
Anbefaling av organisering og plassering av
ansvar på avdeling for saksf remstilling og
vurdering av refusjonssaker.
Anbefaling om delegering av myndighet til
vedtak i refusjonssaker.
Anbefaling om beregning av gebyr ved
saksbehandling av refusjonssaker.

57/17 Korps i skole – rapport og videreføring
Vedtak:
Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.
FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle
elever på 3. trinn i Ringerike kommune.
Budsjettet for Ringe rike kulturskole økes
med 162.000 kroner i 2017 for å utvide
prosjektet til to nye skoler. Summen
innarbeides i budsjettet ved 1.
tertialrapport.
En videre plan for gradvis innføring av
Korps i skolen innarbeides i budsjett og
handlingsplan med målsetting em et tilbud
på alle skoler innen skoleåret 2021/22.

Skoleåret 2018 - 2019
er det Korps i skolen
på Helgerud, Veien,
Hønefoss og Ullerål
skoler

Prosjektet utvidet til
nye skoler fra neste
skoleår.

Kostnadene for
dette må
innarbeides i
budsjett etter
vedta tt plan

58/17 Turskiltprosjektet
Vedtak:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar
informasjonen om Turskiltprosjektet til
orientering, og bifaller en økt satsning på
friluftsliv i Ringerike kommune.

S økerne
iverksetter
prosjektet.
K ommunen
ivaretar sin rolle
og betaler ut
kommunalt
tilskudd ved



ferdigstilling i
2018 eller 2019.

01.06 61/17 Rehabilitering av kommunale kjørebruer –
finansiering
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Nødvendige investeringsmidler innarbeides
i behandlinge n av 1. tertial 2017.
Nødvendige investeringsmidler på 4
millioner kr innarbeides i behandlingen av
2. tertial 2017.

Innarbeidet i sak
120/17, for 2.
tertial 2017.

74/17 Tilstandsrapport kommunale
veier /Hovedplan vei
Vedtak:
Statusrapport hovedplan vei tas til
orientering.
Rådmannen bes om å innarbeide
tilstrekkelige driftsmidler (inkl
vedlikeholdsmidler) i framtidige budsjetter
for å stanse og ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannen bes å innarbeide nødvendige
investerin gs midler etter prioriterte b ehov.
Rådmannen legger frem forslag på årlige
prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
Hovedplan vei rulleres hvert 4. år.

Hovedplan vei er
vedtatt.

Forslag på årlige
prioriterte behov
er lagt frem i fbm
budsjett -
behandlingen .

75/17 Ringerike kommunes seriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet
Stein - Roar Eriksen, oversendes saken til
rådmannen for utredning og
kvalitetssikring.
Saken legges frem i september møte.

KS - sak 118/17 (5.
oktober 2017)

78/17 Kommunale kriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerike kommunes retningslinjer for
tildeling av startlån harmoniseres med
husbankens kriterier. Dette innebærer at
kravet til at man må ha registrert bosted i
kommunen for å være søknadsberettiget
startlån, strykes.
KS ber rådmannen i løpet av høsten
kartlegge og vurdere om endring av
kriteriene for startlån, fører til behov for
økt kapasitet ved denne avd.
(Boligtjenesten).

Det arbeides jf.
vedtatte kriterier.

Praksis og erfaring
med nye kriterier vil
danne grunnlag for
vurdering av
kapasitet.



Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i
budsjettforslag 2018.

07.09 98 /17 Temaplan for digital barnehage - og
skolehverdag 2017 - 2021

1. Temaplan for digital barnehage - og
skolehverdag i Ringerike – 2017 - 2021
vedtas som vedlagt med følgende
hovedpunkter:
2. Barnehagebarn tilegner seg digital
kompetanse i tråd med rammeplan for
barnehagen.
3. Skoleelever tilegner seg digital
kompetanse i tråd med læreplan for
Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i
fremtidens samfunn
4. Ansattes digitale kompetanse heves
gjennom utviklingsarbeid og
kompetansebygging lokalt.
5. Læringsresultatene følges opp i den
årlige tilstandsrapport for grunnskolen.
6. Som infrastruktur og antall digitale
enheter vedtas:
7. Plan for utbygging av infrastruktur
implementeres.
8. Implementering av utstyr i barnehagene
følges opp i planperiode n.
9. Implementering av 1:1 i skolene følges
opp i et treårsløp
10. Økt investeringsbehov legges inn i
Handlingsprogram 2018 - 2021, budsjett
2018
11. Som teknologisk plattform for
Ringerikskolen i perioden 2017 - 2021
vedtas:

Skylagringstjeneste og digi tal
pedagogisk plattform G Suite for
Education fra Google

Læringsplattform med kommunikasjon
skole – hjem: IST læring

Digital enhet barn 1. - 10. trinn: Google
Chromebook med touchskjerm og penn

Infrastruktur er bygd
ut etter planen.

Kompetanse byg ges
opp og nye enheter
er delt ut til ansatte,
elever på 8.trinn og
til to pilotklassser på
1. og 2. trinn.

Planen
iverksettes i tråd
med politisk
vedtak

05.10 102 /17 Prøveordning for økonomisk støtte til
privatpersoner bosatt i Ringerike ved
erverv av el sykkel

Gruppelederne setter seg sammen med
sikte på å fremkomme med et

I KS - sak 59/18 ble det
vedtatt at det ikke gis
tilskudd til innkjøp av
el - sykkel for
privatpersoner.



fellesforslag, som fremlegges og
behandles i KS november 2017.

02.11 122 /17 Rapport eierskapskontroll Ringeriks -
Kraft AS

Vedtak i Kommunestyret:
1. Rapporten tas til etterretning
2. Eierskapsmelding utarbeides
3. Behov for felles eierstrategi for
Ringeriks - Kraft AS sammen med Hole
kommune og KLP avklares og
felleseierstrategi utarbeides.
4. Eierskapsmelding og eventuell
felleseierstrategi fremlegges ved
ferdigstillelse til behandling i egen sak for
Kommunestyre t

02.11 125/17 Oppgradering av fyrrom -
Ringerikskjøkken

Vedtak i Kommunestyret:

1. Oljekjelen som produserer damp til
matproduksjonen skiftes så snart som
mulig ut med en elektrokjel.

2. For å forbedre produksjonssikkerheten
ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar.

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7
millioner kroner, innarbeides i
handlingsprogrammet for 2018.

Dette arbeidet er nå
påbegynt. Det vil
kontraheres
konsulentbistand for
prosjektet, og
oppstartsmøte vil
s kje i løpet av uke 23
i 2018 .

02.11 126 /17 Søknad om økonomisk støtte til
Bassgarasjen - Ringerike kultursenter

Vedtak i Kommunestyret:
Ringerike kommune går i dialog med
Stiftelsen Ringerike kultursenter med
sikte på å finne løsning på de økonomiske
utfordringene. Ny sak legges fram for
Kommunestyret.

Kommunestyret økte
bevilgningene til
Ringerike
kultursenter med
500 000 kr for årene
2018 - 2021 i sak
133/17

02.11 127 /17 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
kommune 2017 – 2021

Vedtak i Kommunestyret:
1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
kommune 2017 – 2021 vedtas.
2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til
revidering våren 2018.

Re visjonsarbeidet
legges fram for
politisk behandling
høsten 2018

Sak til KS høsten
2018 .



3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet
berammes våren 2018, (kommunale veier,
gang/sykkelvei, fylkesvei)
4. Kommunestyre ber om en egen sak der
det gjøres rede for hvordan sikre
måloppnåelse for å bli godkjent som
trafikksikker kommune (Trygg trafikk).

05.12 146/17 Salg av tomteareal til
småhusbebyggelse

Rådmannens forslag ble enstemmig
vedtatt som Formannskapets innstilling
til Kommunestyret.
Ringerike kommune selger 1 683 m²,
området BFS3, til Ringerike Boligstiftelse
for på kr 639 540, - .
Ringerike boligstiftelse skal benytte
området til småhusbebyggelse. Det
resterende området beholdes i kommunal
regi som fremtidige tomtereserver.

Prosjekt erings -
a rbeidet er iverksatt.

05.12 147/17 Evaluering av Boligsosial handlingsplan

1. Evalueringen tas til orientering

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med
revidert Handlingsplan for Husbankens by
og tettstedsprogram for 2018 - 2020 i tråd
med Husbankens nye satsing.

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye
måltall for videre strategi og satsing legges
frem til poli tisk behandling våren 2018.

Status for
Boligtjenesten er lagt
fram politisk, og tatt
til orientering.

05.12 150 /17 Etablering av nye ladepunkter for
ladbar motorvogn

Vedtak i Kommunestyret:
Saken utsettes.

KS - sak 30/18.

05.12 153 /17 Bosetting av flyktninger i 2018

Vedtak i Kommunestyret:
1. Ringerike kommune vedtar å bosette
35 flyktninger i 2018.

2. 2 av bosettingene forbeholdes enslige
mindreårige over 15 år, men kommunen
vil være fleksibel i fordelingen av plasser
til enslige mindreårige over og under 15
år dersom alderssammensetningen i denne
gruppen endrer seg.

Bosetting 2018 pågår
i tråd med politisk
vedtak.



3. Eventuelle familiegjenforeninger
kommer i tillegg.

4. Tjenestene bygd opp for mottak og
bosetting i 2016 og 2017, bygges gradvis
ned de neste årene og tilpasses
bosettingsantallene.

5. IMDI anmodes om ikke å tildele
enslige mindreårige flyktninger t il
Ringerike kommune i 2019.

Nedbygging av
tjenesten e er startet
og det blir færre
ansatte fra høsten
2018.

05.12 155 /17 Søknad på ekstra midler fra
Husbanken for videreformidling som
startlån

Vedtak i Kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner at rådmannen
søker å øke innlånet til startlån fra
husbanken med 30 mill. kroner for 2017
til totalt 65 millioner.

(Siste sak er 155/17 i 2017)



KOM M U N ESTYRE T 2018 – status på vedtak som krever oppfølging

Møte
dato

Saks
nr.

Arkiv
nr.

Vedtak til oppfølging Status 30/4 - 18

01.02.18 3/18 18/402 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) –
Gang - og sykkelvei langs Osloveien ned fra
Hvervenkastet
Siden det ikke er mulig å få på plass en langsiktig
løsning før skolen (Benterud) tas i bruk mener
administrasjonen at hensynet til myke
trafikanter/skolebarn må prioriteres først og vil
derfor anbefale at midlertidig tiltak med dobbelt
autovern gjennomfør es som planlagt.

Midlertidig løsning:
Spleiselag mellom
Statens vegvesen og
Ringerike kommune om
gjerde/rekkverk. Tiltak
skal iverksetter før den
nye skolen tas i bruk.

Det ble 24.05.2018
gjennomført et møte og
befaring med Statens
vegvesen og Ringerike
k ommune. Statens
vegvesen har startet
forprosjekt for et tiltak
om tilrettelegging for
gående og syklende for
strekningen «E16/Fv 35
Hønefoss sentrum til
sykehuset, hvor det
særlig er
«Sykehusbakken» som er
aktuell.
Forprosjektrapport
ferdigstilles ila.
Som meren. Oppstart
reguleringsplan høsten
2018, med forventet
vedtak i 2019. Ligger
midler inne i SVVs
handlingsprogram med
40 millioner i 2021/2022.

01.02.18 6/18 17/4571 Redegjørelse om driften av Røsholmstranda
Det etableres nytt låsesystem på
Røsholmstranda før badesesongen 2018. Det
innvilges 100.000 til investeringer og kr. 75.000
til drift. Dette dekkes av formannskapets
disposisjonskonto.

Budsjettjusteringen fra
Formannskapets
disposisjonskonto til
Investeringer er
gjennomført. Det er også
gjennomført
budsjettjustering fra
formannskapets
disposisjonskonto til
sektor Samfunn som økte
driftsmidler i forbindelse
med ny låseordning.

Utarbeidelse av
fremdriftsplanen,
fremskaffing av
dokumentasjon og
anbudsdokumenter er
igangsatt.



08.03.18 4/18 Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP)
Tilsynsordning om tobakk

Tilsynet vil bli ivaretatt av
de som i dag har tilsyn
etter alkoholloven.

08.03.18 7/18 18/825 Interpellasjon fra Arne Broberg (H) –
masseforvaltning
Ordfører anmoder rådmann om å forberede og
utarbeide forslag til overordnet plan knyttet til
masseforvaltning.
Ordføreren oppfordrer rådmannen til samarbeid
med Buskerud Fylkeskommune om å se på
revidering av eksisterende Strategiplan 2013 -
2016 – Geologisk samarbeidsprogram Buskerud
Telemark Vestfold Fylkeskommuner.

Rådmannen fremmer
egen sak om dette,
«Kommunedelplan
masseforvaltning» ESA
sak 18/1877.

Saken kommer til
behandling i HMA 04.
juni og i FS 12. og 13. juni
eller 19. juni.

08.03.18 12/18 16/5755 Godkjenning av Hovedplan avløp
1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og
vannmiljø 2017 - 2027. Planen følger saken som
vedlegg.
2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan
avløp og vannmiljø 2017 - 2027 legges til grunn
for rådmannens årlige forslag til handlings - og
økonom iplan og budsjett.
3. Planen rulleres årlig administrativt og
økonomiske konsekvenser spilles inn i
forbindelse med den årlige
budsjettbehandlingen.

Tiltaksplan innarbeides
og innarbeides i
forbindelse med
utarbeidelse av Budsjett
2019 og
Handlingsprogram 2019 -
2022

08.03.18 15/18 18/708 Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5.
desember 2017 annulleres (Arbeid og aktivitet
2017 – Holtenutvalgets innstilling)
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 hjelpetiltakover for
sosialhjelpsmottakere og personer som er nær
ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018
3. Rådmannen legger frem sak om rev idert
eierstrategi for Menova As med tydelige
forventninger og styringssignaler til selskapet.

Saken følges opp, og det
er redegjort for framdrift
i kommunestyret 31/5
gjennom besvarelse av
grunngitte spørsmål fra
representanten Arnfinn J.
Holten (KrF)

Revidert eierstrategi for
Menova AS ble lagt fram
i sak 29/18 i KS møte 5.
april 2018 og vedtatt.

08.03.18 18/18 18/792 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, -
forvaltningsrevisjonsrapport
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
Rapporten sendes til Hovedkomiteen for helse
og omsorg for videre oppfølging.
Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle
tiltak ved egen sak til Kommunestyret.
2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre.

Saken har vært
behandlet i
hovedkomiteen, som
ikke ser grunn for
iverksettelse av
ytterligere tiltak (HOV
sak12/18)

05.04.18 2/18 16/1465 Søndre Kirkemoen – salg av tomt – eventuelt
makeskifte
Kommunestyret fattet 26.05.16 i sak 84/16
følgende enstemmig vedtak:

Det er enighet med
utbygger om både priser
og overtakelse.
Dokumentene blir
utarbeidet og oversendt
ila kort tid.



1. Del av eiendommen gnr 274 bnr 79,
makeskiftes mot areal til gang og sykkelsti,
med utbygger av Søndre Kirkemoen

2. Resterende areal selges til utbygger av
Søndre Kirkemoen basert på takst baser på
råtomtverdi uten hensyn til
reguleringsforhold.

05.04.18 22/18 18/645 Startlån i Ringerike kommune – behov for
utvidet låneramme
Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65
mill kroner fra Husbanken, slik at startlåns -
ordningen kan videreføres i 2018 med en
ramme på 100 mill. kroner.

Husbanken er varslet om
at Ringerike kommune
kommer til å søke om 65
mill. kroner ekstra i 2018.
Søknad bli sendt i juni.

Hittil i år er det utbetalt
23,1 mill. kroner i
startlån og det er utstedt
finansbevis på 51 mill.
kroner. Mange av
finansbevisene blir ikke
utbetalt da kandidatene
ikke oppnår tilslag ved
anbudsrunder til en pris
de kan håndtere.

05.04.18 23/18 18/744 Kjøp av eiendom – Hensmoveien 19
1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe

Hensmoveien 19 av Menova AS til
30.000.000, -

2. Rådmannen fremmer egne saker
knyttet til kostnader med tilpasninger
av bygningsmassen, herunder
flyttekostnader

3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd
med rådmannens innstilling i sak
154/15

4. Rådmannen gremmer egne sak om
tidsbegrenset etterbruk av de leide
arealene på Follum

Henvendelse er sendt til
Menova vedrørende
kjøp/overtakelse av
eiendommen.

05.04.18 30/18 17/4413 Etablering av ledepunkter for lad bar
motorvogn
Det etableres 50 stk. semi - hurtigladere (inntil 22
kW) på kommunens parkeringsplasser.
Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til
parkeringsplass og gir 16 - 20 nye kommunale p -
plasser.
Investerings kostnaden ved etablere
ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i
prisen for å lade beregnet etter antatt levetid og
brukstid. Dette sammen med
drifts/vedlikeholdskostnader og strøkostnaden
innarbeides i betalingsreglementet som en
minutt etter timepris. Det innkreves ½ pris av
parkeringsavgift for å stå parkert.



Ladepunkt P - plassene skiltes med tekst
«Reservert for El - og hybridbiler under lading
Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende
tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen
må utredes.
Det utredes å etablere ladepunkter ved
pendlerparkeringene.



Status på vedtatte mål i Handlingsprogrammet 201 8 - 2021

Kommunen :

Fokusområde: Brukere

Overordnede mål for kommunen

Bruker - medvirkning
Tilstrekkelig kvalitet

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

201 7
Mål

2018

STATUS
pr. 30 .04. 20 18 (1.

kvartal)
Tilstrekkelig kvalitet Ringerike skal ha

befolknings - vekst
på samme eller
høyere nivå

Befolkning i alt 30 283 34 000 30 332

Fokusområde: Tjenesteproduksjon

Overordnede mål for kommunen

God ressursutnyttelse
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov
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Kommunens tjenesteområder:

Barnehage

Fokusområde: Brukere

Overordnede mål

Overordnet mål Beskrivelse av
langsiktig mål for
kommunen

Målsetting og Handlingsprogram i økonomiplanen

Formell kompetanse Oppnå tilfred s stillende
andel barnehagelærere
og fagarbeidere

Hovedmålsettingen for deltakelse i kompetanseløftet er å heve kompetansen til
alle de ansatte i barnehagene, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med
barna styrkes. Kompetanseløftet omfavner mange viktige mål i
F olkehelsemeldingen, Fra ord til handling (2015 - 2020) og forskrift til ny
rammeplan og barnehagelov. Fokusområder vil være implementering av den
varme og grensesettende voksne (autoritative), forebygge negativ atferd og
fokus på danning og tidlig innsats. D e private barnehagene i Ringerike
kommune er invitert til å delta i dette kompetanseløftet.

For å oppnå tilfredsstillende andel av fagarbeidere i de kommunale
barnehagene vil Ringerike kommune i samarbeid med OPUS Ringerike fra
januar 2018 gi tilbud om fag arbeiderutdanning til assistenter. Jf. mål i
handlingsplanperioden, oppnå tilfredsstillende formell kompetanse fra 25% i
2015 til 30% i 2020.

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Det jobbes særskilt for å få barn av flyktningfamilier til å benytte seg av
barnehagetilbudet, dette som et forebyggende tiltak i forhold til integrering og
språk.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning
Brukerundersøkelse 4,6 4,7 5,0

Formell kompetanse Oppnå
tilfredsstillende
andel fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 20,5 % 25,0 % 22,9 %

Minoritetsspråklige barn
i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel
minoritetsspråklige barn
i barnehage i forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år

75,3 % 75,6 % 70,7 %
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Fokusområde: Tjenesteproduksjon
Overordnede mål

Overordnet mål Beskrivelse av
langsiktig mål for
kommunen

Målsetting og Handlingsprogram i økonomiplanen

Dekningsgrad
barnehageplasser

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for
familier i etableringsfasen. For småbarnsfamilier er det avgjørende at
barnehagetilbudet i Ringerike hol der god kvalitet, og at de får barnehageplass når
de trenger det – helst i nærheten av der de bor.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov

Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere 1 -
2 år

86,7 % 87,0 % 84,8 %

Andel barn 3 - 5 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere 3 -
5 år

97,4 % 98,0 % 97,9 %
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Grunnskole

Fokusområde: Brukere

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning Elevundersøkelsen -

trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra.

Elevunders. 10. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden eller
oftere (pros

5,4 4,5 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 10. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,3 3,4 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 10. trinn -
Mestring

4,0 4,1 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 10. trinn -
Støtte hjemmefra

4,1 4,1 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 10. trinn -
Trivsel

4,1 4,5 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden eller
oftere (prose

5,2 4,0 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

4,0 4,0 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Mestring

4,0 4,2 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Støtte hjemmefra

4,4 4,5 Ikke gjennomført
ennå

Elevunders. 7. trinn -
Trivsel

4,6 4,6 Ikke gjennomført
ennå

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 40,5 41,5 Ikke gjennomført
ennå

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene skal
ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk.

Nasjonale prøver 5.
trinn: Lesing

49,0 50,0 Ikke gjennomført
ennå

Nasjonale prøver 5.
trinn: Regning

48,0 50,0 Ikke gjennomført
ennå

Nasjonale prøver 8.
trinn: Lesing

50,0 50,0 Ikke gjennomført
ennå

Nasjonale prøver 8.
trinn: Regning

51,0 51,0 Ikke gjennomført
ennå

Redusere andel
elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

7,6 % 7,0 % Ikke gjennomført
ennå
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Fokusområde: Tjenesteproduksjon

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent.

Andel godkjente
skolebygg

64,0 % 80,0 % 70%
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Spesielle tiltak barn og unge

Fokusområde: Brukere

Overordnede mål

Overordnet mål Beskrivelse av
langsiktig mål
for kommunen

Målsetting og Handlingsprogram i økonomiplanen

Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte
verktøyene er opplæringsprogrammet TIBIR, et evidensbasert program for
forebygging og behandling av atferdsvanske r hos barn tilpasset det kommunale
tjenestenivået. Kommunen har som mål å etablere et system for opplæring og
oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet mot
risikogrupper og de som allerede har identifiserte atferdsproble mer .

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning Redusere antall

barnvernstiltak
Andel undersøkelser
som førte til tiltak

50,7 % 50,3 % 39,4 %

Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 17 år

5,6 % 5,5 % 5,9 %

Fokusområde: Tjenesteproduksjon
Overordnede mål

Overordnet mål Beskrivelse av
langsiktig mål for
kommunen

Målsetting og Handlingsprogram i økonomiplanen

God ressursutnyttelse Behandlingstid innen 3 måneder i undersøkelsessaker

Redusere behovet for langvarige eller
permanente tilbud fra barnevernet

Barn med utvidet behov for tjenester får hjelp til rett tid
gjennom tverrfaglige tiltak, tilpasset barnets og familiens
utfordringer.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
God ressursutnyttelse Effektiv arbeidsflyt Andel undersøkelser

med behandlingstid
innen 3 måneder

96,0 % 98,0 % 99 %
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Kulturtjenesten

Fokusområde: Brukere

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning i
kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

84,0 % 86,0 %

Tilstrekkelig kvalitet Øke antall elever i
kulturskolen, målt i
prosent av antall
barn i
grunnskolealder.

Antall barn 8,0 % 10,0 % 16 %*

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 2 4 3

*) Antall er 16 % om vi regner med elever i prosjektene Korps i skolen og Splash samt i Velkomstklassen på Veienmarka. 8 %
om disse ikke regnes med.

Fokusområde: Tjenesteproduksjon

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
God ressursutnyttelse Øke antall brukere

med "Meråpent -
avtale"

Antall brukere med
"Meråpent - avtale" - ny
indikator 2017

900 884
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Helse og omsorg

Overordnede mål

Bruker - medvirkning
Fravær
God ressursbenyttelse
Ledelse
Medarbeiderskap
Tilstrekkelig kvalitet

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Ledelse Lederne er

mestringsorienterte
og tydelige
premissleverandører

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,3

Medarbeiderskap Organisasjonen
preges av
selvstendige,
fleksible og
kompetente
medarbeidere

Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3

Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusert fravær 10,0 % 11,6 %

Fokusområde: Brukere

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Bruker - medvirkning Opplevd god

brukermedvirkning
Etablert brukerutvalg 0 I henhold til

plan
Gjennomføre
regelmessige
brukerundersøkelser

3 I henhold til
plan

Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Andel avdelinger med
gjennomført ALERT

100,0 % 100,0 % 100 %

Andel digitale
trygghetsalarmer

50,0 % 100,0 % 50 %

Antall Evondos
(elektronisk
medisindosett)

15 60 44

Elektronisk
kvalitetssystem er
implementert og i bruk i
alle enheter

80,0 % 100,0 % 80 %

Styrke
demensomsorgen

Antall ansatte som har
startet
Demensomsorgens ABC.

70 196 Ingen har startet.
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Antall personer som har
mottatt
pårørendeopplæring

43 160 82

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende
demente

4 7 5

Økt selvhjulpenhet Andel unge under 30 år
som har krav om
aktivitetsplikt

90,0 % 78 %

Antall
gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed
pr. år.

15 7

Antall personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering

32 134 20

Fokusområde: Tjenesteproduksjon

M ål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
God ressursutnyttelse Effektiv

tjenesteproduksjon
Andel korttidsplasser
belagt med
korttidsplasser

85,2 % 90,0 % 94,75 %

Gjennomsnittlig liggetid
på sykehuset etter at
pasienten er definert
som utskrivningsklar

1,6
døgn

0 - 3 døgn 5,4

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Antall husstander som
har gått fra leie til eie

5 20 16

Antall inngåtte avtaler
om oppfølging i bolig

20 0

Færre innbyggere er
avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med
sosialhjelp

292 360 252

Antall mellom 18 - 24 år
på økonomisk
sosialhjelp

55 50 34

Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

6,16 5,00 6,49

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall produserte timer
innen ambulerende og
stasjonær
hjemmetjeneste

32 063 31 000 32 055

Antall søknader på
tjenester

2 415 2 400 803

Gjennomsnittlig antall
på venteliste i
omsorgsbolig pr. mnd

20 5 11

Gjennomsnittlig antall
på venteliste institusjon
pr. mnd

9 5 7
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Samfunn

Fokusområde: Brukere

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
Tilstrekkelig kvalitet Alle investeringsprosjekt

skal leveres i henhold til
oppdragsbestilling

80,0 % 90,0 %

Andel fullført,
digitalisering av
byggesaksarkiv

9,0 % 60,0 % 51 %

Andel gjennomførte
oppstartsmøter som går
over fristen (21 dager).
Forutsetter at der
foreligger tilstrekkelig
med innleverte
dokumenter.

50% <10% 50 %

Andel kontroller innenfor
jord/skog som ikke er
gjennomført etter lovkrav
(5 % jord og 10% skog)

12,5 % 0,0 % 0 %

Andel oppmålingssaker
som går over fristen (16
uker)

4% <3% 2 %

Andel salg av
eiendomsinformasjon som
går over fristen (7 dager)

0,0 % 0,0 % 0 %

Antall dager fra
byggesøknad (komplett)
er mottatt til vedtak er
fattet

9 11 10

Antall dager i
saksbehandlingstid for
saker etter jordlov og
konsesjonslov

21 15 34

Brann - og
redningstjenesten skal ha
et høyt servicenivå ut i fra
antall klager på
saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.
Målt i antall klager.

35 20 5

Dialogen mellom sektor
Samfunn og innbyggerne
skal være profesjonell og
løsningsorientert.

100 %

Teknisk forvaltning og
Teknisk drift skal levere i
henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

100,0 % 100 %
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Fokusområde: Tjenesteproduksjon

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode

Siste
måling

2016
Mål

2018
STATUS

pr. 3 0 .04.2018
God ressursutnyttelse Brann - og

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

Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsstillende

Energieffektivisering 5,0 % 2,4 %
Vanntap på nettet
skal reduseres årlig

49,0 % 40,0 % 44,5 %

Virkemiddel for å nå mål

Digitalisering av arkiver – byggesaksarkivet er først ut

Det finnes mange papirarkiver som følger eiendom og de ulike sakstypene. Vi har starta med
byggesaksarkivet som er på ca. 190 hyllemeter. Etter oppstarten i 2014 har vi valgt å endre program og
har også oppbemannet og etablert en "skannefabrikk". Hittil ha r vi digitalisert drøye 22 % av
byggesaksarkivet. Etter hvert er det flere arkiver som skal digitaliseres. Det vil ikke bare være en fordel
for arbeidet med kommunal saksbehandling, men i tillegg vil det åpne for at kommunens innbyggere kan
få innsyn i det som finnes i byggemappa på sin eiendom.

Saksbehandlingstid – et svar på søknad eller henvendelse

Vi ønsker at alle som henvender seg til oss skal få en tilbakemelding innen rimelig tid og i henhold
til fastsatte frister i gjeldende lovverk. Det vil bli ut arbeidet rutiner for hvordan vi bekrefter mottatt
henvendelser og tilbakemelding om forventet behandlingstid. Når vi har satt mål om antall dager fra
søknad er innsendt til vedtak er fattet er dette veiledende, men en indikasjon på hvilket nivå vi ønsker å
legge oss på.

Energieffektivisering

Det skal utarbeides en Energi - og klimaplan for hele kommunen i løpet av 2018. Det vil videre bli
utarbeidet en plan for energieffektivisering for alle kommunale bygg og anlegg. Planen for
energieffektivisering vil inne holde tiltak. Målsetningen for energieffektivisering er blant annet
å redusere forbruket (kWh).

Vanntap på nett skal reduseres

Vi har i dag et stort vanntap i forbindelse med eldre ledningsnett. Det skal utarbeides en hovedplan VAR
i 2018 som vil i status på tilstand og nødvendig rehabilitering. Målsetningen er redusert vanntap.



Økonomiplan for 2018 - 2021

Side 12 av 12

Innbyggerdialog

Vi har som målsetning at all dialog med innbyggere skal fremstå som profesjonell og løsningsorientert.
Dette vil være et kontinuerlig arbeid og det vil bli utarbeide t måleindikatorer i løpet av 2018. Vi ønsker
bedre kommunikasjonen både internt og eksternt.

Tjenesteleveranseavtaler

Fra og med 01.01.18 vil alle tjenesteleveranseavtaler mellom Teknisk forvaltning og alle sektor/enheter
være på plass. Målet er at disse s kal følges opp 100% i 2018, for å måle dette vil det bli gjennomført
enkle brukerundersøkelser .

Utbyggingsprosjekter

Oppdragsbestillingen for utbyggingsprosjektene omhandler både fremdrift og økonomiske rammer. God
styring av utbyggingsprosjekter både på f remdrift og økonomi bidrar til forutsigbarhet og kontroll.



RINGERIKE KOMMUNE

Notat

Til: Rådmannen
Fra: Gunn Edvardsen
Kopi : Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråten, Magnar Ågotnes og Gyrid

Løvli

Vedr. Ny leieavtale i Storgaten 11 - 13 – «Familien hus»

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11 - 13 inngås for 10 å r til en årlig leie på kr
6 660 696, - som vil si kr 967, - pr m2 BTA.

Økte husleie for 2018 dekkes i sektorene og ny årlig husleie innarbeides i budsjetter i 2019.
Investering til inventar og utstyr gjøres inneværende år. Inndekking finnes innenfor
investeringsbudsjettet ved å omprioritere.

Bakgrunn

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:

1. Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle
primære helse - og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle
helsetjenester til voksne.

2. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbeid med spe sialisthelsetjeneste og
forskningsmiljøer.

Bakgrunnen for vedtaket var at «Sammen for barn og unge» og «Folkehelse» er overordnede
føringer for arbeidet i Ringerike. I korte trekk går dette ut på å sikre tidlig innsats
og helhetlige løsninger rundt barnet og familien, og å fremme god folkehelse.

Helse - og omsorgsdepartementet og Sosial og helsedirektoratet anbefaler norske kommuner
å organisere sitt helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge etter
modellen av «Familiens hus» («Folkehels ehus» er også et navn som er brukt for å betegne
samling og samlokalisering av helsetjenester med formål å utnytte ressursene effektivt, gjøre
tjenestene lett tilgjengelig for brukerne og forebygge sosial ulikhet i helse).
«Familiens hus» er en modell for samordning av de av kommunens tjenester som i sum kan
gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud i egen kommune.



Siden 2012 har Rådmannen sett på ulike alternativer for etablering av « Familiens hus » uten å
finne egnede lokaler . Deler av tjenestene har fra 2012 til dd. vært samlokalisert i Storgata 11 - 13 .
M ed ny leieavtale vil de re sterende tjenesten flytte inn og følgende tjenester vil da være lokalisert
i «F amiliens hus»:

Flykningetjenesten
Boligkontoret
Spesialpedagogisk en het (PPT)
Forebyggende helsetjenester barn og unge

o Svangerskapsomsorgen
o Helsestasjon for barn
o Helsestasjon for ungdom
o Helsekontor
o Forebyggende tiltak og behandling

Barneverntjeneste
o Forebyggende tiltak med Ressursteam og TIBIR team
o Interkomunal barneverns vakt

Tildelingskontoret og Koordinerende enhet
Rus og Psykisk helse
Fagforeninger og verneombud

Til sammen 164 ansatt inkludert fagforeninger og hovedverneombud.

Investeringer – omfang av ombygging

Ringerike kommune viderefører leie av 6 888 m2 i Storgaten 11 - 13. Det vil si at arealene som
tidligere ble benyttet av enheten Miljø og Areal og Kirkekontoret også videreføres. Det har ikke
vært mulig å redusere antall m2 da ny tjenester flytter inn og eks isterende tjenester har vokst.

Det må investeres i ombyg ging og nødvendig vedlikehold.

Følgende endringer skal gjøres:

- Kjeller: innredning av ny rengjøringssentral. Diverse mindre vedlikeholdsarbeider i
fellesareal

- 1. etg: ombygging og vedlikehold av hovedinn gang fra Blomsgate til vestibyle og
resepsjon. Mindre ombygging og vedlikehold hos Flykningtjenesten og ombygging til nye
kontorer for hovedverneombud og hovedtillitsvalgte.

- 2. etg: ombygging og vedlikehold av de gamle kirkekontorene i Storgata 11 til nye lokaler
til Forebyggende enhet, møtesenter i mellombygget og nye lokaler til Bar nevernstjenesten
i Storgata 13.

- 3. etg: Ombygging og vedlikehold av arealene i mellombygget til nye kontorer til
Boligtjenesten. Ombygging og vedlikehold av arealene i Storgata 13 til nye lokaler til
Tildelingskontoret og enhet for Psykisk helse og rus



- 4. etg: Ny felles kantine. Ombygging og vedlikehold av arealer til nye lokaler til Spesial
Pedagogisk enhet, samt nytt felle møtesenter med sikrede soner

Den ovennevnte ombyggingen må gjennomføre for å få plass til alle ansatte og for å ivareta
behovene til de ulike enhetene. Standarden vil være nøktern, men funksjonell. Det har også vært
fokus på å finne løsninger for f ellesfunksj oner som møterom, spise - og pausefunksjoner,
hovedinngang med bemannet venterom og skrankeløsning .

De foreslått investeringene vil imøtekomme de ovennevnte ønsker og behov.

Det er ikke et alternativ å flytte inni lokalen som de er. Det er ikke nok arbeidsplasser og lokalen
er i kke tilpasset tjenestens drift. Samlokaliseringen må også ses i sammenheng med ombygging
og tilpasninger på Rådhuset.

Gårdeier står for alle investeringer i eiendommen. Årlig leie på kr 967, - pr m2 BTA
inkluderer nødvendig ombygging og vedlikehold

Ny leieavtale

Det anbefales at Storgata 11/ 13 AS står for alle investeringer som skal gjøres i bygget og at
kostandene nedbetales over leieperioden. Alternativt vil være å leie lokalen «as is» og stå for
investeringene selv. Det vil imidlertid innebære inve sterin ger i annen manns eiendom og
investeringskostnaden må tas over drift.

I ny leieavtale vil Ringerike kommune leie 6 888 m2 BTA, inkl andel av fellesareal.

Lokalene leies i 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696, - som vil si kr 967, - pr m2 (eks. mva og
andel felleskostnader). Andel fellesfelleskostander inkl. fyring har ligget på ca . 314 kr/m2 BTA
+ mva de siste årene. I henhold til BASALE - rapporten er dette på et gjennomsnittlig nivå for
tilsvarende bygg.

Dagens husleie utgjør kr 4 653 418, - som vil si 676, - pr m2/BTA + mva.
Ny avtale innebærer en økning i husleie på kr 2 004 408, - som vil si 291 kr pr/m2 BTA + mva fra
dagens nivå.

En leie pr m2 BTA på kr 967, - vurderes som nøktern i forhold til markedsl eie på tilsvarende
lokaler i Hønefoss sentrum. Vi har ikke sammenlignbare tall for så store arealer i Hønefoss
sentrum, men til samme nlikning leies nye kontorlokaler i sentrum ut til kr 1500 - 1600 pr
m2/BTA . Modulene/brakke ved Hønefoss Videregående skole b le leid til kr 650, - pr m2 BTA +
andel felleskostnader i forbindelse med midlertidige lokaler til felles plankontor.

God arealutnyttelse
Arealeffektivitet angir hvor mange m2 BTA hver kontorplass bruker av gulvareal innenfor
enhetens område inkl. felles areal som direkte kan tillegges enheten. Felles møterom, kantine,
arkiv, parkering og andre fellesareal kommer i tillegg).



For en virksomhet som i al l hovedsak har cellekontorer re g n es 23 - 27 m2 BTA/arbeidsplass som
bra. For virksomheter som har en blanding av landskap og cellekontorløsninger regnes 18 - 23
m2/BTA som bra. For rene kontorlandskapsløsninger kan det oppnås 15 - 18 m2
BTA/arbeidsplass, men dette er en løsning som kan gi ulike u tfordringer for arbeidsmiljøet.
Statlige bygg ligger hovedsaklig rundt 23 m2/BTA.

Mange av de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i «Familens hus» er av en slik karakter at
cellekontorløsninger er eneste forsvarlige løsning. Funksjoner, hvor medarbeidere er ute på
oppdrag og har noe kontorarbeid inne, er løst med mindre, åpne kontorlandskap med 4 - 6 fleksible
arbeidsstasjoner. Dette gjelder særlig for Forebyggende enhet i 2. etasje og Spesialpedagogisk
enhet i 4. etasje.

Eksemplet over viser at løsningene gir en god arealeffektivi tet.

Arealeffektiviteten totalt for bygget er på 271

1 Arealeffektivitet for hele leie arealet ( 6 888 m2 - 2 442 m2)/ 164 ansatte = 27 m2 pr ansatt



Verbalforslag 201 8 , 2017 og 2016 – status per 30.04.18

« Verbalforslag 201 8 »

Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

6.2 Formannskapets
disponible midler
Ringerike kommune
avsetter for 2018 6
millioner kroner til
Formannskapets
disposisjonskonto. For
øvrig forvalter
Formannskapet
fondsmidler til
utviklingstiltak etter
egne fonds regulerte
regler. For tiden
tilsvarer dette en
fondskapital samlet på
21 millioner kroner.
Det legges i årene
fremover opp til mer
aktiv bruk av disse
midlene i arbeidet med
vekst - og
samfunnsutvikling.

Økonomi I arbeidet med
budsjett 2019 og
Handlingsprogram
2019 - 2022, gjør
rådmannen en
vurdering på hvordan
fondsmidlene kan
brukes på en aktiv
måte i
handlingsprogramperio
den.

De t fremlegges egen sak
om utjevning av vann og
avløpsavgifter før
endelig fastsettelse av
vann og avløpsavgifter
for årene 2019 og
fremover. Viser til
tidligere henvendelse
om saken.

Samfunn /
Økonomi

Rådmannen beskriver
mulighetene for
utjevning av gebyrene
for vann og avløp i
forbindelse med
arbeidet med
handlingsprogrammet
for 2019 - 2022.

Verbalforslag 2017

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

3

Rådmannen bes i løpet av
første halvår 2017 legge
frem en analyse av samlet
gebyr og avgiftsøkning for
innbyggerne som følge av
de rentable investeringene
i handlingsprogrammet for
2017 - 2020.

Samfunn/
Økonomi

Behandlet i sak KS
123/17

Investeringer i
Monserud og
Kilemoen. I tillegg
en vurdering av
fremtidig
investerings behov
på vann og av løp.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

6

Ved alle lokale
lønnsforhandlinger og ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges. I kommunens
årsmelding skal det
spesifikt framgå hvordan
kvinner og menns
lønnsutvikling utvikler seg.
Kommunestyret ber
rådmannen passe på at
ikke likelønnsprinsippet
fravikes.

HR/ Økonomi Rådmannen følger opp
dette i
lønnsfastsettelsen ved
tilsetninger og
lønnsoppgjør. Tas med
i årsberetninger.

9

Rådmannen utreder
støtteordninger for barn i
familier som ikke har
ressurser nok til at barna
kan delta på kulturskole,
k ulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Oppvekst og
kultur

Kobles også til andre
saker, som kulturplan,
likemannskort.

Det er og søkt om og
innvilget nasjonale
prosjektmidler til tiltak
på dette området.

Sak om større
gradering av
betalingssatser
utredes i egen sak
om vedtekter og
betaling ,
fremlegger sak
høsten 2018.
Det er avsatt
55 000 kr i
økonomiplanen
2018

10

Rådmannen bes gi en
redegjørelse om hvordan
driften av Røsholmstranda
gjennomføres ut fra
gjeldende avtale med
Røde Kors.

Samfunn Sak KS 6/18

11

Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode

Samfunn/
oppvekst og
kultur

Oppstart med
kartlegging i 2018 med
politisk behandling 1.
halvår 2 019.
Rådmannen vurderer
om vi skal benytte
ekstern kompetanse til
dette arbeidet.

13

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

Oppvekst og
kultur/
Samfunn

Få oversikt over
arealer og mulighet for
tilrettelegging på disse.

Verbalforslaget tas
med inn i arbeidet
med byplan
Hønefoss.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

sykling, skatean legg og
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealer i dag.
Arealene skal tilpasses å
være lavterskeltilbud.

15

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra
mange land og etnisiteter.
Rådmannen bes
undersøke med de ulike
foreninger som finnes om
planlagte festivaler /
høytider og lage en
aktivitets kalender for
kommunen. Mange
foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer / festivaler og
det vil bli lettere blant
annet for politikere å
planlegge deltagelse på
slike markeringer.

Oppvekst og
kultur

Aktivitetskalender
kommer på plass på
kommunens nye
nettsider som lanseres
vår/sommer 201 8.

Integreringsrådet,
kulturenheten og
innvandrer -
organisasjonene
samarbeider om
aktiviteter og
informasjonsdeling.

App’en «INTO
Ringerike», for
informasjon, aktivitet
og frivillighet er under
utvikling.

17

Rådmannen bes legge
frem en sak for å se på
m ulighetene for å kunne
realisere et nytt
terapibasseng ved
Ringeriksbadet i henhold
til tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider
fullt, dette gjør at behov
for en utvidelse med et
terapibasseng er aktuelt
for å bedre kunne ivareta
s atsningen på
forebyggende helsearbeid
og rehabilitering. Det
varme vannet gjør
terapibasseng spesielt
godt egnet for
babysvømming,
svømmeopplæring og
terapitrening for folk med
leddsykdommer og for
eldre

Helse og
omsorg

Ses i sammenheng
med kommunens
behov for
svømmeanlegg i et litt
lengre perspektiv.
Politisk behandlet i sak
67/17 i Formannskapet
20/6 - 17.

Rådmannen fremmer
sak til FS og KS i
oktober 2018.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

19

Kommunestyret ber
rådmannen legge frem en
oversikt over kommunens
eiendommer, fortrinnsvis
som et ledd i
byplanarbeidet. Dette for
å synliggjøre hvilke arealer
som kan brukes til
allmennyttige formål, eller
som kan makeskiftes for
gjennomføring av det
kommende planverket.
Kommunestyret ber
samtidig rådmannen
redegjøre for hvordan det
aktivt arbeides med
utvikling, kjøp/salg, inn - og
utleie av kommunale
eiendommer i dag.

Samfunn Sak i kommunestyret
66/18

20

Rådmannen fremmer en
sak om evaluering av
nåværende
turistinformasjons
samarbeid og mulig
etablering av
turistinformasjon for
Ringeriksregionen.
Etableringen kan skape
flere grønne
arbeidsplasser og vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens unike
natur - og kulturverdier.

Rådmann
v/informasjons
- rådgiver i
samarbeid med
Ringerike
Utvikling

Det har vært lagt fram
sak i Ringeriksrådet.
Destinasjonsselsk apet
har gjennomført en
egenevaluering og det
ligger an til at de tre
kommunene fortsetter
sin deltagelse i
selskapet.

En identisk politisk sak
om dette fremmes i de
tre kommunene . Det
er derfor ikke noe
grunnlag nå for å
evaluere dette på egen
hånd med e n mulig
etablering av egen
turistinformasjon for
Regionen.

Gjøres i samarbeid
med Jevnaker og
Hole.

21

Rådmannen bes
undersøke med Buskerud
Fylkeskommune og Brakar
om mulighet for å starte et
prøveprosjekt med lavere
priser på lokalbuss i
Ringerike. Eksempelvis kan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som

Samfunn Oppretter dialog med
Fylkeskommunen.

I forbindelse med
byplanarbeidet har
vi tett dialog med
Fylkeskommunen
om fremtidens
kollektivløsninger
for Hønefoss. Det
er ikke kjent at
dette tiltaket
spesielt er
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

bybussen, som kjører Nord
– Sør aksen i Hønefoss .

diskutert, fokuset
har vært helhetlige
løsninger
fremover.

22

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
2017 å legge fram en
oversikt over status på
bruer på kommunale veier
og en plan for
vedlikehold/oppgradering
av de bruene som ikke
oppfyller gjelden de krav.

Samfunn Følge opp tidligere
planer og politiske
vedtak.

Politisk sak høst
2018.

24

Rådmannen legger frem
en revidert Miljø og
klimaplan («Det grønne
skiftet») i løpet av 2017.
Følgende underpunkter
tas med som innspill og
vurdering i det videre
arbeid med miljø og
klimaplan.

1. Det vurderes en
etablering av en
geopark i
Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdene i
Hønefoss. MDG
har tidligere - i
samråd med
Miljøvernforbund
et - pekt på
Hensmoens unike
geologiske
kvaliteter. Sabima
har også pekt på
områdets unike
biologiske
mangfold. MDG
nevnte ideen om
en geopark ved
høringsuttalelse
(april 2016) til
grensedragning
for masseuttak i
området.

Samfunn Inn spill og vurderinger
i verbalforslaget
vurderes i
revideringen.

Samarbeid med
Kartverket?

Samarbeide/ konferere
med bondelaget/
småbrukarlaget?

Oppstart av planen
i 2018. Dette vil
være en av
oppgavene i
strategi - og
utviklings -
avdelingen.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

Anleggshaver bør
eventuelt kunne
tilrettelegge for
dette tiltaket.

2. Det vurderes
opprettelse av e t
geoinformasjonsse
nter i
Ringeriksregionen.
Et geosenter
kommer
innbyggerne til
gode som en
ressurs når det
gjelder reiseliv,
undervisning og
lokal
identitetsbygging.
Senteret skal
fortrinnsvis ha
hovedvekt på
kvartærgeologi da
Ringerike har
spesielle nas jonale
verneverdier på
dette feltet. I
tillegg har vi
Oslofeltets unike
geologi i
umiddelbar
nærhet.
Rådmannen bes ta
opp et arbeid for
lokalisering av et
slikt vitensenter.

3. Det vurderes å
arbeide for en
etablering av
område for
parsellhager i
forbindelse av
utbyggingen i
Krakstadmarka.
Slik kan
befolkningen i
Ringerike få
muligheten til å
komme seg ut og
erfare grønne
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

omgivelser hvor
de kan dyrke egne
grønnsaker og gi
barna muligheten
til å lære om
planter.
Parsellhagene kan
også drives i
samråd med
skolen e.

4. HRA produserer i
dag biogass.
Postens biler og
HRAs egne biler
bruker denne
gassen, men mye
av denne
ressursen kjøres
ut av vårt distrikt.
Det vurderes om
kommunen kan ta
i bruk denne
bioenergien i egne
større kjøretøy.

5. Det vurderes å
premiere
innbygger e som
velger miljøvennlig
byggemetode.
Kommunestyret
ber rådmannen
vurdere mulighet
for å endre dagens
betalingsreglemen
t, slik at
dokumentert
miljøvennlige
byggeplaner kan
få lavere
betalingssatser /
prosentvis fratrekk
i avgifter.

6. Det vurderes å
undersøke
omfanget av olje -
og parafinkaminer
som eksisterer
blant kommunens
innbyggere som
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

mottar
kommunale
helsetjenester,
gjerne også de
som er avhengig
av vedfyring. Etter
undersøkelsen
fremmes sak for
kommunestyret
med hensikt (hvis
mul ig) om å
fremskynde
utskifting av
eksisterende
anlegg med
varmepumper.

7. Det vurderes om
at alle tak på
kommunale
nybygg skal
utstyres med
solcellepanel og
mulighetene for å
kle eksisterende
kommunale bygg
med solcellepanel.

8. Kommunen har
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybygg skal
vurderes oppført i
tre. Det vurderes
om kommunen vil
gi en generell
oppfordring til alle
utbyggere om
også å vurdere
nybygg i tre.

9. Rådmannen
utreder
muligheten for å
etablere et
kommunalt
klimafond (ENØK -
fond).
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Verbalforslag 2016

Verbalforslag Status 30.04.2018
Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike,
der i blant R INGBO for utbygging av
utleieboliger for vanskeligstilte, ungdom og
flyktninger.

Kommunen har opprettet en egen enhet
Boligtjenesten fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke
etablert et formelt samarbeid med
eiendomsutviklere/ utbyggere for utbygging av
utleiebolig er til vanskeligstilte. Boligtjenesten jobber
videre med saken.

Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike
Boligstiftelse med tanke på å få redusert
kommunens årlige leie og hvordan
eiendommene skal forvaltes når det gjelder
oppussing og tomgangsleie mv.

D ialogen er innledet, og vi avventer resultatene.

Ringerike Kommune skal over tid
planmessig skifte ut alle diesel - og
bensindrevne biler/rullende materiell med
lav - /nullutslippsbiler (el -
biler/hybridbiler/hydrogendrevne biler) i
alle sektorer der det er hensiktsmessig ut
fra arbeidets og tjenestens art.

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i
august 2016. En av de prioriterte oppgavene er å få
oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder
leasingavtaler på biler og maskiner. Når tilstrekkeli g
oversikt er på plass, vil det bli utarbeidet rutiner for
innkjøp av biler og maskiner, herunder
leasingavtaler som beskriver hva slags teknologi som
skal velges ved nyanskaffelser.
Strategi - og utviklingsavdelingen vil sammen med
innkjøpsavdelingen se p å de ulike sektorenes
muligheter for å benytte lav/nullutslippskjøretøy.
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Finansrapport 1. tertial 2018 tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunens utfordring er å øke disposisjonsfondet på samme tid som gjelden øker. 

Oppbyggingen av disposisjonsfondet har gått saktere enn budsjettert. Det mest sannsynlige er 

at den finansielle situasjonen vil være utfordrende også i årene fremover. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2018 er omtrent på samme nivå som i fjor. Renteutgiftene 

blir litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til 

opprinnelig plan. Prognosen for renteutgifter er nedjustert med 1 million kroner. 

 

Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial 2017 til 1. tertial 2018. Det er økningen i gjeld som 

utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 1. tertial i fjor til samme periode i år. Kortsiktig 

plassering er redusert siden årsskiftet. Det skyldes hovedsakelig bruk av ubrukte lånemidler til 

investeringer og startlån i perioden. 

 

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

driftsregnskapet på 24 millioner kroner i løpet av et år. I løpet av 1. tertial er tapsrisikoen økt 

med 3,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak lavere bankinnskudd. 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er litt svakere enn prognosen per 1. tertial 2018. Det er for 

tidlig å si hva dette skyldes.  

 

Saldo på konsernkonto er 304 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2018 og består 

hovedsakelig av bundne og ubundne fondsmidler. Ved utgangen av året er prognostisert saldo 

360 millioner kroner, 130 millioner kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2018. 

Reduksjonen tilsvarer omtrent planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer.  
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Ved utgangen av april 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 141.216.149. Hittil i år er 

avkastningen kr 403.370, som tilsvarer 0,31 %. Fondet skal være investert med nøytralvekt 

slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr 30.04.2018 består porteføljen av: 

• 23,7 % pengemarkedsfond 

• 35,1 % obligasjonsfond 

• 41,3 % aksjefond (hvor 31,9 % i internasjonale aksjer og 9,4 % i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært noe lavere enn tilsvarende periode i 2017. Fondet hadde en 

liten økning i januar, mens det viste en nedgang i februar og mars. I april viste fondet igjen 

økning. Det er renteoppgang og frykten for en eskalerende handelskrig som i hovedsak har 

vært årsaken til nedgangen i første del av perioden. Verdsettelsen av obligasjoner, eiendom og 

aksjer er høy og reflekterer forventninger til fortsatt god økonomisk utvikling, lav inflasjon og 

lave renter. 

 

Årets låneramme til investeringer i 2018 er på 645 millioner kroner. Investeringsprognosene i 

1. tertial viser et lavere behov for låneopptak enn den vedtatte rammen. Lånebehovet er på i 

underkant av 500 millioner kroner. 

 

Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte lånemidler til 

investeringer var på 124,1 millioner kroner ved inngangen til 2018, og disse midlene har gått 

med til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år. Låneopptak til ikke-rentable investeringer 

må gjennomføres i juni. 

 

Ubrukte startlånsmidler var 37,1 millioner kroner ved inngangen til 2018, og regnskapet viser 

at 32,5 millioner kroner av disse midlene er videreformidlet ved utgangen av 1. tertial.  

 

I opprinnelig budsjett for 2018 er det lagt til grunn 95,8 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Som en konsekvens av prognosene på andre driftsområder, nedjusteres 

avdragsprognosen med 5 millioner kroner per 1. tertial. Ny prognose vurderes fortsatt å ligge 

over minimumskravet. I 1. tertial betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 22,6 

millioner kroner. 

 

Verdiene på fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko er så å si uendret siden 

forrige rapportering. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommune har nå god likviditet, og vil høyst sannsynlig ikke ha behov for å benytte 

seg av kassakreditten i 2018. 

 

Økningen i gjeld har vært og er nødvendig for å kunne ta inn etterslepet fra perioden i 

ROBEK. Rådmannen ønsker å jobbe for at vi stabiliserer gjeldsnivået når vedtatte 

investeringer er gjennomført. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2018 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
kommune og r utiner for finansforvaltningen .

Overordnet finansiell strategi og stilling
En sunn økonomi er avhengig av bærekraftige størrelser på netto driftsresultat,
disposisjonsfond og lånegjeld . Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom
disse tre størrelsene . Kommunens u tfordring er å øke disposisjonsfondet på
samme tid som gjelden øker.

O ppbyggingen av dispos isjons fondet har gått saktere enn budsjettert. Netto
lånegjeld vil i løpet av 2018 nærme seg 9 0 prosent av brutto driftsinntekter, og
investeringsplanene fremover har vist at lånegjelden vil passere 100 prosent av
brutto driftsinntekter.

Det mest sannsynlige er at den finansielle situasjonen vil skape ytterligere
utfordringer fremover .

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
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Finansutgiftene består av renteutgif ter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 20 1 7 - 201 8 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Netto finansutgifter per 1 . tertial 201 8 er omtrent på samme nivå som i fjor .
Avdragene er helt like fordi ett av de to nye lånene i fjor er et avdragsfritt lån
( bulletlån ), mens det andre lånet ikke har terminforfall i 1. tertial.

Renteutgiftene er 0,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Det er
fordi den flytende renten i Kommunalbanken har vært lavere i år (flytende rente
var 1,8 prosent i 1. tertial 2017) . I tillegg forfalt to fastrenteavtaler i februar , og
kommunen valgte å forlenge fastrenteavtalene, men med nye betingelser. Den
ene avtalen medførte høyere fastrentesats enn den utløpte, men den andre
avtalen medførte en lavere ny fastrente.

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende
rentebetingelser. Den flytende renten i Kommunalbanken har ligget på 1, 5
prosent siden 1 . august i fjor . Renten ble satt opp til 1, 7 prosent gjeldende fra 3 .
april i år . Den flytende renten i KLP er 1,8 prosent.

Renteutgiftene blir litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser
forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan . Prognosen for renteutgif ter er
nedjustert med 1 million kroner.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
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S amlet nettoverd i er redusert fra 1 . tertial 201 7 til 1 . tertial 201 8 . Det er
økningen i gjeld som utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 1. tertial i fjor til
samme periode i år .

Kortsiktig plassering er redusert siden årsskiftet. Det skyldes hovedsakelig bruk
av ubrukte lånemidler t il investeringer og startlån i perioden.

Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune vil d ette gjelde endringer i rentenivå
og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene.

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 2 4 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.

I løpet av 1. tertial er tapsrisikoen økt med 3,3 millioner kroner . Det skyldes i
hovedsak lavere bankinnskudd .
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Likviditet
Ringerik e kommune har t il enhver tid i 1 . tertial 201 8 hatt likviditet til å dekke
sine betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100
millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten
har ikke vært benyttet hittil i år.

Saldo på konsernkonto er 304 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2018
og består hovedsakelig av bundne og u bundne fondsmidler .

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den fa ktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
201 8 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer
også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.

Den faktiske likviditetsutviklingen er litt svakere enn prognose n per 1 . tertial
201 8 . Det er for tidlig å si hva dette skyldes . Prognosen viser låneopptak i juni
og november. I siste tertial viser prognosen at konsernk ontoen reduseres som
følge av blant annet utbetaling av r eguleringspre mien til KLP og bruk av
lånemidler.

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 3 60 millioner kroner, 1 30 millioner
kroner lavere en n saldo ved inngangen til 201 8 . Reduksjonen tilsvarer omtrent
planlagt bruk av ubrukte lånemidler ti l investeringer .



6

Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
Ved utgangen av april 2018 var Fossefond ets markedsverdi kr 141.216.149.
Hittil i år er avkastningen kr 403.370, som tilsvarer 0,31 %. Fondet skal være
investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr
30.04.2018 består porteføljen av:

• 23,7 % pengemarkedsfond
• 35,1 % obligasjonsfond
• 41,3 % aksjefond (hvor 31,9 % i internasjonale aksjer og 9,4 % i

norske aksjer)

Avkastningen har hittil i år vært noe lavere enn tilsvarende periode i 2017.
Fondet hadde en liten økning i januar, mens det viste en nedgang i februar og
mars. I april viste fondet igjen økning. Det er renteoppgang og frykten for en
eskalerende handelskri g som i hovedsak har vært årsaken til nedgangen i første
del av perioden. Denne frykten skapte en usikkerhet i aksjemarkedet i februar og
mars, og førte til at både norske og internasjonale aksjer sank. I tillegg var det
noe svekkelse i US Dollar i begynne lsen av perioden, som kombinert med en
styrkning av NOK mot øvrig valuta, som ga en negativ avkastning i
internasjonale investeringer uten valutasikring. Senere ble kronen svekket, som
igjen ga en negativ effekt. I april snudde denne trenden noe, noe som i tillegg til
mindre uro i markedet også knytter seg til en markant stigning av råvareprisen,
olje og aluminium.

Hittil har de norske aksjefondene gitt en avkastning på ca 4,53 %, og de
internasjonale aksjefondene ca - 1,27 %. Det er nå en positiv utvikling hva
gjelder global vekst og inntjening på børsene. Vi velger å opprettholde vår
nøytralvekt til aksjer. Verdsettelsen av obligasjoner, eiendom og aksjer er høy og
reflekterer forventninger til fortsatt god økonomisk utvikling, lav inflasjon og lave
renter . Innen internasjonale aksjer har vi en overvekt mot Asia og en undervekt
mot amerikanske aksjer. Renteporteføljene har en moderat kreditteksponering
og er undervektet rentebinding.

Avkastningsmålet for Fosse fondet er i år budsjettert til 6 mill. kroner. D et er
beholdt, da man nå ser en positiv trend i markedet. Vi følger imidlertid nøye med
på videre utvikling av renter og inflasjon, samt handelspolitiske diskusjoner
mellom USA og Kina. En eskalerende handelskrig vil være negativt for
aksjemarkedet og økon omien generelt.

For mer detaljer vedlegges månedsrapporten fra vår rådgiver, Industrifinans.
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Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
1 . tertial 201 8 :

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets låneramme til investeringer i 201 8 er på 6 4 5 millioner kroner.
Investeringsprognosene i 1. tertial viser et lavere behov for låneopptak enn den
vedtatte ramme n . Lånebehovet er på i underkant av 500 millioner kroner .

Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte
lånemidler til investeringer var på 1 24 , 1 million er kroner ved inngangen til 2018 ,
og disse midlene har gått med til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år .
Låneopptak til ikke - rentable investeringer må gjennomføres i juni.

Det er ikke foretatt noen låneopptak av s tartlån fra Husbanken i 1. tertial .
Ubrukte startlånsmidler var 37 , 1 millioner kroner ved innga ngen til 201 8, og
r egnskapet viser at 32,5 millioner kroner av disse midlene er videreformidlet ved
utgangen av 1. tertial.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 8 er det lagt til grunn 95 , 8 millioner kroner i avdrag
på lån til investeringer. Minimumsavdraget er ikke endelig beregnet, men det er
vurdert at budsjettert avdrag ligger noe høyere enn minimum savdragsnivået.

Som en konsekvens av prognosene på andre driftsområder, nedjusteres
avdrags prognosen med 5 millioner kroner per 1. tertial . Ny prognose på 90,8
millioner kroner vurderes fortsatt å ligge over minimumskravet.

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 17 ,35 år.

I 1. tertial betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 22 , 6
millioner kroner . D et betyr at alle mottatte ekstraordinære avdrag startlån til og
med 2016 er tilbakebetalt til Husbanken .
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Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindings tid
og refinansieringsrisiko:

Verdiene er så å si uendret siden forrige rapportering. V ed inngangen til 201 8
var fastrenteandelen p å kommunens investeringsgjeld 54 , 4 prosent og er ved
utgangen av 1 . tertial 5 4 ,3 prosent.

Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende investeringsgjeld var 2, 24 år
ved inngangen til 2018 og er 2 , 1 8 år ved utgangen av 1 . tertial. Dagens
rentebinding har følgende forfall:



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.03.2018
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 33 464 453 38 665 0 24 % 20 % 5 221 223 10 % 30 %

Obligasjoner 49 504 157 74 913 0 35 % 40 % -6 982 302 30 % 60 %

Internasjonale aksjer 45 013 121 1 257 471 0 32 % 30 % 2 648 276 10 % 40 %

Norske aksjer 13 234 418 809 681 0 9 % 10 % -887 197 0 % 20 %

Totalt 141 216 149 2 180 730 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018



Totalt 2 180 730 403 370 17 544 470

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 38 665 140 521 1 208 533

Obligasjoner 74 913 269 212 3 634 380

Internasjonale aksjer 1 257 471 -579 459 7 967 138

Norske aksjer 809 681 573 097 4 734 418

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 1,57 % 0,31 % 5,92 %
Referanseportefølje 1,55 % 0,00 % 5,90 %

Pengemarked 0,12 % 0,42 % 1,62 %
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,52 %

Obligasjoner 0,15 % 0,55 % 1,68 %
ST4X 0,19 % -0,47 % 0,56 %

Internasjonale aksjer 2,87 % -1,27 % 8,42 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

2,53 % -1,17 % 12,90 %

Norske aksjer 6,52 % 4,53 % 18,14 %
OSEFX 7,15 % 4,71 % 17,02 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Pluss Likviditet II 23.09.2016 15 268,71 1 003,79 15 326 546 1 008,25 30.04.2018 15 394 672 10,9 % 68 126

DNB Likviditet 20 (II) 26.10.2017 1 072,19 9 573,08 10 264 179 9 602,21 30.04.2018 10 295 415 7,3 % 31 236

Alfred Berg Pengemarked 24.08.2015 70 677,71 102,65 7 254 811 103,44 30.04.2018 7 310 994 5,2 % 56 183

Klientkonto DNB 439 372 439 372 0,3 % 0

Tilgode honorar 24 000 24 000 0,0 % 0

Sum 33 308 907 33 464 453 23,7 % 155 545

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 1 983,26 10 419,30 20 664 170 10 241,33 30.04.2018 20 311 217 14,4 % -352 953

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15.05.2017 121 800,73 100,57 12 250 000 102,93 30.04.2018 12 536 950 8,9 % 286 950

Holberg Kreditt 20.11.2015 77 168,62 103,43 7 981 686 110,98 30.04.2018 8 564 382 6,1 % 582 696

Alfred Berg Kort Obligasjon 02.02.2016 80 298,03 100,00 8 029 435 100,77 30.04.2018 8 091 608 5,7 % 62 174

Sum 48 925 290 49 504 157 35,1 % 578 867

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 24.08.2015 5 841,30 2 069,33 12 087 609 2 530,41 30.04.2018 14 780 887 10,5 % 2 693 278

C Worldwide Globale Aksjer Etisk 29.01.2016 4 149,21 1 972,55 8 184 519 2 236,98 30.04.2018 9 281 711 6,6 % 1 097 192

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 7 977,11 1 002,87 8 000 000 1 049,50 30.04.2018 8 371 972 5,9 % 371 972

Robeco Global Conservative Equities D 22.09.2016 3 222,56 1 721,95 5 549 094 1 861,47 30.04.2018 5 998 709 4,2 % 449 615

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 20.11.2015 25 240,49 104,99 2 650 000 134,70 30.04.2018 3 399 781 2,4 % 749 781

Nordea Stable Emerging Markets Equity 19.09.2016 5 297,54 528,55 2 800 000 600,29 30.04.2018 3 180 061 2,3 % 380 061

Sum 39 271 222 45 013 121 31,9 % 5 741 899

Norske aksjer

Danske Invest Norge II 24.08.2015 436,48 8 706,07 3 800 000 12 436,20 30.04.2018 5 428 118 3,8 % 1 628 118

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 585,47 30.04.2018 5 322 119 3,8 % 1 312 268

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 215,82 8 427,04 1 818 708 11 510,53 30.04.2018 2 484 182 1,8 % 665 474

Sum 9 628 558 13 234 418 9,4 % 3 605 860

Totalt 131 133 978 141 216 149 100,0 % 10 082 171

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 20 155 76 954 608 843 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 10 411 32 094 47 473 26.10.2017

Alfred Berg Pengemarked 8 100 30 907 260 845 24.08.2015

Klientkonto DNB 0 566 20 217 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 271 154

Sum 38 665 140 521 1 208 533 19.08.2015

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 31 137 36 008 588 903 24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15 834 74 445 286 950 15.05.2017

Holberg Kreditt 16 692 124 913 1 173 109 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 11 250 33 846 668 650 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 916 769

Sum 74 913 269 212 3 634 380 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 477 585 -161 454 2 830 887 24.08.2015

C Worldwide Globale Aksjer Etisk 427 660 -115 722 1 581 711 24.08.2015

RBC Global Equity Focus Fund hedged 90 620 133 696 371 972 16.11.2017

Robeco Global Conservative Equities D 126 794 -254 651 500 541 22.09.2016

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 37 020 -132 645 749 781 20.11.2015

Nordea Stable Emerging Markets Equity 97 793 -48 684 525 758 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 1 406 488

Sum 1 257 471 -579 459 7 967 138 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 05.05.2018
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Danske Invest Norge II 356 659 322 417 1 628 118 24.08.2015

Alfred Berg Aktiv 357 836 286 940 1 312 268 17.02.2016

Nordea Norge Verdi 95 187 -36 260 1 784 182 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 9 851

Sum 809 681 573 097 4 734 418 23.08.2015

Totalt 2 180 730 403 370 17 544 470 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 05.05.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2018



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 1,57 % 0,31 % 5,92 % 19.08.2015
Referanseportefølje 1,55 % 0,00 % 5,90 %

Pengemarked 0,12 % 0,42 % 1,62 % 19.08.2015
ST1X 0,03 % 0,10 % 0,52 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,13 % 0,50 % 1,68 % 24.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,51 %
DNB Likviditet 20 (II) AFLIKVI NO 0,10 % 0,31 % 0,47 % 26.10.2017
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,17 %
Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,11 % 0,42 % 1,48 % 24.08.2015
ST2X 0,02 % 0,05 % 0,52 %

Obligasjoner 0,15 % 0,55 % 1,68 % 23.08.2015
ST4X 0,19 % -0,47 % 0,56 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,15 % 0,18 % 2,20 % 24.08.2015
ST4X 0,19 % -0,47 % 0,52 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,13 % 0,60 % 2,34 % 15.05.2017
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,37 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,20 % 1,48 % 4,34 % 24.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,10 % 0,51 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,14 % 0,42 % 1,72 % 24.08.2015
ST3X 0,04 % -0,08 % 0,48 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 2,87 % -1,27 % 8,42 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 2,53 % -1,17 % 12,90 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 3,34 % -1,08 % 9,94 % 24.08.2015
MSCI World NR 3,42 % -2,47 % 11,82 %
C Worldwide Globale Aksjer Etisk CAWWETI NO 4,83 % -1,23 % 8,30 % 24.08.2015
MSCI World NR 3,42 % -2,47 % 11,82 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged LU1711394145 1,09 % 1,62 % 4,65 % 16.11.2017
Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX 2,16 % -4,07 % 4,95 % 22.09.2016
MSCI AC World NR 3,22 % -2,34 % 13,46 %
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX 1,10 % -3,76 % 8,62 % 20.11.2015
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR 3,26 % -1,93 % 12,65 %
Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX 3,17 % -1,51 % 8,21 % 19.09.2016
MSCI Emerging Markets NR 1,79 % -1,38 % 17,27 %

Norske aksjer 6,52 % 4,53 % 18,14 % 23.08.2015
OSEFX 7,15 % 4,71 % 17,02 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 7,03 % 6,31 % 17,43 % 24.08.2015
OSEFX 7,15 % 4,71 % 17,04 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 7,21 % 5,70 % 20,88 % 17.02.2016
OSEFX 7,15 % 4,71 % 20,54 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 3,98 % -1,44 % 18,09 % 24.08.2015
OSEFX 7,15 % 4,71 % 17,04 %
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Refundert honorar INNTEKT 01.04.2018 -24 000

Netto endring likvide midler 24 000

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

31.03.2018
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
30.04.2018

Pengemarked 33 401 787 38 665 24 000 0 33 464 453

Obligasjoner 49 429 244 74 913 0 0 49 504 157

Internasjonale aksjer 43 755 650 1 257 471 0 0 45 013 121

Norske aksjer 12 424 737 809 681 0 0 13 234 418

Totalt 139 011 419 2 180 730 24 000 0 141 216 149
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Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på Ringkollen  
 

Forslag til vedtak: 

1. Skiforeningen innvilges kr 3 000 000 for å etablere et nytt snøproduksjonsanlegg på 

Ringkollen. Støtten finansieres av Ringerike kommunes fondsmidler. 

2. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 2 800 000 som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 2 800 000 med tillegg av 10 % av 

til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Skiforeningen ønsker å bygge et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen for så sikre snø i 

lekeland, på stadion og i deler av lysløypa. Prosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner 

kroner. Foreningen søker om 3 millioner kr i kommunal støtte og om en garanti på 2,8 

millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

Skiforeningen ser på Ringkollen som en viktig destinasjon for vinteridrett og friluftsliv. 

Området brukes årlig av flere tusen barn og unge til lek og aktivitet, og skisport står sentralt. 

I tillegg har mange lag, foreninger, skoler og andre, aktiviteter i området. 

Skiforeningen ser at snøproduksjon er viktig for å opprettholde både organisert og 

egenorganisert aktivitet, og ønsker å realisere et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Bak 

prosjektet står i tillegg til Skiforeningen en frivillig gruppe fra ulike idrettslag i regionen som 

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

Søkeren mener at et slikt anlegg vil underbygge kommunens mål om å være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Anlegget er i bruk 7 dager i uken i vintersesongen og 

tilrettelegging med et snøproduksjonsanlegg vil sikre en framtidig destinasjon i regionen for 

skiinteresserte i alle aldre.   

 

Beskrivelse av saken 



- 

Det er i dag et snøproduksjonsanlegg som leverer snø til slalåmbakken Ringkoll-parken. Dette 

anlegget har ikke kapasitet til å forsyne resten av skianlegget med kunstsnø.  Planen er nå å 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 

stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

5. Nybygg ved maskinstall (cirka 100 kvm for utstyr og ledninger) 

 

Søker skriver at endelig trasé utarbeides i samråd med og samtykke fra berørte grunneiere. 

Grunneieravtaler er ikke inngått ennå. Vanninntak til anlegget er konsesjonspliktig og søknad 

om dette er på høring. 

  

Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, påta seg rollen som eier og drifter av 

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. Gjeldende kommunedelplans anleggsdel har i sin oversikt 

over framtidige ønskede anlegg, snøproduksjonsanlegg i Hovsmarka og utvikling av 

Ringkollen skiarena 

 

Økonomiske forhold 

 

Totale anleggskostnader for etablering av nytt anlegg er beregnet til 13,5 millioner kroner. 

 

Dette er tenkt finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

I tillegg til eventuell økonomisk støtte har kommunen vært behjelpelig med administrativ støtte 

om bruk av Røsstjern og tiltak innenfor markagrensen.  

 

Driftskostnadene forventes i hovedsak dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag og er 

beregnet til 625 000 kroner per år. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Utenom siste vinter 

har det vært mange snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de 



- 

skiinteresserte.  En investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine 

muligheter for å gå på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan 

utvikles til også å dekke hoppbakke området. Rådmannen mener dette anlegget vil være et 

godt supplement til de arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver 

en stor interesse for tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. 

Rådmannen støtter søkers vurdering om at dette er et tiltak i tråd kom kommunens planverk og 

vil være et godt omdømmeskapende tiltak. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skiforeningen
Att. Anette Bjerke Kolderup
Kongeveien 5, 0787, Oslo
Telefon (+47) 97 19 18 60
abk@skiforeningen.no
www.skiforeningen.no
NO 946 175 986 MVA
B ankkonton r.: 5005.06.23421

Til: Ringerike Kommune v/ra  dmann Tore Isaksen

Ra  dhuset, Osloveien 1, Hønefoss
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 2 7 .0 4 .2018

Søknad om finansiering sstøtte og kommunal garanti : E tablering av
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen , Ringerike kommune

SAMMENDRAG
Ringkollen er et identifisert satsningsomra  de for Ringerike Kommune og en destinasjon for
vinteridrett og friluftsliv. Hvert a  r bruker flere tusen barn og unge Ringkollen til lek og aktivitet, og
skisporten sta  r sentralt. Snøproduksjon er viktig for a   oppr ettholde ba  de organisert og
egenorganisert aktivitet, og med støtte fra Ringerike Idrettsra  d jobber Skiforeningen og en frivillig
prosjektgruppe for a   realisere et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen. Det planlagte
snøproduksjonsanlegget skal sikre snø i Ringkollens ake - og lekeland, stadionomra  det samt 2,5 km
av lysløypenettet. Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, pa  ta seg rollen som eier og
drifter av anlegget i samarbeid med lokale idrettslag . Se signert e støtte erklæringer vedlag t .

Totale anleggskostnader for etablering av nytt snøproduksjonsanlegg er beregnet til 1 3,5 MNOK :
• 4,5 MNOK er bevilget av Sparebankstiftelsen Ringerike . Spare bankstiftelsen viser med gaven at

prosjektet vurderes som et viktig bidrag til regionen
• 3,2 MNOK forventes finansier t av egenkapital fra Skiforeningen, lokale idrettslag, næringslivet ,

dugnad sarbeid og gjennom momskompensasjon
• 2,8 MNOK er gitt i et forha  ndstilsagn o m spillemidler . Spillemidler gis til allmennyttige forma  l
• Skiforeningen søker Ringerike Kommune om finansieringsstøtte på resterende 3 MNOK.

Skiforeningen søker videre om en kommunal garanti på et fremtidig lån grunnet
forventet lang utbetalingstid av spillemidle r

Den økonomiske støtten og en kommunal garanti vil bidra til at Skiforeningen kan utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

Behovsvurdering og foresla  tte tiltak redegjøres for i denne søknaden. Ved behov for ytterligere
opplysninger sta  r vi til tjeneste.
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1 OM SØKER
1.1 SKIFORENINGEN
Foreningen til Ski - Idrettens Fremme – Skiforeningen – er en av landets største og eldste
friluftsorganisasjoner med rundt 73.000 medlemmer. Foreningen er a  pen for alle .

I Ringeriksregionen er t ilrettelegging for lek i snøen , eller til de som vil gli i nypreparerte løyper
gjennom marka, Skiforeningens viktigste bidrag. I regionen er Skiforeningen representert med et
l okalutvalg , to a  rsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et a  rsverk og to
deltidsansatte har base pa   Ringkollen . Skiforeningen er ansvar lig for vedlikehold, rydd ing , merk ing
og preparer ing av regionens omfattende løypenett og anlegget pa   Ringkolle n . Videre , ansvar lige
for a   sikkerstille avtaler og relasjoner med berørte grunneiere. Skiforeningen arrangerer
aktiviteter tilpasset alle aldre og ferdighetsniva  er, som Barnas Skiskole og voksenkurs , vi drifter
markastua Vambua og Løvlia og arrangerer ski - og sykkelbusser for mange tusen tilreisende hvert
a  r. Na   ønsker Skiforeningen og utvikle sin tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune ved a  
etablere snøproduksjon i og rundt stadionomra  det , til glede og nytte for kommunens befolkning.

Skiforeningen vil rette en takk til kommunen for et godt samarbeid og mottatt driftstilskudd som gjør
tilretteleggingsarbeidet mulig. Mottatt driftstilskudd for 2017 var 350kNOK . S ammen
medlemsavgiften fra lokale medlemmer på tilsvarende 350kNOK , utgjør dette halvparten av
Skiforeningens utgifter i kommunen . Utgiftene b eløper seg til 1,4 MNOK . R esterende 700kNOK er
dekket av Skiforeningens øvrige medlemsbase. Skiforeningen vil bemerke at tilskuddet fra kommunen
har vært uendret og ikke indeksr egulert siden 2004.

1.2 PROSJEKTGRUPPEN
Snøproduksjon er et satsningsomra  de for Skiforeningen , og Skiforeningen drifter i dag
snøproduksjon ved flere næranlegg i samarbeid med lokale idrettslag.

Med støtte fra Ringerike Idrettsra  d, har Skiforeningen nedsatt en lokal , frivillig arbeidsgruppe som
arbeider for a   realisere et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen. Arbeidsgruppen besta  r av
representanter fra skiklubber i Ringeriksregionen og har som ma  lsetting anlegget skal være klart
for a   produsere snø vint eren 2018/2019.

Arbeidsgruppen besta  r av:
• Anette Bjerke Kolderup, Skiforeningen
• Stig Rongved, Ringkollen Skiklubb
• Ellen Grønlund, Ringkollen Skiklubb
• Dagfinn Augdal, Haugsbygd Idrettslag
• Christine Næss Mathiesen, Ringkollen Skiklubb
• Pelle Gangskar, Ringerike Utvikling
• Dordi Skjevling, Hønefoss Skiskytterklubb
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Arbeidsgruppen har p er dags dato nedlagt et vesentlig antall dugnads timer og jobbet frem
tekniske beskrivelser, kostnadsoverslag og nødvendige søknader til kommune og fylke som :

• Prosjektering inkl. budsjett og plan for anleggsfinansiering og drift
• Dialogmøter med berørte grunneiere. Det arbeides videre med avtaler og anleggets

konkrete plassering
• Søknad sendt til NVE for konsesjon til vannuttak fra Store Røstjern . Søknaden er

off entliggjort og ute pa   høring. Høringsfrist er 1.6.2018
• Søknad sendt om bruk av omra  det - 30.5.17
• Søknad sendt om dispensasjon fra Markaloven for a   etablere anlegget – 30.5.17
• Innvilget forha  ndstilsagn om spillemidler 22.3.2018 – revidert s øknad om

idrettsfunksjonell godkjenning er under utarbeidelse
• Innvilget finansieringsstøtte fra Sparebankstiftelsen – 29.10.2017
• Innhentet leverandør tilbud og gjennomført befaring pa   omra  det – 1.5.17 / 5.3.2018
• Gjennomført presentasjon hos Ringerike Idrettsra  d – 12.2 .18
• Dialog med idrettslag og signering av støtteerklæring

M ed støtte fra Ringerike Idrettsråd ,
jobber Skiforeningen og en frivillig
prosjektgruppe for å realisere et nytt
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen –
til glede og nytte for kommunens
befolkning .

Bilde 1 : « Det er gø y å gå på ski »
Ringerikes Blad 20.1.2015
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2 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET

2 .1 HVORFOR RINGKOLLEN?
Ringerike Kommune har i kommuneplanen s samfunnsdel for 2015 - 2030, vedtatt 30.4.2015 ,
nedsatt en visjon om a t : « Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet » .
Visjonen underbygges av ma  lsettingen om a   være en «( …) attraktiv bokommune, spesielt for unge
og familier i etableringsfasen » . Helseperspektivet skal være sentralt i alle tiltak , noe som ogsa  
kommer til uttrykk i Kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 2014 - 2026 (s. 14):
« Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen. Dette
forutsetter (…) lett tilgang til natur - , lek - og rekreasjonsområder» .

Kommunedelplanen peker pa   Ringkollen som et satsningsomra  de og understreker hvordan
skisporten sta  r sentralt pa   Ringerike: « Blant vinteridrettene er ski den klart største idretten »
( Kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 2014 - 2026 s. 13) . I forbinde lse med innvielse av ny
løypemaskin pa   Ringkollen i februar 2017, uttalte varaordfører i Ringerike kommune , Dag
Henhaug : « Tilbudet her er viktig for vekst og utvikling i en kommune som ønsker flere innbyggere.
Takk for innsatsen » (Ringerikes Blad 1.2.2017).

Bilde 2 : «Tilbudet her er viktig
for vekst og utvikling i en
kommune som ønsker flere
innbyggere. Takk for innsatsen»

Kilde: Ringerikes Blad 1.2.2017



6

Ringkollen er en av de viktigste innfallsportene nordvest i Marka og er et varemerke for regionen.
Ringkollen og tilhørende aktivitetsanlegg er et kjent og populært omra  de for vinteridrett og
friluftsliv ba  de for innbyggere i kommunen sa   vel som tilreisend e. Ringkollen er a  pen t for alle og
tilrettelagt med stadion - og skileikomra  de, lysløype, lekeland, hoppbakker og alpinanlegg. Det er et
stort areal for parkering tilknyttet stadion samt garasje/maskinstall for løypemaskin.

Bilde 3 : Oversiktsbilde av eksi sterende
aktivitetsområder på Ringkollen.
Ringkollen er i bruk 7 dager i uka til
egenorganisert og organisert aktivitet.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Ringerike Idrettsra  d h ar et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen som en prioritert ma  lsetting
(A  rsberetning Ringerike Idrettsra  d, 2017). Et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen synes
hensiktsmessig ba  de for a   opprettholde eksisterende aktivitet i anlegg et , samt for a   bidra til a  
sikkerst ille omra  det som en innfallsport til marka og de mulighetene som finnes i høyereliggende
omra  der . Det er allment kjent at et økt aktivitetsniva   har et utall av positive effekter som økt
trivsel, bedret psykisk og fysisk helse, samt en positiv effekt pa   liv skvalitet og offentlige
helsebudsjetter. Med andre ord kan et snøproduksjonsanlegg bidra til a   sikkerstille aktivitet i
perioder med lite snø, og dermed gi positive konsekvenser for kommunen, allmennheten,
folkehelsa og skiidretten.

2 .2 INTERESSEN FOR SK ILEIK OG - AKTIVITET ER HØY – MEN HVA SIER PROGNOSER O M
SKIFØRET?
I Meld. St. 18 (2015 – 2016) «Klimatilpasset tilrettelegging» fremheves friluftsliv som en levende og
sentral del av norsk kulturarv og identitet. Regjeringen pa  peker hvordan « God tilrettelegging i
nærmiljøet gjør det attraktivt å drive med friluftsliv » og viktigheten av snøproduksjon for a   sikre
aktivitet i milde og snøfattige vintre ( Meld. St. 18 2015 – 2016 , kapittel 6. 10 ) .

Skiforeningen jobber for a   bidra til friluftsliv og skia ktivitet for alle og deler regjeringens syn .
Klimaet har vært og vil være en utfordring for sikkert skiføre pa   det sentrale Østlandet , samtidig
som interessen for skisporten er høy . Skiforeningen utarbeidet i 2015 en rapport som belyste
kritiske innsatsomra  der for a   sikre skileik og - aktivitet i fremtiden. Rapporten fikk navnet «Jakten
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pa   skiføret» og ble utarbeidet med bistand fra Meteorologisk institutt. Prognose r gjengitt i
rapporten viser hvordan snømengden er forventet a   bli vesentlig lavere i løpet av drøye førti a  r , og
at økt kunnskap om tilrettelegg ing i marka og i anlegg , er nødvendig for a   ta vare pa   skisporten .
Rapporten pekte blant annet pa   snøproduksjon i aktivitets anlegg som vesentlig for a   sikre aktivitet
med særlig fokus pa   barn og unge.

Bilde 4 : Graf fra meteorologisk
institutt som viser utvikling av
antall skidager ved Bjørnholt i Oslo,
1900 – 2007

Kilde: «Jakten på Skiføret», 2015,
Skiforeningen

Bilde 5 : Ringkollen skistadion etter
mildvær og regn 26.11. 2016

Foto : Rolf Storbråten, Skiforeningen

2 . 3 HVEM BRUKER RINGKOL LEN?
Fra 1. januar – 1. februar 2 018 var det registrert over 10.000 passeringer i bommen pa   vei opp til
Ringkollen . Mange fant veien ut i markas høyereliggende og snøsikre omra  der , og mange benyttet
omra  det i og rundt Ringkoll en s kiarena . S kiarena en pa   Ringkollen brukes 7 dager i uka vinteren
gjennom. S koler, barnehager, klubber, mosjonister og barnefamilier har omra  det som en av sine
viktigste leke - , trenings - og rekreasjonsomra  de .

I dette avsnittet redegjøres det kort for noen av de aktivitetene og bruker brukergruppe ne som i
dag benytter aktivitetsanlegget som innga  r i det planlagte snøproduksjonsanlegg et . Listen
fokuserer pa   aktiviteter for barn og unge og er ikke fullstendig.
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Aktiviteter for barn og familier
Skiforeningen – Barnas S kiskole og Barnas Ringkolldag
Hvert a  r arrangerer Skiforeningen lavterskelarrangement som Barnas Ringkolldag og Barnas
S kiskole . Dette er lek og aktivitet med f orma  l a   s pre skiglede til barn og ung e .

Skiskolen strekker seg over 5 uker pa   dagtid og er et tilbud til regionens barnehagebarn .
Skiforeningen tilbyr ogsa   regionens mottaksklasser gratisplasser pa   skiskolen med støtte fra
Bufdir . I nteressen for Barnas Skiskole pa   Ringkollen har vært stor og antall pa  meldte er økende. I
2015 deltok 415 barn, i 2016 435 barn , og i 2017 4 45 barn . Mangel pa   snø i lavereliggende strøk
antas a   resultere i ytterligere økt pa  melding i a  rene som kommer, men snømangel utgjør samtidig
en usikkerhet for oppstart av skiskolen og skiskolens aktivitetstilbud.

Barnas Ringkolldag er et tradisjonsrikt familie arrangement pa   Ringkollen . Arrangementet
tiltrekker seg flere hundre barn fra regionen (550 i 2018) og er i ti llegg en begivenhet som innga  r i
programmet til andre aktører i omra  det, som asylmottak, aktivitetsgrupper og frivillige nettverk
og foreninger.

Bilde 6 : Barnas Skiskole er et tilbud i
regi av Skiforeningen til barnehage -
og barneskolebarn. Antall deltakere
har vært stigende siste år og
forventes å stige ytterligere grunnet
mangel på snø i lavereliggende
strøk.

Foto: Ringerikes blad 18.1.2018

Bilde 7 : Barn a s Ringkolledag er et
populært familiearrangement på
Ringkollen. Her fra Barnas
Ringkolldag 2017 og 2018 .

Foto: Christine Mathiesen og
Ringerikes blad 14.3.2018
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Fossen Friluft SFO
Fossen Friluft som holder til pa   Ringkollstua, tilbyr SFO for barn i alderen 6 - 13 a  r. Tilbudet er
ukentlig tirsdager, onsdager og torsdager og barna blir transportert t/r i buss . Ski , aking og frilek i
snøen er viktig e aktivitet er vinterstid , og ma  let er at barna skal oppleve mestring gjennom
aktivitet .

Skilek med DNT
Barnas Turlag i DNT Ringerike har de to siste a  rene arrangerte skileik for barn mellom 2 - 12 a  r i
februar. Arrangementet er svært populært med flere hundre deltakere, og barn fa  r leke seg pa   ski i
løyper med ulik vanskelighetsgrad. Arrangementet tilrettelegges i samarbeid med Skiforeningen.

Bilde 8 : Skileik med DNT er svært populært.
Barn opplever glede og mestring gjennom lek
på ski.

Foto: Ringerikes blad 24.2.2017

Aktiviteter for unge over 13 år
Ringerike folkehøgskole
Ringerike folkehøyskole tiltrekker seg elever fra hele landet. Skolen har en egen linje for
Multisport hvor vinterlige aktiviteter som langrenn og aking innga  r i programmet . Folkehøgskolen
bruker Ringkollen vinterstid til skiturer i M arka (ca. 3 ganger a  rlig), skikurs pa   skiarenaen (ca. 3
gan g er a  rlig) og til turer for aking (c a. 3 ganger a  rlig.)

Ringerike viderega  ende skole – idrettslinjen
Ringerike viderega  ende skole har en idrettslinje med langrenn som spesialisering. Skolen benytter
Ringkollen 2 - 3 dager i uken med alt fra 10 - 12 elever (toppidrett) til 30 elever na  r hele
idrettsklassen er med.

Skolen ser lyst pa   fremtiden med et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen , og har uttalt at
tiltaket kan medføre økt søkermasse (Ringerikes Blad 1.1.2018) . Konsekvensen av et ustabilt
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skiføre pa   Ringkollen , er at elevene ma   reise mer og lenger for a   oppdrive snø. Med tildelt tid for
trening i skoletiden , er tidsfaktoren viktig og kan medføre at lokale skiløpere og - skyttere velger
andre skoler pa   steder med mer stabile skiforhold. Dette medfører risiko for at de mest ambisiøse
løp erne melder overgang til klubber utenfor regionen og at talentene – og lokale forbilder -
forsvinner fra Ringerike. Lokale talenter er forbilder og viktig e for at interessen for langrenn skal
holdes oppe lokalt, noe som igjen er viktig for a   sikre langrenn som breddeidrett.

Bilde 9 : Idrettslinja på Ringerike
videregående skole ser lyst på
fremtiden med et nytt
snøproduksjonsanlegg.

Foto: Ringerikes Blad 1.1.2018

Bilde 10 : Tilrettelegging for elever,
både mtp treningsmuligheter og
begrenset reisevei, er viktig for å lykkes.

Foto: Ringerikes Blad 20.6.2014
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Aktiviteter for e lite/aktive
I 2015 var det registrert 1946 aktive løpere fra i drettslag i kommunen, hvorav nær 1000 var under
20 a  r. I tillegg har ba  de Jevnaker og Hole kommune mange aktive langrennsløpere/ skiskyttere i
sine klubber.

Regionen har gjennom a  rene oppfostret skiløpere og - skyttere pa   nasjonalt og internasjonalt
toppniva  . For den organiserte idretten er det viktig at treningsmuligheten er forutsigbare og at
kostnadsniva  et er akseptabelt. Snøfattige vintre medfører økt kostnadsniva  et grunnet økt reisevei
og antall reisedøgn, noe som er negativt i et miljøperspektiv og kan føre til frafall. Eksempelvis
ma  tte lokale utøvere reise til Brovol l/Lygna pa   Hadeland sesongen 2016/2017 for a   trene pa   ski
før februar.

Konkurranser og renn
Skoleskistafetten pa   Ringkollen arrangeres a  rlig for barne - og ungdomsskoler i regionen. I løpet av
skisesong en , arrangerer de lokale klubbene flere skirenn av ulik størrelse pa   Ringkollen for barn,
juniorer og seniorer. Bl.a. Skikarusellen som tiltrekker seg barn opp til 12 a  r, og Ringkollstafetten
som hvert a  r avholdes 30. desember . Ringkollstafetten er populært f or deltakere i alle aldre, og har
status som det offisiel le kretsmesterskap et for Buskerud.

Bilde 1 1 : Skiskolestafetten arrangeres for barne -
og ungdomsskoleelever .

Foto: Ringerikes Blad 9.3.2 01 6

Bilde 1 2 : Ringkollstafetten trekker aktive i alle
aldre.

Foto: Ringerikes Blad 2. 1.2 017
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Snømangel har medført at Ringkollen Skiklubb i perioden 2015 - 2017 ma  tte avlyse/flytte
Ringkollstafetten til henholdsvis Liatoppen (A  L), Vikerfjell og Lygna. Flytting og avlysning er
uheldig for oppslutning en og medfører økt reisevei og tilhørende økte kostnader for ba  de utøvere,
frivillige hjelpere m.v. Pa   sikt kan det gi uheldige ringvirkninger for Ringerike og Ringkollen som
merkevare for et snøsikkert sted.

Sommerstid
For egenorganisert aktivitet, er Ringkolltoppen og den nye «grillhytta», svært populært turma  l
sommer som vinter. For den organiserte idretten, er s tadionomra  det med tilhørende anlegg ,
mindre brukt sommerstid . ROL , Ringerike O - lag , benytte r arenaen som samlingsplass for
orienteringsløp.

Det planlagte kunstsnøanlegget med tilhørende infrastruktur , er prosjektert for a   ha
minimal/ingen negativ innvirkning pa   mulighet for bruk av omra  det sommerstid. Etableringen vil
forega   i eksisterende løype nett og vil i all hovedsak plasseres i utkanten av løypene og være
nedgravd. Prosjektering av eventue l t vedlikehold av drenering av myromra  det rundt stadion er
vurdert a   gjøre omra  det mer anvendelig sommerstid, eksempelvis som arena for orientering eller
a nnen aktivitet i skogen.

Bilde 1 3 , 14 : Lysløypa
sommerstid

Foto: Ellen Grønlund

Bilde 1 5 : "Grillhytt a " på
Ringkolltoppen er et
populært turmål

Foto : Skiforeningen, Erik
Unneberg
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3 . BESKRIVELSE AV NYTT SNØPRODUKSJONSANLEGG

Det planlagte snøproduksjonsanlegget vil dekke Ringkollens ake - og lekeland, stadionomra  det
med skileikomra  det samt 2,5 km av lysløypenettet. Anlegget har reservekapasitet for utvidelse til
resterende lysløype og andre omra  der som hoppanlegget .

Snøproduksjonsanlegget dimensjoneres for a   produsere tilstrekkelig snømengde i løpet av 4 døgn
med døgn kontinuerlig drift under optimale forhold. Det er estimert et behov for 0 – 4 snølegginger
per sesong for a   sikre stabile skiforhold fra november til mars/april.

Det finnes i dag et snøproduksjon sanlegg i slala  mbakke n sør for Ringkollstua ( G.nr 134 , B.nr. 125)
med røropplegg ut pa   Ringkollen stadion . Det etablerte anlegget henter vann fra Store Røstjern
(G.nr 134, B.nr. 9 ) og produserer kunstsnø til Ringkoll - parken (slala  mbakken). Grunnet begrenset
kapasitet i anlegget , kan ikke anlegget forsyne ake - og lekeland og resterende langrenns omra  de r
pa   Ringkollen, og e ksisterende røropplegg ut pa   stadion omra  det er derfor ikke i bruk. Lekeland er
planlagt a   innga   i de t nye snøproduksjonsanleg get.

Bilde 1 6 : Ringkollenparken sør
for Ringkollstua har etablert
eget snøproduksjon s anlegg som
henter vann fra Store Røstjern

Foto: friflyt.no

Bilde 1 7 : Uttakskum for
kunstsnøproduksjon
(eksisterende på skist adion)

Foto: Ellen Grønlund
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Planlagt n ytt snøproduksjonsanlegg består av følgende hovedelementer:

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern
2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen
3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua
4. Spredenett med vannledninger og trykkluft i løypenett, totalt 2,5km
5. Nytt bygg ved maskinstall (ca. 100m2) for tørking av slanger og lagring av utstyr

Anlegget planlegges dimensjonert for a   ta  le en fremtidig utvidelse. En slik utvidelse kan være
snølegging av hele lysløypa (4 km) og i det eksisterende hoppanlegget. Ill ustrasjonen under viser
snøproduksjonsanlegget med alle hovedelementer. Mer at e ndelig forslag til trase vil bli utarbeidet
i samra  d og med samty kke fra berørte grunneiere og kan avvike fra denne illustrasjonen .

Bilde 1 8 : I l lustrasjon . Endelig trase er
ikke fastsatt og grunnei eravtaler er per i
dag ikke inngått .

Det planlagte snøproduksjonsanlegget
vil dekke Ringkollens ake - og lekeland,
stadionområdet med skileikområdet
samt 2,5 km av lysløypenettet. Anlegget
planlegges med reservekapasitet for
utvidelse til resterende lysløype og andre
områder som hoppanlegget.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern
Pumpestasjon en planlegges etabler t pa   østsiden av Store Røstjern, ned mot vannet. P umpehuset
er planlagt tilpasset omgivelsene med tilsvarende materialer som bebyggelsen forøvrig.

Vanninntaket til anlegget etableres i Røstjern , G. nr . 134, B. nr. 9. Eiendommen eies av Ringerike
kommune i henhold til matrikkel . Tiltaket er konsesjonspliktig og s øknad om konsesjon er
offentliggjort av NVE og sendt ut pa   høring (høringsfrist er 1.6.2018) .
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Bilde 1 9 : Eksempel -
i llustrasjon mulig utforming og
plassering av pumpestasjon en
ved Store Røstjern .

Foto: Erling Nygård,
Skiforeningen , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

2. Overføringsledning
Pumpeledning og tilhørende rørtrase er planlagt viderefør t fra vannet og opp til Ringkollstua , med
en total høydeforskjell pa   100m. Overføringsledningen forsøkes etablert i hovedsak i samme trase
som eksisterende rørledning i alpinbakken , og prosjektgruppen jobbe r med ulike alternativer i
dialog med berørte grunneiere . Det foreligger per i dag ingen grunneieravtaler og gjennomføring
av prosjektet forutsetter samtykke fra berørte grunneiere . Traseen vil uavhengig av alternativ,
ende inn mot eksisterende trase for snøproduksjon i alpinbakken som ligger pa   G.nr. 134, B.nr. 125
og eies av Miljødirektoratet. Det henvises til uttalelse fra Ringerike Kommune med saksnummer
17/2356 - 2 der kommunen uttaler seg positiv til tiltaket og bruk av grunn, og anbefaler
Fylkesmannen a   gi en uttalelse som ikke ga  r imot søknad om bruk av grunn .

Bilde 20 : Eksempel – illustrasjon
av trase for overføringsledning
fra Røstjern til parkeringsplass
ved Ringkollstua .

E ndelig trase for anlegget er
ikke er fastsatt og
grunneieravtaler er ikke inngått .

Foto: Google Maps , illustrasjon
ved prosjektgruppen.
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3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua
Nytt pumpehus etableres i forbindelse med parkeringsareal et ved Ringkollstua , vest for p - areal
mellom lekeland og stadion . Bygget (ca . 24 m2) planlegges oppfør t tilsvarende eksisterende
gapahuk med villmarkspanel og torvtak .

Bilde 2 1 : P lanlagt plassering av
pumpestasjon ved parkeringsplass en
ved Ringkollstua.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Bilde 2 2 : Illustrasjon av planlagt nytt
pumpehus

Foto og i llustrasjon
v/prosjektgruppen

4. Spredenett med vannledninger og t rykkluft rundt i løypenett
Spredenett for vann og trykkluft etableres ut i lysløyp e og stadionomra  det , i første omgang totalt
2,5km. Illustrasjon pa   neste side viser spredenettet slik det kan se ut. Endelig løsning vil bli
utarbeidet i samra  d med leverandør av snøproduksjonsanlegget.

Alle vannledninger planlegges gravd ned, men det vil bli etablert uttakspunkt for
vann/trykkluft/strøm i løypetrase. Et slikt uttakspunkt vil norma lt bli etablert i en kum
(nedgravd) og/eller hydrant (over bakken) som plasseres i kanten av løypetraseen. Trase for
strømforsyning er avklart med Ringeriks Kraft.

Ved opparbeidelse av kunstsnøanlegget vil det kunne være behov for noe mindre arbeid med
d renering av stadionomra  det for a   sikre at omra  det har bæreevne for løypemaskin tidlig i
sesongen . Omra  det er tidligere drenert og eventuell drenering vil i sa   ma  te ses som vedlikehold av
tidligere drenering.
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Bilde 2 3 : Eksempel på s predenettet i
anlegge t . Endelig løsning vil bli
utarbeidet i samråd med valgt
leverandør.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

5. Nytt bygg ved løypestall (ca. 100m2) for tørking av slanger og lagring av utstyr
For oppbevaring og tørking av slanger planlegges et nytt idretts - /lagerbygg (ca . 100 m2) i
tilknytning til eksisterende maskinstall. B ygget planlegges kombinert med Skiforeningens behov
for større lager for oppbevaring/parkering av bl . a. snøscooter som b enyttes til
tilretteleggingsarbeidet i o mra  det. Nytt bygg plasseres i tilknytning til eksisterende maskinstall og
vil sa  ledes ligge tilbaketrukket i forhold til stadionomra  det og parkering. Bygget vil erstatte
eksisterende telt og utvendig lagring.

Bilde 2 4 : Planlagt plassering av
n ytt bygg ved løypestall

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Bilde 2 5 : Eksisterende lagring ved
løypestall og i llustrasjon av det
planlagt nye bygget som vil
erstatte eksisterende telt og
utvendig lagring.

Foto: Dagfinn Augdal , illustrasjon
ved prosjektgruppen
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4 ANNLEGGSKOSTNADER

4 .1 KOSTNADSBEREGNING
Det er foretatt en kostnadsberegning av tiltakene. For spredenettet og pumpestasjonen ved
parkeringsplassen v/Ringkollstua er det innhentet tre ( 3 ) leverandør tilbud.

4 .2 FINANSIERINGSPLAN
Det prosjekterte snøproduksjon s anlegget krever en betydelig investeringskostnad . Det er lagt opp
til følgende finansieringsplan for etablering av anlegget:

Anleggsdel Kostnad
a) Egenandel Skiforeningen ( inkl. egenkapital, dugnader, rabatter,
tilskudd, sponsing , momskompensasjon )

Kr 3 2 0 0 000 , -

b) Gaver fra stiftelser Kr 4 5 00 000 , -
c) Forha  ndstilsagn s pillemidler Kr 2 8 00 000, -
d) Kommunal støtte Kr 3 000 000, -
TOTALT Kr 1 3 5 0 0 000, -

a) Egenandel
Det arbeides ma  lrettet med bidrag fra lokalt næringsliv og private. I tillegg har det , og vil det ,
legges ned et omfattende antall dugnadsarbeider . Dette , sammen med bidrag fra Skiforeningen
sentralt og en forventet momskompensasjon , er beregnet a   dekke kr 3,2 millioner av estimerte
anleggskostnader.

b) Gaver fra stiftelser
Prosjektet har mottatt en generøs gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike pa   kr 4,5 millioner .
Sparebankstiftelsen viser ved gaven at prosjektet vurderes som et viktig bidrag til region en .

Anleggsdel Kostnad
a) Inntak og pumpestasjon Store Røstjern Kr 685 500 , -
b) Overføringsledning: g røft og rørtrase Store Røstjern – Ringkollstua Kr 3 0 00 0 00, -
c) Grøfter skistadion – lysløypa Kr 1 325 000, -
d) Tilknytning / oppgradering EL - kraft Kr 5 2 5 000, -
e) Rigg/drift risiko og prosjektering kr 1 821 150, -
DELS UM Kr 7 356 650, -
f) Teknisk utstyr snøproduksjon inkl . spredenettet og pumpestasjon Kr 5 1 00 000, -
g) Egeninnsats (inkl. prosjektering/uforutsett) Kr 1 000 000, -
AVRUNDET Kr 1 3 5 00 000 , -
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Bilde 2 6 : «Pangstart for kanonbra prosjekt. Fikk 4,5
mill i gave».

Et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen er av
Sparebankstiftelsen vurdert som et viktig tiltak i
regionen. Sparebankstiftelsen har bevilget 4,5
millioner kroner til prosjektet.

Kilde : Ringerikes Blad 9.12.2017

c) Spillemidler
Et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen er vurdert av departementet som et allmennyttig forma  l,
og vi har fa  tt et forha  ndstilsagn om spillemidler pa   2,8 million kroner. Spillemidler er et tilskudd
fra departementet som gis til anlegg i lokalmiljøet som stimu lerer og tilfredsstiller barns behov for
fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former.

d) Kommunal støtte
I tillegg til ovensta  ende, er prosjektet avhengig av støtte fra Ringerike Kommune . R esterende
behov for kommunal støtte er estimert til 3 millioner kroner . Skiforeningen søker
Ringerike Kommune om finansieringsstøtte tilsvarende 3 millioner kroner .

Ringerike Idrettsra  d har redegjort for forventet lang utbetalingstid av spillemidler. Skiforeningen
søker videre om en kommunal garanti på et fremtidig lån grunnet forventet lang
utbetalingstid av spillemidler.

Den økonomiske støtten vil bidra til at Skiforeningen vil kunne gjennomføre og utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

I tillegg til økonomisk støtte, har Ringerike kommunen vært behjelpelig med administrativ bistand
knyttet til søknader for bruk og etablering av tiltak i Røstjern, tiltak pa   statlig grunn og generelt
vedrørende tiltak innenfor markagrensen , noe vi er meg et takknemlige for .
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4 . 3 DRIFTSKOSTNADER

For ordens skyld, legges ved et avsnitt om driftskostnader. Driftskostnadene forventes i hovedsak
dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag (her gjennom dugnadsarbeid og/eller økonomisk
kompensasjon). Se støtteerklæringer fra lokale idrettslag vedlagt denne søknaden.

Forutsetninger
Som utgangspunkt for å beregne driftskostnader , er det sett på Skiforeningens
snøproduksjons anlegg i Sørkedalen , Oslo , som produserer snø til et tilnærmet likt område med
skileikområde og ca. 3 km løype . Kostnadene baseres på ca. 16 dagers døgnkontinuerlig
produksjon med to viftekanoner.

Snøproduksjonsstedet i Sørkedalen ligger på ca. 150moh. og svært kuldesikkert . M ye av
produksjonen kan normalt skje mellom - 6 og - 16 min usgrader. Grunnet lokasjonsspesifikke
forskjeller, er det forventet at produksjon på Ringkollen vil skje ved mildere temperaturer ,
normalt - 3 til - 10 grader. Ved valg av viftekanoner kan en som utgangspunkt produsere fra - 3
grader (avhengig av luftfuktighet og vind), mens lanser trenger som et utgangspunkt minst - 7 til - 8
grader. Mildere temperaturer vil øke forventet produksjonstid. Ønsket snømengde forventes å
være det samme som i Sørkedalen (3km), mens produksjon til skileikområdet forventes å være
noe mindre (75% av Sørkedalen). Forventet produksjonstid kan bli opp til 3 - 3,5 uker dersom det
ikke kommer påfyll av natursnø.

Stip ulerte driftskostnader

Stipulerte driftskostnader Driftsutgifter

a) Strømutgifter 300 000 , -
b) Reparasjon/vedlikehold 25 000 , -
c) Bemanning 300 000 , -
Sum 625 000 , -

a) Strøm utgifter forventes økt ved lengre produksjonstid og variabl e temperatur er da det påvirke r
antall timer med opp - og nedrigg.

b) Det forventes ikke vesentlige kostnader til reparasjon/vedlikehold den første sesongen , men
e rfaringsmessig må det budsjetteres e t beløp til dette .

c) Kostnad for bemanning baseres på 3 ukers drift med to løypebaser på dagtid, 1 løypebas +
frivillige på kveld/natt/helg. Kostnadene kan reduseres ved dugnad. Alle langrenns - og
skis k ytter klubber på Ringerike er kontaktet og stiller seg positive til dugnad sa rbeid ved
snølegging på Ringkollen. Se støtteerklæringer fra idrettslag vedlagt denne søknaden .



21

5 AVSLUTNING

Vintrene vi ga  r i møte, er mindre forutsigbare, men vi er forberedt. Skiforeningen sammen med
kommune, lokale idrettslag og ildsjeler skal bidra til a   sikre skiføret, opplæring, lek og aktivitet -
og bidra til at ogsa   neste generasjon kan glede seg til vinteren.

Hvert a  r lærer flere tusen barn grunnleggende skiferdigheter gjennom lek pa   nærmiljøanleggene i
Oslo og omegn. I tillegg er disse arenaene viktig for den organiserte idretten. Snøproduksjon er et
viktig tiltak for a   sikre snø og er et satsningsomra  de for S kiforeningen. I dag drifter foreningen
snøproduksjon ved flere næranlegg i samarbeid med lokale idrettslag , og vi jobber na   for a  
realisere et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen .

Skiforeningens søker Ringerike kommune om en finansieringsstøtte på 3 millioner kroner
samt en kommunal garanti på lån grunnet forventet lang utbetalingstid av spillemidler.

Den økonomiske støtten vil bidra til at Skiforeningen vil kunne gjennomføre og utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

Va  rt bankkontonummer er 5005.06.23421.

Ved behov for ytterligere opplysninger sta  r vi til tjeneste.

Med vennlig hilsen
FORENINGEN TIL SKI - IDRETTENS FREMME

ved

ANETTE BJERKE KOLDERUP
ANLEGGSANSVARLIG

Vedlegg: Støtteerklæringer fra lokale idrettslag



VEDLEGG - Støtteerklæringer

1

Fossekallen IL Skigruppa



VEDLEGG - Støtteerklæringer

2

Haugsbygd Idrettsforening



VEDLEGG - Støtteerklæringer

3

H oleværingene Langrenn



VEDLEGG - Støtteerklæringer

4

H ønefoss Skiskytterklubb



VEDLEGG - Støtteerklæringer

5

IF Tyristubben



VEDLEGG - Støtteerklæringer

6

Norderhov Ungdoms og Idrettslag (NUIL)



VEDLEGG - Støtteerklæringer

7

Ringkollen Skiklubb



VEDLEGG - Støtteerklæringer

8

Soknedalen IL

STØTTEERKLÆRING

I idrettsrådets regi er det i samarbeid med Skiforeningen nedsatt en lokal arbeidsgruppe som skal
arbeide for snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Snøproduksjonsanlegget skal i første omgang dekke
stadionområdet med skileikområdet samt 2,5km av lysløypenettet. Anlegget har reservekapasitet for
utvidelse til resterende lysløype og andre områder.

Soknedalen IL bekrefter med dette at idrettslaget/ - foreningen støtter arbeidet med
snøprodu sjonsanlegg på Ringkollen og anser anlegget som svært viktig for skiidretten i
Ringeriksregionen.

Vi anbefaler Ringerike kommune å bidra til finansiering av anlegget.

Hønefoss, 16 / 03 2018

_ Stein Tandberg leder ski Soknedalen IL



VEDLEGG - Støtteerklæringer

9

Ådal IL
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-6  Arkiv: 243 C20  

 

Sak: 53/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni 

2018. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni 

2018». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførers forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

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:      kr   2 500 000 

Tilskudd kommune:     kr   3 500 000 

Gave Sparebankstiftelsen:    kr   2 000 000 

Kompensasjon MVA:     kr   2 660 000 

Lån bank (langsiktig):     kr   2 640 000   

Sum:       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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H e r a d s b y g d a  I d r e t t s l a g
Veksallbakken 2
3518 HØNEFOSS

Org.nr. 983 871 097

R i n g e r i k e  k o m m u n e  5 .  m a r s  2018
Ved Magnar Ågotnes
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

SØKNAD OM TILDELING AV KOMMUNALE MIDLER TIL BYGGING AV FOTBALLH ALL I HERADSBYGDA

Vi viser til møte hos dere 9. j uni 2017 og korrespondanse i ett erkant av dette møtet frem til dags
dato vedrørende vårt prosjekt knyttet til bygging av en rendyrk et fotballhall på Heradsbygda
Idrettslags sitt anlegg i Heradsbygda.

Heradsbygda Idrettslag represen tert ved Ringerike kommune fikk innvilget søknad om
idrettsfunksjonell forhåndsgo dkjenning 20. desember 2017 for by gging av en fotball i Heradsbygda.

Sentralt for vurderingen av finansieringen av en fotballhall ha r vært hvorvidt anskaffelseskostnadene
knyttet til byggingen av en isolert dukhall, og ikke bare kostn adene til kunstgressdekket og lysanlegg,
vil kvalifisere for å tild eling av spillemidler etter  Bestemmelser om t ilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet  fastsatt av Kulturdepartementet.

Vi har vært i dialog med både Kulturdepartementet og Norges Fot ballforbund rundt forståelsen av
disse bestemmelsene. Praksisen ru ndt tildeling av spillemidler er imidlertid praktisert slik at
anskaffelseskostnadene til en duk basert hall ikke kvalifiserer for tildeling av spillemidler.

Det var derfor med svært stor tilf redsstillelse og glede vi mot tok innvilgelsen av søknaden om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, da dette er den første hallen av sitt slag som er godkjent
som søknadsberettiget for tild eling av spillemidler. Dette er n oe både Heradsbygda Idrettslag og
Ringerike kommune kan være stolte av om hallen blir realisert o g kan sette Ringerike kommune på
kartet som en foregangskommune i nasjonalt perspektiv.

Søknaden berettiger Heradsbygda Idrettslag til å søke om spille midler for inntil 1/3 av godkjent
kostnad ved bygging av en fotballhall likevel begrenset oppad t il 2,5 mill kroner. Dette er 0,5 mill
kroner lavere enn forventet når vi først beregnet prosjektet. S øknaden ble innvilget under

Stiftet 7.Januar 1975
Medlem av

Norges Idrettsforbund
og følgende særforbund

Norges Fotballforbund
Norges Skiforbund

Norges Gang- og Turmarsforbund



forutsetning av at hallen som føres opp tilfredsstiller spesifi kt fastsatte krav i godkjenningen,
herunder blant annet:

valgt belysning i fotballhallen tilfredsstiller krav i henhold til N S EN 12193.
hallen tilfredsstiller kravene i T E K17 kap. 14 og at beregnet t emperatur er min. 12°C
det avsettes plass for oppbevari ng av fotballmål utenfor sikker hetssonen. Fotballmål som
ikke er i bruk kan ikke stå i sikkerhetssonen rundt banen.

Fra innvilgelsen av søknaden om idrettsfunksjonell godkjenning og frem til dags dato har
prosjektgruppen i Heradsbygda Idr ettslag jobbet med å kartlegge nærmere hvilke kostnader som er
forbundet med å bygge en fotballh all i Heradsbygda sett i lys a v blant annet de forutsetninger som
stilles fra Kulturdepartementet til innvilgelse av forhåndsgodk jenning. I kartleggingen har vi i tillegg til
å innhente der detaljerte anbud fra leverandører også identifis ert hvilke merkostnader som er
forbundet med å bygge fotballhallen tatt i betraktning premisse ne for forhåndsgodkjenningen fra
Kulturdepartementet. Dette har v ist seg å være et tid og ressu rskrevende arbeide i seg selv som
også har innebåret at Heradsbygda Idrettslag har pådratt seg ko stnader fra eksperter som ledd i
kartleggingen.

Vi har gjennom kartleggingen identifisert en total estimert mer kostnad forbundet med bygging av
fotballhallen på kr 3.500.000 eksk lusive merverdiavgift. En nær mere spesifikasjon over totale
kostnader forbundet med bygging av fotballhallen følger vedlagt . Merkostnadene i forhold til
opprinnelig budsjett skyldes følgende forhold:

Kulturdepartementets krav til oppvarming av hallen
Kulturdepartementets strengere krav til innvendig belysning av hallen
Konstruksjonsmessige kra v til noe større hall
Strengere krav til brannvarsling
Høyere stålpriser siste år
Svakere krone siste år opp mot Euro
Infrastruktur for strømtilførsel til hall
Byggeledelse og kommunale gebyrer

Vi har i denne kartleggingsfasen vært i kontakt med Sparebankst iftelsen Ringerike, Sparebank 1
Ringerike Hadeland, Hønefoss Spar ebank, Kommunalbanken, Tyristu bben Idrettsforening, Norges
Fotballforbund, Buskerud fotballk rets og Kulturdepartementet fo r å få en nærmere pekepinn på
hvordan vi kan finansiere bygging av en fotballhall i Heradsbyg da. Vi har også vært i kontakt med de
ulike idrettslagene i vår regio n for å samle støtte til bygging av en fotball i Heradsbygda. Vi kan med
dette bekrefte at alle de ovenstående aktørene og klubbene ser på prosjektet som svært etterlengtet
og støtter bygging av en slik hall fullt ut. Dette er skriftlig bekreftet.

Vedlagt følger et investeringsbudsjett. Det følger av investeri ngsbudsjettet og de v ilkår som stilles til
innvilgelsen av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra Kult urdepartementet at Heradsbygda
Idrettslag er avhengig av både stø tte og en kommunal garanti fr a Ringerike kommune for å få
realisert prosjektet. Dersom det skulle vise seg utfordrende fo r kommunen å innvilge støtte i den
størrelsesorden som er forespurt basert på det økonomiske handl ingsrommet kommunen har i
budsjettene for inneværende år, henstiller vi kommunen til å vu rdere om den kan forplikte seg til å gi
støtte til prosjektet fordelt ov er f.eks en to tre års periode. En bankgaranti vil være nødvendig for å
få på plass en realistisk ekstern finansiering av prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil foreligge et lånebehov utover kommunal støtte og gaver. Det er
likevel begrenset hvilken mulighet et idrettslag av Heradsbygda Idrettslags størrelse vil kunne ha til å



ta på seg ansvar for ekstern finansering da dette vil være forb undet med et personlig ansvar for
styremedlemmer og leder i idrett slaget. Lånet og driften av hal len vil være Heradsbygda I L sitt fulle
og hele ansvar, og er dekket inn gjennom driften. Se vedlagte d riftsbudsjetter. Heradsbygda I L vil
være byggherre.

Vi vil påpeke at dette er en unik mulighet for Ringerike kommun e til å få på plass infrastruktur for å
sikre et helårlig tilbud for dis triktets aktive fotballspillere . Inneværende vinter har vist at det er svært
ressurskrevende å holde banemateriell åpent i en krevende vinte rsesong for et stadig økende antall
helårlig aktive fotballspillere i distriktet. En fotballhall vi l dekke et prekært behov fra distriktets
klubber og foreninger, men vil og så være et mer miljøvennlig og ressursbesparende tiltak som ledd i
å dekke distriktets behov for helårlige treningsfasiliteter for fotball.

På bakgrunn av dette og at vi i Heradsbygda I L ønsker å få igan gsatt prosjektet så raskt som
overhodet mulig, søker vi om tild eling av kommunale midler på k r 3.500.000 som ledd i å få finansiert
dette prosjektet. Planlagt bygge start vil være våren 2018. Peri oden frem til byggestart vil brukes til å
få alle formelle søknader og avtaler i orden. Vi håper på en sn arlig behandling av søknaden for å
kunne være i stand til å ferdigstille hallen oktober 2018 før v intersesongen igangsettes.

Den nærmere bakgrunnen for søknaden kommer nedenfor:

I. Bakgrunn for søknaden

Med bygging av fotballhallen sikrer vi regionen større kapasite t og muligheter for helårlige
treningsfasiliteter for aktive fotballspillere i regionen Ringe rike Jevnaker Hole. Dette vil avbøte et
skrikende behov for og underskudd på treningsflate i vinterhalv året for fotballen. Dette vil bidra til å
dempe eksporten av fotballspillere ut av vår region ved å tilre ttelegge for at ungdommen fortsetter
med fotball lengre i vårt distrikt enn i dag. Hallen er tilten kt å være et møtesen ter for alle aktive
fotballspillere i regionen på tve rs av klubbgrensene og vil bid ra til å løfte vår region på fotballkartet
og tiltrekke seg interesse hos flere spillere og trenere.

II. Bruk av hallen

Vi ønsker å bygge en hall som pr imært er tilrettelagt til bruk for fotball da dette er mer realistisk
kostnadsmessig enn ved enn flerbr ukshall. Hallen vil være til b ruk både for egen klubb, utleie til
andre klubber og foreninger, for k ommune og eventuelt tilhørend e skoler (Helgerud/Veien
skole/Veienmarka) på dagtid. Hallen kan også kombineres med bru k til skolefritidsordning.
Vi ser for oss også at hallen ka n benyttes til andre arrangemen ter som konserter, messer,
kulturarrangementer, korps og andre tilstelninger uten vesentli ge tilleggskostnader

III. Hvorfor Heradsbygda Idrettslag?

Heradsbygda Idrettslag kan vise t il gjennomføringsevne ved tidl igere prosjekter, slik som ved
byggingen av kunstgressbanen og garasjen. Klubben har en god, r yddig og stabil økonomi og har god
tradisjon for å ta på seg arbeid e på dugnad. Vi har eget utstyr og mannskap for drift av hallen og
anlegget vårt i Heradsbygda.

Heradsbygda Idrettslag har vært og er et aktivitetssenter i reg ionen innenfor juniorfotball de siste 5
10 årene. Vi har ved å trekke veksel på kompetanse fra fjern og nær vært i stand til å lage et tilbud
som både ivaretar bredde og sa tsning i juniorsammenheng. Med de tte har vi hatt evne til å tiltrekke
oss spillere fra andre lokale klu bber som følge av å ha et bred detilbud tilrettelagt for både mer aktive



og normalt aktive fotballspillere . Dette treningstilbudet har v ært godt forankret både hos barna og
foreldrene for å sikre best utvi kling for barn med ulik mestrin g på alle nivåer.

IV. Valg av hall og plassering av hallen

Vi har ved valget av hall falt ned på en isolert thermohall i s tørrelsen 60 x 40 meter. Størrelsen på
hallen tilsvarer en god 7’er ban e som både gir tilstrekkelig pl ass for å trene for de fleste
aldersgrupper og mulighet for kamper innendørs om vinteren.

Leverandøren av hallen garanterer en levetid på plastduken på h allen på 30 år. Normal levetid antas
av leverandøren imidlertid å være 40 år. Vi har vurdert ulike l everandører av hallen og har falt ned på
at leverandøren RU BB og en Thermo hall med 100 mm isolasjon og U verdi 0.345 W/m²K.
Isolasjonsevnen er med andre ord meget god og representerer bed re verdier enn f.eks. vinduer etter
dagens standard leverer.

Fordelene med denne typen hall er at den er:

Kostnadseffektiv
Miljøvennlig
Lys og luftig atmosfære
Lavt energibehov
Imøtekommer et bredt utval g av innendørs idretter
Imøtekommer alle krav til gymsal på skoler
Sterke, varige, fleksible, flyttbare og enkle i vedlikehold
Effektiv og rask montering
Lave livsløps kostnader
Svært lav vedlikeholdskostnad

Når det gjelder konkret plassering av hallen foreslår vi benytt et eksisterende grusbane sørøst for
dagens kunstgressbane. Området er godt egnet både hva angår bes kaffenhet og størrelse til å bygge
en fotballhall. Det vil bli i samarbeid med kommunen bli foreta tt en nærmere vurdering av om
fotballhallen vil ligge innenfor eksisterende reguleringsplan s om «friområde, idrett» eller om
dispensasjon eller omregulering er påkrevd. Vi vil sørge for at eksisterende fasiliteter ved området
blir ivaretatt, herunder eksisterende bruk til aking, skiløyper og parkering. Vi ser for oss å
tilrettelegge for ekstra parkeri ngsplasser syd for eksisterende innfartsvei i tillegg t il parkeringsplasser
ved siden av hallen. Vi kommer vi dere til å benytte eksisterend e garderobeanlegg i klubbhuset. Vi vil
også sørge for å søke om dispens asjon for dagens høydebegrensni ng på 9 m mønehøyde/8m
gesimshøyde som er angitt i pla n og bygningslovens § 29 4. End elig vil vi sørge for tilstrekkelig
nabovarsling med forklaring til hvordan vi foreslår å benytte o mrådet, tilkomst vei samt ivareta
eksisterende fritidsfasiliteter i området.

V. Prosjektets kostnader og finansiering

Vi viser til vedlagte kostnadsov erslag, finansieringsplan og dr iftsbudsjett for økonomiske detaljer
rundt prosjektet.

Alle postene i kostnadsoverslaget er innhentet ved anbud fra lo kale leverandører i regionen. Vi kan
også fremskaffe nærmere kalkyle r for beregningen av de ulike ko stnadsartene samt postene i
driftsbudsjettet. Vi har vært i kontakt med Sparebank 1 Ringeri ke Hadeland og Sparebankstiftelsen



Ringerike som alle ser positivt på prosjektet og er villig til å bidra enten det være seg med
finansieringsløsning eller bidrag.

Vi tør også nevne at vi har fått en klar anbefaling av Ringerik e Idrettsråd om at de støtter vårt
prosjekt om bygging av en f otballhall i Heradsbygda.

Fra sakslisten i møtet den 13. j uni 2017 i Ringerike Idrettsråd :
•  33/17 Fotbal lhall i Heradsbygda HIL ønsker å bygge en hall for 7’er bane på sitt

stadionområde. Vi fikk oversendt d en presentasjonen som ble lag t fram i et møte i
kommunen på fredag. Vi ser på prosjektet som realistisk og mege t etterlengtet for alle
klubbene i distriktet. Vedtak: RI R støtter prosje ktet. Når søkn aden fra HIL foreligger sendes
dette medlemmene som melder ti lbake sin innstilling. Deretter sender vi vår anbefali ng til
kultur sjefen.

Hønefoss Ballklubb, Hønefoss Sportsklubb, Norderhov Ungdoms og Idrettslag, Haugsbygd
Idrettsforening, Ådal Idrettslag og Sokna idrettslag har alle b ekreftet skriftlig at de ønsker en
fotballhall i Heradsbygda velkomme n og de ønsker å benytte seg av tilbudet om å leie kapasitet i
hallen. Dette bekrefter at det er et sterkt behov for en innend ørs fotballhall i vår region og det skaper
også substans i forhold til innt ektspotensialet ved en slik hal l. Dette er viktig for oss som idrettslag for
å kunne delfinansiere prosjektet ved låneopptak.

VI. Oppsummeri ng

Heradsbygda Idrettslag søker basert på ovenstående grunnlag samt vedlagte kostnadsoverslag,
finansieringsplan og driftsbudsje tt og bekreftelser fra klubber i regionen om tildeling av kommunale
midler på totalt kr 3.500.000 som ledd i å få finansiert prosje ktet knyttet til en fotballhall i
Heradsbygda. For det tilfellet at kommunen ikke har anledning til å tildele kommunale midler over
ett års driftsbudsjett, henstiller vi kommunen til å vurdere om den kan tildele samme beløp fordelt
over en to tre års budsjettperiod e. Vi søker også om bankgarant i på kr 6.000.000 for å sikre
realistiske betingelser for innvilgelse av finansiering av pros jektet i form av lån. Bankgarantien vil
dekke et langsiktig lån på kr 2 .640.000 og eventuelt behov for mer kortsiktig mellomfinansiering av
spillemidler, momskompensasjon og eventuelt kommunalt tilskudd.

Vi håper at søknaden kan behandl es på formannskapsmøtet i mars 2018 og kommunestyremøte i
april 2019 for å kunne få fotballh allen ferdigstilt før vinters esongen 2018/2019.

Skulle det være behov for ytter ligere dokumentasjon eller infor masjon for å behandle søknaden, bes
undertegnede kontaktet. Vi står gjerne til disposisjon i forbin delse med deltakelse i
formannskapsmøte eller kommunestyremøte dersom det er behov for dette.

Vi håper på en velvillig tilnærmin g og ser frem til et godt sam arbeide med kommunen knyttet til
dette prosjektet.

Med vennlig hilsen

Kjell Ivar Jevne
Leder Heradsbygda IL
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• 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

Bakgrunn



• Bygge en hall som primært er tilrettelagt til bruk for
fotball
• Mer realistisk kostnadsmessig enn 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

Bruk av hallen



Fra sakslisten i møtet den 1 3. 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.

Ringerike Idrettsråd og et stort flertall av
klubber i distriktet støtter prosjektet



• 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

Hvorfor Heradsbygda IL?



Kostnadsoverslag

Post Beløp

Hall 5.830.000

Grunnarbeid og betong 2.590.000

Kunstgress 650.000

Belysning og elektroinstallasjon 700.000

Ventilasjon og oppvarming 870.000

TOTALT eks MVA 10.640.000

MVA 2.660.000

Sum bruttofinansering 13.300.000



Finansieringsplan

Post Beløp

Spillemidler 2.500.000

Kompensasjon av MVA 2.660.000

Tilskudd kommune 3.500.000

Gave Sparebankstiftelsen 2.000.000

Lån bank 2.640.000*

Totalt finansieringsbehov 13.300.000

*Lån bank må økes noe som følge av mellomfinansiering i periode n inntil
tilskudd fra kommune, spillemidler (2021) og MVA kompensasjon u tbetales (tidligst 2019)



• 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.

Valg av hall



Thermohall

• Rubb Thermohall er tilgjengelige i tre nivå er etter behov for isolering, tilpasset
det meste av produkter og råvarer, ente n det er krav til kjøling, oppvarming,

kostnader eller miljø.

• Thermohall Lett (50mm) U-verdi 0.625 W/m2K

• Thermohall Standard (100mm) U-verdi 0.345 W/m²K -< Preferert valg

• Thermohall Ekstrem (150mm) U-verdi 0.24 W/m²K



Kostnadsbesparende alternativ til tradisjonelle
bygninger

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



• Benytter eksisterende garderobeanlegg

• Har eget utstyr til å drifte baneanleggene

• Eget drifts-og vedlikeholdsmannskap

• Parkeringsfasiliteter

Drift av hallen



• Utleie til andre klubber og foreninger

• Bedriftsidrett

• Sponsor

• Arrangementer

• Fotballskole

• Cuper

• Messer, konserter mm.

Driftsinntekter



Driftsbudsjett for hallen
Post Beløp

Driftsinntekter

Utleie vinter 220.000

Utleie sommer 30.000

Turneringer 40.000

Fotballskole 20.000

Reklame 60.000

Totale driftsinntekter 340.000

Driftsutgifter

Vedlikehold og forsikring 50.000

Strøm 15.000

Renter finansiering 120.000

Totale driftsutgifter 185.000

Nettodriftsresultat 155.000



Vilkår for lånefinansiering fra
kommunalbanken

Nedenfor ser du våre formelle krav til dokumentasjon som i hove dsak idrettslaget selv må stille med. Når det gjelder selvskyld nergarantien er det viktig
å huske lånebeløp +10% og løpetid + 2år –både i styrevedtak i i drettslaget og i søknad til kommunen/vedtaket.

Kommunalbanken tilbyr lån til alle formål som er tillatt lånefin ansiert etter kommuneloven, jfr. Kommunelovens §50. Det må gjør es en selvstendig
vurdering knyttet til begrensningene i KL §51 nr. 2: «Det kan i kke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næ ringsvirksomhetsom
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv»

Nedenfor følger informasjon om våre formelle krav som må oppfyl les ved lånefinansiering av kommunalt AS, stiftelser og organis asjoner m.m.
Firmaattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Oppdaterte vedtekter i signert stand / rett kopi bekreftet av s ignaturberettiget.

Styrets vedtak om låneopptak i undertegnet stand, ref. vedtekte ne. Vedtak skal inneholdebeløp og avdragstid. Myndighet til å v edta endelige
lånebetingelser samt velge bank kan være videredelegert til f e ks 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 innhen tes i forbindelse med hvitvaskin gsloven (skjema ettersendes hvi saktuelt!)

Forslag til garantivedtak:
Selvskyldnergaranti
1. Y kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr X som (d ebitor) tar opp til (prosjektnavn).
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. X kroner med tilleg g av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan i kke 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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-12  Arkiv: 040  

 

Sak: 20/18 

 

Saksprotokoll - Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.06.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-13  Arkiv: 040  

 

Sak: 21/18 

 

Saksprotokoll - Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-11  Arkiv: 040  

 

Sak: 5/18 

 

Saksprotokoll - Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 29.05.2018: 

 

Leder Harald Mælingen foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemning: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-10  Arkiv: 040  

 

Sak: 4/18 

 

Saksprotokoll - Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 28.05.2018: 

 

Leder Stein –Roar Eriksen (AP) foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-9  Arkiv: 040  

 

Sak: 9/18 

 

Saksprotokoll - Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 28.05.2018: 

 

Leder Ole Einar dalen fremmet følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Integreringsrådet 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-8   Arkiv: 040  

 

Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger forslag til ny partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune. Tidligere partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune er gyldig fra 01.08.15 – 01.01.19. Av den grunn må avtalen fornyes. Ny avtale 

inneholder ønske om økt kommunalt rammetilskudd og endringer i avtalen generelt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Frivilligsentral ønsker å videreføre samarbeidet med Ringerike kommune og har 

oversendt forslag til ny partnerskapsavtale med gyldighet fra 01.06.18 – 01.01.21. I den nye 

avtalen er det noen endringer fra tidligere avtale. 

 

- Punkt III. Forpliktelser, gjensidige forpliktelser: Nye samarbeidsområder og 

aktivitetsområder er lagt til siden sist periode. Nye punkter er sorggrupper, aktivitetsvenner og 

ti-på-topp.  

 

- Punkt III. Forpliktelser, Ringerike kommune forplikter seg til: Et punkt er tatt ut siden sist 



- 

periode. Punkt 3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er 

ønskelig. 

 

Fra 2017 har det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler blitt overført fra 

Kulturdepartementet til  kommunen. Stortinget vedtar rammetilskuddet. 

 

Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forpliktelser knyttet 

til partnerskapsavtalen, ønsker  Ringerike Frivilligsentral å få tilført kr 870 000,- i 

rammetilskudd fra Ringerike kommune, samt rammetilskuddet fra staten som per i dag er på kr 

403 000,- . Totalt gir dette et samlet tilskudd på kr 1.273.000,-. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetssentralens arbeid er et viktig supplement til den offentlige omsorgen som ytes av 

kommunen. For at kommunen skal kunne imøtekomme økte krav og behov som morgendagens 

samfunn vil ha, er det helt nødvendig at man også benytter seg av de ressurser som finnes i 

frivillige organisasjoner.  

 

Rådmannen mener at gjensidig og forpliktende arbeid mellom partene er viktig for å oppnå 

felles mål. Sammen kan partene etablere nye samarbeidsområder som det vil være behov for i 

fremtiden. En videreføring av partnerskapsavtalen vil være et godt utgangspunkt for 

videreutvikling av dette samarbeidet.   

 

At kommunen ikke er representert i Frivilligsentralens styre er i tråd med rådmannens syn. 

Tilskuddet til Frivilligsentralen har stått uforandret i flere år og foreslått økning er en 

kompensasjon for prisøkningen i perioden. Rådmannen finner det rimelig med foreslått økning 

og anbefaler at vedlagt forslag til partnerskapsavtale godkjennes.  

 

Vedlegg 

Forslag ny partnerskapsavtale 2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 



PARTN E RSKAPSAVTALE

mellom

Ringerike Frivilligsentral og Ringerike kommune

I. Bakgrunn:

F rivilligsentralen har hvert år kunnet søke Kulturdepartementet om støtte til drift, men fra
2017 har staten gitt det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler til kommunene .
Stortinget vedtar rammetilskuddet. Tidligere nasjonal e retningslinjer vil allikevel fortsatt
følges og disse sier:

o Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for a lle som har lyst til
å delta innen frivillig virksomhet.

o Frivilligs entralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

o Frivilligs entralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker,
foreninger/lag og det offentlige .

o Frivilligs entralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene
skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov , og bidra til utvikling av
sentralen.

o Aktivitetene skal være et til legg til offentlig virksomhet.

o Det bør legges ve kt på et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det
er naturlig å samarbeide om.

o Frivilligs entralen eller de frivillige knyt tet til sentralen kan ikke ta i mot betaling,
utover godtgjørelse for direkte utlegg.

Ringerike Frivill igsentral driftes videre etter fastsatte vedtekter vedtatt av sentralens
årsmøte. Sentralen er dessuten medlem av landsorganisasjonen Norges Frivilligsentraler
som ble opprettet i 2016. Det er et nært samarbeid mellom l andsorganisasjonen, Frivillighet
Norge og Komm unenes Sentralforbund.
Ringerike kommune ønsker at Frivilligsentralen fortsatt skal beholde sin individuelle egenart
som skal styres av behovene i nærmiljøet. Samtidig stiller kommune n krav om at sentralen
videreutvikles i tråd med ovennevnte retningslinje r.



II. Formål:

Partnerskap er et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom aktørene for å oppnå et felles
mål. Partene skal ha nytte av å delta , og plikter å bidra med avtalt innsats. En slik avtale har
til hensikt å sikre:

o At Frivilligsentralen skal tilrettelegge for behovsrettede tiltak og jobbe aktivt for å
finne nye behov i lokalmiljøet.

o At Frivilligsentralen er synlig og kjent i sitt nærmiljø også for kommunale enheter .

o At Frivilligsentralen oppleves som en positiv medspiller for lag og organisasjoner og
det offentlig.

o At Frivilligsentralen er initiativrik , og oppleves troverdig, åpen og inkluderende.

o At Frivilligsentralen får best mulige a rbeidsvilkår i sitt lokalmiljø.

Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring o g formidling for både de
som ønsker å bid ra og de som trenger frivillig bistand . De skal være et ressurssenter og
knutepunkt for nærmiljøet.

III. Forpliktelser

For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter seg til å bidra med følgende
inns atsfaktorer:

Gjensidige forpliktelser:

1. Partene skal sørge for en gjensidig dialog .

2. Partene skal gjøre samarbeidet kjent både internt og eksternt.

3. Partnere skal sørge for å holde hverandre oppda tert på relevant utvikling .

4. Partene definerer følgende samarbeids områder for partnerskapet i perioden , sammen
med evt nye aktiviteter/oppgaver som etableres underveis :

Matombringing
Utstyrssentralen
Ensomhetsproblematikk/sosial kontakt
Flerkulturelt arbeid
Natteravn
Miljøpatrulje
Samarbeid med kommunale insti tusjoner
Handling og transporthjelp
Aktivitetsdager
Gruppeaktiviteter
Telefonkontakt
Båtvettundervisning
Sorggupper
Aktivitetsvenner
Ti - på - topp
Frivillighetspolitikk



Ringerike Frivilligsentrals forpliktelser må ses i forhold til tilgang på frivillige hjelpere og
deres ønsker.

Ringerike kommune forplikter seg til å:

1. Holde seg oppdatert på endringer som skjer i departementet mht forventninger til
Frivilligsentralen.

2. Ha ansvar for e t samar beidsforum som møtes min 2 ganger pr år.

3 . Bidra med markedsføring av Frivilligsentralen gjennom opplysning til innbyggerne i
Ringerike kommune via kommunale nettsider.

4 . Gjennomgå tilsendt å rs melding, regnskap og budsjett årlig.

5 . Bruke Frivillig sentralenes kompetanse i Ringerike kommune.

6 . Involvere Frivilligsentralen i kompetansehevende tiltak og kurs som er adekvat for
sentralens virksomhet.

7 . Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forplikt elser
knyttet ti l partnerskaps avtalen, gis Frivilligsentralen i avtaleperioden et årlig kommunalt
ramme tilskudd . Tilskuddet settes til kr 870 000 , - . Tilskuddet vurderes årlig gjennom
budsjettbehandling. I tillegg overføres rammetilskuddet fra staten som per i dag er
kr 403.000. Dette gir et samlet tilskudd på kr 1.273.000.

Frivilligsentralen forplikter seg til å:

1. I nnarbeide intensjonen i avtalen i mål og handlingsplan .

2. V ære en synlig aktør o g ressurs i nærmiljøet m ed nær kontakt og samarbeid med lag,
o rganisa sjoner og det offentlige.

3. Informere om frivillighet til ulike aktører .

4. Tilrettelegge for, veilede, iv areta og formidle frivillighet i kommunen.

5. Ivareta kravene om evaluering og rapportering som stilles av kommunen.

6. Delta på utviklingsarbeid s ammen med k ommunen der det er naturlig at Frivilligsentralen
er representert .

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring

Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden. Det skal utarbeides å rlige
handlingsplaner med fokus område r for året som skal b idra til at felles målsetting oppnås i
løpet av avtale perioden.

Tvister

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av
avtale n en mulig konsekvens.



V. Avtaleperiode

Denne avtalen er gyldig for peri oden 1.6 .2018 - 1.1.2021 .
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avta len blir
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade den
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk ell er for
øvrig på en slik måte at det skaper negativ omtale av den annenpart .

Hønefoss 1/6 - 2018

Styreleder Ordfører

Ringerike Frivilligsentral Ringerike kommune



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/8408-20   Arkiv: PROS 10008  

 

 

10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg 

Orienteringssak 
 

Forslag til vedtak: 

 

De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering av «Hov 

Øst» tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag  

Våren 2018 er det gjennomført skisseprosjekt for planlegging av 21 nye omsorgsboliger på 

Hov. Skisseprosjektet baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken 

samt en omfattende og bred brukerprosess. Konseptet som er utviklet i skisseprosjektet er 

vesentlig endret fra konseptet som forelå ved mulighetsstudie (presentert i tidligere politisk 

sak). Dette skyldes først og fremst at målgruppen, etter krav fra Husbanken, er endret fra 

«unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose», samt ytterligere økt fokus på lave drifts og 

vedlikholdskostnader.  

 

Som følge av omdefinering av målgruppen var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21. I 

forhold til den nye målgruppen er det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå 

institusjonspreg. Dette åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen på 

tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg og det er lagt til 

grunn enkel bygningsgeometri.    

 

Den planen som nå foreligger baserer seg på minimumsløsninger med tanke på krav og føringer 

fra Husbanken. Det er i forbindelse med brukerprosess og skisseprosjekt gjennomført flere 

prosesser relatert til optimalisering av løsninger og arealreduksjon. Planlagte arealer er derfor å 

betrakte som «ferdig tygde» løsninger, med lite rom for justeringer.   

 

I skisseprosjektet er det gjort vurderinger med tanke på energiløsninger og byggemetode. 

Vurderingene viser blant annet at bygget kan være egnet for bygging i massivtre og at bruk av 



- 

fornybar energi som solceller er hensiktsmessig. Bygging etter passivhus standard (økte 

energikrav utover forskrift) er derimot ikke hensiktsmessig for denne typen bygg.  

 

Prosjektet planlegges utlyst på anbud som totalentreprise senhøsten 2018, med oppstart ca 

mars 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020.  

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir en samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene i 

størrelsesordenen 105,5 MNOK ink mva, som tilsvarer en kostnad pr/ m2 på ca. 37.700 kr/ 

m2.  

 

I tillegg til dette vil det påløpe enkelte kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur, 

deriblant fortau, gangveier og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i 

forbindelse med reguleringsprosessen     

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av sak 107/16 «Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - 

behovsanalyse» ble det vedtatt at Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i 

Heradsbygda videreføres. 

 

Beskrivelse av saken 

Denne saken omhandler prosjekt i handlingsprogrammet for 2019- 2021; «Hov omsorgsboliger 

(Hov Øst)».   

 

Prosjektet «Hov Øst» omhandler bygging av 21 omsorgsplasser finansiert som omsorgsboliger 

med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig kommunal tomt i 

området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til formålet og vil gi en 

bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode dagslysforhold, solforhold og 

utsikt.   

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2019- 2021 er det foretatt avsetninger til 

utbygging av nye omsorgsplasser ved Hov omsorgsområde. Dette ble gjort i forhold til en 

mulighetsstudie med arkitekt og referansegruppe for to prosjekter «Hov øst og «Hov vest», 

gjennomført i 2015/ 2016. 

 

Parallelt ble det og den gang satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle 

tomtene på Hov fra NLF- område til boligformål. Reguleringen ble vedtatt i kommunestyret 

05.04.18, men er i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

 

Prosjektet har vært oppe til politisk behandling i formannskapets sak 191/16 «Hov og 

Heradsbygda omsorgsboliger –Valg av løsninger og rammebetingelser». Saken ble deretter 

trukket, og sendt tilbake til rådmannen for videre saksbehandling.  

I det videre arbeid med saken kom bl.a. husbanken med endringsforslag som gjør at konseptet 

nå framstår ganske annerledes. Den viktigste premissendring er at husbanken ikke godtok et 

planlagt større innslag av unge funksjonshemmede, og det ble enighet om å endre målgruppen 

fra «unge brukere» til «eldre omsorgstrengende uavhengig av diagnose». 

Som følge av omdefinering av brukergruppe var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21, i 

tillegg var det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå institusjonspreg. Derimot 

har husbanken for denne brukergruppen et høyt fokus på tilpasning til demens, som må 



- 

ivaretas. Det nye konseptet åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen 

på tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg. Sammenslåing av 

bygg resulterer blant annet i kortere avstander, vesentlig bedre logistikk for ansatte, behov for 

kun 1 heis og mer rasjonelle tekniske løsninger. Dette vil medføre betydelig lavere kostnader 

for drift, sammenlignet med inndeling i flere bygg.  

Våren 2018 ble det gjennomført et skisseprosjekt som resulterte i nye planer, skisseprosjekt 

rapport og kostnadskalkyle (planer og skisseprosjekt vedlagt). Dette baserer seg på tidligere 

mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess. I 

denne prosessen er og forholdet til naboer forsøkt ivaretatt best mulig, spesielt barnehagen på 

tilgrensende tomt.  

Skisseprosjekt presenterer følgende vesentlige endringer fra tidligere mulighetsanalyse: 

 Tre ekstra boenheter, slik at prosjektet nå inneholder 21 omsorgsplasser 

 I stedet for to bygninger framstår prosjektet nå med en bygning, og gir vesentlig 

bedre forutsetninger for drift.  

 Bygg og uteområder er i tråd med husbankens føringer langt bedre tilpasset brukere 

med demens. 

 Optimalisert planløsning med redusert areal på leiligheter og fellesareal, gjør at 

samlet areal ikke øker tross tre ekstra enheter. 

 Bygningen har nå to etasjer i stedet for tre.  

 Kjelleretasje i planlagt i deler av bygget (nødvendig pga. tomt, utforming og 

geotekniske forhold).  

 Økning i stipulert prosjektkostnad som følge av blant annet tre enheter, samt 

forhold avklart gjennom skisseprosjekt (mulighetsstudien var basert på et annet 

konsept og grove m2 priser). 

 Økt antall parkeringsplasser som følge av krav i reguleringsprosessen.    

Samtlige endringer i prosjektet er avklart med husbanken og vi har fått klar tilbakemelding på 

at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd).  

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Dersom prosjektet godkjennes kan forprosjekt og anbudsgrunnlag 

være klart høsten 2018 med byggestart i 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020. 

Området omfattes av to gjeldende reguleringsplaner; plan nr. 49 «Hov gård» og plan nr. 218-

01 «område ved Hov gård». Ny reguleringsplan med omregulering til boligformål ble vedtatt i 

kommunestyret 05.04.18, men er fortsatt i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

Prosjektet på Hov ØST planlegges utført/samkjørt med Hov VEST (presenteres i egen sak). 

Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles rigg og drift, administrasjon, 

logistikk, HMS, og med tanke på trafikk/ belastning for nabolaget.  

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for 

omsorgsboligene, ink mva og avsetning for usikkerhet: 

 

Prosjektkostnad (P50): 98,5 MNOK ink.mva  

Prosjektkostnad (P85): 105,5 MNOK.  



- 

 

Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 38.000 kr/ m2, noe 

høyere enn gjennomsnittlig referanse kostnad angitt i norsk prisbok for tilsvarende boliger (ca. 

34.000 kr/ m2).  

 

Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er 

verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått 

prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er 

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen.  

 

Planer fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva 

som er vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de 

enkelte elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer en vesentlig økning av kostnadsrammen 

(utover P85) som lite sannsynlig. 

 

Årsaken til at kostnadene er kalkulert noe høyere i dette prosjektet er forhold som er avdekket 

i skisseprosjektet, deriblant:  

 Stort arealbehov og høy utnyttelse av tomten. Behov for å bygge nært en bratt skrent, 

gir noe usikkerhet med tanke på geotekniske forhold. Behov for fundamentering med 

kjelleretasje og en del terrengtilpasninger.  

 Meget skrå tomt og store høydeforskjeller medfører behov for kjelleretasje i deler av 

bygget. 

 Behov for demenstilpasning ble et krav fra husbanken, spesielt med tanke på den 

tiltenkte brukergruppen. Krever adskilte innganger, tilpasset planløsning i bygget og 

egne uteområder med skjerming.  Mulighet for å skjerme demente personer fra 

personer uten demens tilsier flere adkomster til bygget med hovedadkomst i 

kjelleretasje.   

 Utfordringer med tomten knyttet til høye støyverdier (avklart gjennom faktiske 

målinger), samt premisser fra husbanken/arbeidstilsynet når det gjelder blant annet sol- 

og dagslysforhold. I sum medfører dette at andre løsninger enn det valgte konseptet i 

skisseprosjektet vanskelig lar seg gjennomføre med lavere kostnad.  

I tillegg til prosjektkostnaden for bygging av omsorgsboligene vil det påløpe noe kostnader i 

forbindelse med etablering av infrastruktur i hele området på Hov, deriblant fortau, gangveier 

og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i forbindelse med 

reguleringsprosessen, og er et resultat av omregulering for hele området. Kostnadene for ny 

infrastruktur vil inngå som en del av den totale prosjektkostnaden og dekkes av prosjektet, 

men må holdes utenfor husleieberegningene.  

Kostnader for etablering av infrastrukturtiltak er i skisseprosjektet kalkulert til ca. 5,5 MNOK, 

noe som basert på P85-kalkylen gir en stipulert totalkostnad for prosjektet på 111 MNOK. 

Ink.mva.  

 

Refusjoner: 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid) vil dermed for «Hov Øst» kalkuleres til 111 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe 

kommunen får refundert for boliger rettet mot dette formålet. 



- 

Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 226 000,-. Dette vil gi en maksimalt uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd på kr. 1 452 000,-/boenhet. Husbanken forutsetter da at omsorgsplassen 

er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem 

og annen velferdsteknologi. 

Med dagens satser, vil da dette byggeprosjektet utløse et investeringstilskudd på inntil kr. 

30 492 000,-. Momskompensasjonen vil utgjøre ca. kr. 21 600 000,-, noe som vil prosjektet en 

nettokostnad for Ringerike kommune på kr. 55 900 00,-. 

Ringerike kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie» med et «øvre tak» på kr. 

8 000,-/mnd. Den samlede husleieinnbetaling vil da bli på kr. 2 016 000,-/år. Da deler av 

husleien også omfatter kommunale avgifter. kan man ikke uten videre benytte hele 

husleieinntekten til å håndtere kapitalkostnadene. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi meget 

godt tilpassede, fremtidsrettede og driftseffektive omsorgsplasser.  

Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi eller fremdrift. Planer 

fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva som er 

vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler (deriblant utforming, kjelleretasje, avstand fra skråning 

etc.).  

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte til bygging av inntil 21 

enheter. Dette vil medføre en meget god utnyttelse av tomten til det aktuelle formålet og bidra 

til å holde kostnaden pr. enhet nede, samt gi en effektiv drift. Helse og omsorg forventer gode 

synergieffekter med tanke på drift og bemanning knyttet til andre omsorgsboliger i Hov 

omsorgsområde, deriblant Hov Vest. 

 
 

 

 

 



- 

Vedlegg:  

1 Tegninger skisseprosjekt. 

2 Rapport skisseprosjekt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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1 FE LLES

1 .1 Prosjektet

1.1.1 Info

Ringerike kommune vil bygge nye omsorgsboliger og har engasjert prosjektteam fra Asplan Viak AS
for å føre prosjektet fram til et konkurransegrunnlag for total entreprise. Dette dokument utgjør en
oppsummering av skisseprosjektfasen. Etter politisk behandling og eventuell beslutning om
videreføring vil det gjennomføres et forprosjekt som danner gru nnlag for konkurranse og kontrahering
av entreprenør.

1.1.2 Regulering

Området er regulert til formålet. Detaljregulering ble vedtatt i kommunestyret 05.04.18.

1 .2 Energi og Miljø
I skisseprosjekt er det utført analyser for å vurdere om det er hensiktsmessig med passivhusnivå på
prosjektet. Konklusjonen er at formen på bygget er lite energieff ektiv og at det dermed krever dyre
tiltak for å nå passivhusnivå. Det er vanskelig å forsvare dett e i et livsløpsperspektiv og vi vurderer det
derfor slik at det er bedre for dette prosjektet å utføre gode enkelttiltak, som f.eks. å redusere
kjølebehov, forbedre tetthet og benytte gode vinduer.

Det er gjort innledende vurderinger av klimagassutslipp og livssy kluskostnader for bæresystem i tre og
for bæresystem i betong og stål basert på nøkkeltall og tidlige re erfaring. Vurderingene er
overordnede, og har derfor relativt stor grad av usikkerhet, me n oppfyller hensikten å gi et bedre
beslutningsgrunnlag for alternativene. Beregningene viser at et bæresystem i tre vil gi lavere totale
klimagassutslipp (45-55 %) sammenlignet med et bæresystem i beton g og stål. For
levetidskostnadene kan det variere hvilket konseptalternativ som kommer best ut pga. varierende
materialpriser og bygningskonsept. Redusert byggetid trekkes fre m som en viktig faktor som kan gjøre
tre-konsept konkurransedyktig med betong. For å sikre lavere livs sykluskostnader for tre-konseptet,
bør det så tidlig som mulig i prosjektet tas hensyn til at mass ivtre skal brukes, for å sikre optimale
løsninger som gir redusert byggetid.

Bygget har tilknytningsplikt til fjernvarme. Det er i skissepro sjektet gjort en vurdering av LCC og CO2-
utslipp knyttet til energiforsyning med fjernvarme, samt sensitiv itetsanalyse mht. effekttariff og
energikostnad. En tilsvarende analyse er gjort for en alternati v energiforsyningsløsning med
grunnvannsvarmepumpe i kombinasjon med el-kjel. Konklusjonen er at fjernvarmen kommer
kostnadsmessig best ut i et livsløpsperspektiv, mens løsning me d varmepumpe og el-kjel har et lavere
klimagassutslipp i drift. Det er også gjort vurderinger av muli g produksjon fra solceller på bygget.

Det henvises til notater for LCC- og klimagassberegning, samt no tater for vurdering av passivhus og
alternativ energiforsyningsløsning.

1 .3 Bygningsfysikk
Kjellerplan står delvis under terreng og bygges i betong med ut vendig isolering og fuktsikring. Bygget
dreneres med drenerende masser av finpukk/grus mot vegger og gu lv, i tillegg til drensledninger lagt
rundt bygget under gulvnivå. Det skal etableres radonmembran og sekundærtiltak under alle gulv mot
grunnen.

Plan 1 og 2 bygges i tre. Om det benyttes massivtreelementer i yttervegg og yttertak vil elementene
tettes og isoleres utvendig. Om det ikke benyttes massivtreelem enter i yttervegg kan veggene bygges
opp som tradisjonelle bindingsverk av tre med innvendig dampspe rre. Vegger skal utføres etter
prinsipp om to-trinns tetting og med luftet kledning.
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Tak med helning over 6 grader utføres som luftet tak med utvend ige nedløp. Flate tak og takterrasser
skal utføres etter prinsipp om kompakte tak med innvendige nedl øp.

1 .4 Akustikk
Generelt legges NS8175:2012 til grunn for krav til akustikk og lydisolasjon. Lydklasser defineres
nærmere i forprosjektfasen. Det er satt krav til håndtering av trafikkstøy.

1 .5 Brannteknisk
Det er i skissefasen av prosjektet utarbeidet et brannkonsept f or bygget. Konseptet beskriver de
overordnede branntekniske funksjons- og ytelseskrav som skal legg es til grunn for videre
prosjektering. Slik sikres at krav satt i aktuelle forskrift (TE K17) ivaretas.

Det henvises til vedlagte brannkonsept for skissefasen.

1 .6 SH A
SHA-plan og risikovurdering vil utarbeides i forprosjektfasen.
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2 BYGNI N G

2.1 Arkitektfaglig
Ytre forutsetninger

Det foreligger en nylig vedtatt reguleringsplan som delvis er et produkt av innspill i forhold til
mulighetsstudie utarbeidet av Asplan Viak i 2015. Mulighetsstud ie var basert på et program noe
avvikende fra det foreliggende skisseprosjektet, men skisseprosjektet holder seg innenfor gitte
rammer i planen.

Tomten inngår i et større areal under gnr/bnr 87/1. Hvis man regner tomtearealet utfra de naturlige
rammene som skisseprosjektet viser, så gir dette en tomt på ca. 3580 m2. Det inkluderer
parkeringsområdet i sør. Tomtens form gir i utgangspunktet en m arkant tredeling; et svært bratt parti,
et middels bratt parti og en øvre del som er noe flatere der de nne har sin egen rektangulære geometri.
Kun den øvre delen er hensiktsmessig å benytte, grunnet høydefo rhold til adkomstvei i sør. Avkjørsel
anses best ved laveste punkt langs adkomstvei, i sørvestre hjørne.

Østre del av tomten er i dag leid ut til Hov barnehage. Det har vært tydelige signaler fra kommunen på
at hensynet til barnehage skal ivaretas slik at mest mulig av d ette området fremdeles skal kunne
disponeres av barnehagen.

Det er av kommunen vært foretatt en enkel geoteknisk vurdering, der det antas ikke å være leire i
området og at det slik sett ikke er spesielle problematiske forhold som må tas hensyn til ved
fundamentering av ny bebyggelse. Like fullt har tomten et så pa ss bratt parti mot nord at det i øvre
knekkpunkt for dette partiet ikke bør bebygges nærmere enn 8 me ter, som også var et grovt
holdepunkt for mulighetsstudiet. Det ble nylig også foretatt en befaring på tomten med geoteknikker
hvor man kom til samme konklusjon.

Det er ikke blitt formidlet at det er registrert verdifull veget asjon på tomten, men den tette småskogen i
den bratteste partiet har klart en stabiliserende funksjon for øverste jordlag. Tomten må ses i
sammenheng med en rekke omsorgsbygg videre mot øst, i forlengel se av barnehagen, og også med
omsorgsboligene rett vest. Mot sør er det lavere rekkehus-bebyg gelse.

Tomten har fine solforhold, også sent på dagen. Det er fritt utsyn i stort panorama mot vest/nord,
særlig når man kommer litt opp over bakkenivå. Det er foretatt en enkel støyvurdering av området som
viser at deler av tomten i nord og vest vil være støyutsatt.

Program

Rom og funksjonsprogram samt brukerutstyrsprogram utarbeidet av OEC i samarbeid med Ringerike
kommune, datert 06.02. 2018, danner utgangspunktet for skissepr osjektet. Det er i prosessen i
skisseprosjektfasen imidlertid foretatt noen justeringer av pro grammet samt supplert med rombehov
formidlet av tekniske rådgivere.

Prosjektets skal i hovedsak huse 21 leiligheter og felles- og st øttefunksjoner beregnet på «eldre
uavhengig av diagnose», med spesielt fokus på tilrettelegging i forhold til eldre psykisk
utviklingshemmede. I dag utgjør det en definert gruppe på 50 år og oppover. I Program fremholdes
det: « Boligene skal være innrettet slik at beboerne kan opprettholde sine selvstendige gjøremål og
samtidig være tilrettelagt for et sosialt felleskap mellom beboerne.»

I programmeringsarbeidet er programvaren dRofus benyttet for ka rtlegging av behov og utstyrsnivå.
Det ble besluttet ikke å vedlikeholde denne programvaren i det videre arbeidet da det i hovedsak er et
oversiktlig prosjekt og nytteverdien ikke forsvarer tidsbruken.

Prosess

Det har i denne fasen vært avholdt innledende avklaringsmøter m ed kommunen ved Trond Skogdal
og innleid prosjektleder Joakim Gjersøe, første møte med befari ng av tomteområdetmed formidling av
prosjektets premisser. Videre er det gjennomført møter med bruk errepresentanter, møte med
representanter fra Hov barnehage, to avklaringsmøter med Husban ken samt en fire
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prosjekteringsmøter med prosjekteringsteamet. Det er gjennomført en dag med befaring i Oslo-
områdetmed representanter fra kommunen, innleid prosjektleder, bygningsteknisk konsulent og
arkitekt. Prosjektene som ble befart barnehage i massivtre samt tre boligprosjekter med
omsorgsleiligheter.

Arkitektonisk grep

Bygningsvolumet er organisert rundt et felles uterom og gir et avklart skjermet og rolig uteområdet,
både fra støykilde i nordvest, adkomstvei og nabobebyggelse. Le ilighetene er vendt ut mot
omgivelsene, fellesrom og adkomstsonene er orienterer inn mot g årdsrommet, det styrker den interne
logistikken og lesbarheten i prosjektet. Mot nord er terrenget fallende og muliggjør en underetasje til
drift, personalrom, tekniske rom og supplerende adkomst. Denne bygningsdelen har også i høyden en
ekstra etasje inneholdende et bofelleskap, fellesrom og en lite n administrasjonsdel. Det er i
skisseprosjektet vist et skåtak med slak takvinkel over denne d elen. Det gir en samhørighet med
taklandskapet i et området ellers preget av skråtak i forskjellige varianter. Volumet på
bygningsmassen er noe større enn det som er ellers i området, m en vil med sin lavmælte karakter og
volumoppbygging ikke kontrastere eksisterende bebyggelse på en pr ovoserende måte.
Bygningsmassen er trukket maksimalt mot vest og gir dermed et s tørst mulig uteareal til det indre
hagerommet samtidig som det ivaretar barnehagens kvaliteter. Bygningen er avtrappet i forhold til
barnehagens nivå, det bidrar ytterligere til å skjerme områdene fra hverandre samtidig som det store
åpne landskapsrommet imellom gagner begge.

Det er et klart mål og la bygningen fremstå med en identitet kn yttet til boligarkitektur fremfor å
identifiseres som en institusjon. Volumoppbygging, materialvalg , takform, landskapstilpasning og
kvalitet i detaljering vil være viktige parametere for å lykkes . Bygningen er i skisseprosjektet gitt et
asymmetrisk skråtak med slak vinkel på den høyeste delen og ett flatt tak på den lave delen ut mot
syd. Den lave delen foreslås benyttet til takterrasse og grønt t ak.

Planløsning

Bygningen inneholder primært 21 leiligheter og støttefunksjoner i forhold til disse. Leilighetene er
organiserte i tre bofellesskap med 7 enheter i hvert bofellessk ap. Det gir fine oversiktlige bofellesskap i
tråd med Husbankens anbefalinger. Alle leilighetene er identisk e og ligger primært speilvendte i
forhold til hverandre. Hver bogruppe er organisert med en lettfattelig logistikk og intensjon om å
minske «korridorfølelsen» og dermed også institusjonspreget.

Leiligheten inneholder et lite soverom, et universelt utformet bad med plass til egen vaskemaskin,
oppholdsrom med kjøkkensone og en bod/oppbevaringsskap. Det har i denne fasen vært satt fokus
på å få optimalisert arealbruk i forhold til funksjon. Den viste løsning har nettoareal ca. 42m2 per
leilighet. Husbanken har oppfordret til å se på alternativ med sovealkove istedenfor et eget soverom,
men tilbakemeldingene fra brukergruppen har vært at det er ønsk elig med et eget soverom. I forhold til
Husbanken vil plasskrav i forhold til pleiestilling av seng vær e ivaretatt i oppholdsrommet. Husbanken
vurderer således ikke soverommet, men overlater denne vurderinge n til kommunen.

Fra inngangspartiet til hver leilighet er det siktkontakt mot f ellesareal samt en visuell orientering mot
uterommet. I hver ende av bofelleskapene ligger oppholdssoner s om gir bogruppene definerte
tyngdepunkt og vendepunkter i en vandrerute. Lagersoner, person altoaletter og gjeste-wc er trukket ut
i fellessoner og tar dermed ikke unødvendig fokus inne i bofell eskapene.

Trapp og heiskjerne ligger sentralt i byggets vestre hjørne og gir enkel og logisk adkomst fra
inngangspartiene og har en strategisk plassering i forhold til alle etasjer. Det er i skisseprosjektet
medtatt en heis tilpasset båre.

Det er avsatt areal til administrasjon i 2.etasje bestående av to kontorer med tilhørende møterom.
Medisinrom er også samlokalisert med disse funksjonene. Møterom er tiltenkt tidvis å kunne slås
sammen med et fellesrom for beboerne ved parkering av mobil ski llevegg. Det muliggjør et mere
generøst rom hvor beboere kan samles. Et tilhørende uterom på t akflaten over 1. etasje er vist i
skisseprosjektet.
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I underetasjen er personalgarderober, rom knyttet til rengjørin g og drift lokalisert. Det er medtatt et
avfallsrom som muliggjør system med selvfalls-sjakt for restavf all. Tekniske rom er tegnet inn sentralt
ved trappe-heiskjerne og vil kunne serve etasjene oppover sentr alt via vertikale sjakter.
Dimensjonering og endelig plassering vil avklares i forprosjektet. Ventilasjonsanlegg vil kunne hente
inn luft direkte via nordvendt yttervegg.

Det er i skisseprosjektet vist en parkeringskjeller med plass for 11 parkeringsplasser, hvorav tre er
dimensjonert i forhold til fullverdige HC-p-plasser. Parkerings kjelleren var i utgangspunktet ikke
programmert. Videre prosjektering og behovsvurdering vil drøfte denne funksjonen videre, men det er
av geotekniker og byggeteknisk konsulent konkludert med at det er behov for en underetasje for å få
til en stabil og god fundamentering av bygningen. Det er videre satt et relativt strengt krav til
parkeringsdekning på egen tomt i reguleringsbestemmelsene, den vil kommunen behovs-vurdere
videre, samtidig som foreløpig geoteknisk rapport tilsier at de t bør være en kjeller under bygningsdel
som ligger ut mot den nordlige skrenten.

Arealer

Det er i skisseprosjektfasen foretatt noen endringer i romprogrammet i forhold til romprogram satt opp
av OEC. Blant annet har nettoareal per leilighet blitt redusert fra 45 til 42m2, fellesareal har økt fra 38
til 56m2, felles allrom redusert fra 40 til 25m2 og det er lagt inn avfallsrom i underetasjen.

Bruttoareal P-kjeller
U.etg 302 571
1.etg 1185
2.etg 760

sum 2247
sum inkl. P-kjeller 2818

Materialitet

Motivert utfra flere aspekter er det et ønske at bygningen skal fremstå som en trebygning, med
hovedsakelig bruk av tre utvendig og til en viss grad innvendig. Den nordlige underetasjen, som ligger
ut mot det fallende terrenget, vil naturlig utføres med bruk av støpte konstruksjoner. Det gir bygget en
naturlig sokkel og en positiv horisontal deling. Bygningsmiljøe t rundt er preget av trebyggeri i
varierende skala. Det er ikke noe ønske om å kontrastere dette, men heller søke å bli en naturlig del
av det. Miljømessig er bruk av tre som kjent positivt og bruk a v tre innvendig har mange positive sider i
forhold til inneklima og innemiljøet generelt. Treflater innvendig virker beroligende og bidrar til å
«hjemlig-gjøre» bomiljøet. Omfanget av innvendige treflater vil være en prosess som belyses i neste
fase, her vil økonomi, brann, ambisjonsnivå og estetikk være vik tige parametere. Prosjektet kan
gjennomføres med bruk av massivtre-elementer, noe som kan bidra til å gi prosjektet en konsekvent
ambisiøs linje.

2.2 Byggeteknikk
Generelt

Dette kapittelet omhandler bygningsmessige arbeider som prosjek teres av rådgivende ingeniør i bygg.
Prosjektering og utførelse skal følge krav og anbefalinger i alle gjeldende relevante norske standarder,
lover og byggeforskrifter.

Bygget oppføres med trekonstruksjoner, betong og stål. Bygget h ar en kjeller i betong, to hovedetasjer
og to tak oppbygg. I kjelleren er det lager, tekniske rom og pa rkering. Kjelleren har tilkomst utvendig
fra rampe ned langs byggets og innvendig i bygget med heis og tr app.
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Geotekniske forhold

Det er utført foreløpige geotekniske undersøkelser i forbindelse med prosjektet. Basert på denne er
det forutsatt at grunnen består av gode masser som ikke er telef arlige. Massene er av god bæreevne
og det legges til grunn direktefundamentering, med forutsetning av at det bygges en kjeller under deler
av bygget. Det bør unngås store konsentrerte laster i nærheten av skråning.

Byggegrop

Tomta forberedes for utgraving ved å rydde trær og vekster. Avt aking av humusholdige masser og
eventuell matjord for lagring og gjenbruk som underlag for utom hus. Det graves først til generelt
gravenivå (planum) som settes lik UK avrettingslag under isolas jon golv på grunn. Deretter graves det
ut for fundamenter.

Grunnen er forutsatt å bestå av faste masser, og fordi fraksjons tørrelsen i disse ikke er kjent, medtas
et avrettingslag adskilt med fiberduk i egnet bruksklasse. Grav emasser antas å være egnet for
gjenbruk og deponeres midlertidig på tomta.

Bygget skal sikres ihht forskriftsmessig krav til radonsikring. Bygget skal dreneres i grunnen med
tilslutninger til drenskummer.

Fundamenter

Bygget direkte fundamenteres på stripefundamenter under betongve gger, ringmurer og banketter
under øvrige bærende vegger og yttervegger, punktfundamenter und er søylepunkter. Fiberduk og
oppfylling med min. 300mm pukkpute under alle fundamenter.

Alle konstruksjoner under grunnvannsnivå skal utføres vanntette .

Bæresystem

Det er lagt til grunn at fundamenter, gulv, vegger, søyler og d ekker i under etasje utføres i betong. 1
og 2 etasje er egnet for et bæresystem i limtre og massivtre, el ler stål og prefabrikkert betong
elementer, men også en hybrid løsning med bæresystem i kombinasjon med andre materialer er
aktuelt. Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelem ent, takelement, balkonger og
svalganger.

Dekkene legges hovedsakelig på tvers av lengderetning på bygnings kroppen med bæreakser langs
yttervegger, og langs korridorer i kombinasjon med avstivende inne rvegger. Massivtredekker kan
kombineres med bærende og stabiliserende ytter– og innervegger a v massivtre. Bæresystemet skal
være avstemt med arkitektens planløsning og tekniske føringer. D et kan være hensiktsmessig å
kombinere forskjellige løsninger for å oppnå et optimalt bæresy stem.

Avstivning og stabiliteten skal ivaretas av kjerner og skjærvegg er i etasjeskiller. Det må sikres at
sammenføyninger i dekkene og mellom dekker og vegger/sjakter kan overføre krefter gjennom
avstivingssystemet til grunnen og at alle komponenter har tilstr ekkelig kapasitet. Konstruksjonen skal
ha tilstrekkelig horisontal stivhet og styrke til å motstå laste r fra vind, evt. jordskjelv og skjevlasterm.m.
For å sikre best mulig integritet i vertikalretning i kjerne veg ger, legges det opp til å benytte elementer
med lengde over flere etasjer.
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3 VVS-AN LE GG
Generelt:

Bygget skal prosjekteres og leveres med komplette rør- og ventil asjonstekniske installasjoner for drift
av bygningen og for virksomhet i bygningen. Beskrivelse av løsn inger på de forskjellige faggruppene
innen VVS faget følger nummerering fra bygningsdeltabellen.

3.1 Sanitær
Bygget prosjekteres med komplette sanitærinstallasjoner i og un der bygg. Dette inkluderer også
kummer i grunnen inntil 1 meter utenfor yttervegger.

Anleggsspesifikt:

- Fjernvarmetilkobling for tappevann. 100 % energi-/effektbehov + backup fra
fjernvarmeselskap.

- Veksler leveres av fjernvarmeleverandør (entreprisegrense ette r veksler)
- Akkumulering for å få ned effektbehovet fra veksler. Løsning d iskuteres med

fjernvarmeleverandør.
- Bunnledninger, ledningsnett og utstyr tilkobles kommunalt nett .

3.2 Varme
Bygget prosjekteres med komplette varmeinstallasjoner som benyt ter vann eller andre flytende medier
for energitransport.

Anleggsspesifikt:

- Fjernvarmetilkobling for oppvarming. 100 % energi-/effektbehov + backup mottas fra
fjernvarmeselskap.

- Veksler leveres av fjernvarmeleverandør (entreprisegrense ette r veksler).
- Anlegget skal prosjekteres for lavtemperert varme. Maks 60°C v anntemperatur ved

dimensjonerende utetemperatur (-25,4°C).

3.3 Brannslokking
Bygget prosjekteres med komplette slokkeinstallasjoner for både manuell og automatisk slokking av
brann.

Anleggsspesifikt:

- Brannslangeskap slik at alle rom i hele byggverket dekkes. Mak s lengde på brannslange ved
fullt uttrekk prosjekteres til 25 m.

- Bygget skal fullsprinkles.

3.4 Gass og trykkluft
Anleggsspesifikt:
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- Bygget prosjekteres med komplett sentralstøvsugersystem slik a t alle rom for personal samt
fellesareal i byggverket dekkes.

3.5 Prosesskjøling
Anleggsspesifikt:

- Bygget prosjekteres med komplett DX- kjølesystem til søppelrom

3.6 Luftbehandling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for mekanisk v entilasjon av alle rom.

Anleggsspesifikt:

- Sentralt aggregat for personal
- Sentralt aggregat for leiligheter
- Eget aggregat for parkeringskjeller
- Sentrale avsugsystemer for kjøkkenavtrekk.

Ventilasjonsskisse:
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3.7 Komforkjøling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for komfortkjø ling. Simuleringer av bygget viser
hvilke rom som overstiger arbeidstilsynets krav til innetempera tur i arbeidsbygningen, og trenger
kjøling. Ut fra omfanget av kjølebehovet vurderes om det er hen siktsmessig med kjøling via ventilasjon
eller punktvis kjøling via f.eks kjølebaffler. Temperatur over 2 6°C skal unngås. Overskridelse av
grensen på 26°C aksepteres i varme sommerperioder ved utetemperatur over 22°C. Men
overskridelsen bør ikke utgjøre mer enn 50 timer pr. år i lokal ets driftstid.

Anleggsspesifikt:

- Kjølemaskin
- Ringledning 1- og 2 etasje for tilkobling til baffler (14°C- 17°C )
- Utnyttelse av kondensatorvarme fra kjølemaskin til tappevann.

3.8 Vannbehandling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for vannbehand ling. Sirkulasjonskretser som
benytter vann eller andre flytende medier for energitransport sk al ha sitt eget tilpassede
vannbehandlingsanlegg.

Anleggsspesifikt:

- Vannbehandlingsanlegg (system) til hvert lukkede sirkulasjonss ystem.
- Vannbehandlingsanlegg uten benyttelse av kjemikalier.
- Separat vakumutskiller.

3.9 Automatisering
Bygget skal prosjekteres og leveres med komplett automatisering sanlegg. Automatiseringsanlegget
skal styre/overvåke alle systemer som vises på vedlagte systems kjemaer.

Anleggsspesifikt:

- Skjema for varmtvannberedning og tappevannsregulering
- Skjema for varmeanlegg
- Skjema for sentralstøvsugeranlegg
- Skjema for luftbehandlingsanlegg
- Skjema for kjøkkenavtrekk.
- Skjema for kjøleanlegg

Alt VVS-utstyr skal styres og overvåkes fra SD-anlegg. I tilleg g skal det inngå/vises energiregistreing
av varme, kjøling, temperaturvirkningsgrad på gjenvinnere samt Sfp-verdier på aggregatene.
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4 ELKRAF TI N STALLASJON ER
Generelt

Skisseprosjektet for elkraft, tele –og automatiseringsanlegg er basert på Teknisk program for Hov øst
utarbeidet av Ringerike Kommune, input fra øvrige prosjekterend e samt forhold som har fremkommet
ifm. prosjekteringsmøter.

Etterfølgende kapitler er i hovedsak redigert i henhold til byg ningsdelstabellen NS 3451.

Det er lagt til grunn et behov for 300kW installert effekt for Hov øst og vest (herav Øst 180kw, vest
120kw)

4.1 Generelle anlegg
Det etableres kabelføringsveier for elkraftanlegg, tele- og auto matiseringsanlegg, velferdsteknologi,
ITV -og antenneanlegg og annet audiovisuelt utstyr.

Føringsveier løses primært med kabelbroer over himling samt elk analer og skjult røranlegg der dette
er hensiktsmessig. Etablering av føringsveier organiseres slik at risiko for overføring av støy mellom
systemer begrenses.

Det legges opp til å dimensjonere anlegget med 30 % reserve kap asitet. Det vil bli lagt vekt på enkel
adkomst til kabelbroer.

Beskyttelsesjording utføres i overensstemmelse med krav og anbe falinger gitt i FEL og NEK400

Det etableres jordelektrode som fundamentjord/ringjord og med t verrforbindelser lagt som rutenett
under bygningen. Om nødvendig suppleres det med jordspyd.

Jordelektroden tilknyttes byggets hovedarmering og tilkobles hov edjordskinne i hovedtavlerom.

Det etableres felles jording for elkraft og tele for å unngå po tensialforskjeller.

Som vern mot overspenninger, medtas overspenningsvern i hovedfordeling og alle underfordelinger.

4.2 Høyspenningsanlegg
Hov omsorgsboliger er i dag matet fra trafo C048T1, som er en 6 30 kVA, 400V trafo.

Denne har pr. i dag tilgjengelig kapasitet på ca. 400 kW.

Ringerikskraft anbefaler å sette opp en ny 400V trafo ved Hov Øs t. Ca. pris for tilkobling av ny
nettstasjon er 500’ - 550’, inkl. kabel bort til Hov Vest. (eksk l. graving)

Alternativt må det belages en ombygging av eksisterende nettsta sjon C048T1 og graving på ca. 200-
250 m bort til Hov Øst, i tillegg til nye ca. 230 m til Hov Ves t. Iflg. Ringerikskraft vil denne løsningen bli
vesentlig mer kostbar.

4.3 Fordelingsanlegg
Forutsatt nettspenning er 400V TN-S / TN-C-S

Hovedfordelingssentralen plasseres i plan U. Strømforsyning fra Ringerikskraft skjer via kabel i bakken
direkte fra utvendig etablert trafo.

Det legges egen stigeledning fra hovedtavle til hver underfordeling som dimensjoneres for 20 %
lastreserve. Hverunderfordeling forsynesmeduprioritert kraft, rese rvekraft og UPS-kraft.
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Underfordelere pr. etasje forutsettes etablert i tilknytning ti l vertikal elsjakt.
Frittstående skap forutsettes benyttet for tekniske arealer primært i plan U og for andre tekniske
installasjoner der det er hensiktsmessig.

4.4 Belysningsanlegg
Lyssetting skal bidra til å skape en hjemlig atmosfære forbeboerne. Ly sanlegget skal utføres i
samsvar med aktuelle publikasjoner fra Lyskultur og NS 11001 (univer sell utforming), og tilfredsstille
krav i gjeldende TEK. Alle rom skal ha et belysningsanlegg som er tilpas setbruken av rommet.
I tekniske rom og kontor, parkering o.l. benyttes standard bevegelsesd etektorerog lysbrytere. I
oppholdsrom og andre sosiale sonerbenyttes daglysstyring og dempni ng.

I boenhetermedtas bryter, dempning og bevegelsesfølere. Det skal i ti llegg være mulig åslå lys av
frasengen.

Det forutsettes belysningsutstyr med lavt energiforbruk. Det benyt tes LED som lyskilde. Antall
varianter av belysningsarmaturer og lyskilder holdes lavt.

Bygget utstyres med ledesystem og nødlys i henhold til gjeldende TE K og NS 11001.

Det skal medtas et komplett lysstyringssystem. Lysstyring må løses i nært samarbeid med leverandør
av velferdsteknologi. Leverandør velferdsteknologi angir behov/ omfang ift. fjernstyring o.a.

4.5 Elvarme
Generelt skal varmebehovet dekkes med vannbåren varme.

Byggets varmebehov dekkes av vannbåren varme. Elvarmeanlegg omfatte r anlegg som
varme i taknedløp/taksluk, varmekabel under kjøreport etc.

4.6 Reservekraft
Bygget skal forsynesmed avbruddsfri strømforsyning (UPS) til de vikt igste anleggene forå holde
bygget i drift samt sikre drift av installasjoner ifm. brukernes sikkerhet ved b rann o.a.

Forutsetter 2 stk. UPS – En for driftstekniske installasjoner so m SD, IKT, anlegg ifm. velferdsteknologi
og en for brann og rømningstekniske installasjoner.

UPS forutsettes lokalisert i plan U.
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5 TE LE- OG AU TOM ATI SE RI N GSAN LEGG

5.1 Bæresystemer
Vedr. føringsveier vises det generelt til pkt 4.1 hvor felles fø ringsveier er omtalt.

Oppbygning av strukturert kabelnett baserespå inntaksfelt (HF), by gningsfordeling (BF) og
etasjefordelinger (EF). Generelt benyttes19” rackmedkoblingspane ler for RJ-45kontakterog snorer i
fordelerene.

5.2 Integrert kommunikasjon
Det etablereset vertikalt stamnettbestående av fiber og kopperkabe l mellom HF, BF og EF.

Horisontalt spredenettutføres som et strukturert kabelanlegg base rt på Cat 6A, ogskal ivaretabyggets
ulike signalanleggs behov for kommunikasjon.

Detetableres trådløstnettverk for WiFiog DECT med PoE. Trådløst DECT- anlegg skalhadekning
overhelebygget og utendørs.

WiFiskalhadekning forbesøkende iomsorgssenteret.

WiFi-dekning foransatte være tilsvarende som dekningmed DECT.

5.3 Telefoni og personsøking
Det etableres IP-telefoni som nevnt i pos 5.2.

Dørtelefonermedvideokameraetableres vedhovedinngangog varemotta k.

5.4 Alarm og signal
Bygget utstyres med et fulldekkende adresserbart brannalarmanlegg. Alarmanlegg suppleresmed
optiske signalgivere i områdermed krav til universell utforming.

Alle inngangsdører til bygget utstyres medadgangskontroll, i till egg til dører i korridorer for
bogrupper. Spesielle rom som medisinrom, garderober og enkelte tekn iske rom vil også ha
adgangskontroll.

Øvrige dører i skallet overvåkes (lukket/låst). Adgangskontroll skal kommunisere medporttelefon og
system for velferdsteknologi.

5.5 Lyd og bildesystemer
Signalleverandør leverer TV -og radiosignal til definert grense snitt i bygget. Signalene forutsettes
distribuert til beboerrom, oppholdsrom, møterom mv.

Det skal etableres et IP-basert intern-TV via IKT-spredenettet f ra BF- og EF-rom (se post 5.2).
Anlegget skal fungeresom varslingssystem og informasjon tilbesøkend e, ansatte, beboere m.v.

Videre etableres utvendig kameraovervåking av alle innganger og fasader.

Lydsystemer skal ivaretakrav ifm. universellutformingogbrukeres/p leieresbehov. Dvs. teleslynger
o.a.
Videre medtas lydanlegg for daglig bruk i møterom og andre sosi ale arealer.
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5.6 Automatiseringsanlegg
Detmedtas et automatiseringsanlegg for styring, regulering og overvåki ng avde tekniske anlegg.
Det legges opp til et system som overvåker og styrer anlegg for varme, ven tilasjon og belysning.

Alle anlegg som har innvirkning på klima og energiforbruk skal styres av dette systemet.

Det skal videre etableres et EOS-system (energioppfølgingssystem ) for registrering og
overvåking av energiforbruk.

Automatikkanlegget skal tilknyttes Ringerike kommunes sentrale anlegg. Type Exoscada fra Regin.
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6 H EI SE R OG LØF TEAN RE TNI N GER
Iht. bl.a. TEK og andre krav til universelle løsninger (sengetr ansport o.a.), er det inntatt 1 stk. heis
som vist på arkitektens plantegninger.

Detbenytteselektriskdrevetmaskinromløsheismed energieffektiv dr ift.

Heisanlegget vil tilknyttesalarmsentral, brannalarm-, adgangskontro ll-, og SD-anlegg.
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7 U TOM H U SAN LE GG

7.1 Terrengarbeider
Vegetasjonsbeltet på tomtens nordside i knekkpunktet ned mot Hv alsmoveien bevares. Trærne i dette
bratte partiet er med på å stabilisere øvre jordlag samtidig som trærne skjermer mot trafikken fra E6.
Eksisterende vegetasjonsbelte beskyttes med gjerde under anlegg sperioden slik at trærne ikke
påføres skade fra anleggstrafikk. Ingen enkelttrær på tomten fo r øvrig bevares i byggeperioden. All
øvrig vegetasjon på tomten fjernes og røtter og vegetasjonsrest er kjøres til deponi.

Terrengbehandling vil omfatte både utgraving og utskifting av u brukbare masser samt noe fylling
(30m2) i deler av arealet.

Avtaking av humusholdige masser og eventuell matjord fra utgrav ing av byggegrop lagresmidlertidig
på tomta for gjenbruk.

7.2 Utendørs konstruksjoner
For å ta opp terrengsprang og skjerme beboere for innsyn legges det opp til en natursteinsmur opp
mot barnehagen. Gjerde mellom barnehage og omsorgsbolig festes på muren. Det legges opp til en
liten rampe i sør ned til atkomst til p-kjeller. Ramper opparbe ides med rekkverk.

7.3 Utendørs VA
Dette kapittelet gir en kortfattet beskrivelse av foreløpige lø sninger på utendørs VA for bygget, samt
omlegginger og nye anlegg på kommunalt nett.

7.3.1 Anlegg tilhørende bygg

Dette avsnittet omfatter utendørs VA som ikke skal overtas av k ommunalteknisk avdeling.

Vannforsyning

Bygningen skal utstyres med automatisk slokkeanlegg, enten spri nkler- eller vanntåkeanlegg. Aktuelt
tilkoblingspunkt for dette anlegget er kommunal 150mm vannledni ng i kum 14587 i Harald Hårfagres
vei. Ledning for slokkeanlegg må tilkobles i kum.

Kapasitet i det kommunale ledningsnettet til sprinkler- /vanntåk eanlegg og annet slokkevann (50 l/s
mot 1 bar) er ikke klarlagt pr i dag. Det må bestilles tappetes t som vil dokumentere kapasiteten.

Forsyning av forbruksvann tas fra samme tilkoblingspunkt, enten som egen ledning eller fra samme
ledning som sprinkler/vanntåke.

Spillvann

Spillvann tilkobles kommunal AF200 PVC ledning i samme område som tilkoblingspunkt for vann.

Overvann

Eiendommen har naturlig fall mot bekk langs jordekant i nord. B ekken er relativt kort (ca 700 meter)
før den renner ut i Randselva. Overvann fra eiendommen som ikke infiltrerer i grunnen belaster derfor
pr i dag denne bekken. Det er ingen mengdebegrensning på utslipp av overvann i bekken.
Løsmassekart fra NGU indikerer at hele eiendommen er godt egnet for infiltrasjon.
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For å opprettholde en mest mulig naturlik tilstand bør det derf or benyttes ulike infiltrasjonsløsninger for
overvann fra utvendig arealer og takvann såfremt geotekniske for hold tilsier at det er akseptabelt.
Overskytende vann som ikke infiltrerer belaster bekken (flomvei ).

Det foreslås enkle løsninger for infiltrasjon basert på store p ermeable flater og regnbed med gode
drenerende masser til fordrøyning. Alle kanter mot regnbed og gr ess går i flukt slik at regnvannet kan
renne uhindret til disse flatene.

Drensvann fra bygningen er normalt små mengder og ledes ut på terreng nord for bygget eller i bekk
via stakekum.

7.3.2 Omlegging og nyanlegg kommunalt VA

I følge ledningskart er det tre brannuttak fra kommunalt nett i nærheten av bygget. Den nærmeste av
de er imidlertid ca 70 meter fra hovedangrepsvei, noe som er li tt langt i forhold til kravet på 25-50
meter. Det må derfor etableres en ny brannkum/hydrant som ligger innenfor kravet. Denne foreslås
plassert i fortau langs Hov allé med en ny kommunal vannledning fra kum 5024 (ca 100 meter).
Løsningen innebærer at eks. fortau sannsynligvis må reetableres . En slokkevannsmengde på 50 l/s
må tas fra to eller flere uttak, og resterende mengde forutsettes tatt fra eks. brannkummer (dersom det
er kapasitet).

Eksisterende spillvannspumpeledninger (to stk, 100 + 150mm SJK) og signalkabel som krysser
eiendommen må legges om. De foreslås lagt om langs nord og østs iden av bygget, minimum 4 meter
fra.

Nye kommunale ledninger må legges på minimum 1,8 meters dybde u tenfor vei eller 2,1 meter i vei for
å ligge frostfritt. Ev. må de isoleres.

7.4 Utendørs elkraft
Detopparbeidesethierarki i utv endig belysningen der de viktigste områ denebelyses tydeligere enn
øvrigearealer. Deter viktig åmarkere inngangspartierog hovedadkomstvei tydelig, samtatområder
medkameraog porttelefon skal haøktbelysningsstyrke tilpassetbehov.

Utvendigestrømuttakpå fasade ved vannuttak osv. ivaretas.

7.5 Utendørs tele og automatisering

Det legges opp til RJ45uttakmedcat.6Akabel forkameraerog basestasjon er
for trådløsenettverk. Detvil også værebrannvarslingutenforbygningen .

7.6 Veier og plasser
Hovedatkomsten til omsorgsboligene ligger på kote c+90,0 og går gjennom gårdsrommet. Denne
adkomsten opparbeides med kjøreport for utrykningskjøretøy. Ad komsten er universell utformet, slik at
alle kommer seg rundt på en enkel måte. Dekket er i kjøresterkt , kostet betong.

Adkomsten til parkeringskjeller skjer via en nedkjøringsrampe f ra Hov allé. Innkjøring til
parkeringskjeller ligger på kote c+86,5. Parkeringskjelleren er tilpasset 11 parkeringsplasser, hvorav 3
er HC-p-plasser. Varelevering og renovasjon skjer via p-kjeller . Nedkjøringsrampe opparbeides med
gatevarme.

I tillegg til parkering i p-kjeller etableres det 15 plasser i øst ved Hov allé, samt 19 plasser for
omsorgsboligen og barnehagen i nordvest. Parkeringen til omsorg sboligen fra Hov allé følger dagens
terreng på kote c+92,. Det betyr at det anlegges en støttemur i den østlige delen opp mot barnehagen.
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Totalt etableres det 7 sykkelparkeringsplasser innendørs i P-kj eller. I gårdsrommet vil det i tillegg være
14 sykkelplasser spredt på forskjellige sykkelstativer for gjest er og beboere.

Brannbilatkomst skjer via hovedatkomst i øst og nedkjøring til p-kjeller i vest. Utomhusplanen følger
Brann- og redningsetaten rettingslinjer for Ringerike kommune.

7.7 Park og hage
Den overordnede tanke i utformingen av uterommene har vært å sk ape et grønt og frodig prosjekt med
funksjonell og god standard for beboere og ansatte. Beboerne ha r lav mobilitet og det er derfor lagt vekt
på at uteoppholdsarealene er trygge, universelt utformet og har gode lokalklimatiske forhold.
Utearealene skal oppmuntre beboerne til å være i aktivitet. Gan gveiene er tilpasset rullestol og det er
plass til to i bredden. Uteoppholdsarealet er skjermet med gjerd e og port. Uterommet har flere
hvileplasser.

Kantsoner i vest og nord tilsås med slåtteeng av arter hjemmehø rende på Hønefoss. Dette blir lett
skjøttete arealer som ivaretar områdenes kulturarv og biologiske mangfold. Bed og plantekasser vil
opparbeides med tradisjonelle kulturplanter brukt på gårder og husmannsplasser i Ringeriksområdet.

Regnbed opparbeides med vannelskende planter. Vegetasjonen bidr ar til at overvannet renses,
infiltreres og fordrøyes lokalt på tomten. All vegetasjon vi væ re allergivennlig, giftfri og ingen av artene
vil være registrert i norsk svarteliste.

Grønne og lokale materialvalg har vært viktig i prosjekteringen . Det er i plantekasser, terrasser,
benker og bord brukt tre. Det er en forutsetning at trematerialet som blir brukt er giftfritt, bærekraftig
og vedlikeholdsfritt.



Ringerike kommune

Dato: 25.05.201 8
H OV ØST OM SORGSBOLI GER - Skisseprosjekt

Side: 21 av 22

Asplan Viak AS

8 KOSTN AD S VU RD E RI N G
Prosjekt: HOV ØST - OMSORGSBOLIGER
Byggherre: Ringerike kommune
Fase Skisse
Dato: 25.05.2018

KOSTNADSVURDERING
SAMMENSTILLING AV KOSTNADER Aareal m2 BTA: 2 818

Konto Beskrivelse NOK Andel NOK/m2

1 FELLESKOSTNADER 7 890 400 14 % 2 800

2 BYGNI NG 35 544 963 62 % 12 614

3 VVS-INSTALLASJONER 6 916 170 12 % 2 454

4 ELEKTROINSTALLASJONER 4 004 300 7 % 1 421

5 TELE OG AUTOMATI SERI NG 2 474 570 4 % 878

6 ANDRE INSTALLASJONER 600 000 1 % 213

SUM HUSKOSTNAD (01-06) 57 430 403 100 % 20 380

7 UTENDØRS ARBEI D 7 086 955 12 % 2 515

SUM ENTREPRISEKOSTNADER (01-07) 64 517 358 112 % 22 895

8 GENERELLE KOSTNADER 9 863 000 17 % 3 500

SUM BYGGEKOSTNAD (01-08) 74 380 358 130 % 26 395

9 SPESIELLE KOSTNADER 300 000 1 % 106

10 Merverdiavgift (for konto 01 til 09) 18 670 089 33 %

SUM BASISKOSTNAD 93 350 447 163 % 33 126

11 Forventet tillegg (inkl. mva) 10 % 9 335 045 16 % 3313

SUM PROSJEKTKOSTNAD (01 til 11) (P50) 102 685 492 179 % 36 439

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 7 % 7 187 984 13 % 2551

SUM KOSTNADSRAMME (P85) 109 873 477 191 % 38 990

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

109 873 477
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8 KOSTN AD S VU RD E RI N G
Prosjekt: HOV ØST - OMSORGSBOLIGER
Byggherre: Ringerike kommune
Fase Skisse
Dato: 25.05.2018

KOSTNADSVURDERING
SAMMENSTILLING AV KOSTNADER Aareal m2 BTA: 2 818

Konto Beskrivelse NOK Andel NOK/m2

1 FELLESKOSTNADER 7 890 400 14 % 2 800

2 BYGNI NG 35 544 963 62 % 12 614

3 VVS-INSTALLASJONER 6 916 170 12 % 2 454

4 ELEKTROINSTALLASJONER 4 004 300 7 % 1 421

5 TELE OG AUTOMATI SERI NG 2 474 570 4 % 878

6 ANDRE INSTALLASJONER 600 000 1 % 213

SUM HUSKOSTNAD (01-06) 57 430 403 100 % 20 380

7 UTENDØRS ARBEI D 7 086 955 12 % 2 515

SUM ENTREPRISEKOSTNADER (01-07) 64 517 358 112 % 22 895

8 GENERELLE KOSTNADER 9 863 000 17 % 3 500

SUM BYGGEKOSTNAD (01-08) 74 380 358 130 % 26 395

9 SPESIELLE KOSTNADER 300 000 1 % 106

10 Merverdiavgift (for konto 01 til 09) 18 670 089 33 %

SUM BASISKOSTNAD 93 350 447 163 % 33 126

11 Forventet tillegg (inkl. mva) 10 % 9 335 045 16 % 3313

SUM PROSJEKTKOSTNAD (01 til 11) (P50) 102 685 492 179 % 36 439

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 7 % 7 187 984 13 % 2551

SUM KOSTNADSRAMME (P85) 109 873 477 191 % 38 990

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

109 873 477

KOSTN ADSKALKYLE
Skisseprosjekt

Prosjekt: HOV ØST - OMSORGSBOLIGER
Byggherre: Ringerike kommune
Fase Skisse
Dato: 25.05.2018 REV. B: 31.05.2018

KOSTNADSVURDERING
SAMMENSTILLING AV KOSTNADER Aareal m2 BTA: 2 818

Konto Beskrivelse NOK Andel NOK/m2

1 FELLESKOSTNADER 7 608 600 13 % 2 700

2 BYGNING 35 538 963 62 % 12 611

3 VVS-INSTALLASJONER 6 796 170 12 % 2 412

4 ELEKTROINSTALLASJONER 4 004 300 7 % 1 421

5 TELE OG AUTOMATISERING 2 474 570 4 % 878

6 ANDRE INSTALLASJONER 600 000 1 % 213

SUM HUSKOSTNAD (01-06) 57 022 603 100 % 20 235

7 UTENDØRS ARBEID 6 365 784 11 % 2 259

SUM ENTREPRISEKOSTNADER (01-07) 63 388 387 111 % 22 494

8 GENERELLE KOSTNADER 8 000 000 14 % 2 839

SUM BYGGEKOSTNAD (01-08) 71 388 387 125 % 25 333

9 SPESIELLE KOSTNADER 300 000 1 % 106

10 Merverdiavgift (for konto 01 til 09) 17 922 097 31 %

SUM BASISKOSTNAD 89 610 484 157 % 31 799

11 Forventet tillegg (inkl. mva) 10 % 8 961 048 16 % 3180

SUM PROSJEKTKOSTNAD (01 til 11) (P50) 98 571 532 173 % 34 979

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 7 % 6 900 007 12 % 2449

SUM KOSTNADSRAMME (P85) 105 471 539 185 % 37 428

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

105 471 539

Asplan Viak AS
\\tonsberg10\oppdrag\617954\02\02_Produksjon\KALKYLE\Kostnadsvurdering SKISSEPROSJEKT justert 31 05 18
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Klimagassregnskap basert på nøkkeltall notat

LCC-notat bæresystem og ventilasjon

Passivhusnotat

Foranalyse energiforsyning HOV ØST

AP 00 Plan U.etasje

AP 01 Plan 1.etasje

AP 02 Plan 2.etasje

AS 01 Snitt

AF 01 Fasade nord og vest

AF 02 Fasade sør og øst

AZ 01 Perspektiver
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/3051-22   Arkiv: 130 &10  

 

 

Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell  
 

Forslag til vedtak: 

1. 
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen 
som beskrevet i saken. 
 
2. 
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet 
basert på denne saken. 
 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Buskerud fylkeskommune, Ringerike-, Hole- og Jevnaker kommune vedtok våren 2016 å 
etablere et plansamarbeid for Ringeriksregionen. Bakgrunnen var statens planlegging av ny 
E16 og Ringeriksbane. Ny Ringeriksbane vil medføre store endringer og muligheter for 
Ringerikssamfunnet. Ringeriksregionen ønsker å bruke muligheten ny Ringeriksbane gir til å 
utvikle Ringeriksregionen. For å lykkes med det er det behov for felles mål og retning og et 
tett samarbeid om planlegging i Regionen og opp mot planene for ny E16 og Ringeriksbane. 
 
Prinsipper for plansamarbeid ble behandlet i kommunestyret den 30.06.16 i sak 109/16. 
Rådmannen fikk i oppdrag i etterkant å utarbeide en avtale om plansamarbeidet. Avtalen 
gjelder f.o.m 01.09.2016 t.o.m 31.12.2024 eller inntil en av partene ønsker å si opp avtalen. 
Gjensidig oppsigelsesfrist av avtalen er 6 måneder. 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 133/17 den 30.11.17.  
 
«Regionalt plansamarbeid tas opp til revisjon våren 2018  



- 

I samarbeidsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune, Hole, Jevnaker og Ringerike kommune 
punkt 8 – avtalens varighet/oppsigelse/avslutning kan avtalen tas opp til revisjon dersom en 
av partene ønsker det. Videre heter det at avtalen og plan-samarbeidet skal evalueres i løpet 
av 2018 
 
Ringerike kommune ønsker å ta opp avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette 
gjøres våren 2018.  
Det legges til grunn at plansamarbeidet tilpasses ny organisasjon i Ringerike kommune 
herunder også ressursbruk og arbeidsdeling. I følge gjeldende avtales punkt 6 heter det; 
kommunene og fylkeskommunens finansierer egne ansatte i plansamarbeidet. Dette kan 
bety ut fra hensiktsmessighet og behov at Ringerike kommune vil begrense/varierer sin 
faglige aktivitet i samarbeidet fra og med 1. juni 2018.» 
 
Med bakgrunn i dette vedtaket sa Ringerike kommune opp avtalen om plansamarbeid i sin 
nåværende form fra og med 01.06.18.  
 

 

Beskrivelse av saken 

 

På bakgrunn av at avtalen ble oppsagt i sin nåværende form, har koordineringsgruppen for 
plansamarbeidet utarbeidet forslag til endret modell for plansamarbeidet. Denne beskrives i 
denne saken og kommunestyret inviteres til å gi sin tilsutning til modellen. Samme 
saksfremlegg fremmes i BFK, Hole og Jevnaker. 
 
Hensikt, mål og prinsipper for plansamarbeidet i gjeldende avtale 
 
Hensikt med plansamarbeidet 
Plansamarbeidets hensikt er å best samordne regionale og kommunale planer for at 
Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet. 
 
 
Mål for plansamarbeidet 
Plansamarbeidet skal: 

 Legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen 

 Utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til 
ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger grunnlaget 
for en bypakke og bymiljøavtale. 

 Styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene 

 Bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene. 

 Samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen. 

 
 
Organisering av plansamarbeidet 
 
Plansamarbeidet er organisert i en partnerskapsmodell. Personalansvar og fagansvar ligger i 
linjeorganisasjonen i kommunene/fylkeskommunen. Det er etablert en koordineringsgruppe 
bestående av linjeledelsen. Koordinator tilrettelegger og koordinerer arbeidet i samarbeid 
med linjeledelsen. 



- 

 
 
Merverdi av plansamarbeid 
 
Felles plansamarbeid har fungert i ca. 1,5 år. I forbindelse med omstruktureringsarbeidet ble 
ledere og medarbeidere i planavdelingene i de 3 kommunene og ansatte i fylkeskommunen 
invitert til workshop. En av oppgavene var å drøfte hvilke merverdi plansamarbeid i 
Ringeriksregionen gir.  Det fremkom en stor enighet om at plansamarbeid gir en stor 
merverdi. Viktige punkter som fremkom var: 
Kompetanseutvikling for planleggere, hever arbeidsattraktiviteten, kompetanse om 
hverandres planer, raskere administrative avklaringer, gir motivasjon, bedre planer, mer 
samordnede planer osv. 
Dette gir igjen samfunnsgevinster som at regionen vil fremstå mer helhetlig, få en samordnet 
utvikling og gi en styrket region. 
 
 
Revidert modell for plansamarbeidet 
 
Erfaringen med plansamarbeidet har vist at det gir merverdi å ha et plansamarbeid. Det er 
derfor viktig å videreføre plansamarbeidet. Samtidig er det behov for å videreutvikle 
plansamarbeidet til å bli et effektivt og nyttig samarbeidsfora for planleggere slik at det gir 
merverdi for Ringerikssamfunnet.  
 
I workshop for de ansatte ble det også drøftet revidert modell for plansamarbeidet. Hvordan 
man kan oppnå merverdi for de ansatte og samtidig merverdi for Ringeriksregionen. Det var 
en entydig konklusjon om at det utpeker seg to viktige områder å konsentrere innsatsen om i 
plansamarbeidet framover: 
 

1. Etablere felles mål og strategier for Ringeriksregionen 
2. Dialogforum/samarbeidsarena for planleggere  

 
 
1 Etablere felles mål og strategier for Ringeriksregionen 
 
Hensikten med plansamarbeidet er å samordne regionale og kommunale planer for at 
Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet. 
 
Skal man oppnå en positiv samfunnsutvikling for Ringeriksregionen som helhet, er det 
nødvendig å etablere felles overordnede mål og strategier for regionen. Felles overordnede 
mål og strategier vil være et nødvendig verktøy for at regionen utvikler seg i en politisk 
ønsket retning og at hver kommune vil få et felles grunnlag å bygge videre på i utvikling av 
mer detaljerte planer. 
 
Felles mål og strategier for Ringeriksregionen vil også være et nødvendig fundament for et 
felles plansamarbeid og sikre felles grunnlag og kurs i arbeidet. 
 



- 

Felles mål og strategier må forankres i planer etter plan- og bygningsloven. Det vil si gjennom 
regionale planer for Ringeriksregionen og i kommunenes planstrategi og kommuneplaner. 
Da planprosessene i kommunene er i ulike faser, er det nødvendig å etablere felles mål og 
strategier trinnvis. 
 
Første trinn er regional plan for areal og transport i Ringeriksregionen. Planen vil fastlegge 
felles mål og strategier innenfor areal- og transportutvikling i regionen. Planen er i dag en av 
planene som skal gjennomføres i felles plansamarbeid. Planen er i en oppstartfase og er 
forutsatt sluttført sommeren 2019. Fylkeskommunen er ansvarlig for planen. 
 
Trinn to er utarbeidelse av ny planstrategi i kommunene. I planstrategiene bør det nedfelles 
felles behov for etablering av felles mål og strategier gjennom felles/samordnet samfunnsdel 
i kommuneplanene. 
 
Trinn tre blir å utarbeide felles/samordnet samfunnsdel med felles mål og strategier. 
 
Når trinn tre er gjennomført vil Ringeriksregionen ha klare felles mål og strategier for 
utvikling av regionen. 
 
 
2 Dialogforum/samarbeidsarena for planleggere   
 
I arbeidet med regional plan for areal og transport for Ringeriksregionen og ved utarbeidelse 
av planstrategi og samfunnsdelen til kommuneplanene vil det være et tett samarbeid mellom 
planleggerne i kommunene og fylkeskommunen.  
 
Ut over det ser planleggerne et sterkt behov for å ha et dialogforum/samarbeidsarena. Det 
er behov for et forum der de i fellesskap kan drøfte problemstillinger, felles utfordringer og 
spre og utvikle kompetanse. Dialogforumet etableres som en fast, regelmessig 
samarbeidsarena mellom kommunene og fylkeskommunen. 
 
 
 
 
Organisering av plansamarbeidet  
 
Ovenfor er det beskrevet en revidert modell for plansamarbeidet. Modellen endrer ikke på 
organiseringen ved plansamarbeidet. Plansamarbeidet vil fortsatt være organisert i en 
partnerskapsmodell der personalansvar og fagansvar ligger i linjeorganisasjonen i 
kommunene/fylkeskommunen. Det vurderes imidlertid ikke å være behov for en koordinator 
for arbeidet. Koordineringsgruppa videreføres og får blant annet i oppdrag å organisere og 
følge opp dialogforum og følge opp planene som skal gjennomføres for å etablere felles mål 
og strategier. Det legges til grunn at planarbeidet organiseres som prosjekt etter Difis felles 
prosjektmodell for offentlig sektor. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 



- 

 
Revidert modell tilsier at det ikke er behov for felles budsjett i plansamarbeidet. Hver av 
kommunene/fylkeskommunen finansierer sine egne planer og utgifter ved at planleggere 
deltar i planarbeid belastes den enkelte kommune/fylkeskommune.  
 
Alternative løsninger 
 
Kommunestyret godkjenner ikke den reviderte modellen for plansamarbeid i 
Ringeriksregionen. 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Ringeriksregionen står foran stor endring i årene framover. Ringeriksbanen og ny E16 vil åpne 
for store nye utviklingsmuligheter i Ringerikssamfunnet.  Plansamarbeidet ble etablert med 
bakgrunn i de nye utfordringene og mulighetene Ringerikssamfunnet står overfor. Med 
bakgrunn i den erfaringen man har med plansamarbeidet, ser rådmennene og 
fylkesrådmannen at det er behov for å revidere formen på plansamarbeidet. Hittil har 
plansamarbeidet vært konsentrert om utarbeidelse av kommuneplaner, kommunedelplaner, 
områderegulering for Hønefoss og samarbeidet om FRE16. Erfaringene tilsier at 
plansamarbeidet framover bør løftes til å få på plass overordnede felles mål og strategier for 
Ringeriksregionen. Dette vil gi kommunene et felles fundament for utvikling av mer 
detaljerte planer i sin kommune. FRE16 går nå over i en ny fase fra reguleringsplanlegging til 
byggeplanlegging/prosjektering, og det tette samarbeidet mellom kommunene og 
fylkeskommunen som har vært viktig i reguleringsplanfasen vil i en byggeplan/byggefase bli 
mer direkte oppfølging av den enkelte kommune. 
 
Erfaringen med plansamarbeidet har vist at det er et stort behov for å utveksle erfaring og 
kompetanse gjennom drøfting av problemstillinger og planer for saksbehandlere i 
kommunene og fylkeskommunen. Ved en revidering av plansamarbeidet er det viktig å 
ivareta dette gjennom et dialogforum/samarbeidsarena for planleggere. Rådmennene 
støtter dette. Utveksling av kompetanse, drøfting av problemstillinger osv. er viktig for å 
utvikle planleggerne og skape merverdi av arbeidet.  
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Filvelsdal 
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Arkivsaksnr.: 16/6379-5   Arkiv: PROS 10001  

 

 

10001 Ullerål skole med idrettshall  

PB2 Forprosjekt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget.  

 

 

  

Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 at «Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca 600 

elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål».  

Fra 2015 til 2017 er det gjort utredninger og forberedende arbeider, som i løpet av våren 2018 

har ledet frem til et forprosjekt som skal politisk behandles før bygging kan starte. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Bakgrunn for prosjektet er et vedtak fra 2008 om at «Ullerål skole skal utvikles til å bli 

barneskole for Hønefoss nord», k-sak 135/08. Vedtaket var et resultat av en lang 

strukturdebatt og utredninger i Ringerike kommune. 

Endelig vedtak om utbygging ble tatt i K-sak 65/14: «Ullerål skole bygges raskt ut for å få 

kapasitet til ca. 600 elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området 

Hov/Ullerål». 

I tillegg ble det i K-sak 40/16 vedtatt at nybygg fra 2013 bevares. 

 

Basert på kommunestyrevedtak sak 65/14 ble det utarbeidet en bestilling for oppdraget til 

Ringerike kommunes utbyggingsavdeling for gjennomføring av prosjektet. Saksnummer 

16/6379-1. 

Bestillingen ble signert av Kommunalsjef for oppvekst og kultur 08.03.2017. 



- 

Bestillingen omfatter riving av eksisterende Ullerål skole og gymsal samt planlegging og 

bygging av ny barneskole og idrettshall på samme tomt. Nytt bygg fra 2013 skal bestå og 

planløsningen av nybygget skal tilpasses 2013-bygget. 

Skolen skal kunne realiseres innenfor vedtatte økonomiske rammer og være klar for innflytting 

20.06.2020.  

 

Med bakgrunn i denne bestillingen ble prosjektet etablert i 2017. En brukerprosess ble 

gjennomført og dette ledet frem til Rom- og funksjonsprogram og Teknisk program.  

Sammen med et tilbudsunderlag dannet disse dokumentene grunnlaget for en 

designkonkurranse der tre tilbydere leverte sine designforslag og tilbudt pris. 

 

Konkurransen ble evaluert av en evalueringskomite bestående av interne og eksterne 

fagpersoner.  

Kontrakt for samspill ble signert Januar 2018. Samspillet med entreprenør, arkitekt, 

landskapsarkitekt, byggherre og bruker er gjennomført våren 2018. Dette har ledet frem til et 

omforent forprosjekt som ligger til grunn for denne politiske sak. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Arbeidet med forprosjektet i samspillsfasen har tatt utgangspunkt i vinnerforslaget fra Tronrud 

Bygg as og L2 Arkitekter.  

 

I samme tidsrom ble Tronrud Bygg as kjøpt opp.  

Videre i saksfremlegget er derfor totalentreprenøren navngitt BetonmastHæhre Ringerike as. 

 

Det er i samspillsfasen etablert et team hos BetonmastHæhre Ringerike as. I tillegg til de 

overfor nevnte består dette teamet også av landskapsarkitekt, rådgivere og utførende for alle 

aktuelle fag. 

 

På byggherresiden har brukere, forvaltning, drift, teknisk koordinator, prosjektleder fra P7 

Prosjekt og prosjektansvarlig for Ringerike kommune deltatt aktivt. Prosjektleder og 

prosjektansvarlig har rapportert til styringsgruppen. 

 

Hensikten med samspillsfasen er å ende opp i et omforent forprosjekt basert på vinnerforslaget. 

Dette omfatter planløsning, tekniske løsninger, utomhus områder, miljøkrav, økonomi og 

SHA-forhold. Til grunn for dette arbeidet ligger til enhver tid gjeldende regler og standarder 

samt kommunens spesielle krav, herunder Klima og Miljøplan. Evalueringskomiteens innspill 

samt elever og brukernes egne ønsker til forbedringer av bygget er også lagt til grunn. 

 

Rom og funksjonsprogrammet og teknisk program som ble utarbeidet høsten 2017 har vært 

førende dokumenter for utforming av skole og uteområder. Disse definerer nødvendige rom og 

arealbehov, samt kvaliteter og innhold på de tekniske løsningene som velges. 

 

Teknisk program og Rom- og funksjonsprogram fremkom begge etter en bred prosess der alle; 

ansatte, barn, eksterne brukere, idrett og kultur, Ringerike handicapråd og andre mulige 

brukere samt kommunens forvaltning, drift og IT avdeling var invitert til å komme med 

innspill. Disse innspillene ble vurdert og evaluert og tatt inn i prosjektet i den grad de lar seg 

realisere innenfor prosjektets økonomiske rammer. 



- 

 

Brukerkoordinator og brukere har hele tiden i forprosjektet deltatt aktivt for å tilpasse de 

enkelte avdelinger best mulig i forhold til sine behov. 

 

Viktige beslutninger og valg rundt tekniske løsninger er tatt i forprosjektet. Det er arbeidet 

mye med soneinndeling og adkomstløsninger knyttet til dette, med tanke på å gjøre bygget 

godt egnet for utleie til idrett, kultur og andre lag og foreninger utenfor skolens brukstid.  

 

Det er også jobbet mye med passive miljøtiltak for å redusere energibehovet så mye som mulig 

i det nye bygget. 

 

Det er avklart at oppvarming av skolebygget med flerbrukshallen skal basere seg på leveranse 

fra fjernvarme. 

 

Hele prosjektet miljø klassifiseres i BREEAM. Egen BREEAM koordinator og revisor står for 

dette arbeidet. 

 

Det er foretatt kvalitetssikring av løsninger, tegninger og beskrivelser fortløpende i 

samspillsfasen. Det har i hele prosessen vært bred deltagelse fra byggherre, entreprenør og 

rådgivere. 

 

Forprosjektet som er vedlagt herværende sak danner grunnlaget for den totalentreprise-

kontrakt som skal skrives med BetonmastHæhre Ringerike as for gjennomføring av prosjektet. 

Grunnlaget består av en omforent beskrivelse samt tegninger av skolen, idrettshallen og 

utomhusområdet. 

 

Fremdriftsplan forutsetter oppstart riving 25.Juni og oppstart grunn og fundament ca. 01. 

september 2018. Ferdigstillelse av prosjektet 01. mars 2020 og overdragelse til byggherre 01. 

Juni og oppstart for skolen 01. August 2020. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Sak 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler ble enstemmig vedtatt som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret 22.05.2018. 

 

Det er en avgjørende forutsetning for fremdriften i dette prosjektet at ny reguleringsplan  

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler, vedtas i kommunestyrets møte 28.06.2018. 

Rammesøknad og IG vil ikke kunne gis uten godkjent reguleringsplan, noe som vil få 

betydelige konsekvenser for fremdrift og økonomi i prosjektet. 

 

 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Kontraktsforhold: 

 



- 

Det er 12.01.2018 inngått avtale med BetonmastHæhre Ringerike as om samspill i 

utviklingsfasen. Dette arbeidet er avsluttet med et omforent forprosjekt. 

 

Rådmannen vil inngå en NS8407(totalentreprise) kontrakt med BetonmastHæhre Ringerike as 

for gjennomføring av bygget iht. forprosjektet ved positivt vedtak. 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Skolestruktur – Fremtidig skolestruktur i Ringerike kommune  

Kommunestyret: 30.10.2008. Arkivsaknr:05/86 Sak: 135/08 

  

 

Økonomiske forhold 

 

I hht Ringerike kommunes økonomiplan for perioden 2018-2021 er det avsatt 323 mill. kr. I 

tillegg er det i perioden 2016-2017 brukt 27 mill. kr. Totalt avsatt 350 mill. kr inkl. mva. 

 

I dette ligger det inne 30 mill. kr for kjøp og leie av midlertidige lokaler. 

 

Selv om man nå har fått en økning i totalsum pga. endringer i samspillsfasen burde avsetning til 

forventet tillegg og risiko være nok til å lande prosjektet innenfor gitt ramme på 350 millioner 

kroner inkl. mva.  

 

Med en forventet totalkostnad på 320 mill. for ny skole og idrettshall, gir dette en 

kvadratmeterpris på kr. 35.200,- inkl. mva. 

 

Slik prosjektet nå foreligger utgjør forventet tillegg og reserver noe mindre enn i en normal 

totalentreprise. Dette kan forsvares ved den grundige gjennomgangen som er gjort i 

samspillsfasen, der begge parter er omforent om hva som skal bygges og til hvilken kvalitet. 

Dette vil bli kontraktsfestet ved inngåelse av kontrakt for gjennomføringsfasen, og risikoen i 

prosjektet er således redusert. 

 

Kostnader som pålegges prosjektet i skoleveisanalyse knyttet til trygg skolevei, er ikke en del 

av dette estimatet.  

Skoleveisanalyse med «rekkefølgebestemmelser» vil angi infrastrukturtiltak som utløses av 

skoleprosjektet. Disse er ikke kostnadsberegnet.  

Rådmannen vil derfor fremme egen sak om finansiering av infrastruktur som utløses av 

skolebygget. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



- 

Rådmannens vurdering er at forprosjektet er gjennomført i henhold til det kommunestyret har 

besluttet og den bestilling som administrasjonen har fått. Forprosjektet som er utført omfatter 

en komplett leveranse av Ny Ullerål skole for inntil 600 elever. Skolen omfatter også en 

idrettshall og et utomhusanlegg. De tekniske løsninger som er valgt tilfredsstiller miljø og 

klimaplan og for øvrig gjeldende normer og krav angitt i forprosjektbeskrivelsen. 

 

Brukere og driftere av skolen har i stor grad vært involvert i utvikling og beslutninger rundt 

skolens utforming, noe som rådmannen mener styrker konseptet. 

 

Rådmannen mener at skolen kan bygges innenfor den vedtatte rammen på 341 Mill NOK inkl. 

mva. 

 

Rådmannens forslag til vedtak er at Ny Ullerål skole og Idrettshall vedtas bygget innenfor et 

budsjett på 341 Mill NOK inkl. mva., slik som vedlagte forprosjekt viser. 

 

 

 

 

Vedlegg 

 
- Forprosjektbeskrivelse 
- Planer snitt og fasader 
- Situasjonsplan 
- Arealoversikt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arne Andersen 

 

 

 

 

 



NY ULLE RÅL SKOLE , FORPROSJEKT

ARKI TE KTF AGLI G N OTAT

BAKGRUNN

Den nye s kolen har en total kapasitet på 590 elever og 60 fast ansatte. Utforming av anlegget er
basert på konkurranseforslag «Ullr» fra 2017. Prosjektet er i forprosjektfasen videreutviklet i
forhold til omfattende brukerprosess og innspill fra oppdragsgiver og tekniske rådgivere. Bygget
har et totalt bruksareal på 8.814m2. Planlagt byggestart er august 2018. Bygget skal
ferdigstilles i august 2020.

Notatets hensikt er å gi en mer utfyllende arkitektfaglig beskrivelse av nye Ullerål skole med
utomhusanlegg som et vedlegg til søknader og teknisk beskrivelse

KON SEPT

STED OG BYGG
Skoletomten ligger helt nord i H ønefoss omgitt av småhusbebyggelse på tre sider. Nord for
tomta lig ger Hovsmarka med en karakteristisk kol le som skaper en grønn bakgrunn for skolen
mot nord. Terrenget på tomta er høyest i nord - vest og faller cirka 5 høydemeter mot sør. Tomta
er solrikt og oppleves som åpe n og luftig. Prosjektets ambisjon er å bevare og forsterke tomtens
kvaliteter og ska pe god kontakt mellom omgivelsene og det nye skoleanlegget .

B ygget er plassert i tomtens nordvestre hjørne noe som gir plass for hovedatkomst med bil fra
øst og store, sammenhengende og solrike utearealer for elevene mot syd og vest . Skolebygget
er utformet som en åpen U - form med samlingsarena i midten, fellesfunksjoner mot nord,
administrasjon i eksisterende bygg mot nordøst, flerbrukshall mot nordvest og 2 ele vfløyer mot
syd. U - formen er kompakt samtidig som den gir godt med daglys , og den definerer et solrikt og
lunt utvendig fellesrom i direkte forbindelse med samlingssal en . U - formen kan også knyttes til
det norrøne gudenavn et Ullr som er opphavet til skolens navn . H ovedinngang fra øst og
elevinnganger fra syd er visuelt tydelige sett fra atkomstveier. Vridninger i bygg og utomhusplan
tar utgangspunkt i tomtens form, retninger i omgivende gatenett og vinkler i eksisterende bygg
fra 2013 som var forutsatt bevart .

Alle byggets funksjoner og hovedganglinjer ligger mot sentral « samlingsarena » over 2 plan som
derved blir « skolens hjerte» og naturlige møteplass. Amfi, blac k - box, bibliotek og kantine er
integrert i dette setralrommet. Trinnarealene er lagt i 2 fløy er i 2 etasjer mot syd . Avdeling 1 - 2
og 3 - 4 i vestre fløy med nærhet til det største og mest skjermete utearealet. A vdeling 5 - 7 i
østre fløy er mer knyttet til felles utearealer . Undervisningsrommene er i hovedsak orientert mot
øst og vest for å unngå stor solpåkjenning . Alle trinnarealer har direkte atkomst til
samlingsarena uten å måtte passere hverandre i løpet av skoledagen. Skolen har to tydelige
elevinnganger med egne trapper mot syd med godt overdekked e soner for opphold , lek og
læring .

I e ksisterende bygg på plan 1 ligger administrasjon og helseavdeling , på plan 2 personalrom og
personalgarderobe og på plan 3 lærerarbeidsplasser . Administrasjon ligger derved rett ved ny
hovedinngang mens e ksisterende hovedinngan g fra nord blir ny personal - og driftsinngang.



Vekstedsfløy med kunst og håndverk, naturfag og musikk ligger på bakkeplan mot nord .
Flerbrukshall med garderober og tribune kan enten nås fra skolen s vestibyle og fra egen
inngang fra vest og nord . Det er generelt lagt opp til et kompakt anlegg med korte ganglinjer og
en enkel og oversiktlig innvendig logistikk .

Ambisjonen er at det nye skolebygget med utomhusanlegg skal bli en attraktiv møteplass for
læring, lek , kultur og fysisk aktivitet både for elever, ansatte og lokalmiljø.

UTOMHUS PLAN OG EKSTERN LOGISTIKK
Det er lagt vekt på trygge og oversiktlige løsninger for trafikk som er tydelig atskilt fra elevenes
oppholdsarealer med utgangspunkt i anbefalte løsninger i trafikkanalysen. Biltrafikken til og fra
skolen avvikles via Hovsmarkveien og Elling M Solheims vei , mens gående og syklende
benytter seg av de mindre trafikkerte lokalveiene som omkranser skoletomta i øst, sør og vest.
Det har vært førende for ny utomhusplan at eksisterende veisystem rundt skolen kobles naturlig
til ferdselsårer inne på skoletomten for gang - og sykkeltrafikk.

Skolens hovedinngang er lagt mot øst og vil være godt synlig fra Hovsmarkveien og El ling M.
Solh eims vei. «Trafikksløyfa» med adkomst fra Hovsmarkveien i tomtens nordøstre hjørne og
utkjøring i Elling M Solheims vei avvikler all kjøring innenfor skoletomten. Her er det lagt opp til
«kiss & ride», parkering, oppstillingsplass for varelever ing og håndtering av avfall. Øvrig kjøring
på skoletomten skal ikke være mulig uten spesiell avtale. Stoppested for skolebussen vil fortsatt
være i Flattumveien. Busslommen er plassert på egen tomt for å sikre en trygg adkomst for
elevene.

Utomhusplanen er utformet med utgangspunkt i to akser som un derdeler tomten i varierte soner
for lek, læring og aktiviteter som er mer detaljert beskrevet i eget avsnitt . «Øst - vest aksen» i
forlengelse av Klinikkveien og «nord - sør aksen» i tilknytning til Flattumveien b lir også
hovedadkomst for elevene som går og sykler til skolen. Langs øst - vest aksen ligger
elevinngangene og mer aldersbestemte aktiviteter, mens Nord - syd - aksen knytter sammen
utvendige fellesfunksjoner og innvendig samlingsarena. Ved atkomst i øst er d et plassert en stor
sykkelparkering både med og uten tak. Ved adkomst i sør ligger en mindre sykkelparkering etter
samme modell.

UTTRYKK OG MATERIALBRUK
Det er lagt vekt på at skoleanlegget fra m står som nedskalert med varierte volumer i 2 og 3
etasjer ; s om en « landsby for lek og læring » s om tilpasser seg skala i omgiven de boligområde.
E ksisterende bygg i 3 etasjer er integrert i skolens «rygg» , og den store idrettshallen er senket
noe ned i terreng mot nordvest slik at volumet blir visuelt neddempet . Leselighet av bygget fra
avstand er tilstrebet . Tydelig markering av hovedinngang / bibliotek og elevinnganger er
prioritert. S amling sarena er framhevet med stor t glassfelt over 2 plan. Trinntorg og s pesialrom
har også relativt stor e vindusåpninger slik at bygget får en åpen karakter og god sammenheng
mellom inne - og utearealer. Fas adene har e t vertikalt preg med høye vinduer og spiler som
spille r videre på uttrykk til eksisterende bygg og stedets karakteriske furuskog .

Alle hovedfasader har trekledn ing med b e handling som gir en naturlig koksgrå patina og krever
begre nset med vedlikehold . S piler i varierende avstand gir fasadene en lett karakter og et
variert skyggespill. I forbindelse med innganger og noen trinntorg og spesialrom er det benyt tet
oljebehandlet, høvlet trekledning med en gylden tone for å gi fasadene variasjon og for å



markere innganger visuelt . I «skolens hjerte» er det omfattende bruk av tre med v egger og tak
av laserte trespiler og kryssfinèr som skape r en lun karakter samtid ig som det er robust o g
vedlikeholdsvennlig over tid og ivaretar god a kustisk demping . I de ulike avdelinger er det
banebelegg på gulv og lasert kryssfiner på vegger i fellesarealer som også gir tri nnarealene
slitestyrke og en varm karakter. Øvrige rom har vegger med m alt robustgips . Omfang av
innvendig e glass felt er balansert mellom at skolen både skal virke åpen og oversiktlig og
samtidig ivareta skjerming mot innsyn og forstyrrelser. N y i drettshall har synlige
trekonstruksjoner og trekledning på vegger.

Det er lagt vekt på at skolen skal framstå som et helhetlig og inspirerende anlegg med
omfattende bruk av tre samt at skolen har et formspråk og skala som gjør at det skille r seg ut
som et viktig nybygg og samtidig passe r inn på stedet.

ORGANISERING AV SKOLEBYGGET

Trinnområder
I vestre fløy ligger avdeling 1 - 2 plas sert på bakkeplan og avdeling 3 - 4 i plan 2. Trinnområder er
plas sert parvis langs yttervegger slik at ingen trinn må passere hverandre i løpet av skoledagen .
Det er etablert desentraliserte innganger med god overdekning som leder direkte inn i
garderober og videre inn til trinntorg . Ved elevinnganger er det benker og bord for opphold og
læring ute under tak. Toalette r er fordelt delvis i garderober og i kjer ne r med nærhet til
samlingsarena .

Det er lagt opp til en enkel struktur i trinnarealene med læringsrom i noe varierende størrelse
plassert langs ytterv egger med godt dagslys og med garderober, auditorier , temarom og birom i
en midtre sone uten dagslys . De ulike undervisningsrommene er organisert rundt et sentralt
«trinntorg». Torgene har noe ulik utforming med soner for variert bruk og møblerin g tilpasset
elevenes alder. Alle trinn har et noe større « multi rom» på ca 70m2 plassert på hjørnet mot syd.
Disse rommene har vaskerenner og møblering tilrettelagt for alle typer arbeid inkl udert praktisk/
estetiske fag. I tillegg har trinnene 2 typiske klasserom på ca 60m2 . I midtsone er det lagt inn
auditorier der a lle elever på trinnet kan samles samt flere mindre «temarom» tilpasset elevenes
alder med ulike lekerom for de minste og samtalerom for de største barna . Det er lagt vekt på at
gangsoner har varierende bredder og møblering slik at dette arealet også kan brukes for lek og
læring. Summen av ulike rom , nisjer og møteplasser kan bli et variert tilbud for ulike
grupperinger og aktiviteter . Det er medtatt mange nisjer for skap og hyller for lagring av
skolemateriell samt integrerte benker, vaskerenne og avfalls stasjoner . Det er vist dører og
glassfelt mellom alle læringsrom for å ivareta oversiktlighet på trinnet og samtidig mulighet for
akustisk skjerming . Læringsrommene er utformet for å kunne møbleres på flere måter.
I trinntorg er det tenkt spesielle «signaturmøbler» som gir visuell identitet og tilhørighet.

Velkomstklasser
Velkomstklasser ligger på plan 1 i østre fløy nære hovedinngang sammen med avdeling 5 - 7 og i
plan 2 i vestre fløy sammen med avdeling 3 - 4 lett tilgjengelig fra vestibyle. Denne plasseringen
gjør velkomstkla ssene lett tilgjengelig fra både avdelinger og vestibyle og det legges derved til
rette for sambruk og flerbruk av disse rommene.



SFO
Baserom for SFO er plassert på plan 1 og 2 i vestre fløy sa mlokalisert med trinn 1 - 2. og trinn
3 - 4 i nær tilknytning til samlingsarena med blackbox, amfi og kantine. Fra SFO er d et dør
direkte ut ti l solrike utearealer mot syd. SFO ligger også i direkte tilknytning til skolens biin n gang
fra vest

Samlingsarena , vestibyle og hovedinngang
Ny forplass og kiss & ride øst på tomten fører direkte til sk olens hovedinngang og vestibyle og
videre inn til samlingsarena med amfi. Det er lagt vekt på at hovedinngang er visuelt tydelig og
innbydende . Biingang fra vest leder primært inn til flerbrukshall med garderobeanlegg og
tilsynsvakt slik at hallen kan brukes på kveldstid mer uavhengig av skolen. Fra binngang vil det
være mulig å stenge av mot samlingsarena etter behov . Samlingsarena over 2 plan er plass ert i
sen trum av anlegget som et knutepunkt for alle kommunikasjonslinjer , heiser, trapper og
hovedfunksjoner. Mot samlingsarena på bakkeplan ligger kantinekjøkken med serveringsdisk,
baserom for SFO, blackbox , verksted er og musikkrom , administrasjon og flerbrukshall. På øvre
plan ligger blant annet bibliotek, personalrom og tribune i flerbruksha ll. Det er toaletter
tilgjengelige for publikum både på plan 1 og 2. Rommet har et variert romforløp og ulike
møteplasser og steder for opphold samt vegger for utstilling . Selve amfi et rommer 200 elever og
er tilrettelagt for flerbruk med forestillinger, opphold og læring . Amfiet leder naturlig opp til
bibliotek i plan 2. Det er lagt vekt på at vestibylen skal virke åpen, lys og lett å orientere seg i.
Stort g lassfelt ivaretar utsyn fra amfi mot skolegård og fest pl ass i syd . Fra samlingssal er det
dører rett ut til solrik utvendig terrasse.

Bibliotek
Biblioteke t er sentralt plassert på plan 2 mot øst rett over hovedinngang. Biblioteket ligger
derved sentralt og samtidig noe skjermet . Rommet kan skilles av etter behov mot øvre vestibyle
med brede dører . Det er lagt vekt på at biblioteket skal oppleves inviterende med god synlighet
fra hovedinngang og at det er lett tilgjengelig fra alle avdelinger via trapper og heiser samt har
nærhet til amfi . Biblioteket sammen med kantine og amfi utgjør skolens hjerte og anleggets
blikkfang.

Skolekjøkken og kantine
Skolekjøkken er plasser t på plan 1 sentralt mot sydøst i tilknytning til samlingsarena og nære
hovedinngang. Arealet har direkte utgang til so lrikt uteareal tilrettelagt for uteservering.
Kantinekjøkkenet er en del av skolekjøkken som henvender seg med salgs disk direkte mot
samlingsarena og amfi . Dette kjøkken et vil kunne fungere både for servering av skolens elever
og som kafé i forbindelse med arrangementer utenom skoletid.

Musikk og drama
Musikkavdelingen er plassert på plan 1 i verkstedfløy mot nord i nærhet til samlingsarena og
blackbox/ scene slik at det også kan fungere som «back - stage» i sammenheng med
ar rangementer. Musikkrommet ha r egen inngang for innlasting av utstyr og for utleie eller annen
bruk på kveldstid.

Black - box
Black - box med dobbel takhøyde ligger midt i anlegget orientert direkte mot amfi som en scene
med en høy foldevegg. Den kan o gså fungere som en bakscene hvis gulvflate mellom black - box
og amfi brukes som scene. Et av øvingsrommene ligger rett bak black - boks med direkte
dør forbindelse og vil fungere som «backstage» med vask og lagr ingsmuligheter. Fra denne
bakscenen er det kort avstand til øvrige ø vingsrom og musikkrom skjermet fra vestibyle og
publikum. Musikkavdelingen kan således benyttes som «greenroom » ved større arrangementer.



Kunst & håndverk og naturfag
Kunst og håndverk og naturfag ligger som en egen verkstedsavdeling på plan 1 mot nord med
nærhet til musikkrom, driftssentral og samlingsarena . Kunst og håndverk består av 2 ulike
verkstedsrom med tilhørende maskinrom og lager. Alle funksjoner ligger samlet og nås lett fra
hovedinngang. Rommene kan også ha egne innganger fra bakkeplan fra nord for annen bruk på
kveldstid og innlasting av materialer . Lengre m aterialer k an last es direkte inn i grovverksted
med lagring på vegg med nærhet til maskin rom .

Flerbrukshall
Flerbrukshallen med tilhørende garderobeanlegg og øvrige støttefunksjoner e r plassert på plan
1 mot nordvest på tomten. Atkomst til flerbrukshal len er via skolens ve stibyle og inngang er fra
vest og nord som kan benyttes uavhen gig av skolen. Samlingsarena kan fungere som
flerbr ukshallens vestibyle med kafè, sittegrupper og amfi. Fra øvre del av samlingsarena er det
atkomst til flerbrukshallens tribune med ca 200 plasser . Garderobeanlegget er etablert med
skitten og ren sone, 2 garderobesett og garderober for lærere/dommere samt rom for tilsynsvakt
ved vestre inngang, På tribune i plan 2 er det kiosk og publikumstoaletter.

Administrasjon
Administrasjon med tilhørende støttefunksj oner og møterom ligger på plan 1 i eksisterende
2013 - bygg mot nordøst . R esepsjon plassert med nærhet til ny hovedinngang . Avdelingen er
samlokalisert med personalrom og arbeidsplasser for lærere.

Skolehelsetjeneste
Skolehelsetjen este med hvilerom og venteplass er lokalisert i plan 1 i eksisterende bygg lett
til gjengelig fra både vestibyle, hovedinngang og den mer skjermete personal inngangen fra nord .

Lærer, personalrom og personalgarderober
Arbeids plasser for lærere trinn 1 - 4 ligger sentralt på plan 2 mot nord og for lærere 5 - 7 i plan 3 i
eksisterende bygg . Denne pla sseringen gjør at personalet både er sentralt plassert i anlegget
og samtidig noe skjermet. Lærere har god atkomst til trinnområdene på plan 1 og 2 via
samlingsaren a. Per sonalet har egen atkomst fra nord uavhengig av samlingsarena.
Arbeidsrommene er samlokalisert med administrasjon og skolehelsetjeneste med henblikk på
samarbeid og sambruk av birom. Lærerarbeidsplassene er orga nisert som teamkontorer for 7
personer. Teamrommene har nærhet til kopirom, møte - og samtalerom. Personalrom og
personalgarderobe er lokalisert i plan 2 i eksisterende bygg . Kjønnsdelt omkledning ivaretas
med 2 hc - toaletter i garderob e . Dusjmulighet er ivaretatt i lærergarderobene til flerbrukshallen.

Driftsrom
K ontor for driftsleder (driftssentral) ligger som i dag på bakkeplan ved varemottak /
personalinngang mot nord øst i eksisterende bygg. Kontoret ligger nære vaskesentral ,
driftslager , verkstedsavdeling og administrasjon . Bøttek ott er fordelt på de enkelte plan og
områder. Et større lager er plassert i 3. etasje i eksisterende bygg. Mot samlings are na ligger et
stollager på plan 2. Det er lagt o pp til en « driftsgate » i bygget langs verksteder mellom de 2
heisene for lett tilgjenge lighet til alle deler av bygge for driftspersonalet. T rapp er i elevfløyer
føres opp i to ventilasjonsrom på tak. N edgravde avfallscontainere er etabler t i forbindelse med
parkering mot øst godt skjermet i forhold til elevenes utearealer . Ved elevinngang 1 - 4 er det bod
for leker. Ved idrettsanlegg mot syd er det egen bod for drift og utstyr.



Tekniske rom
Varmesentral er plassert sentralt i bygget under amfi. Rom for hovedtavle ligger i kjerneareal i
østre fløy nære hovedinngang og admini strasjon. 2 stk IKT - rom ligg er sentralt plassert i
anlegget . Ventilasjonsrom for de 2 elevfløyene er plassert desentralisert på tak. Flerbrukshall
har eget ventil asjonsrom ved tribune i plan 2 mor nord . Nordre fløy og samlingsare na har også
eget ventilasjonsrom plassert i plan 2 mot nord .

Universell utforming
Enkel organisering av skolens hovedfunksjoner er vektlagt slik at det er lett å orientere seg i
anlegget. Godt synlige hoved - og elevinnganger fra atkomstveier og parkering bi drar også til at
bygget virker oversiktlig. I det nye skoleanlegget er det 2 sentralt plasserte heiser ; Eksisterende
heis ved hovedinngang fra øst (som bygges om med ekstra stopp i plan 2 på grunn av
nivåforskjell mellom nytt og eksisterende bygg ) som server østre del av bygget og 1 ny heis ved
flerbrukshall med nærhet til biinngang fra vest som server vestre del av bygget, samlingsaren a
og flerbrukshall. Det er også 2 mindre hc - heiser ved elevinngangene mot syd. Det legges opp til
taktil og visuel l markeri ng av innganger og trapper samt oversiktlig skilting, kontrastfarger på
dører og markering av glassfelt for å unngå at svaksynte blir skadet. Omfang av
adgangskontrollerte dører søkes begrenset til nødvendige hovedinnganger.

Dagslys
Skolenes U - form er valgt for å ivareta programmets krav til gode dagslysforhold. Det er lagt vekt
på at alle undervisningsrom og trinntorg i hovedsak ligger mot yttervegg med dagslys og utsyn .
Større undervisnings rom er proporsjonert me d henblikk på både fleksibel br uk og godt dagslys
Vinduer med stor høyde (ok vinduer er 3.0m ) er vektlagt for å få dagslys langt inn i r ommene.
Samlingsarena har godt daglys o g utsyn til festplass med store gla ssvegger mot syd .

S ambruk og sonedeling
Det er i planløsningene lagt til rette for både sambruk og f lerbruk av rom. Skolens sentralrom
med amfi, blackbox, kantine og bibliotek vil kunne fungere som et lokalt kulturhus utenom
skoletid. S kolens spesialrom er lett tilgjengelig for eksterne brukere både fra vestibyle og med
egne innganger på bakkeplan og egner seg således for utleie . Arealer som skolekjøkken,
musikk og kunst & håndverk er organisert på en måte som legger til rette for sambruk blant
annet av kulturskolen. Trinn 5 på bakkeplan i østre fløy vil være godt egnet for utleie med
nærhet til hovedinngang. Videre er forslaget basert på at flerbrukshallen kan ha sambruk med
skolen fellesarealer og kantine . I trinnarealene er det lagt opp til at alle læringsrom , torg o g
garderober kan brukes på ulike måter . De ulike sonene vil kunne skilles ut ved etablering av
adgangskontroll på avgrensende dører.

Fleksibilitet
Fleksibel bruk på kort sikt vil bli ivaretatt av skolen ved et variert tilbud av læringsrom og
møblering. Fleksibilitet i forhold til framtidige behov er ivaretatt med enkle konstruksjoner og
bygningsformer. Faste installasjoner som trapper, sjakter, el - skap og toaletter samt ganglinjer er
sentralt plassert slik at det er enkelt å bygge om og/ eller å fjerne skillevegger i soner langs
y ttervegger med undervis n ingsrom. Byggets relativt enkl e struktur og kubiske former legger
også til rette for å kunne bearbeide og justere planløsningene i en videre prosess med
oppdragsgiver og brukere.

E lastisitet
Ønsket utvidelse av kapasitet med total t 100 elev er kan ivaretas ved å omdisponere bruk av
trinntorgene som ligger mot yttervegg . E n større utvidelse av kapasitet kan også være mulig ved
å forlenge skolens 2 fløyer mot syd .



LANDSKAP OG UTE AREALER

Skolegården
Uteområdet skal være elevenes rekreasjonsareal der de har pauser i trygge og inspirerende
omgivelser. Det er viktig at utformingen av utearealene gir rom til variert type lek og samspill,
slik at alle kan finne seg til rette i større eller mindre grupper, på en måte som fremmer sosial
kompetanse og fysisk aktivitet. Skolegården skal være oversiktlig å føre tilsyn med slik at det
ikke blir kroker noen kan gjemme seg bort i . Samtidig må det være rom for å trekke seg tilbake
til rolige steder for samtaler eller være for seg selv. Det er viktig at arealer kan brukes på mange
måter samtidig og at flere funksjoner ligger i nærheten av hverandre, slik at interaksjon skjer
naturlig på tvers av ald erstrinn, kjønn og interesser. En variasjon mellom åpne, fleksible arealer
mer intime og skjermete soner med sitteplasser kombinert med lekeutstyr gir et godt svar på at
barn er f orskjellige og har ulike behov. Skolen spiller en sentral rolle i nærmiljøet og det er viktig
at dette ivaretas også i utformingen av uteanlegget. Skolen skal oppleves som et sted som
inviterer til bruk på kveldstid og i helger med lekeplass for barn i alle aldere og som attraktiv
møteplass for voksne; en slags ny bydelspark.

Ute anlegget skal utfordre og motivere elever med ulike ferdighetsnivå og interesser og skal gi
gode tilbud til aktivitet og opphold i all slags vær og ulike tider på året. I sommerhalvåret vil det
være store variasjoner og et bredt tilbud av områder for oppho ld, lek og ballspill. På vinteren vil
tilgjengelig areal reduse res ved at det kun er gangveier og oppholdssoner på terreng som
brøytes. Dette gir mindre areal man kan gå tørrskodd på , men desto større potensiale i at
arealer for snøopplag blir gode lekepla sser og at terrengformer i de grønne arealene kommer til
sin rett i form av akebakker og lekeplasser og hvis man ønsker kan ballbaner islegges. Snø og
is lager et nytt landskap og dermed en ny dimensjon i uteanlegget.

Skolegården ligger på solrike areal er mot sør og sørvest, og er inndelt i soner langs to sentrale
akser, øst - vest og nord - sør. En terreng voll danner en buffer mot Elling M. Solheims vei og
avgrenser skolegården romlig mot øst. Langs øst - vest aksen ligger forskjellige soner for lek og
aktivi tet på harde dekker, mens nord - sør aksen inndeler soner hovedsakelig i det grønne.

I det sentrale uterommet mellom de to elevfløyene legges det opp til en lun spiseplass med
tredekke. Foran spiseplassen etableres e t intimt uterom med forskjellige sittegr upper; et
attraktiv t samlingssted i skolegården godt egnet for uteundervisning . Amfiet ligger i enden av
sentralrommet og fungerer som en overgang mellom forplassen/festplassen og
«aktivitetssletta» i sør. Amfiet tilbyr sitteplasser for opptil 200 elever og kan brukes som
samlingssted ved uteundervisning eller oppsetninger på plassens utescene. På den grønne
aktivitetssletta finnes alt fra balløkke, akebakke og ballbinge, samt volleyball og hinderløype.
Det anlegges også et nedsenket infiltrasjonsområde f or overvann ved store nedbørsmengder.
Dette vil til tider fylles med vann men til daglig fungerer det som en del av aktivitetssletta.

Skolebyggets utforming gir 1 - 2+ 3 - 4 trinn og 5 - 7 trinn hver sin adkomst til skolegården. Dette gir
også føringer for en so nedeling der de mest attraktive leke - og aktivitetssonene for de mi n ste
barna er konsentrert rundt elevinngang i vest, mens de eldre barna vil finne mer attraktive
aktivitets og oppholdssoner rundt sin elevinngang i øst. Hele skolegården er allikevel tilgj engelig
for alle elever. Utenfor elevinngang 1 - 2+3 - 4 . trinn etableres sandkasse, karuseller og
dobbelthuske , trampoliner og en dumpehuske på gummidekke. Videre sørover omkranset av
gressplen etableres en sykkelsløyfe i asfalt med trafikkskilt og veioppmer king. I dette området



finnes også le ketårn , tunnell , zip - line og hengekøye. Utenfor elevinngang 5 - 7 trinn e tableres det
to streetbasket - kurver på en malt asfaltflate , dobbelthuske, klatreapparat, trampoliner og
balanseballer (rampball) og en slakline (Ram pline) som er tilpasset de eldste barna på skolen.
Bordtennisbord etableres inntil fasaden ved begge elevinngangene.

På tomtas sørvestre hjørne etableres et regnbed for håndtering av overflatevann lokalt. D et er i
tillegg et viktig læringsmiljø for ungene. Her kan de leke og eksperimentere med vann og gjøre
sine egne erfaringer med plante - og dyreliv. Vannstanden vil variere etter nedbørsmengder og i
perioder kan regnbedet være helt tørrlagt. Dette gir et interessant perspektiv på h vor dynamisk
landskapet er, etter som det endrer seg med vær og vind, og etter årstidene.

Idrettsaktiviteter
Bevegelse, idrett og lek stimulerer både hode og kropp. Det er derfor viktig at skolegården
oppfordrer til og stimulerer til økt aktivitet. Elevene skal få utforske sine egne grenser innenfor et
stort handlingsrom, tilpasset sin egen alder og ferdighetsnivå. Uteområdet legger opp til et
variert tilbud av idrettsaktiviteter, fra ballbaner til løping.

Universell tilgjengelighet
UU er en viktig forutsetning for utforming av ethvert skoleanlegg. Prosjektet skal være
tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Muligheter for deltagelse i aktiviteter, stillhet, ro
og sikkerhet skal være tilgjengelig for alle brukere, og tiltakene skal være go dt integrert i
anlegget. Gangadkomster har taktil ledelinje fra de naturlige startpunktene der man ankommer
skolen, fra av - og påstigningssone og gang - og sykkelvei, til skolens hovedinnganger og
trinninnganger. Skolegården har lekeområder med plasstøpt gu mmidekke som fallunderlag og
lekeapparater som er tilgjengelige og brukervenn lige for alle. Ved planting av ny vegetasjon
benyttes det ikke giftige og/eller allergifremkallende arter.

Materialbruk
Materialer ska l være av høy estetisk og tekni sk kvalitet m ed lang levetid og enkelt vedlikehold.
Gang - og oppholdsarealer e r belagt med kjøresterke dekker i hovedsak asfalt og betong. Annen
materialbruk vil være plasstøpt gummidekke, sand, armert gress og gressplen.
Ved skolen s innganger legges et betongdekke me d presise overganger mot tilgrensende asfalt
og gummidekker. Forplassen/festplassen og øvrig dekke i skolegården asfalteres og vil være
egnet for lek, aktivitet og tegning med kritt . Lekeapparater plasseres i dekker av fargesterk
plasstøpt gummi. Deler av sykkelparkeringen står på dekker av armert gress, mens store deler
av skolegården i sør består av gressplen.

Møblering og utstyr
Det velges kjente materialer og løsninger, med solid detaljering og lite behov for vedlikehold,
men med varig es tetisk verdi. Møbler og utstyr skal tilrettelegges for fleksibel bruk. I amfi,
trapper og frittstående benker er det foreslått granitt med treavdekking. I tillegg er det mange
sittekanter i anlegget som gir stor variasjon i oppholdssonene, tilpasset ulik bruk og behov.
Belysning i form av lave master langs gangveiene og høyere master som plassbelysning skaper
trygghet, over sikt og god lesbarhet i anlegget . Belysningen gjør anlegget trygt og attraktivt, o g
det kan brukes hele året. Belysningen er også et stemningsskapende element i anlegget.

Vegetasjonsbruk
Deler av den eksisterende vegetasjonen bevares og integre res i uteanlegget. I tillegg suppleres
anlegget med nye treplantinger, busker og gressplen. Det etableres regnbed for å ivareta
overvannshåndteringen lokalt. Det velges arter som har liten påvirkning på allergi og vegetasjon
som tåler stor slitasje.



Miljø og overvannshåndtering
Skolens uteområde skal ha en sterk miljøprofil. Overvann ledes til vegetasjonsarealer og eller til
regnbed og nedsenkede gressarealer for lokal overvannshåndtering.

Drift og vedlikehold
Anlegget er utformet med henblikk på et rasjonelt og maskinelt driftsopplegg. Fremkommelighet
for snøbrøyting, varelevering, og andre drifts - og vedlikeholdsoppgaver er ivaretatt. Lang
levetid, gode mil jøegenskaper og evne til å tåle hard slitasje har vært medvirkende til valg av
løsninger og materialer. Løsningene er holdbare uten intensivt vedlikehold. Dimensjonering av
dekker og utstyr skal være solid, uten å presse grensene for akseptable løsninger, slik at det
går ut over holdbarhet og design.
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U NI VE R SE L L U TF O R MI N G AV U L L E RÅL SK O L E

14 . 05 .201 8

Universell Utforming AS deltok på møte hos L2 Arkitekter den 19 . 04 .201 8 for å diskutere
enkelte løsninger knyttet til universell utforming av Ullerål skole. I etterkant av møtet mottok
v i revidert tegningsgrunnlag. Plantegninger sist endret 14 . 05 .2018 er vurdert opp imot krav
om universell utforming. TEK10 ligger som grunn for prosje k teringen.

B AKG R U N N
Nyb ygget erstatter en skole som i stor grad blir sanert . E neste bygningsdel som blir b evart, er
et treetasjes bygg på tomtens nordøstlige hjørn e , som skal inneholde administrasjon,
helsestasjon, personalrom og lærerrom. Eksisterende heis og trapper blir bevart, samt
toalettrom. Ny tt bygg vil være i to etasjer, med en hoveddel som inneholder hovedinngang,
fellesarealer med amfi , og spesialrom . T o fløyer mot syd, med atkomst fra hove d del, skal
inneholde undervisningsarealer for de forskjellige klassetrinnene .

Det er seks hovedinnganger til bygget :

Fra øst er det h ovedinngang for besøkende , med kort avstand til resepsjonen.

Fra vest er det h ovedinngan g til flerbrukshallen , med kontor for tilsynsvakt.

Fra syd er det fire innganger for elever , fordelt over 2 etasjer i hver fløy , med utendørs
atkomst (utvendig trapp og innvendig løfteplattform i h ver fløy ) .

Det er flere sekundærinnganger til bygget, blant annet en inngang til garderober i
flerbrukshallen som skal brukes ved idrettsarrangementer, og en personalinngang som også
fører direkte til helsestasjonen.

Den vestre e levfløy en inneholder 1. - 2. trinn i 1. etasje og 3. – 4. trinn i 2. etasje.

Den ø st re fløyen har 5. trinn og velkomstklasser i 1. etasje og 6. - 7. trinn i 2. etasje.
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Skolen o ppnår tilgjengelighet til alle arealer ved bruk av flere heiser og løfteplattformer. Det
vil bli en høydeforskjell på 0,76 m ned fra nybygg til eksisterende. Dette løses ved å sette inn
ekstra stopp på eksisterende heis.

I tillegg til skolebygget inneholder prosjektet ny flerbrukshall, med tilknyttede garderober.

F OR B E H OLD
Uteareal er ikke med i oppdraget.

Notatet gj ennomgår informasjon som er tilgjengelig fra oversendte plantegninger (pdf og dwf ,
samt IFC - filer ). IFC - filer er bare brukt som visuell støtte, da vi bare bruker Solibri - viewer.

Forhold som vedrører høyder, kontraster eller materialbruk er bare kommenter t med tanke
på videre prosjektering, da dette ikke er synlig ut ifra tegninger.

Forhold som vedrører akustikk og lydmiljø er ikke vurdert.

Forhold som vedrører lys og belysningsnivå er ikke vurdert.

Det er ikke foretatt kontrollmåling av bygget med tanke p å riktig dimensjoner ing iht. krav,
men det er tatt stikkprøver enkelte steder i tegningsunderlaget.

Notatet beskriver:

Vurdering av l øsninger på universell utformingen av bygget .

K ommentarer hva som kan gjøres enda bedre , lagt som punkte r i beskrivelse n.

P unkter som b eskriver tiltak som ikke er mulig å vurdere ut i fra plantegninger , men
som må tas med videre i prosjekteringen.

VU R D E RI N G E R
Skolen har mange gode løsninger med tanke på universell utforming, så som :

Trinnfri tilgang og automatiske skyvedøre r i innganger for besøkende.

L ett tilgjengelig resepsjon i forhold til hovedinngang , og tilsyns vakt kontor lett
tilgjengelig ved flerbrukshall.

Alle elevinnganger tilgjengelige med enten trinnfri tilgang eller med heis.

M ange muligheter for vertikal kommuni kasjon med heiser og trapper jevnt fordelt i
bygget.

Mange H C - toaletter jevnt fordelt i bygget , og i alle etasjer , godt skjermet, og med ulik
utforming .
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R ette kommunikasjonsveier , uten blendende motlys .

U tadslående dører i kommunikasjonsveier er minimert .

Dører til H C - toaletter, og øvrige toaletter slår ut .

Lite glassvegger , noe som gir enklere orientering og bedre akustikk .

Spesialrom, undervisningsrom og fellesarealer har en inkluderende planløsning og
utforming som tar hensyn til elever med nedsatt funk sjonsevne .

ATKOM ST

• Uteareal er ikke gjennomgått og vurdert , men vi vil påpeke at atkomst og veifinning til
innganger må sikres både visuelt og taktil , og være trinnfri.

• Det må være H C - parkering er til bygget , disse skal være nær hovedinnganger.

• Det må være mulig for personer å bli satt av med bil i nærheten av hovedinngange r .

I N N GAN GER

Det er innganger til skole bygget fra alle retninger , men inngangen fra øst er definert som
hovedinngang. Iht. til byggtekniske forskrifter er det andre kriterier som define re r hva som er
hovedinngang . Det kan være flere hovedinnganger til et bygg da innganger for elever vil være
hovedinngang en for d enne grupp e n , og inngangen til Flerbrukshallen vil være hovedinngang
for brukere av denne . Krav som gjelder synlighet og leding til hovedinnganger vil derfor også
gjelde disse inngangene , men inngangen ved resepsjon vil likevel bli kaldt hovedinngang
videre i notatet.

Hovedinngang og Inngang Flerbrukshall er noe tilbaketrukket i fasaden . Når fasader er
tilbaketrukket, krever det me r omtanke med hensyn til synlighet. Bygningene rundt kan skjule
inngangen, eller kaste skygge på enkelte tidspunkter av dagen slik at inngangen ligger i mørke .
Utformingen av inngangene må derfor være med tanke på varierende vær og lys . A tkomsten
fram til inngangspartiene må være tydelig i utendørsarealet. Vi har ingen opplysninger om
utendørs areal, og kan ikke kommentere dette.

Hovedinngangen og inngang Flerbrukshall har doble, automatiske skyvedører på begge sider
av vindfanget, noe som gjør det enklere for de med nedsatt funksjonsevne å besøke bygget.
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Hovedinngang

Hovedinngangen på østsiden er sentralt plassert i fasaden, med
oppmerksomhetsfelt i dekket foran. G lassparti et over to etasjer vil gjøre
inngangen godt synlig i mørke.

For videre detaljering og prosjektering må det sikres at:

o I nngangspartiet er godt synlig også i dagslys slik at de n er lett og finne,
og at personer med nedsatt gangfunksjon kan planlegge ruten mot
bygget uten å gå eller trille unødvendig langt.

o Dørene tre r tydelig fram i glassp artiet, og er i kontrast til området rundt
med luminanskontrast på minst 0,4 til omliggende vegg .

B esøkende må enten sette fra seg sko eller ta på skobeskyttelse i
vindfanget.

o Det må være sittemulighet for å ta på og av plastsokkene. Det er arealmessig pl ass til
dette i vindfanget.

Inngang flerbrukshall

H ovedinngangen til flerbrukshallen på
østsiden av bygget, ligger tilbaketrukket i
fasaden, og må synlig gjøres fra avstand .

• Dette kan være smart bruk av belysning,
klok bruk av kontraster , og markering i
dekke foran og mot dørene , og tydelig
skilting ved - og mot inngangen.
Skiltutforming bør vurderes senere i
prosjektet.

Elevinngang er øst re og vest re fløy
Begge innganger har lik utforming, og utdrag
fra plantegning er fra østre fløy. Her er det
gjort man ge gode grep med tanke på
universell utforming .

Det er utvendig trapp opp til innganger i 2.
etasje, slik at elevene ikke går med skitne
sko innvendig i bygget.

Innenfor inngangsdøren er det enkel tilgang
til heis til 2. etasje.

IN NGANG ØST
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Det er H C - toalett like innenfor inngangen e
slik at rullestolbruker ikke behøver å trille
gjennom rent område for å komme til H C -
toalett.

Det er stor avskrapingsmatte foran alle
disse funksjonene etter inngangsdøren.

Under trappen er det planlagt avlåst rom
for parkering og ladi ng av utendørs
rullestol. Rullestolen vil da kunne etterlates

uten tilsyn.

Ikke alle forhold kan vurderes ut ifra plantegninger. For videre prosjektering og detaljering må
det sikres:

o G od synlighet av inngangene og kontrast på dører i forhold til omliggen de vegger.

o Åpningskraft på dører ikke overstige r 30N. Ved behov må det monteres automatisk
åpner.

o Avskrapingsmatte ikke ha r så stor trillemotstand at den er til hinder for rullestol er .

Per sonalinngang/ Biinngang helsestasjon.
Denne inngangen vil væ re hovedinngang for person alet
dersom det bare er a dgangskortleser ved denne
inng angen. Inngang en vil være ganske synlig i fasaden ,
da det er et stor t glassparti som fre mhever de n.
Det må derfor være tydelig skiltet til resepsjon en o g så
fra denne inng angen .
In ngan gen må ha kort avs tand til H C - par kering for
ansatte.
I nngang en kan også funger e som inngang for elever som
oppleve det stressende å b ruke samme inngang som de
øvrige elevene, og gjør det samtidig mulig for elever og
pårørende å besøke helsestasjonen uten å bruke
hovedinngangen.

Nordre inngang ved flerbrukshall
De nne inngangen skal brukes av deltakere ved idrettsarrangementer , som ekstr a inngang til
garderober.

I NN GAN G VEST
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RESEPSJON OG ATKOM STOM RÅDE H OVEDI N N GAN G

Resepsjonen er logisk
plassert , med atkomst til
høyre innenfor
hovedinngangsdøren , og med
andre hovedfunksjoner n ært
knyttet til dette området. Det
er lett tilgang til vertikal
komm unikasjon oppover i
bygget som heis og trapp , og
til amfi der arrangementer
finner sted .

Informasjonstavle n er sentralt plassert ved begge innganger. For videre prosjektering og
detaljering må det sikres at:

o Informasjonsskilt ha r tydelig skrift og takt ile bokstaver.

o Det skiltes til viktige funksjoner i området.

Skiltplassering og utforming bør gjennomgås senere i prosjekteringen.

Resepsjonen har sittemuligheter i gangen utenfor, og ved skranken inne i resepsjonen. For
detaljering og videre prosjektering må det sikres at:

o S kranken er i en høyde tilgjengelig for alle. Dette innebærer at minst 1 m av skranken
er i høyde maks 0,8 m. Ut ifra tegningsgrunnlaget ser det ut som om dette er ivaretatt,
men utstyrsleverandør må følge s opp.

o Det finnes hørselsteknisk utstyr dersom lydmiljøet i re sepsjonen er dårlig. Resepsjonen
er i lukket rom med dør, men for at det ikke behøver monteres hørselsteknisk utstyr
må lydmiljøet i rommet være bra.

o Det finnes b elysning som gjør det mulig å se ansikter for å lettere kunne le se på
munn en, eller å kunne fylle ut skjemaer .

VERTI KAL KOM M U NI KASJON S I SKOLEBYGGET

Det er mange trapper i skolebygget, og disse er jevnt plassert slik at det er enkelt å komme
seg mellom etasjene uten å måtte gå unødvendig langt , noe som binder etasjene bedre
sammen . Samtidig er det to heiser i bårestørrelse plassert separat, men sentralt i bygget.
Heisene er plassert med kort avstand fra inngangspartier, samtidig som de dekker behovet til
hovedfunksjonene. Også elevfløyene har nytte av plasseringen, og disse har i tillegg tilgang til
løfteplattformene ytterst i fløyene med tilknytning til innganger og garderober. Ved bruk av
flere heiser, plassert med noe avstand mellom, vil rullestolbrukere eller personer med nedsatt



U niversell U tforming AS
Arbeidersamfunnets plass
0181 Oslo

Kontonr.: 1503.07.93096
Org.nr: 993 412 279

www.universellutforming.org
E - post: post@universellutforming.org

gangfunksjon f.eks. elever på krykke r, unngå å bruke lenger tid på transport mellom
funksjonene i de forskjellige etasjene enn sine medelever . Det er heller ikke så sårbart ved
driftstans.

H eiser
Det er to heiser i bårestørrelse sentralt plassert i bygget, samt to heiser (løfteplattformer) ved
begge elevinnganger.
Det vil bli montert ny heis i eksisterende heissjakt, i atkomst ved hovedinngangen. Den vil få
tilgang til alle etasjer, og det legges inne ekstra stopp ved nivåforskjell mellom eksisterende og
nytt bygg i 2. etasje. Det er utgang fra begge kortsider.
Flerbrukshallen får også heis lett tilgjengelig i atkomstområdet ved inngangspartiet. Denne vil
kunne brukes av skolen på dagtid og ved idrettsarrangementer på kveldstid.

For videre prosjektering og detaljering må det sikres at h eise r er :

o U niverselt utformet iht. Heisdirektivet

o T ilgjengelig for alle , dvs. ikke avlåst.

o Utformet med heisdør i k ontrast til veggene rundt .

o Utformet med kontrast mellom tilkallerknapp og vegg i alle etasjer.

T rapper
I tillegg til utvendige trapper til elev inngangene i 2. etasje, er det:

I nnvendig trapp i hver elevfløy , den ene i kombinasjon med flerbrukshall .
T rapp på begge sider av amfie t .
Rettløpst rapp som går opp til 2.etasje langs Black - Box.

T rapp i eksisterende bygg , over alle tre etasje ne .

Liten trap p med 5 trinn mellom eksisterende og nybygg i 2. etasje.

Rømningstrapp i eksisterende bygg med utgang mot nord . Kun rømning .

T rapp ved bi i nngangen ved flerbrukshall en (nord) . Fortrinnsvis rømnings trapp, men
skal kunne brukes ved behov .

Det var i utgangspun ktet tenkt at trappen i amfiet skulle være hovedtrapp, men etter
diskusjoner i møtet, ble det vurdert at denne vil være utilgjengelig ved arrangementer, og at
trappen i trapperommet nærmest inngangen, bør brukes som trapp til etasjen over fra
hovedinngange n . Det må skiltes tydelig til denne.

For videre prosjektering og detaljering må det sikres at t rapp ha r :

o S ikker avgrensing på begge sider .
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o Re kkverk med høyde minst 0,9 m. Dette gjelder også på repos og tilhørende arealer til
trappen. Rekkverk skal forhind re klatring, og dersom det brukes glass, skal dette være
sikret mot knusing. Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75 m være maksimum
0,10 m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være
maksimum 0,05 m.

o H åndl øpere på begge sider , i to høyder (0,7 og 0,9 m). B ortsett fra trapper i amfiet, der
det bare er krav på hån dløper på en side for å gi enkel tilgang til sitteplasser , og i rene
rømningstrapper, der det ikke er behov for doble håndlister bare høyde 0,9 m.

o Håndl øper med g odt grep, som føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn med
avrundet avslutning, for at klær ikke skal hekte.

o Luminanskontrast på håndløper på minst 0,8 til bakgrunnsfarge.
o B elysning som ikke blender, og gir jevnt lys på trappetrinn.
o Inntrinn med sklisikker overflate.

I tillegg er det krav til markering i alle trapper, bortsett fra rene rømningstrapper.

Krav til markering er:

o Alle inntrinn skal markeres i hele trinnets bredde. Markeringen skal være mellom 20 og
40 mm dyp, og i luminanskontrast 0, 8 til trinnet.

o Det skal markeres med farefelt ø verst i trappen, i alle etasjer , i hele trappens bredde.
Farefelt skal være 0,6 m dypt og ligge en trappetrinnsbredde fra øverste trinn.
Luminanskontrast til øvrig gulv skal være minst 0,8. Farefelt er gjenkj ennbart som
taktile knotter.

o Det skal ligge o ppmerksomhetsfelt nederst i trappen i alle etasjer . Feltet skal ligge
inntil nederste trinn. Oppmerksomhetsfelt er gjenkjennbart som taktile striper på tvers
av gangretningen . Feltet skal ha dybde 0,6 m og med l uminanskontrast til øvrig gulv på
minst 0,8 .

Også trappen med fem trinn ned til eksisterende bygg i 2. etasje , skal oppfylle kravene til
markering og håndløpere .

Krav til høyder ved balkonger og tribuner er lagt inn under avsnittet om kommunikasjons -
veier .

DØRER OG H ORI SON TAL KOM M U NI KASJ ON I BYGGET

Bygget har en logisk og enkel planløsning med rette korridorer. Dette gir enklere veifinning for
alle, og veggene kan fungere som leding. Korridorene fører ikke mot vinduspartier, slik at
blending unngås.

D ører

D er det er mulig, er dører i kommunikasjonsvei plassert slik at de slår inn i rommet. Der d et
av røm n ings hensyn ikke er mulig å unngå d ører som slår ut , er mange av dørene plassert helt
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eller delvis i nisjer. Dette gir trygge re korridorer . Av sikkerhetshe nsyn slår dører til alle
toaletter ut , for at personer som faller på toalettet ikke skal blokkere døren . De fleste dører
inn til rom fra kommunikasjonsveier og fellesområder, har e t smalt vindusfelt ved siden av
dørene . Noe som gjør det mulig å se om det k ommer folk i korridoren , eller personer i
korridoren kan se at noen er på vei til døren inne i rommet . Feltet bidrar også til å sikre fri
sideplass på dører.

Alle dører i bygg med krav om universell utforming skal ha bredde 10M. Det er ikke unntak for
bred de på dører til toaletter , da u nntaket bare gjelder avlukker inne i et toalettrom. Det må
søkes om dispensasjon fra kravet dersom dette er tilfelle . Det er H C - toaletter nært - eller med
kort avstand til øvrige toaletter i skolebygget.

Enkelte forhold ved dø rer er ikke mulig å sjekke på plantegninger, og må sikres ved videre
detaljering og prosjektering, så som at :

o Alle d ører skal ha kontrast til veggene rundt med luminanskontrast på minst 0,4.

o Dører med lukkemekanisme skal ha en åpningskraft på maks 30 N.

o De rsom det monteres dørautomatikk som betjenes med knapp, skal denne være lett
synlig og logisk i forhold til døren den skal betjenes. Knappe (eller deler av den) skal
monteres i en høyde mellom 0,8 og 1,1 m, og utenfor dørens slagåpning.
Åpningsknapper må p lasseres mint 0,5 m ut i fra innvendig hjørne.

o Der det er mulig, bør dører i korridorer stå på magnet eller påmonteres
dørautomatikk , for å gjøre det enklere for rullestolbrukere å komme seg rundt i skolen.

o Der det er terskler skal disse være maks 25 mm hø ye og avfaset.

o Dører til H C - toaletter bør ha bøyle på døren for å kunne trekke denne igjen etter seg.

GAN GSON ER OG LEDI N G

Det er stort sett kommunikasjonsveier med naturlig leding i form av vegger på begge sider.
Det er likevel enkelte åpne arealer de r de t vil være behov for leding, enten i form av en
definert gangsone eller ledelinjer. Gangsoner skal ha taktil og visuell avgrensing på begge
sider. Definerte g angsoner er den løsningen som best tilfredsstiller krav til universell
utforming da den er til for del for alle, mens en ledelinje er en særløsning for en liten gruppe.
Dersom en gangsone med et annet gulvmateriale enn øvrig gulv videreføres over et åpent
område, kan øvrig gulvareal f.eks. få et annet underlag, der møblering o .l. kan plasseres.

Bevisst plassering av møbler med en klar avgrensing som f.eks. reoler, benker o.l. som
plasseres mot gangsonen , kan bidra til å forsterke veifinningen . Disse bør da helst monteres
fast i gulvet eller være så tunge at de vanskelig kan flyttes, for å ha god og varig effekt som
leding.

I dette prosjektet er det vurdert å bruke kunstig ledelinje.
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For videre prosjektering og detaljering, skal kunstig ledelinje ha:

o G od kontrast til gulvet .

o N ødvendige markeringer for kryss der ledelinjer møtes .

o O ppmerksomhet sfelt foran v iktige funksjoner som f.eks. informasjonsskilt, heisdør o.l.

o Ledelinjen skal ha tilstrekkelig taktilitet til å kunne følges med mobilitetsstokk .

o F ri bredde på begge sider på minst 0,5 m (helst 0,6 m) , for at det skal være mulig å
følge linjen fram og tilba ke med mobilitetsstokken som alltid holdes i samme hånd ,
avhengig av hvilken som er den foretrukne .

o R utiner for å holde ledelinjen fri for møblering.

Fellesområde ved hovedinngang .

Her er ledelinjen lagt fra
hovedinngang og til trapp,
og med krysningspunk t mot
informasjonsskilt.

• Ledelinjen bør lede
mot dør til resepsjon, da det
er naturlig at det er her man
skal henvende seg. Det kan
legges oppmerksomhetsfelt
foran dør og
informasjonskilt.

• Dersom heis ikke er avlåst (noe den bør være) vil det være naturlig å også lede til denne.
• Det bør legges oppmerksomhetsfelt foran funksjonene det ledes mot – dør til resepsjon ,

dør til trapp og dør til heis.

Fellesområde ved flerbrukshall

Ledelinje treffer på
slagradius en til dør en fra
trapperom.
• Lede linje n bør få en
retningsendring innenfor
vindfang og som leder
tryggere unna dør til trapp.
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• Det bør også ledes til heis (dersom denne er tilgjengelig for alle og ikke avlåst ).

• Det bør også legges oppmerksomhetsfelt foran funksjonene det ledes mot - infosk ilt,
dør til trapp og dør til heis.

L e delin jer kan justeres ved e n senere gjennomgang.

Fellesområde ved bibliotek i 2. etasje.

Her er det arealmessige
store og åpne arealer, men
samtidig er det atkomst fra
heis , og inngang til
biblioteket.

• Det må tenkes
gjennom hvordan god
leding kan gjøres fra heisen
i d ette området .

F ellesområde i 1.etasje .

V ed amfi og Black Box i 1. etasje
kan det oppleves som vanskelig å
orientere seg forbi åpent område .
Avgrensing med møblering i form
av bordender gir noe leding, men
det kan bli vanskelig å finne veien

på motsatt side mot samlingsarenaen.

• Dersom løs møblering skal brukes som leding må det sikres at dette følges opp videre i
prosess en .

Andre viktige punkter for videre prosjektering er:

o Ivareta god veifinning for blinde og personer med nedsatt syn gjennom alle områd e r
med åp ne arealer.

o S ikre passasje for rullestoler forbi møbleringen . M øbleringen som plasseres bevisst
som en del av veifinningen bør derfor være slik at den ikke kan flyttes . Møblering som
flyttes, bli r til hinder som gjøre det vanskelig å finne veien rund eller kan snubles i .
Blinde kan miste retningen dersom de må gå utenom ukjente hindringer.
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o Sikre u nderkant er av trappe r for sammenstøt dersom de er åp ne under. Dette gjelder
trappen langs Black Box , men også dersom det finnes andre trapper med åpent
t rappeløp i bygget der det kan være fare for sammenstøt .

o Alle viktige funksjoner må skiltes tydelig. Det skal ikke bare skiltes til viktige funksjoner
men også være mulig å finne veien tilbake.

o Det skal skiltes at du er kommet fram. Rom skal skiltes med nav n. Symboler og
piktogrammer kan brukes i stedet for skilt med tekst. Luminanskontrast skal være
minst 0,8 mellom tekst/symbol og bakgrunn. Skilt bør ha taktil t symbol/skrift eller ha
punktskrift på toaletter og andre steder av viktighet.

o Etasjer skal merke s taktilt og visuelt med etasjetall i luminanskontrast 0,8 mellom tall
og bakgrunn .

o Korridorer og fløyer bør ha en utforming som visuelt skiller de forskjellige delene av
bygget fra hverandre slik at det er mulig å forstå hvor du er. F.eks. kan det brukes
variasjoner i farger i de forskjellige etasjene og i de ulike fløyene.

o Gangsonen skal holdes utenom utstikkende elementer.

o I arealer der det er åpent ned, og ved
tribuner som bare er skjermet med rekkverk,
skal høyden på rekkverk være minst 1 m (1,2 m
v ed høyder over 10 m). Rekkverk må ikke
innby til klatring og i en høyde på 0,75 m skal
åpninger i rekkeverk være maksimum 0,10 m.
Horisontal avstand mellom bygningsdel og
utenpåliggende rekkverk skal være maksimum
0,05 m. Det må sikres at dette er ivaretat t.

Dersom det er glassvegger som skjerming mot åpninger mellom etasjen, kan det oppleves
som tryggere om det plasseres en håndløper mot glassveggen. Erfaringsmessig tør de fleste å
oppholde seg nærmere store høyder når de har noe å holde seg fast i.

M ARKE RI N G AV GLASS

Det er lite bruk av glass i bygget. Dette innebærer at vegger trer tydeligere fram, og det blir
enklere å orientere seg i skolen for de som har nedsatt syn. Det vil likevel bli enkelte
glasspartier, som f.eks. inngangspartier , vegg fra SFO - ro m mot fellesarealer , fellesområdet
ved amfi, og ved inngang en til Bibliotek.

Også g lassf eltet ved siden av dørene må markeres . Markeringen her må ikke hindre utsy n og
innsyn, slik at hensikten med feltet forsvinner.

For videre prosjektering og detaljering må det sikres at g lassmarkeringen er :
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o Godt synlig markering i to høyder, 0,9 m og 1,1 m høyde. Utformingen er valgfritt så
lenge markeringen er godt synlig i disse høydene, fra begge sider av glasset.

o G odt synlig mot området bak veggen. For eksempel vil ik ke hvit eller frostet markering
være godt synlig om veggen rommet bak er hvit.

o V esentlig forskjell mellom utformingen av markeringen på dør og på faste glassfelt , slik
at det aldri er tvil om hva som er dør . Utformingen må være logisk, slik at utforming
so m er brukt på en dør ett sted ikke bør brukes på et fast felt et annet sted.

o Foliering på glass vil aldri kunne erstatte et skilt , d et er umulig å oppnå tilstrekkelig
kontrast mellom bokstaver og bakgrunn , men det kan brukes som et supplement til
skilt.

o Er faringsmessig vil organiske former på glassmarkering tre tydeliger e fram i bygg, som
ofte har mye rette linjer.

o Det er store glassflater ut mot utearealet fra undervisningsrom. Disse må merkes ved
behov.

U N DERVI SNI N GSROM , GRU PPEROM OG SOSI ALE SON ER I EL EVAREALEN E

Det er krav til alle rom skal være utformet slik at likestilt deltakelse er mulig for flest mulig , og
at de kan delta på lik linje med andre i aktivitetene som foregår i bygget, selv med
funksjonsnedsettelse. Dette ser ut i fra plantegninger ut til å være ivaretatt på en god måte.

Det er mange former for sosiale soner i fellesarealene. Noen er åpne, andre delvis skjermede,
og i tillegg kommer det lukkede grupperom. Dette er gode tiltak for at elever skal finne soner
de kan føle seg trygge , ut i f ra sitt sosiale behov.

De fleste k lasserom og grupperom har vinduer bare på en side. Dette er veldig bra for elever
med kognitive og sensoriske vansker, som f.eks. ADH D og Aspergers . Disse elevene har større
behov for skjerming fra visuell støy , noe som og så gjelder elever med nedsatt hørsel.

Lys er ikke tatt med i notatet, men det må sikres god lyskvalitet i undervisningsrommene, det
bør være mulig å dimme lys etter behov, armaturer må ikke blende, og det må være godt lys
på personer som underviser ved ta vlen slik at det er mulig med munnavlesing.

Akustikk er ikke tatt med i notatet, men det må sikres et godt lydmiljø i undervisningsrom. For
videre prosjektering og detaljering:

o Formidlingsrom skal ha hørselsteknisk utstyr, og det skal merkes tydelig om det te
ved inngangen til rommene.

o Vegg mellom toalettsoner og rom der personer skal oppholde seg bør
dobbeltisoleres, for å unngå sjenerende støy fra toalettene.
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Det er kildesorteringsskap plassert under vaskerennene mange steder i felleso mrådene , og så
på spes ialrom . Dette er en fin løsning for miljøet, men rullestolbruker e kan få problemer med
å bruke vaskene .

• E nkelte vasker bør være uten skap under for å gi tilgang for alle.

For vider e prosje ktering og detaljering må det sikres at:

o D et er tilstrekkelig antall tilgjengelige stikkontakter i alle rom, med betjeningshøyde
mellom 0,8 og 1,1 m, minst 0,5 m ut fra innvendig hjørne. Stikkontakter bør plasseres
hensiktsmessig for bruken av rommet, slik at de ikke hindre passasje i rommet .

o Dersom det er betjeningspaneler i rommet, skal disse plasseres slik at de kan betjenes
av alle. Dette kan være lysbryter e, i nternkommunikasjon, betjening av tavler og utsyr
o .l.

Det e r store vindusflater på en side av undervisningsrommene, og på enkelte også på
bakvegg. For videre prosjektering må det sikres :

o God solavskjerming fra dagslys i undervisningsromme ne slik at lys ikke oppleves som
blendende , og aller helst mulighet for manuell regulering av solinnfall i vinduer
nærmest endevegggen m ed s mart - b oard for at denne skal være lett å se for alle
elever .

Spesialrom som skolekjøkken, kunst og håndverk, musikk og naturfagsrom skal være utformet
på en slik måte at alle kan delt a i unde r visningen.

Det er gjort mange gode grep på Kunst og håndverksrom der det finnes to benker for
venstrehendte og en benk tilpasset rullestolbrukere. For videre prosjektering og detaljering:

o Dersom det er plasser for symaskiner må disse være i en hø yde som gjør det mulig for
elevene å nå ned til pedalen.

Mat & helse har hev/senk funksjon på lærerplass, som også kan brukes av elever.

• Av hygienegrunner må det i dette rommet være tilgang til håndvask for alle.

For videre prosjektering og detaljering bør :

o Naturfag srom få hev/senk funksjon på lærerbord dersom
det er behov for å kunne stå under demonstrasjoner. Ikke
bare for å kunne ivareta lærere der som han eller hun bruker
rullestol eller er kortvokst, men også for at bordet ikke skal
hindre utsyn til tavla.
o Det m å være fri plass under bordet på minst 0,67 m .
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AM FI ER OG TRI BU N ER

Amfi i fellesareal

Det store amfiet i fellesarealet har integrert plass for
rullestolbruker e i første r ad , ved at del av nederste
benk kan skyves inn i amfiet. Plasseringen her er bra,
s elv om plasseringen er på siden, da det ut ifra planer
ser ut som om hoveddelen av scenen er på samme side.

Det er i tillegg integrerte plasser øverst i amfiet, der det brukes tre benker
som skjerming for fall ned amfiet . Her er det tilstrekkelig bredde t il at
rullestol er kan plasseres mellom benkene , men ikke større enn at benker
fremdeles hindrer fall . Rullestolbrukere vil da ha mulighet til å sitte
sammen med sine medelever på flere steder i amfiet.

Sidekanten på benken leder mot trappeløpene på begge s ider av amfiet,
samtidig som de i lengderetning kan fungere som ledende element over
arealet øverst.

Amfi i elevarealer

Samme prinsipp brukes i de tre mindre
amfiene i elevarealer. Her har avsatt
plass for rullestolbrukere fått en sentral
plass med godt utsyn til tavler.

I tillegg til likestilt tilgang på plasser, og
for videre prosjektering og detaljering,
skal det være:

o Likestilt tilgang til utstyr som brukes
ved framvisninger , med maks
betjeningshøyde 1,1 m.

o Godt lydmiljø og hørselsteknisk
utstyr i ro mmene.

o Ved høydeforskjeller over 0,5 m i
amfiene må det sikres mot fall.
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Tribune i flerbrukshall

Det er avsatt plass for rullestolbruker på øverste nivå
på tribune n med rekkverk foran plassen.

• Avsatt plass kan med fordel forlenges slik at det er
mulig f or at 2 til 3 rullestoler ved siden av hverandre.

For videre detaljering og prosjektering må det sikres at :

o Rekkverk utforme s slik at rullestolhjul ikke
kommer utfor kanten.

o Det er sittemulighet for p ersoner som ikke kan
bruke trappene.

o Trapper ha r tydelig markering på trinnforkanter, i
hele trinnets bredde , og at øverste kant er tydelig
merket slik at det er lett å se hvor kanten på
sittetribunen er.

H C - TOALETTER

Det er et stort og variert utvalg av H C - toaletter, og kort vei til disse fra alle deler av by gget , og
vi opplever at dette er løst på en veldig bra måte ved skolen .

I e levfløyene er det eget H C - toalett ved inngangspartiene som kan brukes fra
skolegården.

Toalettene ligger skjermet til uten utgang direkte til sosiale soner.

Elevene har i tillegg t ilgang til H C - toaletter enkelte steder inne i elevområdet eller
like utenfor. Dermed unngås at personer i rullestol må inn i skitten sone for å
komme til H C - toalettet. Dette bidrar til gode løsninger som holder skolen ren og
holder bedrer inneklimaet for p ersoner med astma og allergier.

Alle toaletter har vegghengte armstøtter.

Lærere har tilgang til egne H C - toalett.

H C - toalette ne har variert utforming .

En del rullestolbrukere ønsker å støtte seg på vask fremfor armstøtter , når de flytter seg over
på toale ttet fra rullestolen. I bygget er det toaletter med utforming som gir disse
valgmulighete ne . Forutsetningen for at dette kan fungere og at kravet er innfridd er :
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• A t det er en speilvendt løsning i nærheten for de som har
behov for støtte på den andre side n.
• At f ri sideplass er minst 0,3 m på andre siden.
• At t oalettene er unisex , slik at toalettet som er best egnet
kan brukes uavhengig av kjønn .

De nne type løsningen krever mindre areal, samtidig som den
dobler toalettkapasiteten. I områder der det skal være elever
med større behov for assistanse ved toalettbesøk bør
toaletter ha fri sideplass på begge sider.

Øvrige krav og anbefalinger for at H C - toaletter skal fungere
for personer med nedsatt funksjonsevne er:

o Det er krav til at det skal være 0,7 m fra forka nt toalett og til veggen bak. Norsk
Standard (11001 - 1) anbefaler at det er 0,85 m fra forkant toalett til veggen bak. Da
dette er en barneskole, bør 0,7 m til bakkant være tilstrekkelig, men enkelte av
toalettene i fellesområdene bør tilfredsstille krav i NS.

o Toaletter skal ha setehøyde mellom 0,48 og 0,5 m over gulv. Dette er en barneskole,
og toaletter for barn kan ha behov for en lavere høyde.

o Gulv og vegg må ha synlig fargekontrast.

o Fastmontert utstyr, som også innebærer vask og toalett, skal ha fargek ontrast til
gulv/vegg.

o Det skal være fri høyde under servant på minst 0,67 m . Fri høyde bør være i 0,5 m
dybde .

o Vegghengt utstyr skal monteres med betjeningshøyde mellom 0,8 og 1,1 m. Det
anbefales at utstyr som såpedispenser, papirdispenser og søppelbøtte plasseres lett
tilgjengelig og samlet for å unngå at rullestolbrukere må manøvrere rullestol med såpe
på hendene eller med våte hender.

o Vask skal ha ettgrepsarmatur , og vann tut og hendel bør være forlenget for at
rullestolbrukere skal nå fram til vannstrålen og k unn e regul e re varme .

o Armstøtter bør monteres 0,3 m over setet. Forkant armstøtter skal være like lange
eller noe lenger enn forkant toalett.

o Armstøtter skal ha godt grep som forhindre at hånden sklir av armstøtten ved bruk.

o Armstøtter må ha påmontert toalettpapirholder. Det anbefales at dette finnes på
begge armstøtter framfor at det blir plassert stor rull på bare en side, noe som
forhindrer at armstøtten blir tung, samt at det blir lite plass på wc . Armstøtter som har
demper er å foretrekke , da de ikke kommer ned med stor kraft og treff er brukeren når
de senkes , eller forårsaker at papirrull hopper av og bli umulig å få fatt i.
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o Speil bør plasseres med nederste høyde 0,9 m over gulv og med øverste høyde ca. 1,9 5
m.

o Det skal være godt lys som ikke blender, heller ikke i refleksjonen fra sp eil.

GARDEROBER OG DU SJER

Garderober ved elevinnganger

Det er garderober ved inngangspartier til alle trinn. Krav som passasjebredde på minst 0,9 m
og manøvreringsareal foran skap er ivaretatt i planer, og det er a realmessig enkel tilgang til de
fleste ga rderobe plassene . I tillegg til dette må det sikres at:

o 1/10 av garderobene skal ha betjeningshøyde på maksimum 1,1 m . Det gjelder også
der det bare er knagger. I tillegg til at det skal være tilgjengelig garderobe og knagger,
må disse være plassert slik a t disse er mulig å nås med rullestol .

o G arderobe skap eller knagg for rullestolbrukere er minst 0,5 m ut fra innvendig hjørne .

Garderobe for ansatte

Her er det to H C - toaletter med speilvendt utforming med tilgang fra garderobeområdet.

o K rav til 1/10 av garde robeskapene skal være i tilgjengelig høyde på maks 1,1 m gjelder
ogs å her .

Garderober flerbrukshall

Her er det mange gode løsninger som f.eks.

- P lasser med ekstra dybde på benker, plassert opp
mot vegg , noe som gir ekstra ryggstøtte.
- H C - toalett i alle g arderober.
- Dusj i avskjermet hjørne med flere håndtak og
veggmontert dusjsete. Ved behov bør ytterligere
skjerming av dusjsonen vurderes.
-

o Det må sikres at det er knagger i tilgjengelig høyde nær avsatt H C - plass , maks 1,1 m, og
at disse ikke er plassert sl ik at d e treffer ryggen til personer som sitter på benken.

D et må i øvrig sikres at d usjer ha r :

o Regulerbart dusjhode.

o Armatur som er enkelt i bruk og med godt grep.

o Av hygienegrunner bør dusjsete r i offentlige bygg ha hull i setet .

D et finnes to lærergard erober med toalett og dusjer som er universelt utformet.
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ØVRI G

Det skal være mulig for alle å bruke tekniske funksjoner som f.eks. servering i kantine,
kaffeautomater o.a. utstyr i personalrom, betjening av teknisk utstyr i forelesningssaler,
klasser om osv., intern kommunikasjon og alarmer. Utstyr skal være enkelt å forstå, lett synlig
og i tilgjengelig høyde for alle, dvs. maks 1,1 m.

Det skal være mulig for rullestolbrukere å bruke kopirommene.

Funksjoner i biblioteket må gjøres tilgjengelige for a lle.

Møblering må ha god kontrast til gulvet og området rundt.

Møterom må ha hørselsteknisk utstyr eller det må være tilgang til mobilt utstyr ved behov.

Alle rom må ha møbler og utstyr som gir likeverdig deltakelse.

Listen er ikke uttømmende

Elin Vang Kristiansen
Universell Utforming AS

Mob. 930 60 555
elin@universellutforming.org
Internkontroll: Wenche Lindberg
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1522
TILSYNSVAKT
9 m2

1434
KLASSEROM
60 m2

1431
MULTIROM
65 m2

1423
GRUPPEROM
12 m2

1430
GARDEROBE 2
55 m2

1429
WC
2 m2

1425
HCWC
5 m2

1420
TEMAKROK
16 m2

1424
GARDEROBE 1
53 m2

1419
GRUPPEROM
9 m2

1421
GRUPPEROM
9 m2

1422
GRUPPEROM
9 m2

1418
AMFI
40 m2

1401
KLASSEROM
59 m2

1403
KLASSEROM
58 m2

1402
TORG 1
71 m2

1404
MULTIROM
69 m2

1410
WC
1 m2

1411
WC
1 m2

1412
WC
3 m2

1413
WC
2 m2

1416
WC
1 m2

1417
WC
1 m2

1415
HCWC
6 m2

1405
SFO
65 m2

1435
KLASSEROM
62 m2

1432
TORG 2
76 m2

1426
GROVGARD . 1 / 2
14 m2

1323
MULTIROM
66 m2

1302
KLASSEROM
58 m2

1301
KLASSEROM
66 m2

1322
WC
3 m2

1309
WC
2 m2

1310
WC
2 m2

1311
WC
2 m2

1318
HCWC
5 m2

1315
GRUPPEROM
9 m2 1314

GRUPPEROM
9 m2

1313
TEMAKROK
11 m2

1324
TORG 5
62 m2

1317
GARDEROBE 5
67 m2

1319
GROVGARD . 5
14 m2

1312
AMFI
53 m2

1303
VELKOMSTKLASSE
35 m2

1304
VELKOMSTKLASSE
34 m21325

SKOLEKJØKKEN
100 m2

1206
NATURFAG
75 m2

1211
K & H SENTRALROM
72 m2

1213
K & H VERKSTED
78 m2

1209
K & H KERAMIKK
14 m2

1208
K & H OVN
5 m2

1210
K & H LAGER
7 m2

1214
K & H MASKINROM
14 m2

1216
MUSIKKROM
83 m2

1217
ØVEROM / SLAGVERK
12 m2

1215
LAGER
6 m2

1219
ØVEROM
13 m2

1220
ØVEROM
14 m2

1221
BLACK BOX
100 m2

1525
IDRETTSHALL
1 148 m2

1519
GARDEROBE
26 m2

1517
GARDEROBE
24 m2

1511
GARDEROBE
24 m2

1506
GARDEROBE
26 m2

1505
DUSJ
15 m2

1513
DUSJ
15 m2

1516
DUSJ
16 m2

1521
DUSJ
18 m2

1512
HCWC
5 m2

1515
HCWC
5 m2

1503
MATERIALLAGER 1
31 m2

1509
MATERIALLAGER 2
17 m2

1514
LAGER EKSTERNE
29 m2

1518
MATERIALLAGER 3
27 m2

1508
LÆRERGARD .
10 m2 1507

LÆRERGARD .
10 m2

1504
HCWC
4 m2

1520
HCWC
5 m2

1523
RENHOLD
13 m2

1320
HEIS
3 m2

1428
HEIS
3 m2

1307
TRAPP
20 m2

1408
TRAPP
19 m2

1308
HOVEDTAVLE
22 m2

1306
EL
2 m2

1407
EL
2 m2

1510
EL
2 m2

1212
EL
2 m2

1433
GANG
35 m2

1409
GANG
37 m2

1406
GANG
27 m2

1526
VINDFANG
6 m2

1502
ENTRE
17 m2

1501
GANG
85 m2

1218
SLUSE
16 m2

1316
GANG
84 m2

1305
GANG
4 m2

1326
GANG
18 m2

1201
VINDFANG
15 m2

1222
SAMLINGSARENA
325 m2

1321
BOD / LADING
9 m2

1107
HELSE
10 m2

1106
HELSE
15 m2

1108
VENTE
14 m2

1105
HVILE / LEGE
10 m2

1104
ADMINISTRASJON
42 m2

1102
SAMTALE
12 m2

1103
ARKIV / PRINT
8 m2

1101
RESEPSJON
17 m2

1116
WC
5 m2

1114
HCWC
5 m2

1113
HCWC
6 m2

1112
VAKTMESTER
8 m2

1109
GANG / TRAPP
52 m2

1110
HEIS
5 m2

1111
GANG
43 m21115

EL
1 m2

1524
HEIS
4 m2

1427
BOD / LADING
10 m2

1207
TRAPP
A : 8 m2

1414
VVS
1 m2

1202
ENTRE
113 m2

1527
ENTRE VEST
63 m2

MIKSEBORD

HEV / SENK
KJØKKENØY
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LEDELINJE UU
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1205
RENHOLD
21 m2

1204
LAGER
8 m2

1203
VARMESENTRAL
56 m2

BJM AM
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2423
GRUPPEROM
9 m2

2424
GRUPPEROM
9 m2

2433
TORG 4
66 m2

2432
MULTIROM
65 m2

2401
MULTIROM
65 m2

2403
KLASSEROM
60 m2

2404
KLASSEROM
60 m2

2435
KLASSEROM
58 m2

2436
KLASSEROM
58 m2

2431
GARDEROBE
61 m2

2426
GARDEROBE
60 m2

2427
HCWC
5 m2

2430
WC
2 m2

2413
WC
2 m2

2415
WC
2 m2

2416
WC
2 m2

2419
WC
2 m2

2418
WC
2 m2

2417
WC
2 m2

2326
WC
5 m22329

WC
3 m2

2330
GARDEROBE
54 m2

2325
GARDEROBE
53 m2

2309
WC
2 m2

2310
WC
2 m2

2311
WC
3 m2

2313
WC
3 m2

2314
WC
2 m2

2315
WC
2 m2

2422
TEMAKROK
15 m2

2421
GRUPPEROM
8 m2

2425
GRUPPEROM
10 m2

2324
GRUPPEROM
8 m2

2322
GRUPPEROM
8 m2

2321
GRUPPEROM
11 m2

2320
GRUPPEROM
11 m2

2318
GRUPPEROM
15 m2

2317
GRUPPEROM
14 m2

2304
KLASSEROM
58 m2

2303
KLASSEROM
58 m2

2333
KLASSEROM
58 m2

2334
KLASSEROM
58 m2

2301
MULTIROM
65 m2

2331
MULTIROM
65 m2

2302
TORG 6
62 m2

2402
TORG 3
66 m2

2420
AMFI
41 m2

2332
TORG 7
62 m2

2319
GANG
30 m2

2305
GANG
28 m2

2409
GANG
52 m2

2434
GANG
53 m2

2518
GANG
53 m2

2501
GANG
15 m2

2502
TRAPP
25 m2

2505
TRIBUNE
178 m2

2428
GROVGARD . 3 / 4
14 m2

2429
HEIS
3 m2

2412
TRAPP
11 m2

2307
TRAPP
10 m2

2408
SFO - BASE
63 m2

2407
LEKEKROK
8 m2

2406
LAGER
9 m2

2405
KONTOR
13 m2

2437
VELKOMSTKLASSE
38 m2

2410
EL
2 m2

2306
EL
2 m2

2323
SJAKT
5 m2

2204
SJAKT
1 m2

2414
SJAKT
5 m2

2507
EL
2 m2

2208
EL
2 m2

2312
BK
4 m2

2327
GROVGARD . 6 / 7
14 m22328

HEIS
3 m2

2515
WC
8 m2

2514
WC
6 m2

2508
LAGER STOLER
30 m2

2504
TRIMROM
20 m2

2506
TEKNISK ROM
51 m2

2203
TEKNISK ROM
44 m2

2335
SJAKT
0 m2

2201
GALLERI
278 m2

2336
BIBLIOTEK
73 m2

2206
TEAMROM 1 - 4
47 m2

2209
TEAMROM 1 - 4
47 m2

2211
TEAMROM 1 - 4
47 m2

2213
TEAMROM 1 - 4 + VELKOMSTKLASSE
65 m2

2214
SAMTALE
7 m2

2210
SAMTALE
8 m2

2205
SAMTALE
5 m2

2212
MØTEROM
13 m2

2216
MØTEROM
18 m2

2207
PRINT / KOPI
10 m2

2215
LAGER
10 m2

2509
LAGER FAU
17 m2

2510
LAGER KORPS
18 m2

2513
BK
4 m2

2517
HEIS
4 m2

2516
IKT
10 m2

2512
HCWC
6 m2

2511
KIOSK
5 m2

2112
HCWC
4 m2

2111
HCWC
5 m2

2105
PERSONALROM
100 m2

2104
GARDEROBE
33 m2

2103
LAGER
7 m2

2102
HCWC
4 m2

2101
HCWC
4 m2

2109
IKT
11 m2

2110
BK
3 m2

2113
EL
1 m2

2106
SJAKT
2 m2

2114
TRAPP
19 m2

2107
GANG / TRAPP
49 m2

2108
HEIS
5 m2

2202
ØVRE AMFI
63 m2

2316
GANG
31 m2

2308
TRAPP
6 m2

2503
SLUSE
4 m2

2411
TRAPP
7 m2

SB WB
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1336-3   Arkiv: A20  

 

 

Uttalelse om utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn; 

Steinsfjorden Montessoriskole SA 

 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune fraråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten 

med ungdomstrinn. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Steinsfjorden Montessoriskole SA har søkt Utdanningsdirektoratet om utvidelse av 

virksomheten 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 er 

10.07.18. 

 

Saksutredning 

Steinsfjorden Montesssoriskole SA driver grunnskole på barnetrinnet (1. – 7. trinn) i Åsa i 

lokalene nedlagte Vegård skole holdt til. De har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den 

vil omfatte hele grunnskolen (1. – 10. trinn). 

Skolen er godkjent for 84 elever på barnetrinnet, men har inneværende skoleår 30 elever. 

 

Kommunestyret i Ringerike vedtok i en uttalelse tidligere i år at Ringerike kommune ikke 

hadde innvendinger til utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike 

Montessoriskole på Ask. 

 

De to montessoriskolene i Ringerike kommune er små med relativt få elever. Ringerike 

kommune ser det som positivt at de som har valgt montessoripedagogikk på barnerinnet, får 

fullføre grunnskolen ved en skole der denne pedagogikken blir brukt. 

 

På ungdomtrinnet stilles det store krav til fagkompetente lærere for å gi elevene det tilbudet de 

har krav på. Små enheter har få lærere og vil ha utfordringer med å ha kompetente 



- 

medarbeidere innenfor de ulike fagene i samsvar med kravene i opplæringsloven, friskoleloven 

og aktuelle forskrifter. 

 

Opprettelse av flere enheter og i denne saken flere ungdomstrinn, vil og påvirke andre kommunale 

tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT. 

 

Som vertskommune mener Ringerike kommune det er tilstrekkelig med ett slikt tilbud på 

ungdomstrinnet i kommunen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om en utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Steinsfjorden Montessoriskole 

SA ikke vil påvirke skolestrukturen i Ringerike kommune i særlig grad, fraråder rådmannen at 

det gis tillatelse til omsøkt utvidelse av faglige og pedagogiske grunner. 

 

 

 

Vedlegg: Anmodning om uttalelse til Utdanningsdirektoratet med vedlegg. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Anmodning om uttalelse - Steinsfjorden Montessoriskole SA - 

org.nr. 993 926 698 - søknad etter friskoleloven 

Steinsfjorden Montessoriskole SA søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår 
av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune.  
 
Skolen driver sin virksomhet på grunnlag av friskoleloven § 2-1 bokstav b) anerkjent 

pedagogisk retning (montessori). Skolen søker om å utvide tilbudet sitt med 
ungdomsskole (8. - 10. trinn), uten å øke antall godkjente elevplasser. Kopi av søknaden 
er vedlagt. 

Det søkes om: 
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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 (2006-
2007). 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 etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få 
negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha 
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, 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/endring av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at 
etableringen/endringen 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/endring 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/endring 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/endringen 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 

  

Sine Lund Solheim 
seniorrådgiver  
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Anmodning om uttalelse - Steinsfjorden Montessoriskole SA - 

org.nr. 993 926 698 - søknad etter friskoleloven 

Steinsfjorden Montessoriskole SA søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår 
av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune.  
 
Skolen driver sin virksomhet på grunnlag av friskoleloven § 2-1 bokstav b) anerkjent 

pedagogisk retning (montessori). Skolen søker om å utvide tilbudet sitt med 
ungdomsskole (8. - 10. trinn), uten å øke antall godkjente elevplasser. Kopi av søknaden 
er vedlagt. 

Det søkes om: 
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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 (2006-
2007). 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 etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få 
negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha 
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, 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/endring av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at 
etableringen/endringen 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/endring 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/endring 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/endringen 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 

  

Sine Lund Solheim 
seniorrådgiver  
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Redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og for behovet for 

det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

 

Steinsfjorden Montessoriskole startet opp høsten 2016 med elever fra 1.-7. trinn med 

godkjenning opp til 84 elever. Skolen har i dag 27 elever og det har kommet 

forespørsel fra foresatte og andre om vi kan tilby et ungdomsskoletilbud.  

Steinsfjorden Montessoriskole ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommune 

og har tilbud til hele regionen. Vi har et stort uteområde og god plass for utvidelse 

med to eksisterende skolebygninger på området.  I denne omgang søker vi om å 

utvide tilbudet med 8.-10. trinn innenfor eksisterende elevtall.  

På Ringerike finnes det i dag to montessoriskoler, men ikke noe ungdomsskoletilbud.  

Vi mener tiden er inne for å etablere et slikt tilbud, slik at elevene har mulighet til å 

fortsette på det pedagogiske tilbudet de har startet på. Fra før samarbeider vi med 

Åsatua naturbarnehage om å gi barna der mulighet for å bli kjent med 

montessoripedagogikken, og vi er enige om å utvide dette samarbeidet.  

Vi ønsker at elevene i Ringeriksregionen får muligheten til et pedagogisk alternativ på 

ungdomsskolenivå. Dette vil gi elever i regionen et fullstendig utdanningsløp innen 

montessoripedagogikken på grunnskolenivå. I Drammen har elevene mulighet til å 

fortsette på videregåendenivå ved Heltberg montessoriskole. 



Budsjett Steinsfjorden Skole SA Note Høst oppstartsår

Inntekter

Statstilskudd Barneskoleelever 1 2 339 880

Statstilskudd Ungdomsskoleelever 734 018

Matpenger 2 100 000

Sum inntekter 3 173 898

Lønnskostnader 3

Lønn rektor 325 000

Lønn pedagogisk leder

Lønn avdelingsledere 703 500

Lønn  lærere 495 250

Lønn Assistentlærer 153 950

Kontorpersonal 85 875

Vikartimer 15 000

Gruppelivs-/personalforsikring 8 000

Arbeidsgiveravgift 248 664

Pensjonskostnader 176 358

Sum lønnskostnader 2 211 597

Avskrivinger 4 0

Avskriving

Sum avskrivninger 0

Kostnader lokaler

Leie skolebygg 200 000

Leie andre lokaler 5

Renovasjon, vann og avløp og lignende 18 750

Lys, varme 45 000

Renhold 42 000

Andre kostnader lokaler 0
Sum kostnader lokaler 305 750

Verktøy, inventar m.m. 6

Kjøp inventar 75 000

Andre driftskostnader

Sum verktøy, inventar m.m. 75 000

Reparasjon og vedlikehold 7

Reparasjon og vedlikehold 100 000

Sum reparasjon og vedlikehold 100 000



Fremmed tjeneste

Honorar revisjon 20 000

Honorar regnskap 50 000

Sum fremmed tjeneste 70 000

Undervisningsmateriell 8 150 000

Sum undervisningsmateriell 150 000

Kontorkostnad, trykksak og lignende

Kontorrekvisita 15 000

Data/EDB-kostnad 30 000

Trykksak 10 000

Aviser, tidsskrifter, bøker 5 000

Møte, kurs, oppdatering o.l. 15 000

Annen kontorkostnad 9 0

Sum kontorkostnad, trykksak o.l. 75 000

Kostnad telefon, porto og lignende

Telefon 5 000

Porto 1 000

Bredbånd 15 000

Sum telefon, porto o.l. 21 000

Kostnad transportmidler 10 10 000

Sum kostnad transportmidler 10 000

Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.

Bilgodtgjørelse 3 000

Reisekostnad 2 500

Diettkostnad 2 000

Annen kostnadsgodtgjørelse 11

Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m. 7 500

Kostnader markedsføring

Markedsføringskostnad 25 000

Sum markedsføringskostnader 25 000

Kostnader forsikringspremie 12 10 000

Sum forsikringspremie 10 000



Andre kostnader 13

Frukt og lunsj 100 000

Diverse ukjent 10 000
Sum andre kostnader 110 000

Sum driftskostnader 3 170 847

Driftsresultat 3 051

Renteinntekter

Rentekostnader
Sum netto finansinntekter/-kostnader 0

RESULTAT 3 051

Note 1 - Beregning av statstilskuddet

Statstilskudd

Oppstart første høst Antall barn Tilskudd pr. barn

Opptil 40 31 150960

41-200 0 58990

Sum barn 31 Sum tilskudd 

1. Budsjettår Antall barn Tilskudd pr. barn

Vår første budsjettår

Opptil 40 31 150960

41-200 0 58990

Høst første budsjettår

Opptil 40 40 150960

41-200 0 58990

Sum barn 40 Sum tilskudd 

Fullt utbygd skole Antall barn Tilskudd pr. barn

Opptil 40 40 150960

41-200 23 58990

Sum barn 63 Sum tilskudd 

Note 2 - Matpenger Høst oppstart

Frukt og lunsj 500kr i måneden 100000

Note 3 - Lønnskostnader

Stilling  Høst oppstart

  Rektor  1

Pedagogisk leder

  Montessorilærer  3

  Lærer  2,5

  Assistent  1



  Kontorteknisk personale  0,5

8

Lønnskostnader - Årslønn ulike stillinger
Stilling   Årslønn  

Rektor  650000

Pedagogisk leder 618000
Montessorilærer  469000
Lærer  396200
Assistent  307900
Kontorteknisk personale  343500

Renholder 210000

Lønnsantakelser/begrunnelse): (hentet fra Utdanningsforbundets hjemmesider, ikke kontorteknisk personale)

Rektor: Full stilling med prosentvis undervisningsplikt etter skolestørrelse. Undervisningen er lagt inn som Montesorrilærer med rektorlønn.

Pedagogisk leder: Lektor med tilleggsutdanning

Montessorilærer: Adjunkt med tilleggsutdanning

Lærer: 6 års ansinitet

Assistent: Ufaglært 8 års ansiennitet

Kontorteknisk personale: Fagarbeider med 8 års ansiennitet

Pensjonskostnader satt til 10%

Note 4 - Avskrivinger

Kontantstrømprinsipp

Note 5 - Kostnader lokaler

Leiekostnader til eier av skolebygg er 1000kr per elev per måned

Renovasjon 10000

Vann 12500

Avløp 15000

37500

Renhold er beregnet på en 40 % renholdsstilling og 66% ved fullt utbygd skole

Note 6 - Verktøy, inventar m.m.

Bord, stoler, skap, planter, lærerpc, og annet varig inventar

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

Setter av større beløp etter som skolen får bedre økonomi for litt større vedlikehold og for å modernisere skolen

Note 8 - Undervisningsmateriell

Grunnleggende montessorimateriell

Ekstra montessorimateriell

Datautstyr til elever

Lærebøker

Bøker til bibliotek

Materiell kosthold og helse

Materiell sløyd

Materiell kunst og håndtverk

Materiell kroppsøving

Materiell musikk



Note 9 - Annen kontorkostnad

Ingen

Note 10 - Kostnad transportmidler

Diverse utflukter, f.eks til bading og utetimer som ikke legges til umiddelbar nærhet. 

Note 11 - Annen kostnadsgodtgjørelse

Ingen

Note 12 -Kostnader forsikringspremie

Skolebygg, Innbo og ekstra elevforsikring

Note 13 - Andre kostnader

Mat og frukt 500kr pr elev pr måned.

Diverse er satt av til uforutsette utgifter vi ikke kjenner.



1.  Budsjettår Fullt utbygd skole

5 359 080 7 395 170

1 712 708 3 425 415

230 000 420 000

7 301 788 11 240 585

650 000 650 000

618 000

1 407 000 1 876 000

1 386 700 1 584 800

307 900 769 750

171 750 343 500

40 000 60 000

22 500 35 000

553 192 823 729

392 335 584 205

4 931 377 7 344 984

0 0

0 0

540 000 1 008 000

37 500 37 500

100 000 100 000

84 000 138 600

50 000 100 000
811 500 1 384 100

200 000 250 000

200 000 250 000

300 000 550 000

300 000 550 000



25 000 30 000

120 000 150 000

145 000 180 000

300 000 500 000

300 000 500 000

15 000 20 000

30 000 50 000

15 000 15 000

10 000 10 000

100 000 200 000

0 0

170 000 295 000

10 000 12 000

2 500 5 000

30 000 30 000

42 500 47 000

30 000 50 000

30 000 50 000

6 000 12 000

5 000 10 000

2 500 5 000

13 500 27 000

50 000 50 000

50 000 50 000

25 000 35 000

25 000 35 000



230 000 420 000

50 000 100 000
280 000 520 000

7 298 877 11 233 084

2 910 7 501

0 0

2 910 7 501

Tilskudd barneskole Antall ung Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

4679760 9 163115 1468035

0 0 63665 0

2339880 9 734 018

Tilskudd barneskole Antall barn Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

4679760 9 163115 1468035

0 0 63665 0

6038400 12 163115 1957380

0 0 63665 0

5359080 12 1712708

Tilskudd barneskole Antall ung Tilskudd pr. barn Tilskudd Ungdomsskole

6038400 21 163115 3425415

1356770 0 63665 0

7395170 21 3 425 415

1. Budsjettår Fullt utbygd skole

230000 420000

1. Budsjettår Fullt utbygd skole

1 1

1

3 4

3,5 4

1 2,5



0,5 1

9 13,5

Lønnsantakelser/begrunnelse): (hentet fra Utdanningsforbundets hjemmesider, ikke kontorteknisk personale)

Rektor: Full stilling med prosentvis undervisningsplikt etter skolestørrelse. Undervisningen er lagt inn som Montesorrilærer med rektorlønn.

Setter av større beløp etter som skolen får bedre økonomi for litt større vedlikehold og for å modernisere skolen









Tilskudd Ungdomsskole

Tilskudd Ungdomsskole

Tilskudd Ungdomsskole



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Årsrapport for 2017

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Resultatregnskap
Note 2017 2016

Driftsinntekter
Foreldrebetaling 7, 8 227 450 103 100
Offentlig tilskudd/refusjon 5 4 006 028 1 699 525

Sum driftsinntekter 4 233 478 1 802 625

Driftskostnader
Varekostnad 107 203 284 173
Lønnskostnad 4, 8 3 185 643 1 042 653
Avskrivning 2 1 500 0
Annen driftskostnad 4 1 028 714 567 975

Sum driftskostnader 4 323 060 1 894 801

Driftsresultat -89 582 -92 176

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 2 865 382
Annen finanskostnad 570 1

Netto finansposter 2 295 381

Ordinært resultat før skattekostnad -87 287 -91 795

Årsresultat -87 287 -91 795

Overføringer og disponeringer

Overføringer annen egenkapital 6, 9 -87 287 -91 795



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Balanse pr. 31. desember
Note 2017 2016

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 2 63 400 0

Sum varige driftsmidler 63 400 0

Sum anleggsmidler 63 400 0

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 47 600 34 750
Andre fordringer 14 951 150 737

Sum fordringer 62 551 185 487

Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 1 074 197 421 777

Sum omløpsmidler 1 136 748 607 264

Sum eiendeler 1 200 148 607 264



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Balanse pr. 31. desember
Note 2017 2016

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 6 54 000 60 000

Sum innskutt egenkapital 54 000 60 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 -76 718 10 569

Sum opptjent egenkapital -76 718 10 569

Sum egenkapital -22 718 70 569

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 213 413 203 243
Skyldige offentlige avgifter 3 73 030 128 995
Annen kortsiktig gjeld 936 423 204 457

Sum kortsiktig gjeld 1 222 866 536 695

Sum gjeld 1 222 866 536 695

Sum egenkapital og gjeld 1 200 148 607 264

Åsa, .

Espen Hval Jardar Johnsrud Kjersti Sundeid Bergsrud
Styrets leder Styremedlem Styremedlem

Anne Mari W. Ottesen Ingrid Jansen Råd Robert Sandh olm
Styremedlem/rektor Ansattes representant Styremedle m

Inger Elin W. Tangen Sissel Røed Waaler
Styremedlem Styremedlem



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo vens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster so m forfaller til betaling innen ett år etter balanse dagen.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/lan gsiktig gjeld.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i ba lansen til pålydende etter fradrag for avsetning ti l
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordring ene.

Note 2 - Varige driftsmidler

Inventar,
utstyr m.v.

Tilgang kjøpte driftsmidler 64 900
Anskaffelseskost 31.12. 64 900

Akk.avskrivning 31.12. -1 500
Balanseført pr. 31.12. 63 400

Årets avskrivninger 1 500

Økonomisk levetid 3/5 år

Note 3 - Bankinnskudd

2017
Bundne skattetrekksmidler utgjør 97 273

Note 4 - Lønnskostnader og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2017 2016

Lønninger 2 661 781 926 591
Arbeidsgiveravgift 519 973 112 602
Andre ytelser 3 887 3 460

Sum 3 185 641 1 042 653



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Noter til regnskapet for 2017

Ytelser til ledende personer

Lønn
Andre

godtgjørelser
Daglig leder 435 471 13 046

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordni ng etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selsk apets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne l ov gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til selskapets styre.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2017 2016

Revisjon 20 900 3 600
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonorar et.

Note 5 - Statlige og kommunale tilskudd

2017 2016
Statstilskudd 3 494 251 1 497 360
Refusjon Spesialpedagogikk Ringerike Kommune 412 777 135 475
Refusjon Spesialpedagogikk Bærum Kommune 0 66 690

Sum 3 907 028 1 699 525

Note 6 - Egenkapital

Andelskapital Annen Sum
egenkapital

Egenkapital 01.01. 60 000 10 569 70 569
Årsresultat 0 -87 287 -87 287
Egenkapital 31.12. 60 000 -76 718 -16 718

Note 7 - Satser for foreldrebetaling m.v.

Foreldrebetaling 2017 2016
Pr barn pr måned 500 500

Note 8 - Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (Åsafri) hadde et underskudd på kr 1.625,- for 2017. Dette er inkludert i årsres ultatet
til Steinsfjorden Montessoriskole SA. Det er utarbe idet avdelingsregnskap for Åsafri i eget vedlegg ti l
årsregnskapet.



Steinsfjorden Montessoriskole SA

Noter til regnskapet for 2017

Note 9 - Usikkerhet om fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om f ortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetni ngen
er tilstede.

Det jobbes hele tiden med å få flere elever til sko len. Styret har fokus på å ha så lave kostnader som mulig
og å tilpasse kostnadene til inntektene.



Kommentar til utkast til årsrapport for 2017. 

 

Vedlagte er foreløpig regnskap for 2017, refusjon av spespedmidler for høsten 2017 er ikke tatt med i 

disse tallene. Resultatet vil derfor bedres noe. 

 



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 e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Tjyruhjellveien 4 

Postnummer: 3512 
Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 91562419 
E-post: rektor@steinsfjordenskole.no 
Nettside: http://www.steinsfjordenmontessoriskole.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. 

Skolen er godkjent for 84 elever fra 1.- 7. trinn, og vi har godkjente lokaler for dette antallet 
elever. Vi søker om å utvide tilbudet til å gjelde elever fra 1.-10. trinn, uten å øke det godkjente 
elevtallet.  

 

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:  

Skolen følger i dag Læreplan for Montessoriskoler og vi har sendt en slik bekreftelse ved 

oppstart av skolen høsten 2016  

Vedlegg  

1. bekreftelse.medlem.udir1.docx.html (lastet opp: 22.01.2018 11.41.15) 

 

 

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  

 

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 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

84 + 0 

Trinn 1 ✓  ✓  

Trinn 2 ✓  ✓  

Trinn 3 ✓  ✓  

Trinn 4 ✓  ✓  

Trinn 5 ✓  ✓  

Trinn 6 ✓  ✓  

Trinn 7 ✓  ✓  

Trinn 8 
 

✓  

Trinn 9 
 

✓  

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. Redgjørelse for søknad Uskole.docx (lastet opp: 24.01.2018 18.48.29) 

 

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 søknad ungdomsskole.xlsx (lastet opp: 24.01.2018 18.59.41) 
2. Utkast til årsrapport 2017 Steinsfjorden Montessoriskole SA.pdf (lastet opp: 24.01.2018 

19.20.35) 
3. komentar til årsraport.docx (lastet opp: 24.01.2018 19.25.18) 

 

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. 

 



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 e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Tjyruhjellveien 4 

Postnummer: 3512 
Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 91562419 
E-post: rektor@steinsfjordenskole.no 
Nettside: http://www.steinsfjordenmontessoriskole.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. 

Skolen er godkjent for 84 elever fra 1.- 7. trinn, og vi har godkjente lokaler for dette antallet 
elever. Vi søker om å utvide tilbudet til å gjelde elever fra 1.-10. trinn, uten å øke det godkjente 
elevtallet.  

 

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:  

Skolen følger i dag Læreplan for Montessoriskoler og vi har sendt en slik bekreftelse ved 

oppstart av skolen høsten 2016  

Vedlegg  

1. bekreftelse.medlem.udir1.docx.html (lastet opp: 22.01.2018 11.41.15) 

 

 

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  

 

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 

Trinn 

Gjeldende 

godkjenning 

Søkt 

utvidelse 

84 + 0 

Trinn 1 ✓  ✓  

Trinn 2 ✓  ✓  

Trinn 3 ✓  ✓  

Trinn 4 ✓  ✓  

Trinn 5 ✓  ✓  

Trinn 6 ✓  ✓  

Trinn 7 ✓  ✓  

Trinn 8 
 

✓  

Trinn 9 
 

✓  

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. Redgjørelse for søknad Uskole.docx (lastet opp: 24.01.2018 18.48.29) 

 

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 søknad ungdomsskole.xlsx (lastet opp: 24.01.2018 18.59.41) 
2. Utkast til årsrapport 2017 Steinsfjorden Montessoriskole SA.pdf (lastet opp: 24.01.2018 

19.20.35) 
3. komentar til årsraport.docx (lastet opp: 24.01.2018 19.25.18) 

 

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. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4444-19  Arkiv: A20  

 

Sak: 23/18 

 

Saksprotokoll - Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4444-18   Arkiv: A20  

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune vedtok sist i 2007 kommunal forskrift til ordensreglement for 

grunnskolene. Denne forskriften har vært en overbygning; - hver skole har hatt sitt lokale 

reglement i tillegg. 

Etter en vurdering av eksisterende ordensreglement, avgjorde kommunalsjef for oppvekst og 

kultur at reglementet skulle fornyes eller lages på nytt. Arbeidsgruppe under ledelse av 

kommuneadvokat Rune Erstad ble nedsatt. Arbeidet startet i november 2017.  

Arbeidsgruppas forslag til ny forskrift til ordensreglement var ferdig til å bli sendt ut på 

høring medio februar 2018, med høringsfrist 20.04.18. 

 

Det kom 9 høringsuttalelser. 

I forslag til kommunal forskrift om ordensreglement fir grunnskolene i Ringerike er flere av 

høringsuttalelsene hensyntatt. 

 

Beskrivelse av saken 

Det kom uttalelser fra: 

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole, Tyristrand skole, Vang skole, Ullerål skole, 

Kirkeskolen, Hønefoss skole, Eikli skole, Sokna skole og fra Utdanningsforbundet på 

Ringerike. Flere av uttalelsene dreide seg om utvendig kontroll. Ansatte ved en skole har ikke 

lov til å undersøke, lete etter gjenstander, i en elevs skolesekk lommer eller klær; dette er 

utvendig kontroll. 

  



- 

Utdanningsforbundet stiller spørsmål vedrørende utvendig kontroll, og påpeker at prinsippene 

i Opplæringsloven må følges ved bortvisning. 

 

Den nedsatte arbeidsgruppa har vurdert høringsuttalelsene, og tatt hensyn til flere av 

innspillene i forslag til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Ringerike kommune 

som behandles politisk i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Ordensreglene skal ha status som en kommunal forskrift, fra opplæringsloven § 9A-10 

Ordensreglement: 

 Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eksisterende kommunale forskrift om ordensreglement for grunnskolene ble vedtatt i 2007. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er bra at kommunens nå får en oppdatert forskrift om ordensreglement for grunnskolene. 

Den enkelte skole forventes å supplere den overordnede kommunale forskriften med lokale 

bestemmelser. 

 

Vedlegg 
Forslag til kommunal forskrift om ordensreglement 

Gjeldende ordensreglement fra 2007 

Høringsbrev  

Høringsutkast forskrift om ordensreglement 

Trivsel i Ringeriksskolen 

Høringsuttalelse Eikli skole 

Høringsuttalelse Hønefoss skole 

Høringsuttalelse Hov ungdomsskole 

Høringsuttalelse Kirkeskolen 

Høringsuttalelse Sokna skole 

Høringsuttalelse Tyristrand skole 

Høringsuttalelse Ullerål skole 

Høringsuttalelse Vang skole 

Høringsuttalelse Utdanningsforbundet 

Kontrakt Chrome book– barnetrinnet 

Kontrakt Chrome book– ungdomstrinnet 

Avtale om bruk av internett---- 

Permisjonsreglement for grunnskolene i Ringerike 

Skolefravær – rutiner 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.18 

 

 Tore Isaksen 

 

 Rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



      
 
 

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Ringerike kommune 

 

Kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolene Ringerike kommune er gitt med hjemmel i 
opplæringsloven § 9 a-10.  

Ordensreglementet gjelder for grunnskolen i Ringerike kommune. Ordensreglementet gjelder for alle 

aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted, herunder utflukter, studieturer, leirskole m.m. Reglementet 
gjelder også i skolens digitale rom og på skoleveien. 

 

1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot 
Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt 

Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning 

Seksuell trakassering 

Rasistiske utsagn og handlinger 
 

2. Nettvett 

All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 
nettvettsregler. 

 

3. Kniv eller våpen 
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt blant 

medelever og andre. 

Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre 

beslaglagte gjenstander overleveres elevens foreldre/foresatte etter skoletid. 
 

4. Tobakk, snus og rusmidler 

Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, e-sigaretter, alkohol, snus, narkotika, 
dopingpreparater, eller andre rusmidler. 

Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol overlates til 

elevens foreldre/foresatte. Ulovlige rusmidler overleveres til politiet.  

 

5. Utvendig kontroll 

Ved mistanke om overtredelse av forbudene i pkt. 3 og pkt. 4 kan skolens ledelse be eleven og dennes 

foreldre/foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevenes eiendeler som befinner seg på 
skolen område. Dette kan være sekker, bagger, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene 

eller lignende. Om mulig, skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved en eventuell 

kontroll 
 

6. Bistand fra politiet 

Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 

undersøkelser, dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold. Elevens foreldre/foresatte skal så 
vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Skolen gir skriftlig melding til 

eleven og foreldre/foresatte om at det er søkt bistand fra politiet.   

 

7. Erstatning ved skade eller hærverk 

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 

erstatningskrav på inntil kr. 5 000,- for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 
ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2. 

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke ansvar 

for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen. 



 

8. Brudd på ordensreglene - sanksjoner 

Brudd på ordensreglene kan medføre: 
a) Muntlig irettesettelse 

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte 

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte 
d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes av 

foreldre/foresatte 

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for én 

opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer 
f) Gjensitting 

g) Klassebytte 

h) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  
i) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  

 

 
En elev som mobber eller på annen måte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 

annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det, jf opplæringsloven §8-1. Flytting av en 

elev til en annen skole, eller klassebytte vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

 

9. Elevens rett til å forklare seg 

Læreren skal alltid si ifra når en elev får en sanksjon. Dersom eleven har fått en sanksjon som han/hun 

er uenig i, er det viktig at læreren snakker med eleven om det. Hvis eleven ikke er enig med læreren, 
kan eleven og foreldre/foresatte be om et møte med rektor for å drøfte saken. 

Før alvorlige sanksjoner iverksettes, har eleven rett til å forklare seg muntlig overfor den som skal 

fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en annen person.  

 
 

10. Bortvisning 

Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 
elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 

klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 
om bortvisning, skal en ha vurdert andre tiltak. 

Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for resten 

av dagen. 

En beslutning om å bortvise en elev for en hel dag eller flere dager, skal gjøres i form av et 
enkeltvedtak.  

 

11. Fravær 
Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende 

fraværsreglement. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  

 

12. Skolens aktiviteter 

Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer.  

 

13. Nødverge 
Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 

stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 

eller andre. 
Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 

være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 

eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 

sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 
tiltak og om årsaka til de i elevmappen. 



 

14. Særskilte regler for den enkelte skole 

Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 
Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 

Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene. 

 

15. Saksbehandling 

Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven § 9A-10, og 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kapittel III-VI ved enkeltvedtak. 

Ved avgjørelser skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 
a) Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et 

grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. 

b) Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg overfor 
den/de som skal fatte vedtak. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. 

Vedtaket skal begrunnes. 

c) Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre 
særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men skal gis skriftlig ved 

enkeltvedtak og eventuelt andre avgjørelser av særlig betydning. 

d) Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelse som skolen har fattet. 

Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved 
mindre alvorlige overtredelser skal informasjon gis ved neste foreldresamtale.  

 

16. Klageadgang  
Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 

mer og skolebytte. 

- Klagen må være skriftlig og begrunnet 

- Klagens sendes til rektor 

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt 

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette 

- Klageinstans er fylkesmannen 

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket 
 

Vedlegg: 

1. Trivsel i Ringeriksskolen 

2. Ringerike kommunes utlånsavtale og nettvettsregler. 

3. Kommunens fraværsreglement 

4. Kommunens permisjonsreglement 
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
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FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I RINGERIKE 

KOMMUNE.  

 

I Innledning  

 

§ 1. Hjemmel  

 

Med hjemmel i opplæringsloven § 2-9 Ordensreglement og liknande vedtas ordensregler for 

skolene i Ringerike kommune 

 

§ 2 Formål  

Ringeriksskolen har følgende visjon: 

”Alle barn og voksne i Ringeriksskolen skal oppleve trygghet og gleden av å lykkes. Skolen 

skal ha fokus på optimalt læringsutbytte for den enkelte elev.” 

 

Ordensreglementet for skolene i kommunen er et virkemiddel i arbeidet med å virkeliggjøre 

visjonen, og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får 

muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for 

elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et 

godt skolesamfunn for alle.  

 

§ 3 Virkeområde  

 

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot 

elever som bryter reglementet og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles. 

Den enkelte skoles samarbeidsutvalg delegeres myndighet til å fastsette ordensreglement 

tilpasset egen skole. Reglementet skal  inneholde felleselementene som gjelder for alle 

grunnskolene i kommunen med lokale tillegg. 

 

Regler og sanksjoner som fremgår av opplæringsloven og forskrift til denne er som hovedregel 

ikke gjentatt i ordensreglementet. Skolene plikter å informere foresatte og elever om disse 

reglene. 

 

På skolen 

Skolene har ansvar for elevene på skolens område. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, 

fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, 

for eksempel i prosjekter, ekskursjoner/turer og uteskole. Dette innebærer at 

ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene.  



 

 

I skolefritidsordningen 

Reglementet gjelder også i skolefritidsordningen. 

 

På skoleveien 

Ordensreglementet for den enkelte grunnskole skal også gjelde på skolevei så langt den enkelte 

skole gjøres kjent med ureglementerte forhold.  

 

II Regler og sanksjoner  

 

§ 4 Generell oppførsel  

 

Skolene i Ringerike skal gi elevene de beste muligheter for læring og utviking. Det er derfor 

viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Alle skoler i Ringerike skal ha 

ordensregler der det framgår at:  

 

 alle skal vise hensyn og respekt for hverandre i så vel læringssituasjoner som i pauser 

 rasisme, mobbing, vold, seksuell trakassering eller sjikane på grunn av livssyn skal ikke 

forekomme. 

 alle skal møte presis til timer og avtaler og ikke motarbeide positivt lærings-og 

arbeidsmiljø 

 alle skal bidra til at skolens område er rent og ryddig. 

 alle skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, stelle pent med skolebøker og annet 

undervisningsmateriell 

 besittelse og av og bruk av rusmidler er forbudt. 

 bruk av tobakk er forbudt. 

 det ikke er tillatt å ha med våpen, kniver eller andre farlige gjenstander  

 

Skolene ved SU kan supplere med regler etter behov. Det kan være regler om: 

 

 Fusk og forsøk på fusk. 

 Fravær 

o Her kan det være regler for hva som regnes som gyldig/ugyldig fravær 

 Bruk av internett, mobiltelefoner og annet elektronisk/digitalt utstyr 

 Avgrensning av ferdsel – skoleområdet 

 Andre lokale regler 

 

§ 5 Ordensregulerende tiltak  

Det skal bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Ved brudd på regler som 

følger av de lokale ordensreglement som SU  fastsetter, gjelder det samme.  

De ordensregulerende tiltakene skal stå i rimelig forhold til regelbruddene. Dette gjelder både 

for tiltak i felles ordensreglementet for skolene i Ringerike og for de lokale 

ordensreglementene.  

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er ikke tillatt. Forbudet mot krenkende 

behandling betyr at lærerne ikke kan refse elevene på en nedverdigende måte, ved for eksempel 

å henge ut eller latterliggjøre elevene.  

Det er bare den eller de elevene som har gjort seg skyldig i reglementsbrudd som kan refses. 

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.  



 

Alle tiltak skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må 

reagere på dette. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.  

 

Tiltak som kan benyttes:  

 Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer; fra rektor 

 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 

 Oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler 

 Beslag av ulovlige gjenstander, gjenstander som er ulovlige i Norge overlevers politiet 

 Erstatningsansvar, jfr. skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. 

 Bortvising etter reglene i opplæringsloven  § 2-10. enkeltvedtak 

 Politianmeldelse av straffbare forhold 

 Nedsatt karakter orden/atferd på ungdomstrinne forskrift til Opplæringsloven § 3-7. 

 

Andre ordensregulerende tiltak som kan anvendes etter behandling i SU: 

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid  

 Etter gjentatte advarsler, bortvisning fra timen og overføring til annet tilsyn/annen 

aktivitet. Bortvisning fra resten av skoledagen til annet tilsyn/aktivitet. 

 Midlertidig eller permanent klasse- gruppebytte 

 Slike bytter kan også være pedagogisk begrunnet – enkeltvedtak ? 

 Bytte av skole 

 Først etter grundig forarbeid og involvering av alle parter – enkeltvedtak. 

  

III Saksbehandling  

 

§5 Generelt  

Alle avgjørelsen skal begrunnes og hjemles i ordensreglementet og/eller opplæringsloven. 

Saksbehandlingen følger reglene i opplæringsloven §§ 2-9, 4. ledd og  2-10, 2. ledd samt 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III - kap. VI ved enkeltvedtak.  

 

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:  

 

Skolen plikter å påse at saken er godt opplyst, og avgjørelsen treffes på et grunnlag som er 

forsvarlig etter sakens art og karakter.  

Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til 

å uttale seg før avgjørelsen treffes.  

I alvorlige saker skal mindreåriges foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, 

men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.  

  

IV Ikrafttredelse 

 

§6 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra vedtak er fattet. 

Som det framgår av §3 kan SU ved den enkelte skole fastsatte lokalt ordensreglement og 

bestemmer da selv virkningstidspunkt.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Administrasjon 
 

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

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

 

 

Samarbeidsutvalgene ved kommunens grunnskoler, kommunalsjef Ågotnes, 

Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, DELTA og Fagforbundet.  

   

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/4444-6 5143/18 A20  22.02.18 

 

Høringsbrev kommunalt ordensreglement for grunnskolene 

 

Nedsatt arbeidsgruppe sender nå ut forslag til kommunalt ordensreglement for grunnskolene i 

kommunen. Arbeidsgruppa har bestått av: Rune Erstad, Astrid Hjeldnes, Linn S. Forbord, 

Kjersti Søberg, Torkjell Dahl, Nils Olsen og Geir Svingheim. 

Samarbeidsutvalgene, Skolenes Landsforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og DELTA 

er høringsinstanser. Da har både organisasjonene elever, foreldre og ansatte muligheter til å 

uttale seg. 

 

Høringsfrist er satt til: 20. april 2018. Uttalelser sendes fortrinnsvis på mail til undertegnede. 

Kommunalt ordensreglement blir egen sak på rektormøtet 22.03.18. 

 

Ordensreglementet blir etter vedtak i kommunestyret en kommunal forskrift. Det legges opp til 

politisk behandling i mai eller juni slik at reglementet får virkningsdato 01.08.18. 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Åge Svarstad, 

Rune Erstad, 

Astrid Hjeldnes, 

Torkjell Dahl, 

 

Vedlegg: 

Forslag til nytt ordensreglement 

Permisjonsreglement for grunnskolen i Ringerike kommune 

Trivsel i Ringeriksskolen 

Kommunens utlånsavtaler (barnetrinn og ungdomstrinn) chromebook-maskiner 

Avtale for bruk av internett - nettvettregler 

 



Ordensreglement 

 

Ordensreglementet gjelder på skolen, i skoletiden, på skoleveien, på SFO og ved alle arrangementer i 

regi av skolen. 

 

1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot 

Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt 

Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning 

Seksuell trakassering 

Rasistiske utsagn og handlinger 

 

2. Nettvett 

All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 

nettvettsregler. 

 

3. Kniv eller våpen 

Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt for og blant 

medelever og andre. 

 

4. Tobakk, snus og rusmidler 

Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika, 

dopingpreparater, eller andre rusmidler. 

 

5. Utvendig kontroll 

Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll av elevenes 

eiendeler som befinner seg på skolen område. For eksempel sekker, bagger, samt 

oppbevaringssteder som disponeres av elevene, for eksempel garderobeskap, bokskap eller lignende. 

 

6. Bistand fra politiet 

Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 

undersøkelser. Skolen gir melding til eleven og foresatte etter bistand fra politiet.   

 

 

 



7. Skade eller hærverk 

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 

erstatningskrav på inntil kr. 5000 for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 

ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2. 

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke 

ansvar for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen. 

 

8. Brudd på ordensreglene 

Brudd på ordensreglene kan medføre: 

a) Muntlig irettesettelse 

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte 

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte 

d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes 

av foreldre/foresatte 

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for en 

opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer 

f) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  

g) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  

 

Ulovlige gjenstander overleveres politiet 

Ulovlige rusmidler overleveres politiet 

En elev som mobber eller på annen mæte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 

annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det. 

 

9. Bortvisning 

Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 

elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 

klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 

om bortvisning, skal en ha vurdert å andre tiltak. 

Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for 

resten av dagen. 

 

10. Fravær 

Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende rutiner for 

skolefravær/skolevegring. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  

 

 



11. Skolens aktiviteter 

Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller 

utelukke elever fra slike arrangementer. 

 

12. Nødverge 

Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 

stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 

eller andre. 

Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 

være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 

eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 

sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 

tiltak og om årsaka til de i elevmappen. 

 

13. Særskilte regler for den enkelte skole 

Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 

Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 

Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene. 

 

14. Klageadgang  

Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 

mer. 

- Klagen må være skriftlig og begrunnet 

- Klagens sendes til rektor 

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt 

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette 

- Klageinstans er fylkesmannen 

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket 

 

Kommunale forskrifter for ordensreglement for Ringerike kommune er vedtatt av kommunestyret 

den …………… 2018 

 

Vedlegg: 

1. Trivsel i Ringeriksskolen 

2. Ringerike kommunes utlånsavtale og nettvettsregler. 

3. Kommunens permisjonsreglement 
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1 Innledning

Elevene i Ringeriks skolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskrim inering, vold, rasisme eller utestenging på
skolen , i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages , skal det reageres
umiddelbart og iverksettes tiltak.

Denne planen er et hjelpemiddel for skolene og de foresatte i ar beidet i tråd med
Opplærings loven § 9A og Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler § 12.
Opplæringsloven Kapittel 9A o mhandler elevenes skolemiljø:

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»

M ed trygt og godt skolemiljø menes både de fysiske og de mellommenneskelige forholdene på
skolen. Miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosial
tilhøri ghet. D en enkelte elevs subjektive opplevelse er utgangspunktet for skolens hå ndtering av
opplæringsloven § 9A , « Elevane sitt skolemiljø » .

I denne planen legger Ringerike kommune vekt på at :
o skolen, elevene og foresatte samarbeider aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere

krenkelser som mobbing , vold, diskriminering og trakassering
o alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt til å følge med på om elevene har et trygt og

godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering dersom det er mulig

o tydelig ledelse og gode systemer er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere
krenkelser

o lokale tiltak og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

1.1 Innhold og d efinisjoner
Planen inneholder :

• for ebyggings tiltak som reduserer risikoen f or krenkende ord og handlinger
• rutiner for å avdekke om elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger
• t iltak og rutiner i volds - og mobbesaker
• beskrivelse av informasjons og aktivitetsplikten
• skolens systematisk e arbeid for å sikre godt psykososialt læringsmiljø

Her er definisjon tatt fra merknader fra Prop.57 L (2016 - 2017) til §9 A - 3 :
Krenkelser kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, men også
mer indirekte krenkelser som utest enging, isolering og baksnakking.
Mobbing, vold, diskriminering og trakassering er tatt inn som eksempler på krenkelser
som elever kan utsettes for, og som skolen har nulltoleranse mot.

Nærmere definisjon og beskrivelse av mobbing ligger på Utdanningsdire ktoratet :
https://www.udir.no/nullmobbing/
Digital mobbing: Mobbing og plaging i sosiale medier og på nettet er like alvorlig som
når det skjer andre steder. At mange kan se det som publiseres, kan gjøre d et ekstra tøft.
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2 Forebygging
«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og

trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i me dhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret
for at dette blir gjort.»
(Oppl.l. 9 A - 3)
Ringerike kommunes handlingsplan «Sammen skaper vi Ringeriksskolen - utviklingsmål 2017 -
2021» har følgende mål for læringsmiljøet: Alle elever opplever et raust og støttende
læringsmiljø. Elevene opplever tilhørighet og inkludering, elevene opplever et læringsmiljø uten
krenkelser og mobbing og elevene op plever samarbeid og samhandling.

Sko lene og d e ansatte i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for
krenkende ord og handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet
på disse områdene :
Ledelse og organisering :
God ledelse og organi sasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet
foregår systematisk og kontinuerlig. Det er fokus på :

god klasseledelse med nulltoleranse mot mobbing som skaper et inkluderende miljø og
lærings fellesskap
k lare regler og konsekvense r ( Kommunens ordensreglement)
årlig trivselsundersøkelse (Elevundersøkelse n og Spekter fra 5. trinn legges inn i
k lassetrivsel.no
gode inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker vester), har ansvar
for definerte områder og ser til at elevene har det trygt og trivelig. Inspeksjonsrutinene
gjennomgås ved skolestart hvert år.
leder har ansvar for at ordensreglement evalueres årlig i skolens SU

Relasjoner :
Positive relasjoner mellom elev ene og mellom elev og lærer har betydning for eleve ns læring,
adferd og opplevelse av læringssituasjonen :

k lasseregler drøftes og utarbeides
m obbing og lær ingsmiljø er tema i klassen e
elevens trivsel er et tema i elevsamtalene
f adderordning for elever i småskolen
e levrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljø et ( Oppl.l.§9 A - 8 )

S amarbeid hjem - skole :
F oreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for mobbing , noe
som virker forebyggende :

s kolen har informasjonsplikt, og informerer om aktivitetsplikten, den skjerpede aktivitetsplikten
og muligheten til å melde en sak til Fylkesmannen
s kolen gir g od informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan for overganger)
s kole ns planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte gruppe/klasse er tema
på foreldremøte
e leve ne s tr i v sel er tema på foreldresamtalene
d et er lav terske l for kontakt mell om foresatte og skole
s kolen gir de foresatte anledning til å delta akti v t o g å skape et po s itivt mil j ø i klassen og på
skolen , for eks empel vennegrupper.

Konkretisering og e gne program for forebygging :
s kolene konkretiserer hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet (se eks i Vedlegg
7.1 )
s kolene benytter det forebygge nde programme t « Mitt valg» på barnetrinnet. Skolene k an
og så ha « T rivselsledere» o.l .
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3 Avdekking og meldeplikt

R ingeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme og andre
former for krenkende ord og handlinger . Sentrale beg reper er « varsle , undersøke og gripe inn » :

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering
dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal
skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna
tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei
undersøking viser at ein e lev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal
vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå
a) kva problem tiltaka skal løyse
b) kva tiltak skolen har planlagt
c) når tiltaka skal gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal dokumentere kva som blir g jort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til
femte ledd.» §9 A - 4 .

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som
ar beider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og
trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren.
Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varsla st
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak
etter § 9 A - 4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. §9 A - 5

Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
plikt til å følge med
plikt til å gripe inn
plikt til å varsle rektor
plikt til å gjøre undersøkelser raskt
plikt til å sette i gang egnede tiltak

Oppfylles ikke aktivitetsplikten i henhold til §9A - 4 første og andre ledd, og §9A - 5 kan den
enkelte medarbeider straffes med bøter eller fengsel opp til 3 måneder. (Oppl.l. § 9A - 13 )

Skolen har en handlingsplikt når elever sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Da må skolen
in nen en uke (5 arbeidsdager) lage en skriftlig aktivitetsplan (Se skjema 7.4). Den skal inneholde
følgende momenter:

a) En beskrivelse av hvilket problem tiltakene skal løse
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b) Hvilke tiltak som skal settes inn.
c) Når tiltakene skal gjennomføres
d) Hvem som har ansv ar for å gjennomføre tiltakene
e) Når tiltakene skal evalueres.

Aktivitetsplanen skrives under av de involverte om hvilke tiltak som er iverksatt , og når eleven har
et trygt og godt skolemiljø.

F o r å avdekke mo bbing og annen krenkende adferd har hver skol e :
årlig trivsels undersøkelse tilpasset alderstrinnet ( Elevundersøkelsen 7. og 10. tr inn, egne
undersøkelser på andre trinn , behandles i bl.a. Skolemiljøutvalget ) ,
fokus på elevens trivsel og om eleven er utsatt for krenkende adferd i elev - og
foreldresamt aler
gode vakt - og tilsynsordninger som kan avdekke om krenkende adferd forekommer
gode rutiner for å melde fra til rektor ved krenkende ord og handlinge r gjennom
kommunenes kvalitetssystem - avviksmeldinger
fokus på digital mobbing og arbeid med digital dømmekraft

For å avdekke mobbing og krenkende adferd er det viktig at de f oresatte:
gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget
(se meldeskjema i 7.3)
følger opp klassemiljøet som foresatte. F oreldre kontakte ne har et spesielt ansva r

Mel dinger om mobbing og krenkende adferd fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor .
Dersom det ikke blir iverksatt tiltak av skolen innen en uke (5 virkedager), kan foresatte ta direkte
kontakt med Fylkesmannen. Fylkesman nen saksbehandler etter forvaltningsloven, og gir vedtak
om hva skolen skal gjøre.

For nærmere informasjon se informasjon fra Utdanningsdirektoratet. ( https://www.udir.no/laring -
og - trivsel/skolemiljo/informasjon - til - foreldre/ )



Ringerike kommune Trivsel i Ringeriksskolen 2017

7

4 PROSEDYRE R VED KREN KELSER

Opplæringsloven (§9 A - 4 ) tydeliggjør skolen og den enkeltes ansatte sitt ansvar til å undersøke,
varsle og gripe inn overfor mobbing , utestengelse, krenkende ordbruk, diskriminering, vo ld og
rasisme .
Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistan ke om eller kjennskap til at en elev ikke har
et trygt og godt skolemiljø . Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold
skal besvares og utløse en aktivitetsplan . Den må foreligge innen fem arbeids d ager.
Under følger prosedyrer for håndtering av mobbing og krenkende ord og handlinger. De brukes
o m en elev blir plaget av med elever eller voksne på skolen . Rektor vurderer formen på
oppfølging av hvert punkt.

Hva gjøres : Ansvar :
1. Henvendelse mottas

Ansatte melder hendelser gjennom a vvikssystemet.
Henvendelser fra elever eller foreldre/ foresatte registreres
skrift lig og meldes rektor via: « Avviksmelding skolemiljø» som
ligger på kommunens hjemmeside (se vedlegg 7.3) . Den som
mottar meldingen registrerer det i avvikssystemet.
Situasjo ne n kartlegges

Alle /
k ontaktlærer

2. Informasjon og planlegging
Det videre arbeidet planlegges , og det lages en aktivitetsplan
(se pkt 6)
Det vurderes i samarbeid med foresatte om eksterne skal
trekkes inn ( Helsetjenesten, Fagteam, PPT, barnevern, politi )

Rektor/
k ontaktlærer

3. Samtale med den som blir mobbet /utsatt for krenkende
adferd

Eleven får vite at skolen bryr seg og at han/hun skal få hjelp og
støtte og at mobbingen /adferden skal opphøre
Eleven informeres om videre saksgang

Rektor/
kontaktlærer

4. Samt ale med den/de som mobber /utøver krenkende adferd
Enkeltvis samtale med den/de som mobber
Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at mobbing
ikke aksep teres, og må stoppe umiddelbart
Det vises til ordensreglement for mulige sanksjoner
Det invitere s til samarb eid for å få slutt på adferden
Det gjøres avtaler om oppfølging

Rektor/
k ontaktlærer

5. Fore ldre informeres
Samtale med foresatte både til den som blir mobbet /krenket og
mob ber(e) /krenker

Rektor/
Kontaktlærer

6. Aktivitetsplan skrives
Det lages en aktivitets plan over hvilke tiltak som settes i verk
(vedlegg 7.4) .
Den inneholder tiltak, og forpliktelse til å følge opp

Rektor

7. Oppfølging
De ansatte informeres rutinemessig
Saken følges opp til mobbingen /adferden har opphørt ,
forbedringspunkt i avtale n er oppfylt og forholdene er stabile

Rektor/
k ontaktlærer

8. Dokumentasjon
Logg og arbeidsdokumenter lagres i mappe på skolen.
Utskrift av behandlet avvik og aktivitets plan legges i
elevmappen på ESA når saken er avsluttet. (Arkivverdige
dokumenter)

Re ktor
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5 PROSEDYRE R VED VOLD /TRU SLER

Under følger prosedyrer for håndtering av vold /trusler . Alvorlighetsgraden av vold og trusler vil
variere. Rektor vurderer derfor form en på oppfølging av hvert punkt.

Hva gjøres : Ansvar :
1. Situasjonen stabiliseres

Volden stopp es
Andre voksne, evt . politi, tilkalles om nødvendig
Andre elever blir om nødvendig fjernet fra området
Rektor, avdelingsleder varsles og overtar ansvaret

Alle/
k ontaktlærer

2. Oppfølging av den som blir utsatt for vold
Den som blir utsatt for vold blir t att vare på
Legesjekk/behandling ved behov
De foresatte underrettes
Samtale med markering av ivaretagelse og trygge forhold
Forn ærmede / pårørende kan kontakte, samtale med, og evt.
anmelde ett forhold til politiet . Det informeres om dette .

Kontaktlærer/
rektor
Fornærmede/
foresatte eller
rektor/rådmann

Oppfølging av den som utøver vold
Samtale med elev og evt. andre som er viktig for saken.
Forhold omkring voldsepisoden klargjøres
De foresatte informeres
Reaksjonsplan/oppfølgingsplan utarbeides
Samarbei d med PPT, barnevern, fagteam vurderes
Bekymringssamtale hos politiet vurderes , kan være til god
hjelp i det videre arbeid
Melde fra til forebyggende enhet hos politiet og eventuelt
d røfte i fagteam
Voldshendelser drøftes med politi og kan anmeldes
Reaksjo ner i tråd med kommunens ordensreglement
Enkeltvedtak vurderes, varsles og utformes
Ved gjentakelse velges en sterkere reaksjonsform

Rektor/
k ontaktlærer

Rektor/kontakt -
lærer evt. eksterne
veileder
Rektor

Rektor

Rektor

3. Annet arbeid
Stemningen i skolem iljøet roes ned, slik at rykteflommen
begrenses. Evt. lik info til alle klasser
Dokumentasjon (se 4.8):
De involverte voksne skriver avviksmelding i
kvalitetssystemet.
I alvorlige saker blir r apport om hendelsesforløp, igangsatte
og planlagte tiltak send t foresatte og oppvekstsektor , m ed
kopi til PPT
Samarbeid med helsetjenesten, PPT og BUP
Eventuell skademelding skrives
Skolens rutiner evalueres og evt. f orbedres
Informasjon til alle elever og foresatte om situasjoner som
truer skolemiljøet

Rektor/
k onta ktlærer
De involverte

Rektor

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
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6 SYSTE M – kontinuerlig arbeid
« S kolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane,
slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort . »
(Oppl.l. § 9A - 3 )
Ringerike skal ha et kont inuerlig og sy stematisk arbeid for å sikre et godt skolemiljø. Planene og
rutinene må være innarbeidet og må følges av personalet i saker som vedrører det ps ykososiale
miljøet til elevene. Under følger en sjekkliste t i l hjelp for å dokumentere de tiltak so m er med og
sikrer et godt skolemiljø . Sjekklista sendes skoleadministrasjonen som vedlegg til årsrapport.

Hva gjøres: Ansvar: Tid: Status :
1. Forebyggende arbeid

Skolen har konkretiser t tiltak for forebyggende og
holdningsskapende arbeid (pkt . 2 i denne p lanen)
Dette gjenkjennes i skolehverdagen og behandles i SMU

Rektor/alle Løpend
e

2. Opplæring av ansatte
Årlig opplæring av ansatte i « Trivsel i Ringeriksskolen - Plan
for godt psykoso sialt miljø» og ordensreglement. Rektor
sikrer dokumentasjon på at ru tinene er lest og forstått

Rektor Høst

3. Informasjon til elever og foreldre
Elever og foresatte informeres om
- aktivitetsplikten etter Oppl.l.§ 9 A - 4
- Ringerike kommunes trivselsplan og ordensreglement

Rektor/
kontakt -
lærer

Årlig

4. Inspeksjon
Vakt - og tilsynsordningen evalueres 2 ganger i året Rektor

Høst og
vår

5. Melderutiner og registrering
Skolen har melderutiner i avvikssystemet for krenkende
adferd
Skolen har oversikt over innmeldte saker om det
psykoso s iale miljøet i kommunens kvalitetssystem.
Logg og arbeidsdokumenter lagres i mappe på skolen.
Utskrift av behandlet avvik og aktivitetsplan legges i
elevmappen på ESA når saken er avsluttet. (Arkivverdige
dokumenter)

Rektor Løpend
e

6. Ordensreglement
Reglement og praksis vurderes i forhold til opplæringsloven
(Oppl.l. § 9A - 10)
Ordensreglementet revideres årlig i skolens SU

Rektor Årlig

7. Elevrådet
Elevrådet er aktive i skolemil jøarbeidet (O pl.l . § 9A - 8 ) og
drøfter skolemiljøet minst 5 g/år .
Elevrådet lager hvert år mål for sitt arbeid med skolemiljøet

Elevråds -
kontakt/
rektor

Årlig

8. Skolens rådsorganer
Samarbeidsutvalg, skolemiljøut valg, elev - og foreldreråd
har jevnlige møter
Råd, utvalg og an satte er involverte i skolemiljøsaker,
orientert e om planer og vedtak, tar aktivt del i å skape et
godt miljø . Komme med forslag og evaluerer arbeidet med
skolemiljøet ( Oppl. l. § 9A - 9 )

Rektor Egen
møte -
plan

9. Evaluering – Årsrapport
Rådsorganene på skolen eval uerer arbeidet med
skolemiljøet for kontinuerlig utvikling av arbeidet
Evaluering og sjekkliste inngår i årsrapport til
skoleadministrasjonen

Rektor Årlig

10. Dialogmøte
Skolens arbeid med d et psykososiale miljøet gjennomgås i
skoleadministrasjonens dialogmøter med skolene

Skoleadm
Annen
hvert år
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7 V EDLEGG

7.1 Forebyggende tiltak – eksempel på konk retisering

Skole:_________________________

Dette er et eksempel på konkretisering som etterspørres i Kapittel 2 Forebygging
Skolene må i tillegg legge inn egne fore byggende tiltak som supplement, og behandle denne i
skolemiljøutvalget .

Hva gjøres: Ansv ar Tid
1. Klasseledelse

Fokus på god klasseledelse med nulltoleranse
mot mobbing og annen krenkende adferd som
skaper et inkluder ende miljø og læringsfellesskap.

Alle ansatte Kontinuerlig

2. Gode relasjoner
Positive relasjoner mellom elevene og mellom
elev og lærer har betydning for elevens læring,
adferd og opplevelse av læringssituasjonen

Alle ansatte Kontinuerlig

3. Samarbeid hjem - skole
Foreldre og lærere har positive forventninger til
elevene og krav om nulltoleranse til krenkelser ,
noe som virker fo rebyggende

Alle ansatte Kontinuerlig

4. Ordensreglement
med klare regler og konsekvenser gjennomgås for
elever, foresatte og tilsatte

Rektor/
kontaktlærer

Ved skolestart

5. Inspeksjonsrutinene
gjennomgås for ansatte og vikarer

Rektor Ved skolestart
Konti nuerlig

6. Klassemiljøet
Klasseregler drøftes og utarbeides
Læringsmiljøet er tema i klassene
Det jobbes med nulltoleranse til krenkelser
Det settes fokus på d igital dømmekraft

Kontaktlærer
Ved skolestart
Kontinuerlig

7. Elevsamtaler
Med fokus på elevenes trivsel/skolemiljø Kontaktlærer

Min 2
per år

8. Fadderordning
For elever i småskolen etableres ved skolestart

Kontaktlærer Min 2 gr per år

9. Elevrådet
Drøfter trivselstiltak og skolemiljøet

Rektor/elevråds -
kontakt Min 5 ganger årlig

10. Foreldremøter
Triv selsplan, forebyggende og systematiske
arbeid for et godt miljø er tema
Nulltoleranse til krenkelser er tema
Klassens læringsmiljø er tema
Nye foreldre informeres om skolens regler og
rutiner

Kontaktlærer Årlig

11. Foreldresamtaler
Elevens trivsel og evt o pplevelse av krenkende
adferd blir etterspurt

Kontaktlærer Høst og vår

12. Brukerundersøkelse
Elevundersøkelsen og SPEKTER gjennomføres
fra 5. trinn, og legges inn i k lassetrivsel.no

Kontaktlærer Feb - mai
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13. Overganger
Bruke vedtatte rutiner for overgang er mellom
skoleslag

Rektor Vår

14. Hendelsesrapporter
Ansatte lev erer avviks melding ved krenkende
adferd.
Ledelsen lag r er skjemaene og følger opp i
h enhold t il prosedyrer

Ansatte Hele året



Ringerike kommune Trivsel i Ringeriksskolen 2017

12

7.2 H endelsesrapport krenkende adferd

A nsatte fyller ut avviksm elding i kommunens kvalitetssystem.
Lenke til skjemaet er i høyre menyen på kommunes intranettside .
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7.3 Meldeskjema psykososialt miljø

Når foresatte har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø,
ska l dette meldes og følges opp umiddelbart. Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte
om alvorlige forhold skal besvares og utløse en aktivitetsplan. Den må foreligge innen fem
arbeidsdager.

Foresatte melder skriftlig på skjemaet og sender til sko len:
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Skole - og - utdanning/OSS - skole/Avviksskjema - skolemiljo/
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7.4 Aktivitetsplan
Unntatt offentlighet,

Forvaltningsloven §13

Tiltaksplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Navn: __________ _____________________________ Klasse ____________

Skoleår:___________

Skole: _________________________________________________________________

1) Bakgrunn:

2) Tilt akene skal løse følgende utfordring knyttet til skolemiljøet:

3) Tiltaksoversikt

Beskrivelse av tiltak Ansvarlig

Eleven har
medvirket

(dato)

Foreldrene
har

medvirket
(dato)

Tiltaket
er

iverksatt
(dato)

Tiltaket
skal

evalueres
(dato)

Elev/foresatte
har b ekreftet at
eleven har det
trygt og godt.

(dato -
underskrift)

Tiltak
avsluttet
(dato og
signatur)

Sted: Dato:

Underskrift Underskrift Underskrift Underskrift
Elev Foresatte Kontaktlærer Rektor
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7.5 Bruk av tvang og makt

I forarbeidene til Opplæringsloven er det slått fast at loven ikke gir hjemme l for bruk av fysisk
makt over vanlige elever eller overfor psykisk utviklingshemmede. Det presiseres også at kap . 4A
i sos ialtjenesteloven, ikke gir hjemmel for bruk av makt og tvang i skolen
Opplæringslovens § 9 A - 10 presiserer om bruk av refsingstiltak. Det understrekes at skolens
personale, ikke kan bruke kroppslig refsing overfor eleven .

Nødvergeretten
S traffeloven § 47 og § 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt
stanse, atferd som anses farlig, dvs. egnet til å skade enten vedkommende selv eller andre.

Strakstiltak i nødvergesituasjoner:
Når det i helt spesielle, akutte situasjo ner, er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil
det være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppen og plassere
eleven i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av to voksne.

Når et slikt tiltak blir satt i verk, skal en straks melde fra til rektor og til
foreldrene. Rektor må dokumentere opplysninger om slike tiltak, og om årsaken til dem i
elevmappen.

Å gripe inn for å verne eleven eller andre kan gjelde følgende situasjoner:
1. å gripe inn i en konflikt mellom elever
2. å gripe inn i en konflikt mellom elev / ansatt
3. å beskytte seg selv, mot bruk av fysisk makt, fra en eller flere elever
4. å beskytte eleven mot selvskading (kun ved helt spesielle , skjerpede omstendighe ter vil

nødvergeretten gjeld e i slike situasjoner )
5. det er ikke anledning til å bruke tvang som et pedagogisk virkemiddel
6. ødeleggelse av fysiske ting

Den lokale planen bygger også på veilederen for ansatte og ledere i Arbeid mot mobbing



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Eikli skole 

 

 

 

 

Notat  
 

Til:  Geir Svingheim 

Fra:  Inger Marie Skjolden 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4444-10 14128/18 A20 19.04.2018 

Svar - Kommunalt ordensreglement for grunnskolene  

 

Høringsuttalelse fra SU v/Eikli skole 

 

 

SU v/Eikli skole har følgende kommentarer og innspill til høringsdokument «Ordensreglement i 

grunnskolen» m/vedlegg: 

 

• Ordensreglement: 

o Utvendig kontroll: Hva betyr dette? Har skolen lov til å sjekke sekker, bagger, 

 oppbevaringssteder? 

o Pkt. 9 Bortvisning: Det bør stå at foreldre plikter å hente barn som blir bortvist i 

 barnetrinnet. 

o Må man bruke begge begrepene foreldre/foresatte? 

 

• Trivsel i Ringeriksskolen 

o s. 15: 7.5 Bruk av tvang og makt: 

 Bør det stå kun «elever» – i stedet «for vanlige elever eller ovenfor psykisk 

 utviklingshemmede»? 

 

• Chromebook: 

o Blir det like regler for Chromebook i hele kommunen? – Mener lik praktisering. 

o Avtale for bruk av Chromebook – reagerer på at det er samme avtale for barnetrinn og 

 ungdomstrinn – pkt 2 kulepunkt 1: pornografisk – blasfemisk! 

o Bedre å formulere hva man har lov til: Inn på sider som kun er godkjent av lærer. 

o Kontrakt for barnetrinnet – foreldrene bør også skrive under. 

 

 

• Permisjoner:  

o Skrives i meldingsboka – legge til/endre digital meldingsbok. 

o Vi har ikke meldingsbok. Søknaden kan ikke skrives der 



F A U H ø n e f o s s s k o l e
H ø n e n g a t a 9
3 5 1 3 H ø n e f o s s H ø n e f o s s , 1 8 . 0 4 . 2 0 1 8

R i n g e r i k e k o m m u n e
v / k o m m u n a l s j e f f o r s k o l e o g k u l t u r M a g n a r Å g o t n e s
P b . 1 2 3 S e n t r u m
3 5 0 2 H ø n e f o s s

Høringssvar angående ordensreglement for skolene i Ringerike

S t y r e t i F A U v e d H ø n e f o s s s k o l e h a r g å t t g j e n n o m u t k a s t e t t i l n y t t o r d e n s r e g l e m e n t f o r s k o l e n e i
R i n g e r i k e k o m m u n e . V i s t i l l e r o s s p o s i t i v e t i l u t k a s t e t , o g m e n e r d e t e r b r a a t k o m m u n e n h a r e t
f e l l e s o r d e n s r e g l e m e n t .

M e d v e n n l i g h i l s e n
K n u t A n d r é B j e r k e
F A U - l e d e r
E p o s t : k a b j e r k e @ g m a i l . c o m
T l f . : 9 1 7 3 2 9 0 6



 
RINGERIKE KOMMUNE 
Hov ungdomsskole 

 

Hovsmarksveien 14 
Pb. 1165 Flattum                 Phone. 32 18 16 50                 
NO-3503 Hønefoss               E-mail: hov.ungdomsskole@ringerike.kommune.no 

 

Høringsinnspill jf kommunalt ordensreglement fra SU, Hov ungdomsskole 

Viser til forslag til kommunalt ordensreglement og ønsker at disse punktene skal tas med i 

videre drøftinger av ordensreglementet før det endelig vedtas. 

1. Innledningsvis i ordensreglementet ønskes fokus på positive forventninger til eleven 

og at ordensreglementet er et ledd i skolenes systematiske arbeid med et godt 

læringsmiljø for alle. 

2. Punkt 1: Innledning som avgrenser ordensreglementets virkeområde: her ønskes tatt 

med det digitale rom. Forslag til formulering:» Også det som skjer i det digitale rom, 

og som påvirker skolehverdagen, omfattes av ordensreglementet».  

3. Punkt 5: Det ønskes en utdypning av hva som menes med «utvendig kontroll» i 

praksis.  

4. Punkt 8: Gjensitting og klassebytte ønskes satt opp som punkt under mulige reaksjoner 

på brudd på reglement.  

5. Punkt 11: Foreslår at punktet slettes da virkeområdet ‘ alle skolens arrangementer’ er 

ivaretatt i innledning. SU stiller sed undrende til at elever kan utelukkes fra aktiviteter 

i skolens regi da dette går under bortvisning.  

6. Nytt innspill: Ringeriksskolen skal være mobilfri (alle skoler) 

7. Dokumentet bør språkvaskes 

 

 

Hov ungdomsskole, 24.04.18 

 

For Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole 

 

Tone Sandvik, rektor 



Fra: Mona G. Lund [] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.04.2018 22:11:52 

Emne: Høringsbrev kommunalt ordensreglement for grunnskolene 

Vedlegg:  

Hei Geir 
Da har vi hatt en god prosess på gjennomgang av høringen i elevråd, personalet og SU. 
Vi har følgende innspill: 

 
1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot  
Krenkelser, både fysisk, psykisk, verbalt og digitalt  
Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning  
Seksuell trakassering  
Rasistiske utsagn og handlinger 
 
Begrepet «utvendig kontroll»  
Bør dette konkretiseres eller endres? 
 
Når det gjelder klagefrist på 3 uker for utvisning, ble det en del refleksjoner. Det er vanskelig å endre en utvisning som allerede er gjennomført. Hvis den 
tolkes i denne retningen. 
Tolkes det slik at det kan påklages i forhold til nedsatt karakter og få slettet et vedtak er det jo greit. 
 
Videre leste jeg på Udir i forbindelse med at vi laget nytt ordensreglement på Kirkeskolen følgende: 
 
SFO og leksehjelp er ikke en del av skoletiden, og vil dermed ikke omfattes av skolens ordensreglement. Dette står eksplisitt i opplæringsloven § 9 A-1. SFO skal ha egne 
vedtekter, jf. opplæringsloven § 13-7, og bør opprette sitt eget ordensreglement. Det bør også utarbeides regler for leksehjelpen. 
 
Bør dette synliggjøres? 
 
Godt arbeid gjort av gruppa Flinke dere! 
 
God helg 

 



 
Med vennlig hilsen 
Mona G. Lund 
Rektor Kirkeskolen 
Telefon 32 11 77 50/986 06 733 
 



Fra: Cecilie Formo Eriksen [] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.04.2018 09:22:48 

Emne: Innspill fra Sokna skoles samarbeidsutvalg 

Vedlegg: image001.png 

Hei! 
 
Her kommer innspill til høringen på kommunalt ordensreglement samt ny handlingsplan for SFO. 
Innspillene er utarbeidet i samarbeidsutvalget. 
 
Kommunalt ordensreglement: 

1. Vi mener at kniv kan brukes i undervisningen i samråd med lærer. Hver enkelt lærer avtaler med elevene i forkant av undervisningen.  

2. Det stilles et spørsmål om pkt 5 «utvendig kontroll». Kunne heller stryke utvendig. Kanskje punktet bør presiseres ytterligere?  

3. Pkt 11 – Skolens aktiviteter: Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller utelukke elever fra 

slike tilfeller. Hva menes egentlig med det? Burde den stått under pkt 8? 

4. Pkt 13 – Under særskilte regler for den enkelte skole mener vi at det kan stå noe om mobil/mobilbruk. Mobilfri skole. 

5. Pkt 14 –  Klageadgang bør henvises til forvaltningsloven. 

 

Handlingsplan SFO 

1. Bør åpnes et tilbud på skolen hvis det er 20 elever eller mer. 

2. Det kunne stått et punkt om åpningstidene i planen slik at det er lett tilgjengelig.  

 
Ellers så var tilbakemeldingene fra vårt SU at dette var veldig bra, og et viktig arbeid. 
Handlingsplanen for SFO syns de at var veldig flott. 
 
Det var noen skrivefeil innimellom i dokumentet – regner med det leses korrektur før det ferdigstilles derfor har vi ikke påpekt disse nå. 
 



Ønsker deg en fin dag.  
____________________________________________ 

Cecilie Formo Eriksen 
Rektor Sokna skole 
Tlf: 32 10 96 11 / 971 75 829  
 

 

Ringerike kommune 
Sokna skole 

 
 

 



Fra: Erik Lund [Erik.Lund@ringerike.kommune.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Unni Myhre Søgnen [Unni.Myhre.Sognen@ringerike.kommune.no]; Vibeke Eriksen [Vibeke.Eriksen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 04.04.2018 10:55:06 

Emne: Høring - Ordensreglement 

Vedlegg:  

Hei! Vi har forslag om å legge til/ spesifisere e-sigaretter / Wipe-sigaretter under punkt 4. 
 
Mvh. 
Erik Lund 
Rektor Tyristrand skole 
Tlf. 32115700 / 97467532 
Erik.lund@ringerike.kommune.no 
 



Ringerike kommune  
Postboks 123 
3502 Hønefoss 

 
20.04.2018 

 
Ullerål skole – SU 
Hovsmarkveien 7 
3515 Hønefoss 

 
Høringsuttalelse vedrørende kommunalt ordensreglement for grunnskolen i Ringerike 

 
SU Ullerål skole har følgende innspill (markert med grønn skrift) til det kommunale 
ordensreglementet: 

 
1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot  
Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt  
Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning  
Seksuell trakassering  
Rasistiske utsagn og handlinger  
 
Ingen bemerkninger. 
 
2. Nettvett  
 
All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 
nettvettsregler.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
 
3. Kniv eller våpen  
 
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt for og blant 
medelever og andre.  
 
Vi foreslår å sløyfe for og etter frykt. 
 
4. Tobakk, snus og rusmidler  
 
Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika, 
dopingpreparater, eller andre rusmidler.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
5. Utvendig kontroll  
 
Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll av elevenes 
eiendeler som befinner seg på skolen område. For eksempel sekker, bagger, samt 
oppbevaringssteder som disponeres av elevene, for eksempel garderobeskap, bokskap eller lignende.  
 



Vi ønsker at dette punktet vurderes nøye av jurist om det kan være i strid med personvernloven el.l. 
Det burde muligens presiseres at det må foregå med eleven(e)s samtykke.  
Begrepet utvendig kontroll er noe upresist. SU mener dette går over i politiets mandat. 
 
6. Bistand fra politiet  
 
Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 
undersøkelser. Skolen gir melding til eleven og foresatte etter bistand fra politiet.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
7. Skade eller hærverk  
 
Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 
erstatningskrav på inntil kr. 5000 for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 
ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2.  
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke 
ansvar for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
8. Brudd på ordensreglene  
 
Brudd på ordensreglene kan medføre:  
a) Muntlig irettesettelse  

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte  

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte  

d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes av 
foreldre/foresatte  

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for en opplæringsøkt, 
men ikke mer enn to klokketimer  

f) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  

g) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  
 
Ulovlige gjenstander overleveres politiet  
Ulovlige rusmidler overleveres politiet  
En elev som mobber eller på annen mæte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 
annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det.  
 
Det burde presiseres i punkt e) at det må være tilsyn av en voksen ved en slik bortvisning. 
 
9. Bortvisning  
 
Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 
elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 
klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.  
Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 
om bortvisning, skal en ha vurdert å andre tiltak.  
Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for 
resten av dagen.  
 



I linje fem under dette punktet må å tas bort. 
 
10. Fravær  
 
Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende rutiner for 
skolefravær/skolevegring. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
11. Skolens aktiviteter  
 
Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller 
utelukke elever fra slike arrangementer.  
 
SU stiller spørsmål ved om det er lov å utelukke elever fra arrangementer, og ønsker en nøye juridisk 
vurdering av det punktet. Særlig med tanke på at alle har rett til å være en del av et inkluderende 
fellesskap, og det kan oppleves som krenkende å bli utestengt. Uttrykket spesielle tilfeller åpner for 
svært subjektive vurderinger. 
 
12. Nødverge  
 
Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 
stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 
eller andre.  
Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 
være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 
eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 
sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 
tiltak og om årsaka til de i elevmappen.  
 
I linje seks må då gjøres om til da, og voksne i parentes kan fjernes. Sett i verk erstattes med satt i 
verk. Årsaka til de i elevmappen erstattes med årsaken i elevmappen. 
 
13. Særskilte regler for den enkelte skole  
 
Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 
Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 
Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
14. Klageadgang  
 
Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 
mer.  
- Klagen må være skriftlig og begrunnet  

- Klagens sendes til rektor  

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt  

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette  

- Klageinstans er fylkesmannen  

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket  



I linje fem må det føyes til en k i vedtak. 
 
 
SU Ullerål skole 
 
Per-Anders Hovde Mathisen                                                                        Anne Cathrine Fjellvang 
Leder SU                                                                                                           Sekretær 
 
 



Fra: Siri Strømmen [Siri.Strommen@ringerike.kommune.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Nils Julius Olsen [Nils.Julius.Olsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 23.04.2018 16:42:01 

Emne: Høringsbrev kommunalt ordensreglement - tilbakemelding fra Vang skole  

Vedlegg: OutlookEmoji-??.png 

Hei! 
Forslag til nytt ordensreglement har blitt tatt opp i SU Vang skole - 15. mars.  
De respektive representantene har tatt opp i sine undergrupper; avd.vis, sfo, fau. 
 
Her er innspill fra FAU-repr. 
Høringsbrev kommunalt ordensreglement for grunnskolene 
- Avtale for bruk av Internett via skolens chromebook-maskiner 
ref punkt 2: 

 Hvordan sikres det at barna eventuelt ikke kan søke / komme inn på Internett-sider 
som inneholder pornografisk, blasfemisk eller nazistisk karakter av noe slag? 
Filter/låste sider og søkeord) m.m.? 

 Hva med internett sider som inneholder vold? YouTube har feks. en anbefalt 
aldersgrense på 17.år... 

 Skal "søkelogg" og "historikk" sjekkes, og eventuelt av hvem (skole/foreldre) 

Lykke til !  
 
 
 
Vennlig hilsen 

  
  

Siri Strømmen,  

rektor,  Vang skole 

 
mob. 93 48 47 20 

mailadresse: siri.strommen@ringerike.kommune.no 



 

 

 

 

Ringerike   

 
 

 

Høring kommunalt ordensreglement for grunnskolene 

 
 

Styret i utdanningsforbundet Ringerike har følgende kommentarer til høring til kommunalt 

ordensreglement for grunnskolene: 

 

 

 «Forslag til nytt ordensreglement» 

 

5. Utvendig kontroll  

«Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll»  

 

Hva menes med utvendig kontroll av f.eks garderobe- og bokskap? 

 

9. Bortvisning 

o Viktig at prinsippene i opplæringsloven blir fulgt.  

o Kontradiksjonsprinsippet (eleven skal også bli hørt før vedtak) 

o Det må fattes et enkeltvedtak før bortvisning. 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

Kontrakt: FOR CHROMEBOOK  - barnetrinnet 

Maskin: Acer – Spin 11       

Skole:                                                      Elevens navn:    Underskrift: 

RESPEKT OMSORG ANSVAR 

● Jeg holder mat og drikke unna 
Chromebook, også i sekken.  

● Jeg bærer Chromebook lukket og holder 
med to hender. 

● Jeg vet at Chromebook er skolens eiendom 
og brukes som de voksne på skolen 
bestemmer. 

● Jeg følger den voksnes beskjeder når vi 
jobber med Chromebook. 
  

● Jeg lar andres Chromebook være i fred. 
 

  

● Jeg tar kun bilder/film av mennesker dersom 
jeg har fått tillatelse av lærer eller den det 
gjelder.  

● Jeg følger Ringerike kommunes avtale for bruk 
av internett. * 

  
 

 

 

 

 

 

● Jeg starter skoledagen med en fulladet 
Chromebook. 

● Jeg vet at Chromebook står trygt og 
stabilt på pulten, på skolen og hjemme. 

● Jeg sier ifra til lærer dersom 
Chromebook ikke fungerer slik den 
skal. 

● Jeg husker passordet mitt og deler det 
ikke med andre elever.  

● Chromebook skal ligge i etui når jeg 
har den i sekken.  

● Jeg setter sekken med Chromebook 
forsiktig fra meg ute og inne.  

● Bevisst ødeleggelse av skolens 
datautstyr kan føre til erstatningskrav 
på opptil kroner 5000.  

*) Se egen avtale 



Ringerike kommune 

Kontrakt: FOR CHROMEBOOK  - ungdomstrinnet 

Maskin: Acer – Spin 11       

Skole:                                                      Elevens navn:     Underskrift: 

RESPEKT OMSORG ANSVAR 

● Jeg holder mat og drikke unna Chromebook, 
også i sekken.  

● Jeg bærer Chromebook lukket  

● Jeg vet at Chromebook er skolens eiendom og 
brukes som de voksne på skolen bestemmer. 

● Jeg følger den voksnes beskjeder når vi jobber 
med Chromebook. 
  

● Jeg lar andres Chromebook være i fred. 
 

  

● Jeg tar kun bilder/film av mennesker dersom jeg 
har fått tillatelse av lærer eller den det gjelder.  

● Jeg følger Ringerike kommunes avtale for bruk av 
internett. * 

  
 

 

 

 

 

 

● Jeg starter skoledagen med en fulladet 
Chromebook. 

● Jeg vet at Chromebook står trygt og stabilt 
på pulten, på skolen og hjemme. 

● Jeg sier ifra til lærer dersom Chromebook 
ikke fungerer slik den skal. 

● Jeg husker passordet mitt og deler det ikke 
med andre elever.  

● Chromebook skal ligge i etui når jeg har 
den i sekken.  

● Jeg setter sekken med Chromebook 
forsiktig fra meg ute og inne.  

● Bevisst ødeleggelse av skolens datautstyr 
kan føre til erstatningskrav på opptil 
kroner 5000.  

*) Se egen avtale 



Ringerike kommune 

 

AVTALE FOR BRUK AV INTERNETT VIA SKOLENS CHROMEBOOK-MASKINER.  
Når du nå har egen Chromebook, følger det visse forpliktelser. Du er ansvarlig for 
oppbevaring og bruk av enheten. 
 
Ved bruk av internett gjelder følgende regler for bruk av maskinen. 

1. Jeg utøver god digital dømmekraft. Det innebærer at jeg: 

 behandler andre med respekt på nettet 

 tar vare på eget personvern 

 bare legger ut bilder som er godkjent og gitt samtykke til 

 holder passordet for meg selv. 

 sier ifra til en voksen dersom jeg opplever noe ubehagelig på nettet 

 

2. Jeg forplikter meg til å overholde følgende regler ved tilgang til Internett:  

 Jeg søker ikke frem, skriver ut eller setter bokmerker (favoritter) på sider med 
innhold av pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter av noe slag.  

 Jeg produserer ikke og legger ikke ut på Internett, sider av ovennevnte karakter.  
 Jeg skriver alltid under e-post med eget navn.  
 Jeg kan ikke installere egen programvare på kommunes IKT-utstyr 
 Jeg skal oppføre meg som en god representant for skolen, og ikke fornærme andre. 

Vanlige regler for god oppførsel følges også her. 

 

Overtredelse av denne avtale medfører at eleven kan få inndratt Chromebooken over en 
periode. Periodens varighet bestemmes i hvert tilfelle av skolens ledelse. 

Elevens foresatte underrettes skriftlig om eventuelle reaksjonsformer.  



Permisjon fra undervisning 

Etter opplæringsloven har barn og unge både plikt til og rett til en grunnskoleopplæring.  

Det er derfor ønskelig at elevene ikke tas ut av skolen dersom det ikke er helt nødvendig. 

I Opplæringslovens § 2-11. heter det at “Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi 

den enkelte elev permisjon i inntil to veker. 

.. Det er eit vilkår ..  at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at 

eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute”. 

Les hele tjenestebekrivelsen med lovtekster. 

Ringerike kommune har fra 1.1.2011 følgende retningslinjer knyttet til loven: 

 Kontaktlærer gir permisjon i en skoledag. Søknad kan skrives i meldingsboka.  

 Rektor kan innvilge permisjon inntil 10 skoledager.  

 Når skolen tar stilling til om permisjon er forsvarlig, legges det utelukkende vekt på 

vurderinger knyttet til skolens virksomhet.  

 Det gis til vanlig ikke permisjon til ferieturer fram til høstferien på 1. og 8. trinn og 

etter jul på 10. trinn.  

 Det anbefales også at det ikke søkes permisjon når eleven skal ha tentamen eller 

nasjonale prøver, eller er midt i store prosjekter.  

 Det kan ikke gis permisjon utover 10 skoledager. Dersom foresatte allikevel ønsker å 

ta elevene ut av skolen, må de skrive eleven ut midlertidig. Når eleven kommer 

tilbake, må foresatte skrive eleven inn igjen.  

 Svaret på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen 

sendes skriftlig til rektor innen tre uker etter mottatt vedtak.  

De foresatte kan bruke tilgjengelige års- og ukeplaner for å følge opp skolearbeidet i 

permisjonstiden. 

Elevene har altså ikke en lovfestet rett til permisjon *). Tvert imot sier loven at rektor før 

permisjon innvilges, skal vurdere om det forsvarlig å la eleven være borte fra skolen. 

Ved permisjoner fraskriver eleven, eller foreldrene på elevens vegne, seg retten til offentlig 

grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar da 

ansvaret for elevens opplæring i perioden. 

*) Unntak: ”Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter 

søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har 

helgedag.(Oppl.loven § 2-11) 

 



Oppdatert 01.08.2016

Skolefravær/skolevegring - tverrfaglig
samarbeid
Formålet: Å komme tidligst mulig inn for å få barnet raskest mulig tilbake på skolen.

Bekymringsfull skolefravær kan forklares som: «Fravær fra undervisning og det sosiale felleskapet i
skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens
faglige utvikling samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling» Ingul 2011

Begrepsavklaring

Begrepene skulk, skolenekting, skolevegring og skolevegringsatferd er de mest vanlige betegnelsene
på elever som har høyt fravær fra skolen.

De mest markante forskjellene på disse betegnelsene finner vi mellom de som skulker skolen og de
som ikke klarer å gå på sko len på grunn av vegring og angst. Årsaken til at en elev er fraværende fra
skolen er sjelden kun skulk eller vegring og det er viktig å ha med seg at ansvaret også kan ligge
utenfor eleven selv.

Derfor ønsker vi å bruke samlebetegnelsen bekymringsfullt sk olefravær. Bekymringsfullt
skolefravær er skolefravær som krever tiltak. (Nittedal kommune, «Alvorlig skolefravær: en veileder for
forebygging og oppfølging»2010 - 2011)

Ringerike kommune anser skolefravær som bekymringsfullt når eleven har:

• Udokumentert fr avær; 1 enkelt time eller mer
• Høyt dokumentert fravær. 10 dager
• 3 ga nger forsentkomming på 1 mnd (30 minutter for sent registreres som en time)

• Møter opp på skolen , men forlater den igjen.

Trinn Aktivitet Ansvar

1 Foresatte er ansvarlige for at eleven kommer på skolen og å gi beskjed
til skolen allerede første fraværsdag.

Foresatte

Skolen skal fø lge opp fraværet innen tre dager om de ikke har fått noe
beskjed. (sammenhengende dager)

Fravær registreres i Fronter/ IST skole.

Rektor informeres om fraværet når kontaktlærer har vurdert trinn 2.

Kontaktlærer

Fraværsoppfølgingen ivaretas i en struktur/møte skolen allerede har.
Vurdere melding til barneverntjenesten og andre instanser.

Rektor

2 S amtale med eleven om fraværet
I nnkalle foreldre til samtale
S krive samarbeidsavtale mellom elev, foreldre, skole og eventuelle
andre

M al for kartleggingssamtalene med eleven og med foresatte –
se v edlegg 1.

M al for samarb eidsavtale og evaluering av den – se v edlegg 2

Vurdere om man går videre til trinn 3.

Vurdere melding til barneverntjenesten eller andre instanser.

Kontaktlærer



Ringerike kommune 2 Rutiner - skolevegring

3 Helsesøster kan kartlegge ytterligere ved bruk av SRAS verktøyet.
(vedlegg 3)

Tiltak kan være: råd og veiledning, familieråd, DUÅ, TIGRIS,
kommune psykologen.

M al for samarbeidsavtale og evaluering av den. - v edlegg 2.

PPT vil gjøre sine kartlegginger og sine vurderinger utfra de
opplysninger og kartlegginger som foreligger.

Vurdere melding til barneverntjenesten eller andre instanser.

Skol ens ledelse etablerer
samarbeid med helsesøster
og/eller henviser PPT .

4 Skolen og samarbeidspartner e vurdere r henvisning til BUP . De
anbefaler foresatte om å ta kontakt med fastlege for eventuell
henvisning.

Vurdere melding til barneverntjenesten.

Rektor

5 I henhold til opplæringsloven §2.1.2

«Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvær frå den pliktige
opplæringa, kan foreldre eller andre som har omsorg for eleven,
straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei h a r handla
forsettleg eller aktlaust. Offentlig påtale blir ikkje reist utan når
kommunen set frem krav om det»

Skoleeier

Vedlegg:

1. Mal for kartleggingssamtale
2. Skjema for samarbeidssamtale
3. Vurderingsskjema SRAS - R - B

Vedleggene blir også lagt ut som egne filer.



Ringerike kommune 3 Rutiner - skolevegring



Ringerike kommune 4 Rutiner - skolevegring



Ringerike kommune 5 Rutiner - skolevegring



Ringerike kommune 6 Rutiner - skolevegring

Vedlegg 3 - SRAS - R - B Christopher A. Kearney (oversatt av Børge Holden og Jan - Ivar Sållman
(2010)) Kartlegging av årsaker til skolenekting.

Aldri Nesten
al dri

Sjelden Av og til Ofte Nesten
alltid

Alltid

1 Hvor ofte får du vondt av
å gå på skolen fordi du er
redd for noe på skolen
(f.eks prøver, skoleveg,
lærere el brannalarm)?

2 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi det er
vanskelig å snakke med
andre elever på skolen?

3 Hvor ofte har du mer lyst
til å være sammen med
dine foreldre enn å dra på
skolen?

4 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor ofte drar
du da hjemmefra og gjør
noe morsomt?

5 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du vil føle deg
trist og lei hvis du drar dit?

6 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du er flau når
du er sammen med andre
på skolen?

7 Hvor ofte tenker du på
dine foreldre eller på din
familie når du er på
skolen?

8 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor ofte
snakker du da med eller
treffer noen andre utenom
familien?

9 Hvor ofte har du det vondt
på skolen (er redd,
nervøs, trist)
sammenlignet med når du
er hjemme med venner?

10 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du ikke har så
mange venner der?



Ringerike kommune 7 Rutiner - skolevegring

11 Hvor ofte vil du heller
være sammen med
familien en å dra på
skolen?

12 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor mye koser
du deg da med ting som å
være sammen med
venner eller dra til et
sted?

13 Hvor ofte får du det vondt
(er redd, nervøs, trist) når
du tenker på skolen på en
lørdag eller en søndag?

14 Hvor ofte holder du deg
borte fra bestemte steder
på skolen (f.eks ganger
eller der spesielle elever
oppholder seg), der du er
nødt til å snakke med
andre?

15 Hvor godt ville du ha likt å
ha undervisning med en
av foreldrene hjemme i
stedet for med lærer på
skolen?

16 Hvor ofte nekter du å dra
på skolen fordi du heller
vil gjøre morsomme ting
andre steder?

17 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis du
hadde hatt det mindre
vondt (var mindre redd,
nervøs, trist) på skolen?

18 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis det
hadde vært lettere å få
nye venner?

19 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis en av
foreldrene dine var med
deg?

20 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis du
kunne gjøre mer
morsomme ting etter
skoletid (som å være
sammen med venner)?



Ringerike kommune 8 Rutiner - skolevegring

21 Hvor mye mer vondt har
du det på skolen (er redd,
nervøs, trist) enn andre på
din alder?

22 Hvor mye mer holder du
deg unna elever på skolen
enn andre på din alder?

23 Ønsker du å være
hjemme med en av
foreldrene dine mer enn
andre på din alder gjør?

24 Har du mer lyst til å gjøre
morsomme ting utenfor
skolen enn andre på din
alder har?

OPPSUMMERING

Unngår ting
eller situasjoner
som vekker
ubehag

Unngår
situasjoner som
innebærer
evaluering/bed
ømmelse

Søker
oppmerksomhet

Velger
konkrete,
attraktive
aktiviteter

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

Sum /6= Sum /6= Sum /6= Sum /6=

International Journal of Behavioral Consultation and Therapy Volume 1, No. 1, 2005 “Moving From
Assessment To Treatment Of School Refusal Behavior In Youth” by Christopher A. Kearney Gillian
Chapman L. Caitlin Cook University of Nevada, Las Vegas http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ844312.pdf
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-12   Arkiv: K10  

 

 

Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og 

verneforslag for økologisk kompensasjon - FRE16  
 

Forslag til vedtak: 

1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra 

Ringerike kommune.  

2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag 

for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering. 

3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien. 

 

Innledning / bakgrunn 

I brev av 28.04.2016 kunngjorde Samferdselsdepartementet (SD) beslutningen om at 

Helgelandsmolinja skulle legges til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 

(FRE16). I samme brev står: «I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante 

avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og 

jordvern/jordbruk». 

 

Økologisk kompensasjon er fysisk erstatning av tapt verdifull natur etter at avbøtende og 

restaurerende tiltak er gjennomført. Arealer som velges ut til økologisk kompensasjon skal i 

hovedsak sikres gjennom vern etter naturmangfoldloven. 

 

Synneren naturreservat blir berørt av FRE16, og det er derfor nødvendig med grensejustering 

av reservatet. 

 

Det kjøres egen prosess i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 

 

FRE16 som tiltakshaver har utarbeidet en egen kompensasjonsplan. Planen er et vedlegg til 

reguleringsplanen for FRE16 som er på høring. Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) har egne 

føringer fra Klima- og miljøverndepartementet (KLD), og vurderer vernebehovet som omlag 

700 dekar større enn tiltakshaver. 

 

Kommunestyret har 01.02.2018 i sak 5/18 gitt innspill på oppstartsmelding av verneprosess for 

økologisk kompensasjon (vedlegg 2 og 3). 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 03.05.2018 sendt på høring forslag til grenseendring for Synneren 

naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon, se vedlegg 1. KLD har gitt FMBU 

føringer om at verneplanprosessen må kjøres parallelt med reguleringsplanprosessen, slik at det 

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet består 

av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 

 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 

for økologisk kompensasjon. To områder foreslås vernet som egne naturreservater. Dette 

gjelder to åser med kalkskog. De resterende arealene foreslås inkludert i det tidligere foreslåtte 

verneområdet Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Dette er våtmarksområder og 

våtmarkstilknyttede arealer med viktig verdi for Storelvas elveslette. 

 

Alle større arealer med fulldyrket mark er tatt ut av verneforslaget. 

 

Høringsfristen er satt til 28.06.2018. Kommunen har fått utsatt frist på å sende inn protokoll 

fra politisk vedtak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av verneprosess 

for økologisk kompensasjon. 

 

Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at fulldyrket mark ikke lenger er en del av verneforslaget, noe som er i 

tråd med kommunestyrets tidligere vedtak. 

 

Rådmannen kan fortsatt ikke se at noen av de foreslåtte arealer hindrer ønsket utvikling i 

kommunen. Det understrekes igjen mulig fremtidig sykkelvei mellom Prestmoen og 

Busundbrua. Det må settes av tilstrekkelig areal mellom Busund sandtak/Busund nord og 

fylkesveien for å tilrettelegge for etablering av sykkelvei. 

 

Rådmannen viser ellers til kommunestyrets vedtak til høring til oppstartsmelding, samt 

høringsinnspill til reguleringsplan for FRE16. 

 

Vedlegg 

1. Høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for 

økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16. 

2. Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av 

verneprosess for økologisk kompensasjon – Protokoll 

3. Kommunestyrevedtak av 01.02.2018 i sak 5/18 - innspill på oppstartsmelding av 

verneprosess for økologisk kompensasjon – Saksfremlegg 

4. Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 – Protokoll 



- 

5. Kommunestyrevedtak av 31.05.2018 i sak 61/18 – innspill til reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og ny E16 – Saksfremlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandlere: Lisa Helgesson 

    Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vår dato: 03.05.2018 
Vår referanse: 2018/2032 
Arkivnr.: 432.1 
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Grunneiere og høringsinstanser etter liste  
 
    
 
 
 
Høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og 
verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 
 
 
 
Fylkesmannen sender forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og 
verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på offentlig høring. 
Verneforslagene ligger i Ringerike og Hole kommuner og omfatter hovedsakelig 
våtmark og skogsarealer. Alle kan komme med merknader til forslaget innen 28. juni 
2018. Det holdes et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, Helgelandsmoen. 
 
 
Fylkesmannen sender med dette på høring forslag om grenseendring for Synneren 
naturreservat som følge av planarbeidet for Ringeriksbanen og E16. Samtidig sendes forslag 
til verneplan økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på høring. Oppstart av 
verneprosessen ble kunngjort med brev til grunneiere og høringsinstanser 7. desember 2017. 
Oppsummering av merknadene til oppstartsmeldingen og Fylkesmannens vurderinger er 
ligger som vedlegg til høringsdokumentet. Noen arealer er tatt ut av verneplanen etter 
oppstartsmelding, dette er i hovedsak dyrkede arealer som er tatt ut av jordvernhensyn. 
 
Dette brevet sendes til grunneiere for arealer i verneforslaget og til grunneiere for arealer som 
er tatt ut etter oppstartsmeldingen. Videre sendes det til aktuelle offentlige etater og 
organisasjoner. Formålet med høringen er å sikre medvirkning og få synspunkter og 
merknader til verneforslaget. 
 
 

Høring på grenseendring for Synneren naturreservat 

Forslaget til grensendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut av 
reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet består 
av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 
 
 

Høring på verneforslag økologisk kompensasjon 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 
for økologisk kompensasjon. To områder foreslås vernet som egne naturreservater. Dette 
gjelder to åser med kalkskog. De resterende arealene foreslås inkludert i det tidligere 
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foreslåtte verneområdet Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Dette er 
våtmarkområder og våtmarkstilknyttede arealer med viktig verdi for Storelvas elveslette. 
 

Disse arealene foreslås vernet: 

Områdenavn 
arealstørrelse 
(dekar) Verneverdi 

Bergerhaugen 60,6 Verdifull kalkskog 

Busund sandtak 22,2 Viktige verdier knyttet til insektliv 

Busundevja 122,7 Våtmark og elvenær skog ved Storelva 

Domholtevja 61,6 Våtmark, evje og flomutsatt eng 

Gomserud 18,3 Evje, flommark langs Storelva 

Helgelandsmoen 184,2 Skog, verdifull blandingsskog 

Helvetesmyra 92,7 Rik sumpskog, gjengrodd elvesving 

Indre Synneren 17,2 Flomutsatt oppdyrket mark og kantsone mot vei 

Loreåsen 146,7 Kalkskog 

Mosmyra 95,1 Rik myr, gjengrodd kroksjø 

Nordre Busund 57,7 Verdifull gammel skog 

Odden 26,2 Skog inntil Synneren naturreservat 

Prestemoskrenten 32,7 
Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas 
graving 

Sandbakken 17 
Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas 
graving 

Sandsetertjernet 8,4 Tjern, våtmark omgitt av dyrka mark 

Søndre Mælingen 45,9 Løvdominert skog med viktige naturverdier 

Vestre Juveren 2 Innløp/kanal inn til Juveren 

Østre og vestre Mælingen 4,5 Smale kantsoner mot Synneren og mot Storelva 

Totalt 1015,7   

 

Verneforslaget omfatter et større areal enn Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 
anbefaler i sin plan for økologisk kompensasjon. Dette skyldes at Fylkesmannen har lagt 
større vekt på landskapsøkologi og inngrepets indirekte påvirkninger på den svært verdifulle 
våtmarken langs Storelva og i Kroksund. Fylkesmannens utgangspunkt for vurdering av 
kompensasjonsbehovet er Fellesprosjektets konsekvensutredning og føringer gitt av Klima- 
og miljødepartementet, samt prinsipper for økologisk kompensasjon. 
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Høringsprosessen 

Områdene foreslås vernet som naturreservat i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Formålet er at områdene skal 
bevares med sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. På noen av 
arealene vil det være behov for restaurering / skjøtseletiltak for å skape eller sikre 
naturverdiene.  

Berørte grunneierne får papirutgave av høringsdokumentet tilsendt. 
 
Andre kan laste ned høringsdokumentene fra Fylkesmannens hjemmeside 
www.fylkesmannen.no/Buskerud under Høringer/kunngjøringer. De som ønsker papirkopi 
tilsendt kan ta kontakt med Fylkesmannen.  
 
Verneplanen omfatter følgende dokument: 

 Høringsforslag med bl.a. beskrivelse av bakgrunn og rammer for verneforslaget, samt 
beskrivelse av de enkelte delområdene og forslag til vernebestemmelser (forskrift).  

 Oversiktskart økologisk kompensasjon 
 Kart for grenseendring i Synneren naturreservat som følge av Ringeriksbanen/ E16 
 Kart over de tre verneforslagene som følge av økologisk kompensasjon (Loreåsen, 

Bergerhaugen og Nordre Tyrifjorden og Storelva med forslag til utvidelse).  
 
Fylkesmannen ønsker spesielt synspunkter på: 

 Naturverdier i området 
 Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter 

beskrives konkret, og hvilke endringer som vil være nødvendig for å løse konflikten. 
 Avgrensning 
 Forskrifter 
 Eventuelle feil i høringsforslaget eller i adresselistene, herunder berørte gnr/bnr 

 
 

Videre saksbehandling 

Når høringsfristen er ute vil Fylkesmannen vurdere uttalelsene og eventuelt gjøre endringer i 
verneforslaget. Fylkesmannen sender deretter sin tilrådning til Miljødirektoratet, som også 
vurderer forslagene og sender det videre til Klima- og miljødepartementet (KLD). Der vil 
verneforslaget bli vurdert i forhold til endelig statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen /E16, 
og bli drøftet og avklart med andre berørte departement. KLD legger deretter forslag om vern 
frem for statsråd. Vedtak om vern gjøres av Kongen i statsråd som kongelig resolusjon. Etter 
vernevedtak vil grunneiere og høringsinstanser bli underrettet ved brev om vedtaket om om 
prosedyren for erstatning. Fylkesmannen vil sørge for at naturreservatene blir skiltet og 
merket. 
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Merknader og møte om høringen 

Uttalelser til verneforslaget kan sendes til Fylkesmannen innen 28. juni 2018. 
Høringsuttalelser sendes på e-post til fmbupost@fylkesmannen.no eller i brev til 
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen. Det vil lette arbeidet med 
høringen om flest mulig av uttalelsene sendes elektronisk, og gjerne så raskt som mulig. 
 
Alle er velkomne til et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, 
Helgelandsmoen. 
 
Dette brevet sendes til grunneiere og andre aktuelle høringsinstanser, jamfør adresseliste. Vi 
ber om at dere sjekker adresselista og melder fra om eventuelle feil eller mangler. Vi ber om 
at organisasjonene videresender til eventuelle lokallag som har interesse i saken, eller avgir 
samlet uttalelse fra organisasjonen. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med Miriam Geitz (fmbumge@fylkesmannen.no / 32 26 67 34) eller 
Eldfrid Engen (fmbueen@fylkesmannen.no / 32 26 68 09). 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth 
avdelingsdirektør 
 
 

  Miriam Geitz 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/ E16    
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
 
Vedlegg: adresseliste 
Vedlegg bare til grunneiere: 

- Høringsdokument 
- Kart, 5 stk 
- Vedlegg 1 Merknader til oppstartsmelding 
- Vedlegg 2 Fylkesmannens vurdering av kompensasjonsbehov 
- Faktaark om verneprosess økologisk kompensasjon 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-9  Arkiv: K10  

 

Sak: 5/18 

 

Saksprotokoll - Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk 

kompensasjon Ringeriksbanen/E16  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.02.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til endret pkt. 3: 

«Det bør unngås vern av dyrka og dyrkbar mark som kan brukes til matproduksjon.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming. 

Formannskapets innstilling til pkt. 1,2,4 og 5 ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Braatens (Sp) forslag til pkt. 3, 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 9 stemmer. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-4   Arkiv: K10  

 

 

Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk kompensasjon 

Ringeriksbanen/E16  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I brev av 28.04.2016 kunngjorde Samferdselsdepartementet (SD) beslutningen om at 

Helgelandsmolinja skulle legges til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 

(FRE16). I samme brev står: «I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante 

avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og 

jordvern/jordbruk». 

 

Økologisk kompensasjon er fysisk erstatning av tapt verdifull natur etter at avbøtende og 

restaurerende tiltak er gjennomført. Arealer som velges ut til økologisk kompensasjon skal i 

hovedsak sikres gjennom vern etter naturmangfoldloven. 

 

Det kjøres egen prosesser i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 

 

FRE 16 som tiltakshaver er ansvarlig for å utarbeide en kompensasjonsplan. Planen skal være 

et vedlegg til reguleringsplanen for vei og bane. Kompensasjonsplanen vil inneholde konkrete 

forslag til hvilke arealer som bør vernes for å unngå netto tap av viktig natur, og skal danne det 



- 

faglige grunnlaget for verneplanen. Kompensasjonsplanen er ennå ikke ferdig, og 

kompensasjonsbehovet er dermed ikke avklart. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 07.12.2017 sendt ut melding om oppstart av verneprosess som følge av 

økologisk kompensasjon for FRE16, se vedlegg 1. Bakgrunnen for at meldingen er sendt ut før 

kompensasjonsplanen er ferdig, er at Klima- og miljøverndepartementet (KLD) har gitt FMBU 

føringer om at verneplanprosessen må kjøres parallelt med reguleringsplanprosessen, slik at det 

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen.  

 

Oppstartsmeldingen baserer seg på kartlegginger og metodisk arbeid utført i 2016. En 

oppsummering av kartleggingsarbeidet finnes i rapporten Potensielle arealer for økologisk 

kompensasjon. Noen av de kartlagte arealene er utelatt i oppstartsmeldingen. Dette gjelder i 

hovedsak større jordbruksarealer. I alt 24 avgrensede arealer inngår i oppstartsmeldingen, 17 

av disse ligger helt eller delvis i Ringerike kommune. 

 

Sannsynligvis vil det ikke bli aktuelt å verne alt areal det nå er meldt oppstart på. Den endelige 

kompensasjonsplanen vil, sammen med innspill til oppstartsmeldingen, danne grunnlag for 

utarbeidelse av verneplan. FMBU skriver i sitt brev at verneplanen vil bli sendt på høring 

samtidig som at reguleringsplan for vei og bane blir sendt på offentlig høring våren 2018. 

 

Fristen på merknader til oppstartsmeldingen er satt til 15. januar, men kommunen har i møte 

med FMBU fått aksept for å komme med formelt innspill etter behandling i første mulige 

kommunestyremøte. 

 

Fremdrift 

Ringerike kommune har i innspill til planprogram, vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, blant 

annet pekt på viktigheten av å opprettholde fremdriften. Dette har vært fokus fra kommunen 

over lengre tid, og er gjentatt i ulike vedtak. I oppdragsbrevet fra SD datert 30.08.2015, ble 

visse premisser lagt til grunn. Ett av disse var at det skulles startes med en reguleringsplan og 

ikke en kommunedelplan. Det blir videre sagt at hensynet til effektiv planlegging og 

kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres i det videre arbeidet. Den skisserte at 

framdriftsplanen fra delutredning 2 for de ulike fasene i planleggingen av prosjektet, legges 

til grunn for planarbeidet. Dette innebærer en ambisjon om byggestart i 2019 og 

ferdigstillelse i 2024. Det er viktig at fremdriften som nå foreligger med sluttbehandling av 

planen i 2018 ikke blir ytterligere forsinket.  

 

I oppstartsmeldingen fra FMBU står følgende: Det tas forbehold om at det kan komme nye 

arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke møter 

kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre unna enn det 

som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det sendes ny 

oppstartsmelding for disse arealene, j f. naturmangfoldloven § 42. Hvis så blir tilfelle, er det 

viktig at dette ikke forsinker fremdriften. 

 

Rådmannens vurdering 

Fylkesmannen i Buskerud melder oppstart på et stort areal innen for Ringerike kommune. 

Rådmannen leser FMBUs brev slik at det fortsatt er uklarhet rundt det faglige grunnlaget for 

økologisk kompensasjon knyttet til FRE16, da kompensasjonsplanen ennå ikke er ferdig. Den 

endelige verneplanen bør basere seg på det reelle behovet for fysisk kompensasjon.  



- 

 

Videre leser Rådmannen at det er lagt opp til et parallelt løp mellom verneplan og 

reguleringsplan for vei og bane. Dette har gitt grunnlag for en viss bekymring om at 

verneprosessen kan forsinke vedtak av reguleringsplanen. Ringerike kommune mener at 

arbeidet med verneprosessen ikke må hindre fremdriften av Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannen kan ikke se at noen av de foreslåtte arealer hindrer ønsket utvikling i kommunen. 

Det påpekes likevel følgende: Det er ønske om sykkelvei mellom Prestmoen og Busundbrua, 

og hvis en eller begge av arealene 13a, Busund sandtak og 13b, Busund nord, velges til fysisk 

kompensasjon, må dette ikke være til hinder for etablering av sykkelvei. I forhold til areal 15, 

Juveren vest, ber kommunen om at et evt. vern ikke skal være til hinder for fremtidig behov for 

utvidelse av fv 158, Norderhovsveien. 

 

Vern og forhold til dyrka mark  

I noen av de foreslåtte områdene til vern er det dyrket mark. Ringerike kommunestyre har i 

behandling 15.12.2016 vedtatt at: Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes 

behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at 

matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging. For at matproduksjon 

skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging er det da ikke ønskelig å verne arealer 

som brukes eller kan brukes til matproduksjon. Det vises til brev fra SD 28.04.16 i forhold til 

jordbruk: I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og 

kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. 

 

Arealer som er kartlagt for vern blir lagt inn i fagdatabaser og registeringene blir tilgjengelig og 

benyttet selv om vern ikke blir et faktum. Det vil dermed kunne gi en konsekvens for disse 

store arealene selv om det bare vernes en liten del.  

En del av de foreslåtte arealer er i dag fulldyrket mark, hvor det evt. skal etableres/tilbakestilles 

til våtmark. Dette bør kun vurderes for lite drivverdige restarealer og arealer med større 

begrensinger (eks. flomutsatte, våte arealer), og ikke på større arealer med matjord av god 

kvalitet. Alt fulldyrka areal som benyttes til etablering av våtmark må kompenseres for 

gjennom jordbrukskompenserende tiltak. 

 



- 

 

 

Vedlegg 

1. Oppstartsmelding verneprosess økologisk kompensasjon, 07.12.2017 

2. Oversiktskart oppstartsmelding 

3. Brev fra SD 28.04.16 

4. Oppdragsbrev fra SD 30.08.2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

   Ole Einar Gulbrandsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-176  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 61/18 

 

Saksprotokoll - Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå 

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

9. Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 
 

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 9 og 10: 

«nytt pkt 9: 

«Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 

Nytt pkt 10 

«Det utredes nærmere hva det vil koste å nydyrke arealer tilsvarende de dyrkede arealer som 

faktisk omdisponeres. Fondet dimensjoneres deretter» 

 

Hilde Steinhovden, MDG fremmet følgende forslag til nytt pkt.4: 

«Kommunestyret går inn for alternativ Mælingen A med lang bru over Mælingen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag pkt 1-3 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rådmannens forslag pkt 4 ble vedtatt mot en stemme (MDG). 

Rådmannens forslag pkt 5-8 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 9 ble enstemmig vedtatt 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 10 fikk 10 stemmer og falt. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-173   Arkiv: Q62 &13  

 

 

Innspill til høring og offentlig ettersyn av planforslag med 

konsekvensutredning av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 

Høgkastet-Hønefoss. 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå 

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike 

kommune 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss skal 

planlegges som ett felles prosjekt. Planarbeidet gjennomføres som statlig 

reguleringsplan i henhold til plan - og bygningslovens § 6 – 4, noe også kommunestyret 

vedtok ønske om i 26.03.15. Dette innebærer at det er Kommunal – og 

moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og som skal vedta 

reguleringsplanen. Deler av planområdet ligger i Marka, og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har gitt tillatelse etter markaloven til å sette i gang planleggingen. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har, på vegne av Bane NOR og Statens 

vegvesen, utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Planen 

legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune 



- 

og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra 

Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune. Planforslaget omfatter i tillegg 

også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang - / sykkelveger, 

midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det 

planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og 

motorveg. 
 

Beskrivelse av saken 

 

Høring  

Det er avholdt følgende møter i forbindelse med høringen: 

Folkemøte i Ringerike kultursenter, Bysalen , Hønefoss, onsdag 2. mai kl. 18.30 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, torsdag 3. mai kl. 9 - 17 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, tirsdag 8. mai kl. 15 - 21 

I tillegg har det vært dialog med berørte og innbyggere etter behov og ønske. Dette har vært 

avholdt med FRE16 og kommunen etter behov. Kommunens representanter har vært aktivt 

tilstede. 

 

 

Fakta om prosjektet 

• 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss  

• Togene skal gå i 250 km/t  

• Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 

kilometer tunnel nordvest for Sundvollen  

• Mange store bruer, kulverter og andre konstruksjoner  

• Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen  

• Total ombygging av Hønefoss stasjon  

• 15 kilometer firefelts Europaveg mellom Høgkastet ved Sundvollen og Hønefoss. 

Vegen vil få fartsgrense 110 km/t  

• I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen 

og E16 i 2021  

• Antatt ferdig i 2028 

 

Brev fra Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet datert 13. april 

2018 

 

Fra departementets side i forhold til Ringerike, vil det særlig være ønskelig at høringen 

benyttes til å få synspunkter på: 

• De deler av planen hvor det er utarbeidet alternative reguleringsforslag. Dette gjelder 

løsning for kryssing av det svært viktige naturområdet på Mælingen. Her forventes det 

å være ulike interesser, og det er også betydelige kostnadsforskjeller mellom 

alternativene.  

• En viktig del av Bane NORs oppdrag er at det i planarbeidet skal legges vekt på finne 

relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, 

flomsikring og jordvern/jordbruk. Høringen bør benyttes til å innhente synspunkter på 

hvordan dette er fulgt opp og ivaretatt.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd 

med forutsetninger og føringer i planprogrammet. Departementet gir derfor tilslutning til at 



- 

forslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-10 

 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at 

den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal videreføres med dyp sammenhengende 

tunnel mellom Jong og Sundvollen, uten dagsone ved Rustan og stasjon på Avtjerna. 

Spørsmålet om stasjon på Avtjerna vil derfor ikke være tema for høringen av planforslaget. 

 

Mælingen 

I vedtak fra kommunestyret 26.03.15 støtter Ringerike kommune etatenes forslag til trasé over 

Helgelandsmoen, fordi dette viste at det på en balansert måte kunne tas hensyn til 

landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av 

Ringeriksbanen og ny E16. Monserudlinja ville ikke ivaretatt blant annet landbruksjord på en 

så god måte. Etatene vurderte Monserudlinja i silingsrapporten (tidligere utredninger), som 

den totalt sett dårligste løsningen på denne delstrekningen, fordi dette alternativet ville gitt 

meget stort beslag av dyrka mark, forringet flere verdifulle kulturmiljøer ved nærføring, og 

gitt store negative konsekvenser for landskapsbildet. Denne løsningen hadde også mye større 

kostnader. 

 

Det ble gitt føringer for prosjektet av Samferdselsdepartementet i brev av 28.4.2016: 

• I samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det besluttet at 

alternativet Helgelandsmolinja skal legges til grunn for den videre planleggingen. 

• Det skal legges vekt på å finne relevante og avbøtende kompenserende tiltak, med 

særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Som del av dette bør 

lang bru over Mælingen ved Helgelandsmoen utredes. 

 

Det er utarbeidet to reguleringsplanalternativer for linjeføring fra Helgelandsmoen til 

Prestemoen. Dette er enten tre parallelle ca. 1800 m sammenhengende lange bruer 

(planalternativ Mælingen A), eller to bruer mellom en ca. 600 m lang fylling på Mælingen 

(planalternativ Mælingen B).  Det er i prosessen gjort store forbedringer ved å endre 

fyllingslengden fra ca. 1100 meter i tidligere fase (silingsrapporten) til ca. 600 meter i 

planalternativet som nå foreligger. 

 

 

Alternativet med lange bruer gir en merkostnad på ca. 1300 mill. kroner i forhold til løsning 

med kortere bruer og fylling. For alternativene over Mælingen utgjør 

fundamenteringskostnadene for bruene en vesentlig del. Fellesprosjektet mener framføring av 

veg og bane over Mælingen i seg selv vil påvirke omgivelsene på en negativ måte. Alternativ 

A kommer noe bedre ut enn alternativ B, men forskjellen er liten, og kan derfor ikke veie opp 

for den store forskjellen i kostnader mellom alternativene. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet 

består av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 

for økologisk kompensasjon av dette. Verneforslaget omfatter om lag 700 dekar større areal 

enn Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 anbefaler i sin plan for økologisk 

kompensasjon. 

 

 



- 

Landbruk 

Håndtering av matjord og undergrunnsjord bør utføres som beskrevet i overordnet plan for 

massehåndtering, slik at midlertidig beslaglagte arealer med fulldyrket mark kan få samme 

kvalitet og produksjonsevne etter tilbakeføring. Det er positivt at det foreslås fysisk 

kompensasjon gjennom etablering av et nydyrkingsfond som skal stimulere til oppdyrking av 

arealer som ellers ikke ville blitt dyrket opp. Det bør, der det er mulig, etableres ny dyrket 

mark på motfyllinger og permanente deponier for ytterligere å kompensere for permanent 

beslaglagt areal av fulldyrket mark. På denne måten vil man øke sjansen for å nå målet om å 

opprettholde matproduksjonen i området (jf. vedtak i kommunestyret).  

 

Randsfjordbanen og Roabanen 

Ringeriksbanens trasé er planlagt som dobbeltspor fra Styggedal, på fylling over Sørumjordet, 

gjennom Storskjæringa og inn til Hønefoss stasjon. Fylling over Sørumjordet er på et kort 

parti i sør planlagt høyere enn 15 meter. Fra Sørumjordet og inn mot stasjonen er det planlagt 

tre spor, der to av sporene er Ringeriksbanen. Det tredje sporet er et direktespor fra 

Randsfjordbanen, over Sørumsjordet inn på stasjonen, og med videre kobling mot Roa (Roa-

Hokksund). 

 

Anleggstrafikk gang / sykkelveier og myke trafikanter 

Det er positivt at det skal opparbeides gang og sykkelvei langs Busundveien og at det er  

rekkefølgebestemmelse som gjør at det sikrer myke trafikanter når anleggstrafikken starter. 

Grunneiere langs rv 35 ønsker å avgi grunn for at denne gang og sykkelveien skal komme på 

plass så snart som mulig. Kommunen mener det er nødvendig at det innarbeides 

rekkefølgebestemmelse slik at denne gang og sykkelveien er på plass før anleggsstart, slik 

som det er rekkefølgebestemmelse med gang og sykkelvei langs Busundveien. Denne 

bestemmelse lå inne i plandokumentene som ble oversendt KMD 9.02.18. Dette vil senere 

inngå som en helhetlig gang og sykkelstrekning fra Hønefoss retning Ask og 

Røssholmstranda mot Helgelandsmoen, videre mot planlagt strekning langs fv 241 mot 

Jevnaker. Det er regulert inn gang og sykkelvei fra Jevnaker og frem til Fylkesgrensa i 

Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos-museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier 

for å skape et helhetlig sykkelveinett i en krevende periode med mye anleggsarbeid. 

Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å planlegge for helhetlig løsninger, som ikke 

faller inn under planlegging av de store samferdselsprosjektene.  

 

Geologi og geoteknikk 

Grunnundersøkelsene utført av FRE16 har vært svært omfattende. Den geotekniske rapporten 

avdekker noen nye kvikkleiresoner i Hønefoss-området med lav stabiliteten. I enkelte 

områder har det også blitt gjort funn som tyder på at stabiliteten er bedre enn tidligere antatt. I 

områdene som berøres av jernbane og tilhørende infrastruktur vil FRE16 selv stå for 

nødvendige sikringstiltak. I de kartlagte områdene som ikke er planlagt brukt til 

jernbanetekniske installasjoner vil det være kommunens ansvar å følge opp og vurdere behov 

av eventuelle tiltak. Rådmannen skal i tida framover fortsette med å evaluere behovet for 

sikringstiltak i de ulike områdene med lav stabilitet, i samarbeid med blant annet NVE. 

 

Steinsfjorden og vannkvalitet 

Ved etablering av fylling i Kroksund og Sundvollen, må denne utformes på en slik måte at 

vannkvaliteten i Steinsfjorden ikke forringes ytterligere. Dette kan gjøres ved at det etableres 

kanal(er).  

Samfunnsnytten  



- 

Det er utført temautredning for prissatte konsekvenser. I utredningen pekes det på at FRE16 

vil høyst sannsynlig føre til større folketall, og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen enn 

hva SSBs framskrivninger tilsier. SSBs mellomalternativ er lagt til grunn i transport - og de 

samfunnsøkonomiske beregningene som er presentert i rapporten. De samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av endret arealbruk er komplekse og kan ikke uten videre analyseres med 

transportmodellene. Det står i temautredningen at det ikke er meningsfullt å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk analyse, der det forutsettes en befolkningsutvikling som i nullalternativet 

og en annen arealbruk i tiltaksalternativet. Modellene kan bare benyttes til å analysere 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret transporttilbud dersom befolkningen antas å 

være den samme og lokalisert på de samme stedene i null- og tiltaksalternativet. På den 

bakgrunn er det gjennomført EFFEKT-beregninger basert på beregninger med 

transportmodellene, der befolkningsutviklingen både i null- og tiltaksalternativet er basert på 

forutsetningene i AltAreal. Forskjellen utgjør om lag 5 milliarder kroner i nåverdi. Det er 

presentert at det samlet sett er netto nåverdi av prissatte nytte- og kostnadseffekter av 

Ringeriksbanen og ny E16 på om lag –12 milliarder kroner. Men som da er mer sannsynlig -

6,7 milliarder.  

 

Det fremstår slik at modellene ikke er konstruert for å håndtere koblingen av Oslo og 

Ringerike med IC-tog og ny firefelts motorvei. Oslo/Akershus og Ringerike har blant annet 

forskjellig lønnsnivå, prisnivå på bolig / næring og befolkningssammensetning.  

 

For at samfunnsnytten skal fremstå riktig bør det legges vekt på andre faktorer og alternative 

metoder. Det er gjort utredninger som har et annerledes og antagelig mer riktig bilde av 

samfunnsnytten og potensiale for økt produktivitet og vekst i verdiskaping: 

 

• COWI Samfunnsøkonomi: «Mernytte av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013.  

Beregnet mernytte av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr.  

• BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 

26.05.2015. Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt 

produktivitet og vekst i verdiskaping tilsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år.  

 

Det er også et betydelig beløp i reduserte ulykkeskostnader på 300 millioner kroner i nåverdi.  

 

Utvikling og muligheter  

Det store samferdselsprosjektet skaper grunnlag for vekst og utvikling. Kommunen vil 

imøtekomme dette med å legge til rette for planer og infrastruktur. Et nytt kryss på 

Styggedalen vil endre trafikksituasjonen rundt Hønefoss. Buskerud fylkeskommune er i gang 

med trafikkutreding i samarbeid med kommunen. Det vil være behov for å se på den nye 

situasjonen å vurdere ulike løsninger for å imøtekomme dette. Vedtak fra kommunestyret 

1.06.17 : Ringerike kommune ønsker at det legges til rette for en veiforbindelse mellom 

tiltenkt kryss i Styggedalen og stasjonen via storskjæringa. Det jobbes med dette i 

sammenheng med utredninger som BFK gjør ifb områderegulering Hønefoss. Det reguleres til 

næring rund krysset ved Styggedalen som skal detaljeres i senere planer, det vil være i 

fremtiden være behov for å se på en videre utvikling i tilknytning til dette i fremtidige 

planprosesser. Det er initiativ fra grunneiere/tiltakshavere for utvikling av arealer på blant 

annet Sørumsjordet og Prestmoen. Løsningen som er regulert ser ikke ut til å hindre videre 

utvikling. 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Reguleringsplan med tilhørende dokumenter er et grundig gjennomført materiale, som er 

utarbeidet i en omfattende prosess hvor kommunens administrasjon har vært deltakende og 

inkludert på en god måte. FRE16 har tatt hensyn til og innarbeidet mange av løsningene som 

er spilt inn underveis i prosessen. Rådmann vil takke FRE16 for godt samarbeid og et 

gjennomarbeidet planmateriale, som vil gi store muligheter for Ringerike i tiden fremover. 

 

 

Vedlegg 

 

Brev fra KMD 13.04.18 

Innspill til handlingsprogram  

Høringsbrev 19.04.18 

Innspill planprogram 

Grunneiere ønsker å avgi grunn 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Ringeriksbanen-og-E16/   

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/reguleringsplan/  

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2018/horing-av-

reguleringsplan-for-ringeriksbanen-og-e16-hogkastet---honefoss/  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1984-2  Arkiv: A20 &14  

 

Sak: 24/18 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

1. Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur (HOK) anbefaler, med bakgrunn i den 

fremlagte tilstandsrapporten for 2018, at administrasjonen v/rådmannen ikke 

innarbeider effektiviseringskrav for sektoren Oppvekst ved utarbeidelse av budsjettet 

for 2019. 

 

2. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

1. «Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur (HOK) anbefaler, med bakgrunn i den 

fremlagte tilstandsrapporten for 2018, at administrasjonen v/rådmannen ikke 

innarbeider effektiviseringskrav for sektoren Oppvekst ved utarbeidelse av budsjettet 

for 2019. 

 

2. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Sjøbergs (SV) forslag, ble Sjøbergs 

forslag vedtatt mot 2 stemmer (Bjerke (FrP) og Frantzen (H)), som Hovedutvalgets (HOK) 

innstilling til Formannskapet. 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1984-1   Arkiv:   

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2017 - 2018.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på eller over gjennomsnittet for 

fylket. Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne 

med tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen, men resultatene, spesielt på 10. trinn, viser en 

høyere andel av elever som sier de blir mobbet, enn landsgjennomsnittet. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene var på 39,8 for elevene som 

gikk ut i 2017. Dette er det nest høyeste resultatet i løpet av de siste fem årene. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og har hatt dette 

som fokusområde for kompetanseheving dette skoleår.  

Elevtallet har økt med 147 elever de to siste årene, og det har vært en liten økning i antall årsverk 

det siste året i skolen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Elever og lærertetthet: Det har vært en økning med 103 elever inneværende år. Lærertettheten på 

barnetrinnet er 14,0 og på ungdomstrinnet 15,5.  



- 

Læringsmiljø: Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for 

å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever 

mestring, at de har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene en positiv 

tilbakemelding.  

Tallene på mobbing er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi undersøkelsen er endret, men 

tallene ligger over landsgjennomsnittet. Spesielt høyt er tallet for 10. trinn. Det ligger godt over 

landsgjennomsnittet.   

Læringsresultater: For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. 

Resultatene viser at 5. trinn skårer litt under landsgjennomsnittet på både lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn. 8. trinn presterer i år 

på landsgjennomsnittet i lesing, mens 9. trinn presterer på landsgjennomsnittet i årets prøver, lesing 

og regning.. 

Når det gjelder eksamenskarakterer og særlig grunnskolepoeng, ble de i 2017 39,8. Det er godt 

under de nasjonal tallene som er 41,4, men allikevel er det det nest høyeste resultatet i løpet av de 

fem siste årene i Ringeriksskolen.  

Gjennomføring: Når det gjelder gjennomføringen i videregående skole er ikke Fylkeskommunens 

mål om 75% nådd. Fylket har en gjennomføringsgrad på 72,8, og vår region har utfordringer. 

Ringerike har en gjennomføringsgrad på 70,2%. Det er satt i gang et fagsamarbeid mellom 

videregående og ungdomstrinnet. Målet er at en gjennom dette samarbeidet vil kunne bidra til å nå 

målsettingen på 75 %..  

Spesialundervisning: Rapporten viser en liten økning fra i fjor. I Ringerikeskolen er det 8,1% av 

elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved landsgjennomsnittet på 7,9%. Ringerike lå i 

flere år godt over landsgjennomsnittet, men har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende, og 

Læringssenteret for voksne har hatt 126 elever på grunnskoleopplæringen. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det 

er 20 som skal avlegge eksamen i juni 2018. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til minoritetsspråklige 16 – 18 åringer.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2017 – 2020, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 96/17.  



- 

 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de bli mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom systematisk kompetanseheving hos personalet, nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper 

og midler til tidlig insats, forventes det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i 

årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene.  

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Skole og kultur 

 
 

 

 

 

TILSTANDSRAPPORT  
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunnskolen i Ringerike kommune 
Skoleåret 2017 - 2018 

 

Mai 2018 

 

  



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2018 
 

Side 2 
 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler skoleåret 2017-

18. Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, spesialundervisning og 

voksenopplæring.  

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er del av  det 

nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.  Rapporten bygger i 

hovedsak på data fra «Skoleporten». Det er en nettportal og et verktøy for vurdering av kvalitet i 

grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall om opplæringen. 

Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på Skoleporten eller andre nettsteder. 

Som forarbeid til den kommunale rapporten, lager skolene egne delrapporter. Disse er utgangspunkt 

for dialogmøter der skoleeiers represenatanter møter representanter fra elever, foresatte, ansatte , 

skolens ledelse og politisk oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. 

Skolenes rapporter, dialogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale 

tilstandsrapporten. Årshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten. 

Innhold 
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1. Sammendrag 

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, læringsmiljø 
og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på skolestatistikk, nasjonale 
prøver og undersøkelser skoleåret 2017 – 2018, skolenes tilstandsrapporter og dialogmøter med 
skolene våren 2018. 

Elever og undervisningspersonale 
Rapporten viser at det har vært en elevtallsøkning de to siste årene med 147 elever. Det er en økning 
på 4,6 % på to år. Den største økningen i 2017 har vært på Hallingby skole, Haugsbygd ungdomsskole, 
Hønefoss skole og Ullerål skole. Tyristrand og Sokna skoler har derimot hatt en reduksjon av elever 
det siste året. Antall årsverk for undervisningspersonale har hatt en liten økning siste året. 
Elevtallsøkningen har ført til at lærertettheten på ungdomstrinnet er noe lavere enn foregående år, 
og lavere enn både fylkes- og landsgjennomsnittet. 
 
Læringsmiljø 

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Områdene 

som kartlegges er: Støtte fra lærer, støtte hjemmefra,  vurdering for læring, læringskultur, faglige 

utfordringer, mestring, elevdemokrati, medvirkning, motivasjon,  trivsel og trygghet og mobbing på 

skolen. For Ringerike er resultatene på linje med, eller bedre enn både fylkes- og 

landsgjennomsnittet på alle områder bortsett fra mobbing. Når det gjelder elever som rapporterer 

om mobbing de siste månedene, er det denne gang flere som rapporterer om dette enn 

landsgjennomsnittet.  Skolene har fokus på problemet, og det jobbes kontinuerlig for å forebygge 

mobbing. Tallene for mobbing kan ikke sammenlignes med tidligere år på grunn av endring av 

spørsmål i elevundersøkelsen. 

 

Læringsresultater   

På de nasjonale prøvene på 5., 8. og 9. trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2017-18 svakt 

under landsgjennomsnittet på 5. trinn.  På 8. trinn lå elevene på landsgjennomsnittet i lesing, og litt 

under på regning og engelsk. På 9. trinn skåret elevene på linje med landsgjennomsnittet. 

Avgangskarakterene til elevene som gikk ut i 2017, var under landsgjennomsnittet. 

Grunnskolepoengene var 39,8. Landsgjennomsnittet var 41,4. 

Det går ellers fram av rapporten at det er en svak økning av elever som mottar spesialundervisning 

skoleåret 2017-2018. Økning er fra 7,6% til 8,1% av elevene. Det er litt over landsgjennomsnittet som 

er 7,9%. 

Gjennom systematisk arbeid med språkløyper, og tidlig innsats på 1. – 4. trinn forventes det å se en 

forbedring og utjevning av resultatene i årene som kommer. 

Det er innføringstilbud for nye minoritetsspråklige elever på tre skoler, Hønefoss skole, Hov og 

Veienmarka ungdomsskoler.  
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2. Elever og undervisningspersonale 

2.1. Antall elever og årsverk 

Tabellene  opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober 2017, og 

årsverk for  undervisningspersonalet skoleåret 2017-18. 

 

Elevtall og årsverk  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Tallet på elever  3 143 3 142 3174 3218 3321 

Årsverk for undervisningspersonale  296,2 271,4 271,0 272,8 279,6 

 

Elevtall – skoler 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-

2018 

Eikli skole - tallet på elever  195 198 231 211 211 

Hallingby skole - tallet på elever  290 288 296 299 318 

Haugsbygd ungdomsskole - tallet på elever  219 215 213 193 216 

Helgerud skole - tallet på elever  225 219 215 221 232 

Hov ungdomsskole - tallet på elever  240 238 221 224 234 

Hønefoss skole - tallet på elever  230 242 230 257 283 

Kirkeskolen - tallet på elever  84 91 90 90 87 

Nes skole - tallet på elever  41 34 27 27 24 

Sokna skole - tallet på elever  151 141 141 142 134 

Tyristrand skole - tallet på elever  316 362 356 352 340 

Ullerål skole - tallet på elever  280 301 331 341 372 

Vang skole - tallet på elever  294 289 351 356 356 

Veien skole - tallet på elever  215 215 218 219 226 

Veienmarka ungdomsskole - tallet på elever  253 254 254 286 288 

 

Vurdering 
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike siste 5-årsperiode. Hovedtendensen er at 

elevtallet  er økende på kommunenivå, mens det er større variasjon ved enkelte skoler. Tyristrand 

skole og Sokna skole har begge hatt en nedgang på ca 10 elever, mens Halingby, Haugsbygd, 

Hønefoss og Ullerål har hatt en økning på mellom 20 og 30 elever hver. Ut over dette er det små 

variasjoner. Nes skole har hatt en markert nedgang i elevtallet siden skoleåret 2013-14, inneværende 

skoleår er det 24 elever ved skolen. 

Årsverk for undervisningspersonale har økt litt fra forrige skoleår, etter en stor reduksjon skoleåret 

2014-15. 

 



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2018 
 

Side 5 
 

2.2. Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på  skolenivå. Lærertetthet gir informasjon om 

gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. Timer til spesialundervisning er inkludert i 

tallene. 

 

Lærertetthet - Ringerike 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,1 13,9 14,3 14,1 14,0 

Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,9 15,0 14,2 14,8 15,5 

 

Lærertetthet - geografisk  Ringerike kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

13 

Buskerud 

fylke 

Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn  14,0 13,8 13,8 13,0 

Lærertetthet 8.-10. trinn  15,5 15,2 14,8 14,4 

 

Vurdering 

Tabellene viser at lærertettheten i Ringerike ligger under landsgjennomsnittet på barnetrinnet, men 
omtrent på samme nivå som Buskerud og Kommunegruppe 13. På ungdomstrinnet er det også lavere 
lærertetthet enn landsgjennomsnittet. Det er også litt lavere enn Kommunegruppe 13 og Buskerud 
fylke. Det er høyere læretetthet på barnetrinnet enn ungdomsstrinnet i Ringerike. Dette harmonerer 
med at det er gitt øremerkede midler til tidlig innsats, økt lærertetthet på 1.-4.trinn på barnetrinnet.   
Forklaringen på redusert læretetthet generelt er at det er færre årsverk i skolene de siste årene p.g.a 
reduserte rammer, og at elevtallet har vært litt økende i samme periode.  

2.3. Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har 

rett til spesialundervisning. I Ringerike er utviklingen de siste fem skoleårene slik: 

Elever med spesialundervisning Gutter Jenter sum % % hele 
landet 

2013 – 2014 227 118 345 10,9 8,3 

2014 – 2015 181 92 273 7,5 8,0 

2015 -  2016 150 73 223 7,0 7,9 

2016 -  2017 169 72 241 7,6 7,8 

2017 -  2018 179 90 269 8,1 7,9 

 

Andelen elever som mottar spesialundervisning har etter aktivt arbeid gått betydelig ned siden 2013-

2014. Vi ser allikevel at det er en liten økning de to siste årene.  Det er positivt å kunne gi tilbud til 

flest mulig av elevene innenfor det ordinære tilbudet.  
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Andel elever som mottar spesialundervisning i Ringerike i 2017-2018, er 0,2% høyere enn tallene for 

hele landet (7,9%). De to foregående årene har vi ligget under landsgjennomsnittet. Det er grunn til å 

merke seg at det er omtrent dobblet så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. 

3. Læringsmiljø 

På den obligatoriske elevundersøkelsen høsten 2017, svarer elevene på 7. og 10. trinn på spørsmål 

innenfor disse områdene: Støtte fra lærer, støtte hjemmefra,  vurdering for læring, læringskultur, 

faglige utfordringer, mestring, elevdemokrati, medvirkning, motivasjon,  trivsel og trygghet.  

Ringerikselevene scorer likt med eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på alle faktorene. 

De opplever i hovedsak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig, opplever mestring, sier 

at  de får medvirke, at de trives på skolen og opplever et trygt miljø. Dette samsvarer godt med det 

elev- og foreldrerepresentanter formidler i dialogmøtene med skolene. 

Til tross for dette sier flere elever enn tidligere at de har opplevd mobbing fra medelever de siste 

månedene. 

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. I handlingsplanen for 

grunnskolen i Ringerike,  «Sammen skaper vi Ringeriksskolen»,  er hovedmålet at elevene skal møte 

et raust og støttende læringsmiljø der de opplever mestring og utvikling både faglig og sosialt. 

Elevene skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, 

rasisme eller utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, har 

skolen handlingsplikt og det skal  reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er lovfestet i 

Opplæringsloven (§ 9A-3). 

 

Når det gjelder spørsmålet om mobbing, har elevundersøkelsen endret seg de siste årene. Det gjør at 

det ikke er mulig å sammenligene årets undersøkelse med foregående tall. Utdanningsdirektoratet 

begrunner endringen i undersøkelsen på følgende måte:  

«Ulempen med å endre Elevundersøkelsen er at vi ikke direkte kan sammenlikne høstens resultater 

om mobbing med tidligere år. Vi mener likevel at argumentene for å endre undersøkelsen veier tyngre 

enn hensynet til brudd i statistiske tidsserier på nasjonalt nivå. Vårt mål er, og har alltid vært, at 

Elevundersøkelsen skal gi et riktigst mulig bilde av hvordan elevene har det.» 

Definisjonen på mobbing i elevundersøkelsen er: 

«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som 

kan ha vanskelig for å forsvare seg.  

Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, 

dytte eller holde fast.»  

Tabellen viser andel elever som på elevundersøkelsen har opplevd mobbing fra andre elever de siste 

månedene: 

Andel som har blitt 
mobbet av andre elever 
de siste månedene  
(Tall i prosent) 

2014-
2015 

2015-
2016 

 
2016-
2017 

7. trinn 

 
2016-
2017  

10. trinn 

 
2017-
2018 
7. trinn 

 
2017-
2018  

10. trinn 

Ringerike kommune  4,4 3,1 5,2 5,2 6,3 8,3 

Nasjonalt  4,8 4,5 5,5 5,1 5,8 5,6 
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Vurdering  

Det er positivt at elevene på 7. og 10 trinn gir gode tilbakemeldinger på elevundersøkelsen. På lik 

linje med i fjor, skåret  Ringeriksskolen litt over Buskerud og landsgjennomsnittet på alle faktorene 

bortsett fra mobbing. Der viser derimot undersøkelsen et dårligere resultat enn fylket og landet. 

Spesielt skiller 10. trinn seg ut i negativ retning.  Det rapporteres at det har vært noen utfordringer 

på 10. trinn. Dette har slått ut på undersøkelsen.   Det er elever som opplever mobbing både fysisk, 

psykisk og digitalt, så innsatsen med å forebygge må fortsette. Det må jobbes bevisst med 

skolemiljøene. Det kan være flere årsaker til denne økningen. En av årsakene er at det har vært 

utfordringer i elevgruppa, elever med emosjonelle vansker. En annen kan være endringen i 

undersøkelsen, og elevenes oppfatning av ny §9A  i opplæringsloven – elevenes arbeidsmiljø.  

En av skolene melder også om en økning av elever med store emosjonelle vansker, og en bekymring 

om at stadig flere og yngre barn har utagerende adferd kombinert med stygg språkbruk og 

tilpasningsvansker. 

Skolene følger rutinene for «Trivsel i Ringeriksskolen». Etter at et nytt og utvidet kapittel 9a i 

Opplæringsloven om elevene sitt skolemiljø ble innført høsten 2017, er de kommunale rutinene 

oppdatert (HOK 9/18). Når skolen får kjennskap til at enkeltelever blir krenket undersøkes saken, og 

ved krenkelser som mobbing skal skolen innen 5 dager ha laget en skriftlig aktivitetsplan over tiltak i 

saken. Det jobbes jevnlig i personalene med rutinene og med kompetanseheving med tanke på å 

undervise barn i sosial kompetanse. Flere av barneskolene har innført forebyggende tiltak som 

«Trivselsledere», og alle barneskolene bruker det holdningsskapende og forebyggende programmet 

«Mitt Valg».  Som nytt tiltak er det også innført en ikke anonym undersøkelse, «Spekter», som 

direkte går på elevmiljøet i klassen og er utarbeidet av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. 

4. Læringsresultater 

4.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 5. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk».  

Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune   48 49 49 

Eikli skole    48 49 49 

Hallingby skole  46 49 49 

Helgerud skole    49 49 51 

Hønefoss skole    44 46 51 

Kirkeskolen    52 53 54 

Nes skole*    

Sokna skole    44 45 36 
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Tyristrand skole    46 51 48 

Ullerål skole    47 45 48 

Vang skole    53 49 51 

Veien skole    48 49 51 

*Nes skole har for få elever på 5. trinn til at resultatene offentliggjøres 

 

Nasjonale prøver 5. trinn - Ringerike 

%-fordeling på nivå 
Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Engelsk 24,7 (23,2)* 54,2 (51,3) 21,50 (25,5) 

Regning 27,1 (23,0) 53,8 (51,3) 16,6 (25,6) 

Lesing 32,5(23,8) 51,2 (53,0) 16,3 (23,2) 

*Nasjonale tall i parentes 

 
Vurdering 

Dialogmøter og skolenes rapporter, beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på 
skolene.  Tabellene ovenfor viser resultatet tett opp til nasjonale tall, men lokale mål er ikke nådd, og 
det er variasjon mellom skolene. Best resultater i 2017 har Kirkeskolen og Vang skole.  
Det er en økning av elever på mestringsnivå 1 i regning og lesing, mens i engelsk er det færre på 
mestringsnivå 1 enn forrige skoleår. Andel elever på mestringsnivå 1 er også høyere enn landet 
forøvrig. Det er et mål å redusere antall elever på mestringsnivå 1, og få løftet flere opp på et høyere 
mestringsnivå. Det er en tendens at Ringeriksskolen har flere elever på mestringsnivå 2 og færre 
elever på mestringsnivå 3 enn landsgjennomsnittet. Resultatene er nyttige for skolene sett over år. 
Da ser en tendenser over tid, for det kan være variasjoner fra år til år. 
Det satses derfor videre på gunnleggende ferdigheter i kommunen, ved internt arbeid på skolene, 
ved videreutdanning og i satsingen på kompetanse. Dette skoleåret har alle lærerne deltatt på 
kompetanseheving i lese og skriveopplæring gjennom arbeid med Språkløyper på skolene. Dette er 
en nasjonal satsing via de nasjonale sentrene: Lesesenteret i Stavanger og Skrivesenteret ved NTNU i 
Trondheim. Skolene rapporterer om godt arbeid med språkløyper.I tillegg til økt satsing på 
småtrinnet, gjennom midler til tidlig innsats og systematisk arbeid, forventes det at resultatene vil bli 
gradvis bedre fra neste år.  
 

4.2. Nasjonale prøver 8. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk». 

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune 50 49 49 

Hallingby skole 50 50 48 

Haugsbygd ungdomsskole 51 50 49 

Hov ungdomsskole 49 48 47 
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Nes skole 49 45 51 

Sokna skole 48 51 49 

Tyristrand skole 48 49 48 

Veienmarka ungdomsskole 51 51 52 

 

Nasjonale prøver 8. trinn 

Fordeling på nivå – 

Ringerike 

Mestrings
- nivå 1 

Mestrings
-nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings
-nivå 4 

Mestrings
-nivå 5 

Engelsk 7,6 (8,4)* 12,0(18,8) 41,3 (41,1) 26,1(20,8) 13,0(10,9) 

Regning 6,5 (7,7) 19,6(22,2) 35,9 (37,6) 25,0(21,6) 13,0(10,8) 

Lesing 8,8 (8,8) 16,5(17,8) 38,5(42,0) 27,5(20,2) 8,8 (11,2) 

*Nasjonale tall i parentes 

Vurdering 
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2017 viser at målet ikke er nådd. Vi ligger tett 
opp til målet i lesing. Her skårer elevene på landsgjennomsnittet. I regning og engelsk er resultatet 
litt lavere enn landsgjennomsnittet. Prøvene er avholdt tidlig i skoleåret, og resultatene må i stor 
grad sees på som barnetrinnets resultater. Skolenes resultater varierer noe fra år til år. Inneværende 
skoleår var det Veienmarka som skåret høyest. 

Det er positivt at det på 8. trinn er det færre elever på mestringsnivå 1 og 2 enn landsgjennomsnittet. 
I lesing og regning er det flere elever på mestringsnivå 4 og 5 enn landsgjennomsnittet. Dette er 
gledelig resultat. I engelsk er det noen færre elever på mestringsnivå 5 enn landsgjennomsnittet.  

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være 
variasjoner fra år til år.  Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev og klasses utvikling, og er et 
hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med prøveresultatene for å 
finne forbedringspunkter hos eleven, klassen og skolen og setter seg lokale mål de jobber mot ut fra 
målsettinger gitt i kommunens handlingsprogram. Dette er også tema i skolenes rapporter og i 
dialogmøter med skolene. 

 

4.3. Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning 

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet. 
Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn. 

Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning 

Nasjonalt 54 54 

Buskerud fylke 53 53 

Ringerike kommune 54 54 

Hallingby skole  50 51 

Haugsbygd ungdomsskole 56 56 

Hov ungdomsskole 52 52 

Nes skole *   
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Sokna skole 55 58 

Tyristrand skole 55 55 

Veienmarka ungdomsskole 55 55 
     *Nes har får få elever på 9. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

 

Nasjonale prøver 9. tr. 
Fordeling på nivå 

Mestrings-
nivå 1 

Mestrings-
nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings-
nivå 4 

Mestrings-
nivå 5 

Lesing 7,0(5,1)* 7,9 (11,6) 38,4 (36,3) 26,2 (25,6) 20,5 (21,5) 

Regning 4,3 (4,2) 13,5 (15,2) 32,2 (33,6) 29,6 (26,3) 20,4 (20,7) 

*Nasjonale tall i parentes 

 

Vurdering: 

Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.  
Ringerikselevenes totalscore er lik landsgjennomsnittet, men med variasjon fra skole til skole. Best 
resultater på dette trinnet har Haugsbygd Ungdomsskole og Sokna skole. Sammenligner en disse 
tallene med fjorårets resultater på 8. trinn, ser en at elevene i Ringerike har hatt en god utvikling på 
ungdomstrinnet. 
En skal ikke legge for stor vekt på enkeltresultater for ett år, for det kan være store årsvariasjoner på 
skolene. Det ser en tydelelig når en sammenligner den enkelte skolens resultater for 8. og 9. trinn i 
forhold til kommune- og landssnittet. 

Når det gjelder fordelingen av elever på mestringsnivåer, er det positivt å se at resultatet ligger tett 
ved landsgjennomsnittet på de høyeste mestringsnivåene. 

 

4.4. Grunnskolepoeng  

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 
beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 
10. 
 

Grunnskolepoeng -
gjennomsnittstall 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ringerike kommune 39,5 38,3 38,5 40,3 39,8 

Buskerud Fylke 40,5 40,1 40,9 41,4 41,6 

Nasjonalt 40,1 40,4 40,8 41,2 41,4 

 

 
Vurdering 
Elevene i Ringerike har i flere år oppnådd grunnskolepoeng som i gjennomsnitt har ligget langt under 

fylkes- og landsgjennomsnittet. Etter at grunnskolepoengene i 2016 kom over 40, ble resultatet i 

2017 tett opp under 40, med 39,8 poeng. Det er nest høyeste resultat de siste fem årene på 

Ringerike. Det er et kommunalt mål å heve grunnskolepoengene. Ungdomsskolene har hatt et 
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spesielt fokus på læringsresultater, og det har et klart mål om å heve disse resultatene.  

Ungdomsskolene deltar også i fagnettverk med de videregående skolene. 

 

 

 

 

 

5. Gjennomføring – videregående skole 

Andel elever (%) som har fullført og bestått videregående opplæring (etter fem år) 

Elever fullført etter 5 år (%) 2016 2015 2014 2013 2012 

Ringerike kommune 70,2 71 68 70 70 

Buskerud fylke 72,8 72 71 72 70 

Tall fra Buskerud fylkeskommunes tilstandsrapport 

Den nasjonale målsettingen for kullet som startet i videregående skole i 2011 og fullførte senest i 

2016 var på 75 %. Tallet for Buskerud fylke var 72,8 %, mens i Ringerike kommune hadde 70,2 % av 

dette kullet fullført etter 5 år. Resultatene fra Ringerike ligger på nivå med Modum (70,1%), 

Drammen (72%). De mindre kommunene har større gjennomføringsgrad. 

Nedre Eiker (75,7%) og Kongsberg (75,2%)  har høyest gjennomføring når det gjelder de folkerike 

kommunene i fylket. 

 

6. Opplæring minoritetsspråklige elever 

Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil 2 år. 

Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015. 

Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.   

På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Hov ungdomsskole, og Veienmarka 

ungdomsskole. 

Barn i skolepliktig alder ved Hvalsmoen transittmottak får opplæringstilbud ved velkomsttilbudene 

ved Hønefoss og Hov. 

Antall elever ved velkomsttilbudene varierer gjennom skoleåret. Tallene som er oppgitt her er 

elevtallet pr 1. mai 2018. 

 

Velkomsttilbud Hønefoss 32 elever 

Velkomsttilbud Hov   9 elever 

Velkomstklasse Veienmarka 11elever 
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7. Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne holder til i Hønefoss Arena. Av plasshensyn har de også måttet leie 

lokaler i AKA – Arena. 

Den vesentlige delen av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige voksne. 

Kommunen er også ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 åringer. 

 

Læringssenteret gir tilbud innen spesialundervisning, grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap, og det toårige introduksjonsprogrammet for flyktninger. 

 

Grunnskoleopplæring 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Antall deltagere 62 111 126 

Antall deltager på 8.- 10. 
nivå 

14 22 88 

Avlagt grunnskoleeksamen 12 15 20 skal avlegge 
eksamen 28. – 30. 

juni 2018 

 

Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende de to siste årene. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det er 20 

elever som skal avlegge eksamen i juni 2018. 
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8. System for oppfølging (internkontroll) 

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt årshjul for 
kvalitetsarbeidet) 
 

 Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene  

 Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver  

 Rektorsamlinger hver måned   

 Lederavtaler 

 Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer. 

 Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater  

 Dialogmøter med skolene (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene 

 Årlig tilstandsrapport på kommunenivå til politisk behandling i hovedutvalg og kommunestyre  
 
Dialogmøter (tilsyn) med skolene  

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år. Skolene får skriftlig varsel 
om møtet og hvilke temaer som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fra ledelse, 
ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. Skolene får 
skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og kultur gjennomgår rapportene.   
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VEDLEGG: 

ARBEIDET MED  
TILSTANDSRAPPORT og PLANSYSTEM 2017 

MED ÅRSHJUL 
 
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen  

 samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak 

 inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,  

 inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven. 

 
Bakgrunn  
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13- 
10 der det heter at som en del av kommunens oppfølgingsansvar 

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 

kommunestyre.» 

Tilstandsrapportene har tidligere vært utarbeidet etter en nasjonal mal. Det har vært ønskelig med 
en bredere involvering i arbeidet og å samordne tilstandsrapporteringen med øvrige planverk og 
rapportering bl.a. på vedtatte mål. 
Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jf § 13-10. 
 
Hensikt  
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes rapporter og skal gi innblikk i skolenes og sektorens 

 resultater 

 arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse 

 vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater 
 
Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og rapporter og 
de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.  
 
Hovedelementer: 
Januar-juni: 

 Skolenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak 

 Kommunenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole 
Juni –desember: 

 Skolenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål 

 Kommunenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt 
handlingsprogram.  
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Tilstandsrapport 2017-2018 
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1. Mal for tilstands rapport er 
ferdigstilt i Conexus Insight (Puls) 

 

15.jan 

 

K-sjef 

2. Internt arbeid på skolen med 

resultater og rapport 
Drøfting i personale og rådsorgan 

 

01.mars 

 

Rektor 

3. Innsending av rapport med 
evaluering og mål og tiltak for 
kommende år 

01.mars Rektor 

4. Lederavtaler 01.mars K-sjef 

5. Årsmelding kommune 20.mars K-sjef 

6. Dialogmøte på basis av rapport 

(kommune – skole) min. 2.hvert år 

30.mai K-sjef/ 

rektor 

7. Politisk sak – Kommunens 
tilstandsrapport basert på skolenes 

rapporter og dialogmøter. 

30. mai K-sjef 

8. Politisk behandling (HOK, F- skap, 
K-styre) (Skolenes rapporter som 

vedlegg) 

30.juni  K-sjef 
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9. Arbeidet med nytt 
handlingsprogram starter med F-

skapsseminar 

Juni F-skap 

10. Avgangskarakterer 10.trinn 
(Standpunkt, eksamen, 

grunnskolepoeng) 

Juni  Rektor 

11. Mål og indikatorer, og økonomiske 
rammer i handlingsprogram 

2017-20 

Sept K-sjef/ 

rådmann 

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor 

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor 

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov.-

des. 

Rektor 

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og 
10.trinn 

Nov.-

des. 

Rektor 

16. Medarbeiderundersøkelsen  
(10-faktor) 

Nov.-

des. 

Rektor 

17. Handlingsprogram med budsjett, 
mål og måleindikatorer 

Nov. K-styret 



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2018 
 

Side 16 
 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2144-1   Arkiv:   

 

 

Nordisk vennskapsbymøte 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar rapporten fra Nordisk vennskapsbymøte 2018 til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Det nordiske vennskapsbymøtet for 2018 ble avholdt i Växjö i Sverige 3.-6. mai. Delegasjonen 

fra Ringerike ble ledet av varaordfører Dag Henaug. I tillegg deltok disse fra kommunestyre og 

formannskap: Runar Johansen, Hilde Volmerhaus, Alf Meier, Hans-Petter Åsen, Anne-Marit 

Lillestø og Axel Sjøberg. Fra Foreningen Norden deltok Lena Ròs Màthìasdottir og Hannes 

Pàll Vìglundsson og fra kommuneadministrasjonen Magnar Ågotnes.  

Delegasjoner fra Skagaströnd på Island og fra Lohja i Finland var også på vennskapsbymøtet i 

tillegg til vertskommunen. 

 

I Växjö var det lagt opp et bredt program med orientering om kommunen og distriktet, og med 

besøk i lokale bedrifter og kulturinstitusjoner. Temaet denne gang var integrering, og det ble 

orientert om Växjö sine utfordringer og arbeid på dette området. Blant annet ble et 

mottakssenter for nyankomne flyktninger ble besøkt. Det ble også IKEA-museet og Huseby 

slott. 

 

Växjö har stor vekst, og et fortsatt fokus på miljø og grønne verdier er en premiss for 

utviklingen. Det bygges nye boligområder og infrastruktur, og halvparten av alle hus som 

bygges er i tre. Nytt rådhus planlegges bygd sammen med ny jernbanestasjon. Innsjøene er 

renset og attraktive rekreasjonsområder.  

 

Delegasjonene orienterte også hverandre om utviklingen i egen kommune, og mange 

problemstillinger ble drøftet både formelt og uformelt mellom delegatene. 

 

Det neste vennskapsbymøtet er planlagt på Ringerike våren 2020. 

Når det gjelder opplegg og tema for neste møte, så var det framme forslag som skole og 

utdanning, eller alternativt nærings- og byutvikling.  På møtet vil det som i Växjö settes av tid 

til orientering og erfaringsdeling innenfor de valgte områdene i tillegg til besøk på aktuelle 

virksomheter. Ringerike kommer med utspill om tema og opplegg senest høsten 2019. 



- 

 

 
Rådmannens vurdering 

Det nordiske samarbeidet har lange tradisjoner og rådmannen ser positivt på at det 

opprettholdes og fortsetter.  Forutsetningen er at det gis et tydelig innhold ut fra de 

problemsstillinger og tema som valgt. Ringerike har ansvar for det neste møtet, og må avklare 

tema og starte planarbeidet i 2019. 

 

Vedlegg 

Rapport fra nordisk vennskapsbymøte i Växjö, 3.-6. mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vennskapsbyene i Norden, Skagaströnd, Lohja , Växjö og Ringerike har la n ge tradisjon e r for å møtes
annet hv ert år og utveksle erfaringer og se på trekk ved samfunnsutv iklingen i de nordiske landene.

Årets samling var i Växjö 3. - 6.mai. 32 delegater fra de fire kommunene deltok. Ringerikes delegasjon
bestod av sju medlemmer fra formannskapet, to fra foreni n gen Norden og en fra administrasjonen.
Hovedtemaet i år var integrasjon og utfordringer knyttet til de siste års flyktningestrøm .



Torsdag 3. mai

Etter at delegasjonene var a n kommet på ettermiddagen var det g uidet tur i Växjö med buss og til
fots sentrum, med besøk bl.a . i byens kirke.

Fredag 4. mai

Växjö : M øte t var lagt t il byens rådhus. Der innledet Lord Mayor Bo Frank om Växjö , en gammel by
med la n g hist orie . I dag er Växjö en kommune med cirka 90 000 innbyggere og e n årlig vekst på 10 00 -
1500 mennesker . Det te gir byen utfordringer med stor boligbygging , og utbygging av kommunal
infrastruktur som skole og barnehager . Nå skulle det og bygges nytt rådhus.

Växjö har 5 innsjøer innen for bygrensen og h ar som mål å være den grønneste by i Europa. B lant
annet ska l halvparten av nye bygg være av tre . Innsjøene er re nset og blitt attraktive
rekreasjonsområder.

Integrering : Profes sor Mats Hammerstedt, ved Linné universitet, som også har en stor campus i
byen, innledet om integrasj on i det svenske arbeidsmarkedet . Det har vært økt m igrasjon til Sverige
gjennom de siste 25 - 30 årene, med en endring fra nordiske og europeiske in nvandrere til ikke -
europeiske innvandrere. Hammerstedt sa at u tdanning er viktig for å øke andelen av innvandrere
som er i arbeidslivet.

Etter cirka 7 år er 50 % av de flykt ningene som nå k ommer i arbeid. Så integrasjon til det svens ke
arbeidsmarkedet tar lang tid og d ette er e n stor kostn ad for det svenske samfunnet. De t offentlige
omfordeler inntekter mellom ulike gr upper og omfordeler økonomi ressurser f ra de innfødte til
immigranter. H a n men te videre at sysselsett ingen må opp om inntekt er skal balansere med utgifter
og pekte på følgende s uksessfaktorer: Utdan ning, språk, og nettverk og systematisk arbeid mot
diskriminering .

Oliv er Rosengren, leder av arb e ids - og velferdsstyret i Växjö , var neste innleder. Sektor en han hadde
det politiske ansvaret for hadde budsjett på 900 SEK , 1100 ansatte, og ansvar for blant annet
voksenopplæring. H a n hadd e fokus på « Växjö - løftet » der et av momentene dreide seg om
arbeidsmarkedsarbeid. Växjö ønsker å ta hånd om dette selv, men det e r i dag utviklet et godt
samarbeid mellom nasjonale arbeidsmarkedsmyndigheter og de kommunale tjenestene.



Ko mmunen har fått til en s tor reduksjon i antall f amilier som trenger sosialhjelp, f ra 1500 til 900 på 5
år. Utgi ftene for sosialhjelp også redusert i samme periode med 31 % . På dette feltet er det store
variasjoner i Sverige fra kom m une til kommune.

Voksenopplæring – som ble sett på som en d el av arbeidsmarkedspolitikken hadde fokus på arbeid ,
kvalitet og resultater . Lærer n e ble honorert for å få mange i arbeid , og det var nasjonale tester på
resultatene .

Når en flyktnin g får oppholdstillatelse begynne de på introprogram som v a rer i to å r . Dette
programmet er et statlig ansvar. I følge Rosengren synes kommunen programmet ikke er effektivt
nok, og bortkastet for mange . Under programmet får flyktningene hus, men om de ikke fullfører, må
de ut av huset og får ikke offentli g støtte. Dette gir da grobunn for et svart marked og et
pa rallellsamfunn.

Therese Jaramill o, integreringskoordinator i kommunen, fortalte hvordan de hadde jobbet for å
effektivisere og forbedre ankomstfasen. De nyankomne immigrantene b le tidligere ble sendt til
forskjellige kontorer i tre uker for å få informasjon . Målet var å forbedre d ette , sette in dividet i fokus
og samle alle etater på ett sted og med ett møtepunkt for all informasjon : Migrasjonsverket,
skatteverket, a rbei dsformidling og kommune . En felles utarbeidet s jekkliste fulgte immigranten.

Etter l unsj på et nedlagt militæran legg
ombygd til næringslo kaler og populært
for bedrifter , var det besøk på
Ladingsbanan. Dette var et senter for
nyankomne flyktningbarn og foreldre. De
hadde 4 - ukers program med kartleggi ng,
undervisning om det svenske samfunne t,
før elevene går inn i introduksjonsklasser
på de ordinære skolene.

Dagen s faglige program m et b le avsluttet med refleksjon og drøfting i grupper på tvers av landene
over dagens tema.

Samlingens offisielle middag ble hold t på « PM og Vä nner » . Her var det taler og gaveo verrekking til de
svenske vertene og til andre lands delegasjoner.

Lørdag 5 . mai

IKEA : Dagen startet med et bedriftsbesøk på IKEA - museet Ä lmhult , der IKEAs historie blir fortalt, D e t
er imponerende å h ø re om d enne eksentriske forretningsmannen som har mange likheter med vår
egen Olav Thoen.

IKEA - museet er det første IKEA varehus som ble bygget i 1957 , og viser firmaets opprinnelse og
utvikling, fra Ingvar Kamprads enmannsforetak t i l dagens IKEA med nesten 200 000 ansatte ve r den
over. Det er imponerende , at på et st e d som Ä lmhult , med 10 000 innbygger i byen, er d et 5000
IKEA - arbeidsplasser, med IKEAs hovedkontor, sentrallager, utviklingsavdeling, fotostudio , kurs - og
kultursenter, hotell, og museum

E t ter lunsj presenter te delegasjonslederne sine hjemkomm uner og de siste års utvikling i
kommunene .



Lohja : Ordfører Mika Sivula fortalte om utvi kling en i Lohja Finland. Han la vekt på at Finland har
a kkurat feiet 100 årsjubileet som egen stat. Landet har hatt økonomisk nedgang de siste årene.
Vek s ten i Finland er lavere enn i Sverige. Men nå er det nedgang i arbeidsledigheten og
p apirindustrien som er viktig for Lohja, har gode tider. Den er nå preget av ny teknologi, god kvalitet
og gode priser. Lohja er et gjennomsnitt av Finland, ca. 1 % innbyggertall, og h ovedforbindelsen
Sto ckholm - Turku - Helsinki til St Petersburg går gjennom Lohja

Ved inns jø en i Loh ja bygges nå en ny bydel n y bydel på gamle industritomter . Ny skole åpnes nå i
august – de har måtte t renovere skolene på grunn av inneklima og planlegger å bruke 100 mill ioner
euro på skolebygg de n este 5 år . Nytt kjøpesenter og universitet er i utvikling , og utenom at Finland
ligger på verdenstoppen i kaffedrikking med 12 kg per innbygger per år , trakk Sivula fram den store
Ice carousel festival som ble arra ngert sist vinter.

Ringerike : Varaordfører Dag Henau g presenterte Ringerike kommune og la vekt på kommunens vekst
og utvikling de siste årene og planene og ut siktene framover.

Skagastr ö nd : Magnus B Jonsson, rådmann i Skagastr ö nd gikk gjennom utviklingen i sin kommune.
Han ser som en ny trend at ungdom starter med fiske i mindre båter, og kommun en vil starte med
b ygging av en ny havn for disse . Han sa også at marinteknologi fir maet Biopool , h a r økt forskningen
på mikroplast i havet. De prø ver å se på virkningene av de 300 millioner tonn plast som tilføres havet
hvert år.

Island er ute av den økonomiske kriser og ting går rett opp og kanskje mot den neste krisen.
Turiststrømmen øker, prisene øker, og islendingene ferier billig i utlandet.

På Skagaströnd er det nå nyt t gjestehus med 14 ro m er og det er mange Airbnb overnattingssteder.
Skolen er en av de le dende på Island i bruk av I - pad .

Det er og diskusjon om kommunesammenslåing av 4 kommun er, som viss det blir gjennomført, vil bli
en ny kommune med til samme n 2000 innbyggere .

Huseby s lott : D et offisielle programmet ble avsluttet med et besøk på Huseby s lott, der
delegasjonene fikk en dramatisert omvisning og innsikt i slottets historie, avsluttet med
ettermiddags - te og kaker.

L ørdag kveld ble vennskapsbybesøket avs luttet m ed middag på Evedal s Vä rdshus ved Helga sjöen , og
søndag v a r det hjemreise for de ulike delegasjonene

Magnar Ågotnes
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Serverings- og skjenkebevilling - The Rock, Søndre Torv 2 B, Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 The Rock Norge AS org.nr 911 942 08 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for The Rock, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss  

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

 Steffen Skavdal f. 6.11.1973 godkjennes som styrer av bevillingen og Bujar Ismajili f. 

15.11.1982 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 

 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling i lokaler i City-gården. Det har tidligere vært 

kafedrift i lokalene. 

Konseptet for driften er kafe, bar og selskapslokale. Det søkes om uteservering som tilsvarer 

utseende på City Fusion, som er en restaurant som ligger i nabolokalet. 

Søknaden er sendt høringsinstanser. Skatt Sør hadde negativ merknad til søker. Bevillingshaver 

har gjort opp restansen, og det er bekreftet at søker ikke har uoppgjorte forpliktelser i forhold 

til skatte- og avgiftslovgivningen. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Konseptbeskrivelsen sier:  

Her er vi ute etter å skape et hyggelig sted med muligheter for: god musikk, quiz, små 

konserter, stand up og foredrag. Vi har kjøpt inn utstyr så det bare er å plugge seg inn på 

scenen og spille.  

Jeg tar med meg det jeg har lært som barsjef på Sundvolden hotel og driver av The Rock i 

snart 7 år og vil prøve å fylle et tomrom i byen her. Det vil si et sted for de over 20 år der 

man kan gå ut og få noe godt å drikke, helst servert ved bordet. S kan man bruke kvelden på å 

snakke med venner istedenfor i bar kø. At man har musikk med et lydnivå som gjør at man 

faktisk kan både prate og høre sine favoritter. Vi har spilt ønskelåter hele tiden i Stabells 



- 

gate. Det er noe vi vil fortsette med. Jeg håper i løpet av sommeren å ha plass shuffleboard 

og dart. Dett er morsomme aktiviteter som flere kan gjøre sammen. Jeg legger også til rette 

for at det skal være mulig for grupper på 5 – 50 personer skal kunne bestille mat før/etter 

revy/show/konserter på Gledeshuset og Kultursenteret. Her er det snakk om 

spekemat/koldtbord/tapas. Dette i samarbeid med andre lokale bedrifter innenfor mat. Vi 

jobber mye med hvordan vi skal behandle gjestene på The Rock. Jeg sier til de som står og tar 

i mot gjestene hos oss at de er der som hovmester 99 % og vakt 1 %. De skal sjekke 

legitimasjon og ønske de velkommen. Er de for fulle eller det er noe som skjer så får de 

beskjed om å komme tilbake en annen dag. Dette aksepterer de fleste når de blir fortalt det på 

en bra måte. Den typiske dørvakt lager altfor mye unødig bråk. Vi har kjøpt inn et veldig 

stilig interiør til stedet. Det blir moderne preg med litt lokal historie flettet inn. Gode 

sitteplasser. Mulighet for å tilpasse etter behov. Vi vil bygge en koselig uteservering som går 

rundt hele lokalet. Denne skal bygges helt likt som City Fusion sin uteservering. Det vil gi 

bygget et veldig løft og skape en flott helhet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020 

 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

Skatt Sør hadde merknader om skyldige skatter/avgifter. Disse er nå betalt. Vi har mottatt 

bekreftelse på at bevillingssøker ikke pr dato ikke skylder skatter og avgifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Bevillingssøker innehar i dag serverings- og skjenkebevilling for The Rock i Stabellsgaten. 

Stedet det nå søkes bevilling for har ikke tidligere hatt skjenkebevilling, kun 

serveringsbevilling. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Da bevillingshaver har gjort opp sine restanser, som var av et mindre beløp, anser rådmannen 

det som at bevillingshaver oppfyller kravene til vandel jf. alkohollovens § 1-7 B. Rådmannen 

anbefaler søknaden imøtekommet.  
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Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 4.5 og 29.5.2018 

Uttalese fra skatteoppkrever, mottatt 7.5.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 31.5.2018 

Uttaelse fra Skatt Sør eller regnskapsfører 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet med 

Handlingsprogrammet 2019 – 2022. 
 

Forslag til vedtak: 

Legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

  

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2018 

 

 Kjell B. Hansen 

 ordfører 

 

 

 

 

saksbehandler: Trude Svendsen Bjerkås 
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Søknad om uteservering - Salt & Pepper restaurant  
 

Forslag til vedtak: 

 Salt & Pepper restaurant org.nr 987 369 183 gis bevilling for uteservering. 

 Bevillingen gjelder for de arealer innsendte tegninger viser. 

 Bevillingen gjelder frem til 30.9.2012 under forutsetning av at Ringerike kommune v/ 

byggesak til enhver tid har godkjent arealet som uteservering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Bevillingshaver for Salt & Pepper restaurant har søkt om utvidelse av skjenkeareal. Det søkes 

om å etablere uteservering i front av restauranten. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2021 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Ringerike kommune v/ byggesak har godkjent etableringen av uteservering som en 

prøveordning fra og med 1. mai til og med 30. september 2018. Dersom det ikke fremkommer 

negative merknader til uteserveringen i denne perioden vil tillatelsen kunne forlenges/bli 

permanent. En eventuell forlengelse må omsøkes. 

 

Ved å knytte skjenkebevillingen opp mot vedtaket fra byggesakskontoret vil bevillingen 

automatisk bortfalle dersom forlengelse ikke innvilges.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Salt & Pepper restaurant har innehatt serverings- og skjenkebevilling i flere perioder. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet, under forutsetning av at leieavtale med 

byggesakskontroet til enhver tid er i orden.  

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Delegasjonssak /Ringerike kommune v/ byggesakskontoret) – etablering av uteservering, 

mottatt 12.6.2018 

Tegninger av utearealet det søkes bevilling for, mottatt 12.6.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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