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Dagsorden:
11:00 – 11:05 Opprop og møteinnkalling.
11:05 – 11:50 Orientering – Områderegulering Hønefoss – Helhetsplan V/Strategi og utvikling.
11:50 – 12:30 Pause/Lunsj.
12:30 Saksliste.
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.
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Ringerike kommune, 15.10.2018
Kjell B. Hansen
ordfører
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Sak 145/18

Arkivsaksnr.: 18/3778-1

Arkiv: 150

Økonomirapport 2. tertial 2018
Saksnr.: Utvalg
145/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
23.10.2018

Forslag til vedtak:
1. 2.tertialrapport – august 2018, tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018:
101000.330405.254 kr 4 200 000 debet – Helhetlig tilbud barn
108901.310403.275 kr 2 500 000 debet – Introduksjonsstønad
101000.430003.254 kr 5 000 000 debet – Hjemmetjenesten i Sentrum
101000.420002.253 kr 2 000 000 debet – Integrerte tjenester
117060.400011.254 kr 1 600 000 debet – Leasingbiler
137000.450400.254 kr 3 000 000 debet – Kjøp av plass
147092.470002.281 kr 7 000 000 debet – Økonomisk sosialhjelp
135000.310100.202 Kr 1.900.000 debet - utgifter til elever i andre kommuner/private
skoler
195000.510102.345 debet kr 1 160 000 - (redusert bruk av fond) Selvkost vann
195000.510104.353 debet kr 310 000 - (redusert bruk av fond) Selvkost avløp
118000. 500040.190 debet kr 1 000 000 - Strøm
124000.500050.190 debet kr 1 036 000 Brøyting
101000.110100.120 kredit kr 2 000 000 – utsatt ansettelse av informasjonssikkerhetssjef
og digitaliseringssjef
165000.711005.321 kredit kr 1 650 000 – konsesjonskraftinntekter
180000.841000.840 kredit kr 12 000 000 - inntektsutgjevning
151000.911006.870 kredit kr 5 000 000 – avdrag (redusert utgift)
150090.911006.870 kredit kr 1 700 000 - rentekostnader (redusert utgift)
190500.911003.870 kredit kr 1 800 000 - økt utbytte Ringerikskraft AS (økt inntekt)
190093.911001.870 kredit kr 800 000 - økte renteinntekter (økt inntekt)
154000.951000.880 kredit kr 5 756 000 – redusert avsetning til disposisjonsfond
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147026.310100.202
disposisjonfond

Kr 3.200.000

Sak 145/18
erstatningssak – finansieres ved bruk av

3. Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2018:
a. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021
Hjelpemiddellager for inndekning av resterende merforbruk 2018:
023000.657000.261.10021 debet kr 224 170
023000.656000.261.0080 kredit kr 224 170
b. Investering til inventar og utstyr til «Familiens hus» blir trolig ikke gjennomført inneværende
år. Investeringene må være innenfor vedtatte investeringsbudsjetter (jfr. vedtak i KS-sak
91/18). Det foreslås derfor å overføre tilbakeholdte midler på to inventarprosjekter fra 2018
til 2019. Budsjettet nedjusteres i 2018 og innarbeides i budsjett 2019. Budsjettendringen i
2018 blir:
020000.656000.202.0041 kredit kr 800 000 (Nytt inventar skoler)
020000.640000.253.0720 kredit kr 2 300 000 (Helse – Inventar/medisinsk utstyr)
c. Som et resultat av årets budsjettprosess og forslag til hp 2019-2022 foreslås følgende
budsjettendringer i inneværende års budsjett:
023000.657000.222.10002 kredit kr 2 500 000 (Hov ungdomsskole)
023000.657000.265.10006 kredit kr 7 600 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
023000.657000.265.10008 debet kr 2 700 000 (Hov øst omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 debet kr 2 700 000 (Ny legevakt)
023000.657000.222.10027 kredit kr 5 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy)
023000.656000.375.0105 kredit kr 4 500 000 (Oppgradering og sprinkling Riddergården)
023000.657000.332.14016 kredit kr 3 180 000 (Parkering Austjord)
023000.656000.253.17003 kredit kr 6 000 000 (Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte)
d. I tillegg foreslås budsjettendringer på bakgrunn av nye prognoser per 2. tertial. De tre
endringene nedenfor tas med i budsjettbehandlingen for 2019-2022, slik at vedtatte
rammer opprettholdes. Inneværende års budsjett nedjusteres som følger:
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 200 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
023000.651000.353.15008 kredit kr 8 100 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
023000.651000.353.15014 kredit kr 8 700 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)

4. Budsjettert bruk av lån i 2018 og mva. kompensasjon reduseres med kr 47 480 000 som følge
av de ovenstående budsjettjusteringene:
091000.690000.870.0001 debet kr 38 000 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 9 480 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer)

5. Bevilgningen på kr 7 930 000 som ble vedtatt i KS-sak 59/18 til strakstiltak i
Schjongshallen, finansieres ved bruk av lån.
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Innledning / bakgrunn
Tertialrapport økonomi skal gi status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den
inneholder økonomisk årsprognose samt oversikt over investeringer, sykefravær og
årsverksutvikling samt statusrapport på alle kommunale mål beskrevet i Handlingprogram
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 5,8 mill kroner, dersom prognosen blir den samme resten
av året.

Dersom prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
26,5 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 1,1%.
Tertialrapporten for 2. tertial følger opp prognosen fra månedsrapport for juli og forarbeidene
til budsjettprosessen for budsjett 2019 med å forelså budsjettjusteringer i sektor Helse og
omsorg innenfor Nav – økonomisk sosialhjelp, hjemmetjenesten og integrerte tjenester, i sektor
skole innenfor økning i intro-stønad og kostnader til elever i andre skoler, i sektor spesielle
tjenester barn og unge til økte driftsutgifter i forbindelse med økt aktivitet, i sektor samfunn
økte kostnader til brøyting og energi og i sektor administrasjon reduserte lønnskostnader til
informasjonssjef og digitaliseringssjef.
Rådmannen foreslår også budsjettjusteringer for økt inntekt inntektsutgjevning, reduserte
kostnader til renter og avdrag på lån, og økte renteinntekter.
Kommunens samlede sykefravær har hatt en positiv nedgang i flere år, men trenden fortsetter
ikke i 2018.
Samlet fravær 2. kvartal 2018 var 8,2 %. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til
samme tid i fjor. Det er langtidsfraværet som øker. Korttidsfraværet og det egenmeldte
fraværet går noe ned.
Samlet fravær målt i 2. kvartal viste 9,3 % i 2014, 8,8 % i 2015, 8,7 % i 2016, 7,9 % i 2017 og
8,2 % nå i 2018. Den samme tendens så vi i sykefraværsmålingene for 1. kvartal i 2018.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen foreslår i forslag til vedtak budsjettjusteringer innenfor de områdene som vi nå ser
at det ikke er muligheter for å iverksette tiltak som vil ha effekt i 2018. Likevel er
enhetslederne oppfordret til å fortsatt arbeide for at budsjettrammene skal kunne holdes.
Hos rådmannen blir ikke digitaliseringssjef tilsatt før i 2019, og ansettelsesprosessen for
informasjonssikkerhetssjef er forsinket.
Skatteinngangen til Ringerike kommune ser ut til å lande på budsjett, og ved hjelp av god
skatteinngang i landet for øvrig, kan vi budsjettjustere inntektsutjevningen med 12 mill. kroner.
På finansområdet er det lavere utgifter til renter og avdrag på lån som følge av at noen
investeringsprosjekter er forsinket samt ett fortsatt lavt rentenivå ved opptak av lån i 2018.
God likviditet gir økte renteinntekter, og høy strømpris og høyt salgsvolum hos Ringerikskraft
gir gode konsesjonskraftinntekter.
Pensjonskostnadene er fortsatt usikre, de siste kostnadene vil ikke bli presentert før januar
2019, og vil først være kjent når 2018 er omme.
Vi ligger an til å levere et positivt regnskapsresultat i 2018 og vil vil med det kunne styrke
disposisjonsfondet ytterligere.
Vedlegg
1.tertialrapport pr august 2018
Status vedtak i kommunestyret 2014-2018 som krever oppfølging
Status mål i handlingsprogrammet 2018-2021
Status verbalforslag 2016-2018

Ringerike kommune, 24.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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Sak 146/18

Arkivsaksnr.: 18/4047-1

Arkiv: 210

Finansrapport 2. tertial 2018
Saksnr.: Utvalg
146/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
23.10.2018

Forslag til vedtak:
Finansrapport 2. tertial 2018 tas til orientering.

Beskrivelse av saken
Ved utgangen av 2. tertial 2018 har kommunens netto lånegjeld passert 80 prosent av brutto
driftsinntekter. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 viser at gjelden vil øke med 0,7 mrd.
kroner i perioden og komme opp i over 2,7 mrd. kroner ved utgangen av 2022. Det betyr at
netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter vil øke til over 100 prosent gitt rådmannens
forslag til handlingsprogram 2019-2022.
Netto finansutgifter per 2. tertial 2018 er som forventet høyere enn på samme tid i fjor. Både
renter og avdrag har økt, og økningen er på i alt 5,2 millioner kroner. Finansinntektene er 1
million kroner høyere enn samme periode i fjor.
Renteutgiftene blir litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i
forhold til opprinnelig plan, men også fordi den flytende renten har vært uendret siden
begynnelsen av april. Prognosen for renteutgifter per 2. tertial viser et mindreforbruk på til
sammen 1,7 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett.
Samlet nettoverdi er redusert fra 2. tertial 2017 til 2. tertial 2018. Det er økningen i gjeld som
utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 2. tertial i fjor til samme periode i år.
Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på
driftsregnskapet på 19,8 millioner kroner i løpet av et år. Dette scenarioet inntreffer dersom alt
skjer samtidig innenfor samme år. Sannsynligheten for at dette scenarioet vil skje, er svært
liten. Et slikt potensielt tap kan skape utfordringer for kommunens tjenesteområder.
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Likviditet
Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2018 hatt likviditet til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Saldo på konsernkonto er 430 millioner kroner ved utgangen
av 2. tertial 2018 og består av både fondsmidler og ubrukte lånemidler.
Den faktiske likviditetsutviklingen er litt svakere enn prognosen per 2. tertial 2018. Trenden er
den samme som i 1. tertial, og det kan som tidligere rapportert skyldes nedbetaling av
leverandørgjeld som ikke er innarbeidet i prognosen. Det kan også skyldes andre forhold.
Fossefondet
Ved utgangen av august 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 144.961.753. Hittil i år er
avkastningen kr 4.148.975, som tilsvarer 2,98 %. Pr 31.08.2018 består porteføljen av:
• 23 % pengemarkedsfond
• 34,5 % obligasjonsfond
• 42,5 % aksjefond (hvor 33 % i internasjonale aksjer og 9,5 % i norske aksjer)
Det ble gjort endringer i fondssammensetningen for internasjonale aksjer i juni som hittil har
vist en positiv trend. Avkastningen i august var god sett opp mot tidligere perioder.
Avkastningsmålet for i år er 6 mill. kroner ved årsslutt.
Gjeldsforvaltningen
Det ble foretatt et låneopptak til ikke-rentable investeringer i 2. tertial. Låneopptaket var på
318 millioner kroner og ble tatt opp i KLP Banken til flytende rentebetingelser. Det er planlagt
med et låneopptak til VAR-investeringer (gebyrfinansierte investeringer) i oktober/november
på 180 millioner kroner.
Startlån fra Husbanken på 35 millioner kroner ble overført til kommunen i 2. tertial. Det er
forventet ytterligere overføring av utlånsmidler fra Husbanken i siste tertial.
Det er ennå ikke foretatt endelige beregninger av minimumsavdraget, men foreløpige
beregninger viser at prognosen på 90,8 millioner kroner skal være tilstrekkelig til å innfri
kravet om minimumsavdrag. Beløpet på 90,8 millioner kroner vil derfor mest sannsynlig bli
kommunens avdragsutgifter i 2018.
I denne rapporteringen er det tatt med en ny beregning av fastrenteandelen som avløser den
forrige. Fastrenteandelen av netto renteeksponert gjeld er 66,2 prosent per 2. tertial, og det er
denne som vil bli fulgt opp videre.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har nå god likviditet, og har ikke benyttet seg av kassakreditt de siste
årene.
Lånegjelden øker i henhold til plan for investeringer, mens kostnadene til renter og avdrag er
noe lavere enn budsjettert på grunn lavere rente og forsinkelser i investeringene. Det lave
rentenivået har gjort det gunstig å foreta låneopptak til nødvendige investeringer de siste årene.
Rådmannen vurderer det som helt naturlig at det vil bli forsinkelser i investeringsplanene tatt i
betraktning størrelsen på investeringsporteføljen.
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Vedlegg
Finansrapport 2. tertial 2018
Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 31.08.2018

Ringerike kommune, 08.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Sak 147/18

Arkivsaksnr.: 18/4201-1

Arkiv: 255

Ringeriksbadet IKS – endring av selskapsavtale
Saksnr.: Utvalg
147/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
23.10.2018

Forslag til vedtak:
Forslått endring i §17 i vedlagte selskapsavtale vedtas.

Innledning / bakgrunn
Representantskapet i Ringeriksbadet IKS behandlet i sitt møte 5.9.2018 sak vedrørende
mulighet for å ta opp likviditet og kassakreditt i Ringeriksbadet IKS. Representantskapet
gjorde følgende vedtak:
"Ringeriksbadet IKS kan ta opp likviditetslån etter §22 i lov om interkommunale selskaper på
inntil NOK 1.000.000,-"
Foreslått endring er markert i rødt i vedlagt avtale.
Beskrivelse av saken
Bakgrunn for saken er ifølge daglig leder og styreleder i Ringeriksbadet IKS viktigheten av å
redusere sårbarhet og blant annet kunne sikre lønnsutbetalinger til ansatte.
Dette ble spesielt relevant i sommer da svært lave besøkstall medførte lav likviditet. Perioden
juli/august er helt avgjørende værmessig for inntektene og noen bestemte måneder i året kan
dermed ha for svak likviditet som igjen medfører en risiko for utbetaling av lønn til ansatte.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at forslaget til endringen i §17 i vedlagte selskapsavtale vedtas.
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Vedlegg
Ringeriksbadet IKS - selskapsavtale

Ringerike kommune, 11.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 148/18

Arkivsaksnr.: 18/2980-1

Arkiv: 231 F25

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med
brannvarsling
Saksnr.:
30/18
117/18
148/18
/
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

Møtedato
11.09.2018
25.09.2018
23.10.2018

Forslag til vedtak:
Saken utsettes og vurderes ved den helhetlige behandlingen av betalingsregulativet for 2019.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune gjennomførte vinteren 2018 anbudsrunde vedrørende nye
trygghetsalarmer med mulighet for direktekobling til brannvarsling. Trygghetsalarmer fra Doro
Care As ble valgt etter anbudsrunden og det ble tegnet kontrakt for dette tilbudet. Doro Care
As har gitt kommunen et pristilbud som også inkluderte montering av alarmen. Det har vært
ønskelig å se på muligheten for å kunne montere opp alarmene selv i samarbeid med lokalt
brannvesen. Dette vil i større grad sikre at kommunen har kontroll på brannsikkerheten i de
hjemmene der vi yter tjenester.
Beskrivelse av saken
Brannstatistikken i Norge viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt
gruppe og at ni av ti omkommer i egen bolig. Ca 50 % av de som omkommer i brann mottar
helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Ringerike brann- og redningstjeneste har tilbydd hjemmetjenesten å utføre oppgaver som
montering av trygghetsalarmer, røykdetektorer og varsling utenfor sikkert området. Ved at de
drifter montering og vedlikehold av trygghetsalarmene vil vi kunne sørge for en riktig
montering av røykvarslere i alle hjem der vi yter tjenester.
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Ved at Brannvesenet drifter tjenesten vil kommunen også sikre at brannalarmene går til
brannvesenets 110 sentral direkte. Ved utrykninger vil brannvesenet ha mulighet til å
umiddelbart endre plassering av røykvarslere dersom disse har fått en uheldig plassering i
boligen. Dette vil på sikt spare kommunen for unødvendige utrykninger, og man slipper
problematikk rundt hvem som evt. skal faktureres dersom det er gjentatte alarmer hos en
bruker.
I tillegg vil brannvesenet ha mulighet til å respondere i løpet av dagen for å sette opp
trygghetsalarmer når det er behov, selv om mesteparten av arbeidet er beregnet i normal
arbeidstid. Dette vil gjøre det raskere og tryggere å sende utskrivningsklare pasienter hjem
etter opphold på sykehus.
Siden 2015 har betalingssatsen for trygghetsalarm stått uendret. Per i dag er det 401 personer
som betaler satsen for brukere med inntekt under 2 G. Dette tilsvarer kr 242,- per måned. Det
er 354 personer som betaler satsen for brukere med inntekt lik eller over 2 G på kr 296,-. Til
sammenligning har vår nabokommune Hole lagt seg på en månedspris på kr 364,- uavhengig av
inntektsnivå for digital trygghetsalarm. For brannvarsling må et tillegg på kr 24,- betales.
Det er foreslått en økning av betalingssatsen for trygghetsalarm for å dekke oppgradering til
brannvarsling, montering, oppfølging fra brannvesenet og andre kommunale oppgaver knyttet
til trygghetsalarmen. Dette vil også inkludere følgekostnader på sikt. Betalingen for alarmen
skal være selvkost.
Det er foreslått en samlet pris for varsling for trygghetsalarm med brannvarsling. I tillegg vil
det være mulig å få varsling dersom brukeren går utenfor sikkert område (så langt
trygghetsalarmens rekkevidde er) og ved fall.
Følgende pris er foreslått:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- ekstra per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.
Dette medfører en økning på kr 58,- per måned for brukere med inntekt under 2 G og en
økning på kr 64,- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Rådmannens vurdering
I NOU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslås en forsterkning av
dagens virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til grupper
som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på at
nøkkelen til god brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom
brannvesenet og øvrige aktører i kommunen.
Rådmannen mener det er fornuftig at hjemmetjenesten samarbeider med brannvernet om
montering og drift av trygghetsalarmer med brannvarsling. Dette ivaretar vårt ansvar ovenfor
brannvern til hjemmeboende pasienter i risikoutsatte grupper på en sikrere måte enn tidligere.
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At betalingssatsen endres for trygghetsalarmer vil komme som en naturlig følge av den
oppgraderingen kommunen nå gjør med alarmene. Alle alarmer vil nå få direkte brannvarsling
til brannvesenet, noe som for mange pasienter og pårørende vil bety økt trygghet for den
hjemmeboende.
Rådmannen anbefaler at nye betalingssatsene vedtas og at vi inngår et samarbeid med
Ringerike brann- og redningstjeneste for montering av trygghetsalarmer med brannvarsling.

Ringerike kommune, 28.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen
saksbehandler: Taran Helene Juvet
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Sak 149/18

Arkivsaksnr.: 18/3796-1

Arkiv: 231 A30

Gradert betaling, Ringerike Kulturskole
Saksnr.:
37/18
149/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.10.2018
23.10.2018

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter
tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i
dette saksframlegget.
2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av
Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager.
3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens
betalingsregulativ.

Sammendrag
Ringerike kulturskole tilbyr undervisning i kunst- og kulturfag til barn og unge. Det er et mål
at flest mulig kan benytte seg av kulturskolens opplæringstilbud. Og det er et mål at flest mulig
barn og unge kan delta på organiserte aktiviteter, uavhengig av økonomiske og sosiale forhold.
Et av virkemidlene våre for å senke terskelen for deltagelse i kulturskolen er å tilby gradert
betaling for husstander med lav inntekt.
Kommunestyret ba Rådmannen i verbalforslag 9. 2017 «utrede støtteordninger for barn i
familier som ikke har ressurser nok til at barna kan delta på kulturskole, kulturelle og
idrettslige aktiviteter».
Dette forslaget om gradert betaling i kulturskolen svarer på både verbalforslaget, når det
gjelder kulturskoleaktiviteter, og er et ledd i kommunens kulturplan «alle barn i Ringerike
kommune skal ha mulighet til kulturell deltagelse, mestring og læring».
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Beskrivelse av saken
Ringerike kulturskole har i dag full betaling, søskenmoderasjon og friplasser.
Friplasser kan i dag søkes av familier med en samlet brutto hustandsinntekt lavere enn 3G. 1G
(Grunnbeløpet i folketrygden) utgjør i 2018 kr. 96.883.
Statistisk sentralbyrås oversikt over hustandsinntekter viser at det er relativt mange med lav
husstandsinntekt, men høyere inntekt enn 3 G. Opp mot 50% av aleneforsørgere med barn i
alderen 6-17 år har under 500.000 pr. år i hustandsinntekt. En økende andel av befolkningen
har vedvarende lav inntekt. Og mellom 5 og 12 % lever under fattigdomsgrensen eller har
svært vanskelig for å dekke ordinære utgifter.
Økonomiske forhold
Gradert betaling kan gjennomføres etter samme prinsipper som redusert betaling i
barnehagene.
Her finnes det allerede et lovverk, og overordnet beregning av innslagspunkt for rett til
redusert betaling. I 2018 er innslagspunktet person- og kapitalinntekt lavere enn kroner
533.500 for husstanden.
Kulturskolens «Makspris» (ordinær betaling) utgjør 0,67 % av dette.
Økonomisk konsekvens for kulturskolen er vanskelig å forutse. Men dersom 12 % søker
reduksjon i betaling, og disse har en inntekt på medianen for f.eks. aleneforsørgere med to
barn, vil tiltaket koste omkring 50.000 kroner årlig i reduserte inntekter. Dette er håndterbart
innenfor enhetens budsjetter og vil ikke få budsettmessige konsekvenser.

Gjennomføring
Rådmannen foreslår at Ringerike kulturskole innfører gradert betaling gjeldende fra
01.01.2019.
Kulturskolens ordinære kontingent beregnes som 0,67 % av inntektsgrense for redusert
betaling i barnehagene. Inntektsgrensen fastsettes av Kunnskapsdepartementet årlig.
Evt. kulturskoletilbud med andre priser enn den ordinære kontingenten omregnes etter samme
modell (kortkurs/talentutvikling etc.), og defineres som prosentsats av inntektsgrense.
Formel for beregning: (Pris *100) / Inntektsgrense = Prosentsats.
Husstander med lavere person- og kapitalinntekt enn departementets fastsatte inntektsgrense
kan søke redusert betaling for 1 år av gangen.
Inntekten dokumenteres ved skattemelding.
Kontingenten fastsettes som 0,67% av person- og kapitalinntekt.
Søskenmoderasjon beregnes ut fra familiens fastsatte kontingent, det vil si hhv. 30% og 50%
av redusert kontingent.
Ordningen med friplasser beholdes, inntektsgrensen på 3G beholdes.
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Forholdet til overordnede planer
Endringer i betalingssatsene krever vedtektsendring for Ringerike Kulturskole, og endring av
satsene i kommunens betalingsregulativ.
Alternative løsninger
Rådmannen ser to alternative vedtak.
1: Innføre faste graderte satser.
Alternative modeller kan være graderte satser etter «Trappetrinnsmodell», med faste
innslagspunkt.
2: Beholde dagens ordning med fullpris og friplasser, ikke innføre gradert betaling.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer gradert betaling som et viktig tiltak for å øke tilgjengeligheten til
kulturskolen. Den foreslåtte ordningen vil kunne gi flere barn og unge mulighet til å delta på
kulturaktiviteter gjennom kulturskolen. Regelverk for inntekter og beregningsgrunnlag finnes
allerede gjennom Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringen kan utgjøre en stor
forskjell for enkeltfamilier, og ser ut til å ha en relativt lav kostnad for kulturskolen.

Ringerike kommune, 24.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
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Sak 150/18

Arkivsaksnr.: 18/3837-3

Arkiv: 220 C00

Tilskuddsordninger
Saksnr.:
38/18
150/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.10.2018
23.10.2018

Forslag til vedtak:
1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som
skissert i dette saksframlegget.
2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november 2018.
3. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av
2019.

Sammendrag
Ringerike kommune yter tilskudd over kulturbudsjettet til lag, foreninger, organisasjoner og
kulturtiltak. Tilskuddordningene har ulik saksbehandling, noen tilskudd er faste driftsavtaler,
noen er søkbare og noen ytes tradisjonelt hvert år uten at det foreligger en samarbeidsavtale.
En gjennomgang av faste avtaler, faktiske avtaler og søkbare midler viser at det kan være
behov for en opprydning. I dette saksframlegget foreslås det endringer og ny praksis.
Innledning / bakgrunn
Over kulturbudsjettet deles det ut omkring 10 millioner kroner i ulike tilskudd, noen søkbare
og noen som faste budsjettposter eller faste overføringer. Noen av tilskuddene er knyttet til
driftsavtaler, mens andre er rene tilskudd uten spesielle føringer.
Denne saken foreslår:
1. Å endre kriterier, frister og behandling av søkbare midler.
2. Å synliggjøre faste driftstilskudd i budsjett, og gjennom driftsavtaler.
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Dagens situasjon, tilskudd kulturbudsjettet
De søkbare midlene utgjorde i 2018:
Kulturmidler, lag og foreninger:
216 000 kr
Arrangementstilskudd:
150 000 kr
Løypetilskudd, skiløyper:
300 000 kr
Driftstilskudd, større kulturtiltak:
237 000 kr
Totalt
903 000 kr
De faste driftstilskuddene fordeler seg slik:
Skiforeningen:
350 000 kr
Buskerudmuseet:
500 000 kr
Ringerike Kultursenter:
1 470 000 kr
Ringerike og Hole Røde kors:
350 000 kr
Stiftelsen Positiv oppvekst:
550 000 kr
Sokna Fritidsklubb:
60 000 kr
Tyristrand Fritidsklubb:
60 000 kr
Ringerike Idrettsråd:
12 000 kr
Ringerike Musikkråd:
12 000 kr
Totalt
3 364 000 kr
Engangstilskudd 2018
Nes Lysløype:
1 000 000 kr
Stiftelsen Ringerike Kultursenter: 1 500 000 kr
Ringerike International Youth Film Festival: 150 000 kr
Andre Tilskudd
Tros- og livssynssamfunn:

(Formannskapets disp.konto)
(Formannskapets disp.konto)

2 237 000 kr

De faste driftstilskuddene fordeler seg mellom egne budsjettposter, eller er en del av
samleposter som «Driftstilskudd større kulturtiltak» som også inneholder søkbare midler.
Tilskuddssatser
De faste driftstilskuddene har ikke vært endret på mange år, noe som innebærer en realnedgang
i driftsstøtte. Det samme gjelder de søkbare midlene, kulturmidler og arrangementstilskudd.
Kulturmidlene fordeler penger til lag og foreninger, primært for barn og unge,
arrangementstilskuddene er med på å realisere konserter og forestillinger igjennom året.
Den søkbare andelen av tilskuddsområdet «Driftstilskudd større kulturtiltak», varierer ut fra
hvilke politiske enkeltvedtak (engangstilskudd) som blir belastet kulturområdet. I 2018 var den
reelt søkbare summen her på 237 000 kroner. Midlene ble fordelt av formannskapet. En stor
andel av årets fordeling fra dette tilskuddsområdet gikk til nasjonale veldedige organisasjoner,
og relativt lite til lokale kulturtiltak.
I budsjettforslag for 2019 ser det ut til at summen her er 377 000 kroner.
Forslag til endret praksis
Hovedutvalget for oppvekst og kultur er kommunes faglige politiske organ i kultursaker. I dag
vurderes noen av søknadene på utlyste kulturmidler av HOK, noen av Formannskapet og noen
er delegert til rådmannen.
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Rådmannen foreslår at den politiske behandlingen av alle utlyste kulturmidler delegeres fra
Formannskapet til Hovedutvalget for oppvekst og kultur.
Rådmannen foreslår fortsatt å behandle arrangementsstøtte administrativt da disse kommer inn
løpende gjennom året, med kort søknadsfrist.
Rådmannen foreslår og å samle fast driftsstøtte som vedtas av kommunestyret i eget
ansvarsområde, og inngå 4-årige driftsavtaler med de som ikke har dette. Driftsavtalene
vurderes hvert fjerde år, og sikrer en viss forutsigbarhet for tiltakshaverne.
Intern fordeling av midler
Rådmannen foreslår følgende organisering av tilskudd over kulturbudsjettet i 2019 (Tallene
justeres i tråd med endelig budsjettvedtak i november 2018):
Type tilskudd

Tiltak

Vurdering

Faste driftstilskudd

Samles eget
ansvarsområde, 4-årige
driftsavtaler

HOK, hvert 4
år.

Kulturmidler

Samles til en
tilskuddsordning
«Kulturmidler».
Fast vekting mellom
lag/forening barn og
unge // andre
kulturformål
Fortsatt administrativ
behandling
Fortsatt administrativ
behandling.
Ordningen fikk økt sum
til fordeling i 2017.
Fordeles mellom Fast
driftsstøtte, barn og
unge og
arrangementstilskudd.
Behandles løpende
gjennom året, dekkes
av Formannskapets
disposisjonsfond

HOK

Sum
Sum 2019
2018
3 364 000 3 450 000
(+ evt 1 500
000 økning
Kultursenter)
461 000
500 000

Administrativ

150 000

200 000

Administrativ

300 000

300 000

177 000

0

Driftstilskudd større
kulturtiltak
Arrangementstilskudd
Løypetilskudd

Rest 2019

Enkeltsøknader
gjennom året

Formannskapet
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Generelle betingelser for søkbare tilskudd, Kulturmidler og Arrangementstilskudd.
Formål: Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike
kommunes innbyggere.
1. Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i
Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret.
2. Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.
3. Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget,
unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers
fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.
4. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.
5. Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre
kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30.
6. Kulturmidlene har søknadsfrist 1.desember hvert år, og behandles politisk i
Hovedutvalget for oppvekst og kultur i februar hvert år.
7. Arrangementsstøtten fordeler mindre tilskuddsbeløp og behandles administrativt
fortløpende gjennom året.
Gjennomføring
Nye søknadskriterier gjøres gjeldende fra 1.november 2018.
Retningslinjer for tilskudd publiseres på kommunens hjemmeside, sosiale medier og gjøres
kjent gjennom lørdagsannonsen i Ringerikes blad.
Mal for faste driftstilskudd utarbeides og inngås med tiltakshaverne.

Alternative forslag til vedtak.
1. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist
justeres til 1.desember
2. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist
justeres til 1.desember. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste
tilskuddsmottakere i løpet av 2019.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at det klargjøres hvor den faglig politiske vurderingen av kulturtilskudd
utføres, hvilke tiltakshavere som er støtteberettiget, formål med tilskuddene, samt at gjensidige
krav og forpliktelser avtalefestes mot faste tilskuddsmottagere, - som skissert i dette
framlegget og forslag til vedtak.
Målet med endringen i tilskuddspraksis er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for
innbyggerne i Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering er at det blir en enklere og mer helthetlig ordning med søkbare
kulturtilskudd om disse midlene fordeles av samme politiske organ.
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Ringerike kommune, 26.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
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Sak 151/18

Arkivsaksnr.: 18/3840-1

Arkiv: N02 &41

Busstilbud til Ringkollen vinterstid
Saksnr.:
39/18
151/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.10.2018
23.10.2018

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen
2018-2019.
Innledning / bakgrunn
Ringerike kommunestyre fattet 05.04.19 følgende vedtak i sak 24/18
1. Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås
2. Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om sommeren er
det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et hoppanlegg (K5, 10, 17, 27 og
40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm.
Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta initiativ til å
samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og fremtidsmuligheter for
Ringkollen.
Ordfører bes også ta kontakt med buss-selskapene for å se på muligheten for et buss tilbud fra
Hønefoss – Haug til Ringkollen for eks. 2 kvelder (ettermiddager) samt lørdag og søndag på
vinteren.

Saksutredning
Denne saken er en oppfølging av den siste uthevede delen av vedtak i K-sak 24/18.
Rådmannen vil senere legge fram egen sak om oppfølgingen av punkt 2 i vedtaket.
Etter kontakt med busselskapet Brakar er følgende avklart:
Det kan etableres et busstilbud fra Hønefoss sentrum til Ringkollen 2 kvelder i uken samt
lørdag og søndag vinteren 2018-2019 fra 1.november. Brakar kan stille med buss og sjåfør.
Forutsetningen er at Ringerike kommune dekker utgiftene og gir tilbakemelding senest 1.11.18
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Økonomiske konsekvenser
Et busstilbud kan etableres fra 1/11 2018 fram til påske er mulig,
Pristilbud tur/retur eksklusive moms fra Brakar AS er:
Hverdager kr 4 500 pr. tur (2 turer - en opp t/r og en ned t/r pr. dag) = kr 8 000.
Lørdager og søndager kr 4 700 pr. tur (2 turer - en opp t/r og en ned t/r pr. dag) = kr 9 400.
Øvrige «røde dager» kr 5 500 pr. tur
En driftsuke med busstilbud til Ringkollen 2 ukedager + lørdag og søndag vil koste:
kr. 34 800. For 20 uker utgjør dette 696 000 kr. Med merverdiavgift blir totalkostnaden
780 000 kr.
Om tilbudet skal bli brukt, er det avgjørende at billettprisen ikke overstiger minstesats for
bussbilletter i sone 1. Dette er kr 35 for voksne og kr 20 for barn.
Billettinntektene for en ukedag, viss bussen er halvfull, estimeres til å bli mellom kr 1 500 og kr
2 000,-. Den kommunale utgiften ville da blitt minimum kr 6 000 pr driftsdag.
Full buss hver gang ville gitt en kommunal kostnad på minimum kr 4000 pr. dag.
Hvis Ringerike kommune står som garantist for at Brakar får dekt sine kostnader. Det
innebærer at Ringerike kommune faktureres Brakars kostnader med fratrekk av billettinntekter.
noe som optimistisk betyr en kommunal kostnad på minst kr 28 000 ukentlig. I en antatt
driftsperiode på 20 uker, vil den kommunale kostnaden bli minst kr 500 000.
Rådmannens vurdering
I et folkehelseperspektiv ser rådmannen det som viktig at kommunens innbyggere bruker de
flotte og tilrettelagte friluftsområdene som er kommunen. Ringkollen er et flott område året
rundt, men utmerker seg med særlig god tilrettelegging for turer, langrenn og alpint vinterstid.
At det ikke er noen bussrute til Ringkollen kan oppleves som uheldig. Fast buss opp dit ville
øke tilgjengelighet for barn og unge og andre uten bil. Kostnaden for dette, 780 000 kr inklusiv
moms, med fratrekk fra billettinntekter, vurderes til å være for høy.
Rådmannen fraråder derfor vedtak om økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen
vinterstid.

Ringerike kommune, 27.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim
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Sak 152/18

Arkivsaksnr.: 18/3999-2

Arkiv: 145

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
Saksnr.: Utvalg
152/18
Formannskapet

Møtedato
23.10.2018

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2019, Handlingsprogram 2019-2022 og
betalingsreglement for 2019 på høring. Høringsfrist settes til 9. november 2018.
2. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 40,4 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 25,7 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

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

Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

10 334
103 781
188 776
297 169
165 562
25 288
641 601
127 106
-89 045
0
550

10 307
119 063
178 249
293 854
156 422
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

11 788
125 315
188 288
299 773
148 422
28 156
622 136
91 396
19 362
0
0

11 788
123 807
189 448
298 610
138 873
30 761
614 986
70 528
19 362
0
0

11 788
124 493
189 448
298 167
138 873
26 876
614 736
58 001
19 362
0
0

11 788
123 223
189 548
298 167
138 873
26 876
614 736
75 113
19 362
0
0

1 471 120

1 493 150

1 534 636

1 498 163

1 481 744

1 497 686

3. Det avsettes 40,4 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019.
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Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

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

-781 820
-737 801
-54 148
-24 538

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

-836 150
-783 000
-60 000
-20 800

Sum frie disponible inntekter

-1 598 306

-1 633 812

-27 113
-11 493
36 143
74 087
-600

Økonomiplan
2020

2021

2022

-836 150
-784 700
-60 000
-20 466

-836 150
-785 200
-60 000
-20 126

-836 150
-785 200
-60 000
-19 861

-1 699 950

-1 701 316

-1 701 476

-1 701 211

-25 757
-6 000
44 200
95 800
0

-31 450
-7 000
53 700
109 500
0

-26 650
-7 000
66 506
126 400
0

-26 650
-7 000
74 511
136 400
0

-26 650
-7 000
79 911
141 000
0

71 023

108 243

124 750

159 256

177 261

187 261

70 166

32 320

40 464

43 797

42 371

16 164

-52 179

0

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

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

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

0

0

0

0

0

0

17 987

32 320

40 464

43 797

42 371

16 164

1 080
100
-1 508 216 -1 493 150
1 471 120 1 493 150

100
-1 534 636
1 534 636

100
-1 498 163
1 498 163

100
-1 481 744
1 481 744

100
-1 497 686
1 497 686

0

0

0

0

Overført til investering

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

-37 095

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2019 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 686,38 mill. kroner,
fordelt med 593,28 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 93,1 mill. kroner på
rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i
Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram 20192022).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 582,64 mill. kroner, herav kr. 93,1 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2019.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 %
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12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2018, men det gjennmføres kontorforretning hvor
takstgrunnlaget for alle eiendommer økes med 10%.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste
årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år
av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene
basert på kommuneplanens langsiktige del.
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler
og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og
bygge opp egenkapital til investeringer.
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til
alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.
Beskrivelse av saken
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer
gjennom statsbudsjettet.
Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019- 2022
for formannskapet i møte 25.09.2018.
Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen at
forslag til betalingsreglement for 2019 legges ut sammen med høringsdokumentet.
Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 23.10.2018.
Budsjett- og handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i
perioden 24.10. – 09.11.2018. Endelig behandling i formannskapet 20.11.2018 med innstilling
til kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 30.11.2018.
Økonomiske forhold
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter
skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.
Behov for informasjon og høringer
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges
ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder
likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.
Rådmannens vurdering
Mer enn 2,3 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2019. Rådmannens forslag
til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er
gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og
kompetanse.
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Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby
barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og
det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag
videre i livet.
Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling. Prosjekter
som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er spesielt interessante å være en del av.
Rådmannens forslag innebærer en forsvarlig investeringsprofil. Investeringene er nødvendige
for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene. For å unngå å måtte gjøre store og
uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på
store deler av låneopptakene. Dette får å utnytte et lavt rentenivå.
I budsjett 2019 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke
kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere
er gitt.
Vedlegg:
Handlingsprogram 2019-2022, budsjett 2019 (rådmannens forslag)
Betalingsreglement 2019 (rådmannens forslag)

Ringerike kommune, 11.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 153/18

Arkivsaksnr.: 17/1379-125

Arkiv: PLN 431

Medvirkning med barn og unge - 431 Områderegulering Hønefoss
Saksnr.: Utvalg
153/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
23.10.2018

Forslag til vedtak:
Medvirkningsrapporten tas til orientering

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok planprogrammet for Områderegulering for Hønefoss i februar 2018. I
planprogrammet står det at det skal gjennomføres medvirkning i forbindelse med planen, og
medvirkning med barn og unge blir særskilt nevnt.
Kommunen har våren og sommeren 2018 gjennomført et omfattende medvirkningsopplegg
med barn og unge. Rapporten "Barn og unges medvirkning" er et resultat av dette arbeidet.
Vedlagt følger medvirkningsrapporten (hoveddokumentet), oppsummeringsdokument
(kortversjon av rapporten), sammenstillingen av alle innspillene, oppgavene som ble gitt på
medvirkningsverkstedene og eksempel på et informasjonsbrev som ble sendt ut til
foreldre/foresatte.
Medvirkning
Hensikten med medvirkning er å legge til rette for økt deltakelse og innflytelse etter plan- og
bygningsloven. Medvirkning er viktig i en planprosess fordi det er de som bruker et område
som sitter på lokalkunnskapen. Det er gjennom dialog med befolkningen at man sikrer seg et
nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag med en forståelse for utviklingsbehov og muligheter.
Det er viktig å legge opp til et medvirkningsopplegg som gjør det lettere for grupper som ellers
ikke har så lett for å bli hørt å komme med innspill. Barn og unge er et eksempel på en slik
gruppe, det er derfor nå gjennomført et eget medvirkningsopplegg for denne gruppen.
"En by for barn er en by for alle". Hvis man tilrettelegger for barna i byen vil dette forbedre
alle sin opplevelse av byen.
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Medvirkningsopplegget
Ringerike kommune har, i samarbeid med nærmere 450 barn og unge, utarbeidet en
medvirkningsrapport i forbindelse med Områderegulering for Hønefoss.
Kommunen ønsket bred medvirkning med barn og unge, med deltakelse fra både barneskole,
ungdomsskole, videregående og universitet. Skoler innenfor planavgrensningen, og skoler med
en elevmasse som vil bli særlig påvirket av planen, ble inkludert. Skolene er som følger: Eikliog Hønefoss skole, Veienmarka-, Hov-, og Haugsbygd ungdomsskole, Ringerike- og Hønefoss
VGS og Universitetet i Sør-Øst Norge.
Valg av klassetrinn og elevgrupper ble gjort i samarbeid med de respektive
utdanningsinstitusjonene.
Det har blitt benyttet to ulike medvirkningsmetoder. For elever ved barneskolen benyttet
kommunen barnetråkk og for elver ved ungdomsskoler, videregående skoler og studenter ved
universitetet ble det gjennomført medvirkningsverksted.
Barnetråkk er en ferdig utviklet metode som er gratis å bruke og er tilgjengelig på nett.
Registreringen er todelt. Via en egen nettside skal elevene først tegne inn skoleveien sin på et
kart og kommentere på denne. Deretter markerer og beskriver de steder de liker, steder de
ikke liker og hvilke aktiviteter de gjør hvor ved hjelp av fargede merker.
Medvirkningsverksted er et opplegg hvor deltakerne jobber sammen i grupper og diskuterer
utvalgte tema. Elevene fikk to oppgaver som skulle utføres på kart i A0-format med tilhørende
oppgaveark. Den første oppgaven handlet om dagens Hønefoss og elevene skulle fortelle om
positive og negative sider ved byen slik den er i dag. Den andre oppgaven handlet om
fremtidens Hønefoss og oppfordret elevene til å komme med forslag til hvordan de ville
Hønefoss skal se ut i fremtiden.
Resultat av medvirkningen
Medvirkningsrapporten viser hva barn og unge synes om byen. Det er noen tema som fremstår
som mer fremtredende enn andre.
Det var et stort fokus på blå og grønne strukturer, både bevaring og mer aktiv bruk av dem.
Det kom frem at elven ikke blir brukt til sitt fulle potensiale, og det var derfor ønsker om
tilrettelegging for mer aktiv bruk av elven. Mange var også opptatt av at det burde være flere
aktiviteter, både i grøntområdene og andre steder i byen.
Trygghet var også et tema som gikk igjen. Fokuset her var på ulike områder det var ubehagelig
å oppholde seg og trafikksikkerhet.
Barn og unge er generelt opptatt av mulighetene for å komme seg fra sted til sted i byen, og de
var meget samstemte i oppfatningene sine. En av oppgavene var plassering av broer, og
plasseringen var tilnærmet lik på tvers av aldersgrupper. Det var også stort fokus på de
negative følgene av biltrafikken i sentrum og de store forekomstene av bilkø.
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Rådmannens vurdering
Rapporten vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av Områderegulering for
Hønefoss, brukes som grunnlag i arbeidet og samstilles med annet datamateriale i planen.
Veien videre
Rapporten vil kunne danne grunnlaget for fremtidig medvirkning og undersøkelser. Opplegget
kan gjentas for å undersøke om barn og unges meninger endrer seg over tid, og det kan i stor
grad brukes på den øvrige befolkningen, for å se hvilken retning ulike aldersgrupper ellers
sosiale grupper ønsker for byutviklingen.
Det er viktig at deltakerne får se at bidraget deres resulterer i noe og blir brukt videre, derfor
vil det høsten 2018 bli holdt foredrag for deltakerne om rapporten og hvordan denne vil bli
brukt videre i forbindelse med Områdereguleringen for Hønefoss.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Medvirkningsrapport
Oppsummeringsrapport
Sammenstilling av data
Oppgavene
Informasjonsbrev

Ringerike kommune, 09.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Karen Rygh

Side 31 av 37

RINGERIKE KOMMUNE

Sak 154/18

Arkivsaksnr.: 18/3817-1

Arkiv: F00

"Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)
Saksnr.:
36/18
154/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.10.2018
23.10.2018

Forslag til vedtak:
Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger
ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning.

Innledning / bakgrunn
Formannskapet vedtok i sak 57/18 «Bruk av avsetning for hjelpetiltak for
sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å bli det», pkt.2 følgende:
«Formannskapet bevilger kr 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne tiltaksarrangører som
allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med aktuelle
tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket innenfor rammen».
Beskrivelse av saken
I nært samarbeid med Menova as er det nå utarbeidet et pilotprosjekt; «Pilotprosjekt
NAV/Menova, - kommunalt aktivitetstiltak/arbeidsforberedende trening». Formålet med
tiltaket er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i en arbeidsrettet
aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse.
Tiltaket retter seg også inn mot unge sosialhjelpsmottakere som kvalifiserer for aktivitetsplikt.
Tiltaket skjer i regi av Menova as, som skal levere et individuelt tilrettelagt aktivitetstiltak med
raskt inntak og fleksibelt innhold. For ungdom som kvalifiserer til aktivitetsplikt, og som
henvises fra NAV, vil det måtte brukes mye tid på motivasjon. Inntaket av andre som trenger
ekstra tiltak, skal bl.a. baseres på intervju av aktuelle kandidater der særlig motivasjon for å
gjennomføre et program for å komme i jobb vektlegges. Aktiv tyngre rusbruk diskvalifiserer
fra deltakelse.
Menova skal gi den enkelte muligheter for meningsfulle/samfunnsnyttige arbeidsoppgaver som
kan bidra til overgang til det ordinære arbeidsliv der det er mulig.
Side 32 av 37

Sak 154/18
Der det ikke blir overgang til arbeid utarbeides en rapport med avklaring av ressurser,
hindringer og muligheter i forhold til arbeidsdeltagelse vurdert mot konkrete yrkesmål for hver
enkelt deltager.
Det vil være realistisk å kunne starte piloten fra november 2018. Det gjøres en
underveisevaluering etter 3 mnd. Og det skal skrives en endelig evaluering som legges frem for
Kommunestyret etter endt pilot etter 6 mnd. Det er enighet om at Menova håndterer utgifter
som eventuelt overskrider budsjett, og at dersom det er færre deltakere, reduseres økonomisk
ramme og og differansen tilbakeføres kommunens konto. Detaljer vedr. piloten kan leses i
vedlagte avtaletekst.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er av formannskapet gitt i oppdrag å gjennomføre tiltaket som foreslått av
«Holten-utvalget» innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner. For en pilotperiode på seks måneder
gir dette muligheter for 15 deltakere. Det beregnes da en månedsverkpris lik AFTi-tiltaket som
er kr. 16.470,-.
Bakgrunnen for at AFT-kostnad legges til grunn er at tidligere erfaringer tilsier at dette vil
være kandidater som vil ha behov for tett oppfølging, individuell tilpasning og bruk av
Menovas fellesressurser som næringslivskontaktene, kartleggings- og
karriereveiledningskompetanse, samt god oppfølging ute hos arbeidsgivere.
Erfaringsmessig viser behovet for oppfølging og veiledning å være større for deler av denne
målgruppen enn det vi ser i tiltakene innen AFT. Erfaringer fra bl.a. «Jobbsjansenii» tilsier også
at et av de viktige momentene for å lykkes med en slik gruppe er at selve gjennomføringen
legges til «annerledes lokaler» enn de en slik gruppe har møtt møtt tidligere, som NAV-kontor,
skole og Menova-kontor. Leie av lokaler dekkes inn i kostnaden. I tillegg til en faglig leveranse
kommer her også servering av et daglig måltid.
I samarbeid med Menova as ser rådmannen at evalueringsgrunnlaget ideellt sett bør være ca.
20 deltagere for en slik pilot, med en nedre grense på 10 deltakere. Menova as har tilbudt seg å
dekke kostnader ut over de 15 som bevilgningen vil dekke, for å få dette til. Rådmannen
oppfatter dette som et svært generøst tilbud, og at bedriften tar dette oppdraget meget seriøst.

i

ArbeidsForberedende Trening
Tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner som kvalifiserer til arbeid eller utdanning.
Prosjekt gjennomført av Menova i samarbeid med HBK, på oppdrag av NAV i 2015
ii
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Vedlegg
 Pilotprosjekt NAV/Menova – kommunalt aktivitetstiltak-

arbeidsforberedende trening

Ringerike kommune, 25.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/3221-1

Arkiv: A20

HJERTEROMMET - Avdeling for kompetanse og mestring
Saksnr.:
35/18
155/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.10.2018
23.10.2018

Forslag til vedtak:
1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» – etableres på
Benterud skole
2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse
og systematikk rundt den enkelte elev

Sammendrag
«HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring ved Benterud skole, er et tilbud
til elever på 1.-7.trinn med bl.a. psykisk utviklingshemming, diagnose innenfor
autismespekteret, medfødte utviklingsforstyrrelser og andre behov. Avdelingen har og et SFOtilbud og vil således også være åpen i skolens ferier.
For at avdelingen skal være i stand til å bygge kompetanse og systematikk rundt arbeidet med
enkeltelever, er det lagt opp til en grunnbemanning. Denne justeres etter elevtallet.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret vedtok i sak 136/15 at det for barn og unge med sammensatte behov skulle
opprettes et tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen, dersom et
tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig.
Beskrivelse av saken
I prosjekteringen og byggingen av Benterud skole er det lagt inn lokaler til en slik avdeling.
Avdelingen har fått navnet «HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring.
Avdelingen har kapasitet til å gi et opplæringstilbud til inn til 20 elever fra 1.-7.trinn i Ringerike
kommune.
Tilbudet er først og fremst rettet mot:
 Elever med behov for en helhetlige, alternative undervisningsmetoder.
 Elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
 Elever med avvik fra store deler av kompetansemålene i læreplanen.
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Elevene vil ha individuell opplæringsplan (IOP) der egne mål vil være skissert. Målet for
elevene på er læringsutbytte, mestring og utvikling individuelt og i fellesskap med andre elever.
Opplæringen vil ta utgangspunkt i gjeldende læreplanverk og ha fokus på følgende
hovedområder:
o
o
o
o
o

Kommunikasjon
Selvstendighet og egenomsorg
Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller
Grunnleggende ferdigheter
Nærmiljø og samfunn

Pedagogikken vil bære preg av samspill der det legges vekt på gjensidighet i forholdet mellom
eleven og den voksne. Fokuset vil være å gjøre noe sammen med eleven, i stedet for å gjøre
noe “med” eleven. Digitale verktøy vil også bli benyttet i undervisningen.
Elevene ved avdelingen vil og kunne søke plass ved Benterud SFO, avdeling «Hjerterommet».
Åpningstider for skole og SFO vil være som resten av grunnskolen.
Benterud SFO har ansvaret for ferietilbudet for elevene i hele Ringerike kommune, også
elevene på «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring.
Avdelingens faste ansatte vil og arbeide i SFO-ordningen og være til stede i skolens høstferie,
vinterferie og sommerferie. I de øvrige skolens ferie og fridager i jul, påske og 4 uker i juli vil
SFO være stengt.
Innsøking til «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring
Opplæringen gitt ved Hjerterommet avviker fra nærskoleprinsippet, jf. Opplæringsloven §8-1.
Skolen kan ta opp elever fra hele kommunen. For at en elev skal kunne begynne på avdeling
"Hjerterommet» kreves det søknad fra foreldrene. PPT har en sentral rolle i å vurdere om det
aktuelle barnet vil få best utbytte av nærskoletilbudet eller tilbudet gitt ved Benterud skole.
Elever kan bli tatt opp ved Hjerterommet hvert skoleår, men fortrinnsvis ved 1. trinn og 4.
trinn. Første opptak er våren 2019, med oppstart i august 2019.
Juridiske forhold
Opplæringsloven § 5-1. Rett til spesialundervisning:
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod
som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven.
Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhold at det sama tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg
utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er
realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale
undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf 2-2.
Tidligere behandlinger og vedtak
Skole- og barnehagehagetilbud for barn og unge med sammensatte behov er tidligere behandlet
i kommunestyret (K-sak 136/15)
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.
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Økonomiske forhold
For at avdelingen «HJERTEROMMET» – skal være i stand til å bygge kompetanse og
systematikk rundt arbeidet med enkeltelever, er det nødvendig at avdelingen har en
grunnbemanning uavhengig av antall elever på avdelingen. Det er derfor foreslått avsatt 2
millioner kr i forslaget til budsjett for 2019.
Grunnbemanningen vil bestå av yrkesgruppene lærer/spesialpedagog, vernepleier og
fagarbeider/assistent for å gi et helhetlig og godt opplæringstilbud til elevene.
Rådmannens vurdering
Det er rådmannens vurdering at «HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring,
vil gi elever i Ringerike kommune på 1. – 7. trinn med behov for helhetlige og alternative
undervisningsformer et godt opplæringstilbud.
Vedlegg


HJERTEROMMET – Pedagogisk plattform

Ringerike kommune, 18.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes
Saksbehandler: Roy Korslien
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RINGERIKE KOMMUNE
Sak 156/18

Arkivsaksnr.: 18/4308-1

Arkiv: G21

Nye Ringerike interkommunale legevakt, - mulige endringer i
framdriftsplanen
Saksnr.: Utvalg
156/18
Formannskapet

Møtedato
23.10.2018

Forslag til vedtak:
De skisserte mulige endringer i framdriftsplanen tas til etterretning.
Innledning / bakgrunn
Ringerike interkommunale legevakt består av samarbeidskommunene Ringerike, Hole,
Jevnaker, Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå og Ringerike, der Ringerike kommune er
vertskommune.
Ringerike kommune har bedt de andre samarbeidskommunene å bekrefte videre deltagelse i
legevaktsamarbeidet, samt akseptere en mindre endring i samarbeidsavtalen når det gjelder
oppsigelsestid. Dette for å sikre en viss trygghet for en investering i denne størrelsesorden,
samt sikre samtlige kommuner mot uforutsette kostnader ved at en eller flere kommuner ikke
vil videreføre samarbeidet i nye lokaler.
Beskrivelse av saken
Samtlige kommuner har gitt positiv tilbakemelding, med unntak av Modum kommune, som
ønsker å få utredet en mulig tilhørighet til Drammen legevaktsentral før de endelig bestemmer
seg. Dette vil ha som konsekvens at B2-saken ikke vil komme opp til politisk behandling i
Ringerike kommune før februar 2019. Dette vil igjen influere negativt på tidspunkt for
ferdigstillelse, noe som vil forstyrre de planer Ringerike sykehus har om annen utnyttelse av
eksisterende bygningsmasse.
Rådmannens vurdering
Da Modum kommune ønsker mer tid til drøftinger om alternativ legevakttilhørighet, skaper dette
usikkerhet i forhold til finansiering og framtidig drift av Ringerike interkommunale legevakt. For
vertskommunen er en avklaring nødvendig før byggesaken endelig politisk behandles, noe som
igjen er nødvendig for utlysning av anbudsprosesser. Likeens er en avklaring nødvendig for at
samarbeidskommunene skal kunne planlegge i forhold til framdrift og økonomiske forpliktelser.
Rådmannen har orientert samarbeidskommunene om forholdet, og vil med dette orientere
formannskapet om hvordan kommunen vil håndtere den oppståtte situasjonen.
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Dersom Modum kommune ikke presenterer en tilfredsstillende avklaring på spørsmålet om
legevakttilhørighet innen 31. oktober, vil byggesaken ikke kunne fremmes for politisk behandling
i Ringerike kommune før februar 2019. Dette vil kunne forsinke ferdigstillelse med ca. tre
måneder.
Dersom Modum kommune innen 31. oktober ikke kan gi signaler som gjør det overveiende
sannsynlig at de slutter seg til avtalen, vil byggesaken også inneholde et nedskalert alternativ
tilpasset et befolkningsgrunnlag der Modum kommune ikke medregnes. Men da kan ikke saken
bli fremmet før februar 2018. Rådmannen er oppmerksom på at foreliggende prosjekt nå er
«knadd og bearbeidet» så mye som mulig, og at det er vanskelig å fjerne arealer/funksjoner.
Dersom Modum kommune faller fra, bør det allikevel være mulig å vurdere en nedskalering i
forhold til antall legekontorer, antall overvåkingsrom og antall triageringerom etc., som nå er
direkte dimensjonert i forhold til en befolkningsmengde der også Modum kommune er
medregnet.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 17.10.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3778-1

Arkiv:

Økonomirapport 2. tertial 2018
Forslag til vedtak:
1. 2.tertialrapport – august 2018, tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018:
101000.330405.254 kr 4 200 000 debet – Helhetlig tilbud barn
108901.310403.275 kr 2 500 000 debet – Introduksjonsstønad
101000.430003.254 kr 5 000 000 debet – Hjemmetjenesten i Sentrum
101000.420002.253 kr 2 000 000 debet – Integrerte tjenester
117060.400011.254 kr 1 600 000 debet – Leasingbiler
137000.450400.254 kr 3 000 000 debet – Kjøp av plass
147092.470002.281 kr 7 000 000 debet – Økonomisk sosialhjelp
135000.310100.202 Kr 1.900.000 debet - utgifter til elever i andre kommuner/private
skoler
195000.510102.345 debet kr 1 160 000 - (redusert bruk av fond) Selvkost vann
195000.510104.353 debet kr 310 000 - (redusert bruk av fond) Selvkost avløp
118000. 500040.190 debet kr 1 000 000 - Strøm
124000.500050.190 debet kr 1 036 000 Brøyting
101000.110100.120 kredit kr 2 000 000 – utsatt ansettelse av informasjonssikkerhetssjef
og digitaliseringssjef
165000.711005.321 kredit kr 1 650 000 – konsesjonskraftinntekter
180000.841000.840 kredit kr 12 000 000 - inntektsutgjevning
151000.911006.870 kredit kr 5 000 000 – avdrag (redusert utgift)
150090.911006.870 kredit kr 1 700 000 - rentekostnader (redusert utgift)
190500.911003.870 kredit kr 1 800 000 - økt utbytte Ringerikskraft AS (økt inntekt)
190093.911001.870 kredit kr 800 000 - økte renteinntekter (økt inntekt)
154000.951000.880 kredit kr 5 756 000 – redusert avsetning til disposisjonsfond
147026.310100.202
disposisjonfond

-

Kr 3.200.000

erstatningssak – finansieres ved bruk av

3. Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2018:
a. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt
10021 Hjelpemiddellager for inndekning av resterende merforbruk 2018:
023000.657000.261.10021 debet kr 224 170
023000.656000.261.0080 kredit kr 224 170
b. Investering til inventar og utstyr til «Familiens hus» blir trolig ikke gjennomført
inneværende år. Investeringene må være innenfor vedtatte investeringsbudsjetter
(jfr. vedtak i KS-sak 91/18). Det foreslås derfor å overføre tilbakeholdte midler på to
inventarprosjekter fra 2018 til 2019. Budsjettet nedjusteres i 2018 og innarbeides i
budsjett 2019. Budsjettendringen i 2018 blir:
020000.656000.202.0041 kredit kr 800 000 (Nytt inventar skoler)
020000.640000.253.0720 kredit kr 2 300 000 (Helse – Inventar/medisinsk utstyr)
c. Som et resultat av årets budsjettprosess og forslag til hp 2019-2022 foreslås følgende
budsjettendringer i inneværende års budsjett:
023000.657000.222.10002 kredit kr 2 500 000 (Hov ungdomsskole)
023000.657000.265.10006 kredit kr 7 600 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
023000.657000.265.10008 debet kr 2 700 000 (Hov øst omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 debet kr 2 700 000 (Ny legevakt)
023000.657000.222.10027 kredit kr 5 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy)
023000.656000.375.0105 kredit kr 4 500 000 (Oppgradering og sprinkling
Riddergården)
023000.657000.332.14016 kredit kr 3 180 000 (Parkering Austjord)
023000.656000.253.17003 kredit kr 6 000 000 (Ringerikskjøkken ny
produksjonsmåte)
d. I tillegg foreslås budsjettendringer på bakgrunn av nye prognoser per 2. tertial. De
tre endringene nedenfor tas med i budsjettbehandlingen for 2019-2022, slik at
vedtatte rammer opprettholdes. Inneværende års budsjett nedjusteres som følger:
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 200 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
023000.651000.353.15008 kredit kr 8 100 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15014 kredit kr 8 700 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
4. Budsjettert bruk av lån i 2018 og mva. kompensasjon reduseres med kr 47 480 000 som følge
av de ovenstående budsjettjusteringene:
091000.690000.870.0001 debet kr 38 000 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 9 480 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer)

5. Bevilgningen på kr 7 930 000 som ble vedtatt i KS-sak 59/18 til strakstiltak i
Schjongshallen, finansieres ved bruk av lån.

-

Innledning / bakgrunn
Tertialrapport økonomi skal gi status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den
inneholder økonomisk årsprognose samt oversikt over investeringer, sykefravær og
årsverksutvikling samt statusrapport på alle kommunale mål beskrevet i Handlingprogram
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 5,8 mill kroner, dersom prognosen blir den samme resten
av året.

Dersom prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
26,5 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 1,1%.
Tertialrapporten for 2. tertial følger opp prognosen fra månedsrapport for juli og forarbeidene
til budsjettprosessen for budsjett 2019 med å forelså budsjettjusteringer i sektor Helse og
omsorg innenfor Nav – økonomisk sosialhjelp, hjemmetjenesten og integrerte tjenester, i sektor
skole innenfor økning i intro-stønad og kostnader til elever i andre skoler, i sektor spesielle
tjenester barn og unge til økte driftsutgifter i forbindelse med økt aktivitet, i sektor samfunn
økte kostnader til brøyting og energi og i sektor administrasjon reduserte lønnskostnader til
informasjonssjef og digitaliseringssjef.
Rådmannen foreslår også budsjettjusteringer for økt inntekt inntektsutgjevning, reduserte
kostnader til renter og avdrag på lån, og økte renteinntekter.
Kommunens samlede sykefravær har hatt en positiv nedgang i flere år, men trenden fortsetter
ikke i 2018.
Samlet fravær 2. kvartal 2018 var 8,2 %. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til
samme tid i fjor. Det er langtidsfraværet som øker. Korttidsfraværet og det egenmeldte
fraværet går noe ned.
Samlet fravær målt i 2. kvartal viste 9,3 % i 2014, 8,8 % i 2015, 8,7 % i 2016, 7,9 % i 2017 og
8,2 % nå i 2018. Den samme tendens så vi i sykefraværsmålingene for 1. kvartal i 2018.

-

Rådmannens vurdering
Rådmannen foreslår i forslag til vedtak budsjettjusteringer innenfor de områdene som vi nå ser
at det ikke er muligheter for å iverksette tiltak som vil ha effekt i 2018. Likevel er
enhetslederne oppfordret til å fortsatt arbeide for at budsjettrammene skal kunne holdes.
Hos rådmannen blir ikke digitaliseringssjef tilsatt før i 2019, og ansettelsesprosessen for
informasjonssikkerhetssjef er forsinket.
Skatteinngangen til Ringerike kommune ser ut til å lande på budsjett, og ved hjelp av god
skatteinngang i landet for øvrig, kan vi budsjettjustere inntektsutjevningen med 12 mill. kroner.
På finansområdet er det lavere utgifter til renter og avdrag på lån som følge av at noen
investeringsprosjekter er forsinket samt ett fortsatt lavt rentenivå ved opptak av lån i 2018.
God likviditet gir økte renteinntekter, og høy strømpris og høyt salgsvolum hos Ringerikskraft
gir gode konsesjonskraftinntekter.
Pensjonskostnadene er fortsatt usikre, de siste kostnadene vil ikke bli presentert før januar
2019, og vil først være kjent når 2018 er omme.
Vi ligger an til å levere et positivt regnskapsresultat i 2018 og vil vil med det kunne styrke
disposisjonsfondet ytterligere.
Vedlegg
1.tertialrapport pr august 2018
Status vedtak i kommunestyret 2014-2018 som krever oppfølging
Status mål i handlingsprogrammet 2018-2021
Status verbalforslag 2016-2018

Ringerike kommune, 24.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

-

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

2. Årsprognose
Årsprognose
n indikerer at kommunenvil få et regnskapsresultati 2018 som viseret merforbruk i
forhold til budsjett på 5,7 mill. kroner dersomprognosenholder til årets slutt. Rådmannenvil
sammenmed kommunalsjefenese på hvilke muligheterden enkelte sektor har f or å gjennomføre
tiltak, slik at den enkeltesektorsbudsjettrammekan holdes.

Dersomdenne prognosenholder seggjennomåret, vil årets budsjetterte «overskudd»bli reduserttil
26,5 mill kroner. Sett i forhold til Ringerikekommunesbudsjetterte inntekter er dette 1,1 %.

3. Rammeområdene- Kommentarer til årsprognosen
Barnehage
Flerebarnehagermelder nå inn et mindreforbruk, som til sammendekkerinn det tidligere meldte
merforbruket. Årsakentil at prognosenejustereser blant annet økte vedtak for spesialpedagogiske
tjenester som gir økte refusjonertil barnehagene
. Dette gjenspeilerden økte kostnadeni tjenesten
for spesialpedagogiske
tjenester under spesielletiltak.

Grunnskole
Samletavvikfor sektorener 4,4 mill kroner.
2,5 mill kroner av dette er merforbruk på Læringssenteretfor voksnei fht. introduksjonslønnsamt
bemanning. Det forventesnoe innsparingerutover høsten,men ogsånoe usikkerhetknyttet til
tilskudd.
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Resterendeavviker i hovedsakknyttet lave refusjonsinntekterfra andre kommuner- og samtidig
høyerefusjonsutbetalingertil andre kommuner. Dette er refusjonersom skaldekkekostnadertil
undervisningfor våre elver bosatt i andre kommuner,og eleverf ra andre kommunerbosatt i
Ringerike.I tillegg er det et merforbruk knyttet til dekningav undervisningskostnader
i privatskoleri
kommunen.

Spesielletiltak barn og unge
Prognoseneviseret samletavviki sektorenpå om lag 4,4 mill. kroner.
EnhetenAustjordavlastningEFG/Hvelvenhar økte utgifter grunnet strukturendringerog økte vedtak
på om lag 5 millioner kroner. Det forventesogsået merforbruk på 1 million kroner for økte kostnader
knyttet til dom vedrørendeavlastningog besøkshjem.
Økte vedtakpå assistentertil spesialpedagogisk
hjelp i barnehagesekt
oren fører til økte kostnaderpå
800 000 kr.
Tiltakenesom er satt i gangi 2018 i barneverntjenestenhar nå begynt å gi goderesultater.Kjøpav
plasserer redusertog erstattet av interne tiltak. Det meldesved 2.tertial et mindreforbrukpå 1
million kroner i tjenesten.
Tidligerei år ble budsjettet til boligen for ensligemindreårigeflyktninger i Færdenredusert med om
lag 1,4 millioner kroner.

Helseog omsorg
Helseog omsorgmelder om et merforbruk på 18,5 mill kroner. Det er fortsatt usikkerhetknyttet til
prognosen.Arbeidetmed tiltak konsentreresom tiltak som kan gjennomføresog nye tiltak.
Det er for tidlig å si akkurathva effekten av ny organiseringi hjemmetjenesteni Hønefoss
blir. Sommerenhar vært krevendesidenikke alle stillinger var besatt, sykdomog mangelpå vikarer
med dertil overbelastningpå ansatteog overtidsbruk.Har foreløpigmeldt avvikpå 5 mill. kr.
Det har vært nedgangi antall overliggerepå sykehuseti sommermånedenebådesammenlignetmed
tilsvarendeperiode i 2017,og sammenlignetmed de fem første månedenei år. Hjemmetjenesten
sammenmed HPH-team har vært viktige bidragsyterefor å redusereantall overliggere.Det er nå en
omforent oppfatningat hjemmetjenestenkan ta segav mangesom kommer ut fra behandlingpå
sykehuseti stedet for videre behandlingi egneinstitusjoner.
I de integrerte tjenestene(Tyribo,Soknaog Nesmed hjemmetjenester)er det spesielt
hjemmetjenestenemed variasjoneri tjenestebehovetsom er usikkerheten. De mindre
tjenestestedene tillater ikke nedgangi antall årsverk,noe som gir andre tiltak som reduksjoni overtid
og endringi turnus.
Etter åtte månedersdrift er utviklingeni økonomisksosialhjelpuendret fra forrige r apportering.Det
er satt inn flere tiltak for å snu utviklingeni økonomisksosialhjelpog håpet er at det kan gi positive
resultater utover høsten.Tiltak som kan nevneser å få flyktningersom går ut av
introduksjonsprogrammetut i arbeid i stedet for ti l NAV,det vurderesom enkeltemottakere av
sosialhjelpheller skullehatt uførepensjonsom varig ytelse,og startlån benyttessom virkemiddelfor
at flere skaleie egenbolig.
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Kjøpav institusjonsplasser/plass
i omsorgsboligutenfor egentjenesteproduksjon har foreløpiget
merforbruk på kr 3 mill.kr. Det mest usikreher er overliggernepå sykehusog reduksjoni kjøp av
plass.Reduksjoni antall kjøpte plasserhar ikke gått som planlagt.

Samfunn
Samfunnmelder et avvikpå 5,2 mill kroner i merforbruk tota lt for sektorenfor 2018,en bedringfra
forrige økonomirapport.
Kommunensselvkostområderer fra 2018 samletsom egenenhet slik at disseikke skalblandesmed
ordinær drift ved rapportering.I selvkostmøte3. septemberble det for alle områdenesatt prognose
for 2018og denneer tatt inn i tertialrapporten. Slikdet ser ut nå vil alle selvkostområdenemed
unntak av plan og oppmålingha positive selvkostfondved utgangenav 2018.
Det er på TekniskForvaltningat hovedutfordringenfor Samfunnligger.Det har vært ekstrahøye
utgifter til brøyting,strøingog feiing i 2018 i tillegg til høyereutgifter til energi (strøm,fjernvarme,
bioenergi,fyringsolje)samt for høyeutgifter til kjøp av tjenester. Det er stor fokus på
kostnadsbesparende
tiltak, og det jobbeskontinuerligmed å finne løsningerblant holdesdet igjen
midler satt av til vedlikeholdi størrelsesorden4,1 mill. kroner.

Avsetninger, overføringer
Kostnadertil pensjonerer stramt budsjettert, og i henholdtil beregningerfra KLP,er det
tilstrekkeligebudsjetterte midler til pensjoni 2018.Reguleringspremien
ble noe lavereenn
budsjettert, men endeligtall for pensjonforeliggerikke før til regnskapsavslutningen
for 2018.
KLPhaddeett godt år i 2017,og fordeler 25 mill. kroner til Ringerikekommuneav dette overskuddet.
I forhold til budsjett, er dette 19 mill. kroner mer, men påvirkerikke kostnadene,kun likviditeten.
Med høyerestrømpriserog større volum, vil konsesjonsin
ntektene fra Ringerikskraftøke med 1 mill.
kroner.

Skatt og rammetilskudd
Innbyggertilskuddet for 2018er 1,3 mill. kroner høyereenn opprinneligbudsjettert.
Sisteavregningav inntektsutjevningfor 2017ble bokført i 2018,dette utgjør 2,6 mill. kroner.
Ringerikekommuneer tildelt 1 mill. kroner i ekstraordinære skjønnsmidlerfor 2018fra
Fylkesmannen.
Skatteinngangenfor 2018så langt er i henholdtil budsjett, men Ringerikekommunehar laverevekst
i skatteinngangenenn landet for øvrig.I RNBer veksteni skatteinngang
en reduserttil 1%med
begrunnelsemed laverelønnsvekstenn hva som ble forutsatt i Statsbudsjettetfor 2018.
Skatteinngangenfor landet for øvriger god, noe som gir Ringerikekommuneøkte inntekter fra
inntektsutjevningen.

Finans
Prognosenviser1,5 mill. kroner i positivt avviki forhold til 1. tertialrapport.
Prognosenfor renteinntekter viseren økningpå 0,8 mill. kroner til 5 mill. kroner. Renteinntektenepå
konsernkontohar passert4 mill. kroner hittil i år, og det forventesat renteinntektenevil bli høyere
4
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enn budsjettert. Noe av årsakentil økte renteinntekter er at låneopptaktil investeringerblir stående
lengepå konsernkontoenfør de blir benyttet.
Prognosenfor renteutgifter på investeringsgjeldenreduseresmed ytterligere 0,7 mill. kroner til 37,7
mill. kroner som følgeav uendret flytende rente sidenbegynnelsenav april og forsinket
investeringsfremdrift.I prognosenper 2. tertial er det tatt høydefor en marginaløkningi rentenivået
mot slutten av året.
Ved utgangenav august2018var Fossefondetsmarkedsverdikr 144.961.753. Hittil i år er
avkastningenkr 4.148.975,som tilsvarer 2,98 %.
For øvrighenvisestil Finansrapporti egensak.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunenhar etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018,hvor 2 av disseskal
være ensligemindreårige.I tillegg kommer eventuellefamiliegjenforeninger. Sålangt i år er det
bosatt 31 personer.2 av disseer ensligemindreårige.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunenhar bedret sin likviditetssituasjonde sisteårene.Ved inngangentil 2018har kommunen
ca. 489 mill. kroner i likvide midler på bankkonto.Ved utgangenav 2. tertial er beløpetca. 430 mill.
kroner og bestårav bådefondsmidlerog ubrukte lånemidler. I tillegg har kommunenen driftskreditt
på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen. Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2018.

5
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6. Investeringer
Investeringsregnskappr 2. tertial 2018 med årsprognoseog avvik ift budsjett
Tabellenunder viserårets budsjetterte og regnskapsførteutgifter pr prosjekt:

6
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Prosjektregnskapinvesteringer pr 2. tertial 2018
Tabellenunder visertotal prosjektkostnadfor de prosjektenesom pågårover flere regnskapsår:

Kommentarer til utvalgte prosjekter
Ullerål skole med
idrettshall

Miljøsaneringav alle bygger ferdig. Rivingav østfløyer ferdig, og riving av
nordfløyener langt på vei ferdig.
Oppstartav betongarbeiderog bunnledningerfor vann og avløp.Videre
detaljprosjekteringav byggetpågår.
Prosjektetfølger oppsatt økonomiog fremdriftsplan.
Prøvedriftgjennomføresmars-juni 2020.
Ny skoleskaltas i bruk til skolestart2020.

Benterud skole

Skolener overtatt av Ringerikekommune28.09.18.
Fremmot 30.12.2018skalskolentestkjøres, og inventar og kunst skalpå
plass.
Følgeroppsatt fremdriftsplan.
Vil levereskolentil budsjett.
7
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Byggettas i bruk januar 2019.
Heradsbygda
omsorgssenter

Prosjektethar fått en fremdriftskonsekvenssom følgeav gjentatte
endringeri forhold til opprinnelig bestilling.Byggestarter vår/sommer
2019.
Basertpå mulighetsstudien,ble prosjektetvedtatt med en totalramme på
330 mill. kroner. Totalrammenmå oppjusterespå grunn av
indeksreguleringog endringsbestillinger.
Prosjektetvil ha BP2-sakhøst 2018.

Ringerikelegevakt
Prosjektethar fått en fremdriftskonsekvenssom følgeav gjentatte
og ambulansesentral endringeri forhold til opprinneligbestilling.
Forventetferdigstillelseer høst/vinter 2019/2020.
BP2-sakhøst 2018.
Tryggskolevei
Benterud skole

Anleggsdrifti full gang.Kiss-n-ride, fortau i HaraldHardrådesgateog
venstresvingefelti Osloveiener nær ferdig og asfalteresi dissedager.
Følgeroppsatt økonomiog fremdriftsplanmed ferdigstillelsei løpet av
oktober 2018.

Ringerikevannverk

Ringerikevannverker ferdigstilt og overtatt til produksjonog drift.
Det gjenstårutenomhusarbeidersamt nødvendigoppgraderingpå
eksisterendebygg/anleggsom må tas etter at nye anleggeter tatt i bruk.
Anleggetforventesavsluttet innen utgangenav 2018.

Overføringsledninger Det er forsinkelseri prosjektet.Det er inngått kontrakt for utførelsefra
Åsa– Monserud
Framdalmot Hønekrysset,og anleggeter under utførelse.
Prosjektetforventesavsluttet i løpet av 2019.
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7. Sykefravær
Sykefravær2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017
Hele kommunen

Kommunenssamledesykefravær1. kvartal 2018 var 10,6 % - det er en økningpå 1 prosentpoeng
(pp) i fht. 1. kvartal i 2017.Det egenmeldtefraværethar økt med 0,2 pp til 1,6 % og langtidsfraværet
(sykemelding17-365 dager)har økt med 1 pp til 7,4 %. Korttidsfraværet(sykemelding1-16 dager)
har gått ned med 0,1 pp til 1,6 %.
Administrasjonog fellestjenester

9
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Administrasjonog fellestjenesterhadde et samletsykefravær1. kvartal 2018 på 9,2 % - det er en
økning1,2 pp i fht. 1. kvartal 2017.Korttidsfraværethar økt med 0,6 pp til 1,6 %, det egenmeldte
fraværet med 0,6 pp til 1,7 % og langtidsfraværethar økt med 0,3 pp til 5,9 %.

Barnehage

Barnehagenessamledesykefravær1. kvartal 2018 var 11,7 % - det er en økningpå 1,4 pp i fht. 1.
kvartal 2017.Det egenmeldtefraværet har økte med 0,6 pp til 2,2 % og langtidsfraværethar økt med
0,9 pp til 8,2 %. Korttidsfraværeter uendret.
Spesielletiltak barn og unge

Spesielle tiltak barn og ungehaddeet samletsykefravær1. kvartal 2018 på 12 % - det er en økningpå
3,1 pp i fht. 1. kvartal 2017.Langtidsfraværethar økt med 2,4 til 12 %. Det egenmeldtefraværet har
økt med 0,5 pp til 2,2 % og korttidsfraværethar økt med 0,2 til 1,6 %.

10
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Skole

Det samledesykefraværet i sektor skole1. kvartal 2018var 8,1 % - det er på sammenivå som 1.
kvartal 2017. Langtidsfraværethar imidlertid gått ned med 0,4 pp til 5,6 %. Korttidsfraværethar økt
med 0,1 pp til 1,2 % og det egenmeldtefraværethar økt med 0,4 pp til 1,3 %.

Kultur

Sykefraværeti Kultursektoren1. kvartal 2018 var 6,9 % - det er en nedgangpå 0,8 pp i forhold til 1.
kvartal 2017. Langtidsfraværethar gått ned med 2,1 pp til 6,9 %. Korttidsfraværethar økt med 0,5 pp
til 1,4 % og det egenmeldtefraværet har økt med 0,7 pp til 1,6 %.

11
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Helseog omsorg

Det samledesykefraværeti Helseog omsorg1. kvartal 2018 var på sammenivå som 1. kvartal 2017.
Langtidsfraværethar imidlertid økt med 0,9 pp til 9 %. Det egenmeldtefraværet har gått ned med
0,1 pp til 1,5 % og korttidsfraværethar gått ned med 0,8 pp til 1,8 %.

Samfunn

Det samledesykefraværetpå Samfunnsektoren 1. kvartal 2018var 9,3 % - det er en økningpå 4,1 pp
i forhold til 1. kvartal 2017.Langtidsfraværethar økt med 3,2 pp til 5,6 %. Korttidsfraværethar økt
med 0,6 pp til 1,8 % og det egenmeldtefraværethar økt med 0,3 pp til 1,9 %.

12
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8. Bemanning
Tabellenviserantall årsverk pr. 1. august2018 sammenlignetmed sammeperiodei fjor.
Antall årsverkhar økt fra 1754til 1789, det er en økningpå 35 årsverk.
Antall ansattehar økt med 20 personer. Endringeni antall ansatteer lavereenn endringeni antall
årsverk, noe som betyr at det er nå færre ansatte som har deltidsstillinger. Antall årsverkmed
variabellønn har ogsågått ned med 8 i forhold til sammetid i fjor.
Pr. 1.august

Rammeområder

Årsverk
2017

Folkevalgtog revisjon
Administrasjonog fellesutgifter*
Barnehage
Grunnskole
Spesielletiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn
sum
Variabellønn

2018

Antall ansatte
endring

2017

2018

endring

2
96
163
414
143
18
693
225

2
117
163
419
144
23
704
217

0
21
0
5
1
5
11
-8

2
104
192
467
195
29
982
243

2
127
186
480
201
35
976
227

0
23
-6
13
6
6
-6
-16

1 754

1 789

35

2 214

2 247

20

311

303

-8

*) årsverkog ansatteinkludererlærlinger

9. Konsulentkontrakter
I forbindelsemed politisk behandlingav Handlingsprogram2017- 2020 og budsjett 2017ble det
vedtatt et verbalforslagsom innebærerat alle konsulenttjenestermed verdi over 500.000kroner skal
rapporteresi tertialrapportene.De fleste av dissekontraktene inngåsi forbindelsemed
investeringer,men kan ogsåforekommeved behov for bistandi forhold til driften. I 1. tertial 2018 er
følgendeavtaler inngått:
Prosjekt Avtalepart Funksjon
GDPR Atea
Prosjektledelse- drift

Kontraktssum Kommentar
1.100.000
Etter medgått tid
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VEDLEGG1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 av disseområdenei tabell 1B,og budsjettenefor skatt og rammetilskudd
samt finansvedtasi tabell 1A.

14

Økonomiskeprognoser2018

Tall i hele 1000 kroner

Februar
Folkevalgteog revisjon

Prognose
Budsjett

Administrasjonog fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielletiltak barn og unge
Kulturtjenesten

Samfunn

Avsetninger,overføringer

Finans

April

10 307

Mai

10 787

Juli
10 787

August
10 787

10 887

10 307

10 307

10 307

10 307

10 407

10 407

119 062

119 063

117 563

117 563

118 324

118 370

Budsjett

119 063

119 063

119 063

119 063

119 823

121 125

Prognose

179 527

179 549

179 049

179 049

178 249

179 026

Budsjett

178 249

178 249

178 249

178 249

178 249

179 319

Prognose

294 854

294 854

296 354

296 354

298 754

304 599

Budsjett

293 854

293 854

293 854

293 854

293 754

300 156

Prognose

158 621

160 122

160 121

160 121

160 122

161 450

Budsjett

155 622

155 622

155 622

155 622

155 622

157 030

28 888

28 905

26 505

26 505

26 050

26 705

Prognose

28 905

28 905

28 905

28 905

28 905

29 104

Prognose

616 347

617 385

616 985

616 985

629 279

635 006

Budsjett

610 485

610 485

610 485

610 485

611 276

616 517

Prognose

96 343

96 442

95 342

95 342

97 082

95 594

Budsjett

89 342

89 342

89 342

89 342

88 582

90 390

6 622

6 522

3 522

3 522

2 731

-13 350

Prognose
Budsjett

Skatt og rammetilskudd

Mars

Prognose

Budsjett
Helseog omsorg

10 307

6 622

6 622

6 522

6 522

5 731

-11 699

Prognose

-1 632 034

-1 632 034

-1 637 934

-1 637 934

-1 644 034

-1 643 894

Budsjett

-1 633 012

-1 633 012

-1 633 012

-1 633 012

-1 633 012

-1 633 012

Prognose

140 570

140 662

132 862

132 862

132 862

131 362

Budsjett

140 562

140 562

140 662

140 662

140 662

140 662
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Vedtaki Kommunestyret2014- 2017 som kreveroppfølging

År 2014
Status/ kommentar:
Dato

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

IV=iverksatt
IIV=ikkeiverksatt

Ansvar/ Videre
oppfølgingpr.
dato:

KONTROLLUTVALGET
- PROTOKOLL
NR.
1/14
Vedtak:
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgetsmøte
07.02.2014tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyretber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:
27.03

29/14

«Kontrollutvalgettar rapporten fra
selskapskontrolleni VeienKulturminnepark
AStil orientering og oversenderdenne til
kommunestyretmed følgende
kommentarer:

Rådmannentar
kontakt med
øvrigeeiere for å
gjennomføre
vedtaket.

1. Kontrollutvalgetuttrykker bekymring
for den økonomiskesituasjoneni
selskapet.
2. Det bør iverksettestiltak for å oppfylle
de forutsetningersom lå t il grunn for
etableringenav selskapet.
3. Styreinstruksbør utarbeides,og det
bør foreliggeen årlig egenevaluering.»
ÅRSRAPPORT
2013 - OPPFØLGING
AV
ENERGI
- OGKLIMAPLANEN
PROSJEKT
OPPFØLGING
Vedtak:
24.04

53/14

1. Årsrapport2013 for oppfølgingav
energi- og klimaplanentas til orientering.
2. Kommunestyretber om at energi- og
klimaplanenblir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Ny Klimaog
miljøsjefer tilsatt,
og starter opp 1.
september2018.
Rulleringav
energi- og
klimaplanenblir
en av hennes
oppgaver.

Kommunestyrevedtak2014 – 2018 – statusper 12.10.2018

30.10

133/14

BOLIGSOSIAL
HANDLINGSPLAN
2015–
2022
Vedtak:
1. Ringerikekommunevedtar framlagte
forslagtil plan som Ringerike kommunes
«Boligsosialehandlingsplan2015-2022»,
men med den presiseringat det skalsøkes
å ha tilstrekkeligmed boliger ut fra
behovet

Det er gjort en
organisatorisk
justeringav
Boligtjenesten

boligsosialeutviklingsprogram.

Evalueringav
Boligsosial
handlingsplan.
Vedtatt KS5.
desember2017.

1.

Ivaretasav
Boligtjenesten.
Boligsosial
Fraog med 1. mars
handlingsplaner
er Boligtjenesten
erstatte av
organisatorisk
Husbankens
plassertunder
Forvaltningsenheten strategiprogram–
hvor IngunnCamilla svart ut i sak
2. De fem hovedstrategiersom er
Tangener
147/17 og 35/18.
beskreveti planen
enhetsleder.Denne
enhetenhar nå to
2.
- Økegjennomstrømningeni kommunale
avdelinger.En
utleieboliger
Strategienevar
forvaltning av
helsetjenesterog en gjeldendefrem til
- Husleie(prinsippetom kostnadsdekkende
forvaltning av bolig
nytt
husleie)
og husbankens
strategiprogram
virkemidler.Tine
fra Husbanken–
- Fra«Leietil Eie»
Solbakken
svart ut i sak
konstituert som
- Oppfølgingi bolig, med spesiellvekt på
147/17 og 35/18.
avdelingslederfor
boevne
boligforvaltningfrem
3.
til 1.
- Samarbeidmed frivillig
september. Stillinge
Sepkt. 1 og 2.
n lysesut.
skalværeførendefor utarbeidelseog
4.
gjennomføringav tiltak innenfor
boligsosialtarbeid i Ringerikekommune.
Punkt 5.
IIK – ikke
iverksatt.
3. Ringerikekommunedeltar i Husbankens Sak147/17

4. Det besfremmet en sak om byggingog
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglenefor fritak av merverdiavgift ved
nybygger blitt slik at det bare er
kommunensom kan få det.
5. Evalueringav prosjektet og
måloppnåelseskal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.
6. Utrede kompetanseog kapasitet i
miljøarbeidertjenesteni forhold til
ambisjonenei boligsosialhandlingsplan.
Utredningenleggesfram til politisk
behandling.

Sak35/18
Husbankens
kommuneprogram
2018-2020.
Handlingsplanog
årlig aktivitetsplan.
Vedtatt av KSapril
2018

5.
Sepkt. 1 og 2.
6.
IIK – ikke
iverksatt.
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År 2015
Dato

26.03

Sak

44/15

SAKSTITTEL
og vedtak

Status/ kommentar

Videre
oppfølging

LOKALISERING
AV LEGEVAKT

1.

Vedtak:

OK

1. Rapporten«Utviklingav ny legevaktog
fremtidig bruk av kommunaleøyeblikkelig
hjelp døgnplasser(KØH)»tas til
orientering.

2.

2. Rådmannenbeså utarbeideen
mulighetsskissesom viserhvordan
Ringerikeinterkommunalelegevaktskal
organiseresi forhold til arealbehov,
kapasitetog innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissenskalpresenteresunder
følgendeforutsetninger:
Legevaktensarealbehovfra 2020søkes
dekt ved nybygg.
Plasseringav legevaktenskalliggei
tilknytning/umiddelbarnærhet til Ringerike
sykehus.

IV – Iverksatt.

Behandletpolitisk
4.5.17i sak
54/17 i
kommunestyret.

Sak92/18 =
intensjonsavtaler
med
samarbeidende
kommunersamt
planskisser.
3.
Ivaretatt.
4.
Gjøresi
kontinuerlige
samarbeidsmøter
med sykehuset.
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Mulighetsskissenskali samrådmed
sykehusetsledelseavklaretomtevalgog
eierskaptil bygningsmassen.
To
alternativerdrøftes:
a) Sykehusetbygger,og Ringerike
interkommunalelegevakt leier
b) Ringerikekommunebyggerog Ringerike
interkommunalelegevaktleier
4. Mulighetsskissenkoordineresmed det
arealplanarbeidetsom pågårved Ringerike
sykehus.Legevaktenslokaler søkesom
mulig samlokalisertmed prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp
plasserog andre aktuellelokaliteter
betinget av samhandlingsrefo
rmen. Dette
for å optimaliserefinansieringenog
utnyttelsenav de statlige
investeringstilskudd.
Følgesopp i 2018
MANDATFORUTVALGFOR
RUSPROBLEMATIKK.
Vedtak:
Ruspolitiskutvalg er et rådgivendeorgan
beståendeav politiske representanter,
representanterfra næringslivetog
kommunalefaginstanser.

28.05

75/15

Utvalgetskalgjennomsamarbeid,
samhandlingog utvekslingav informasjon
utarbeidedelrapport til hovedkomiteenfor
omsorgog velferd, formannskapetog
kommunestyreti forbindelsemed
evalueringav alkoholpolitiskhandlingsplan
2012– 2016.
Følgendepersonertiltrer utvalget:
Politiskerepresentanter:
Vidar Nordby(Arbeiderpartiet/lederav
kontrollutvalgetfor salgs- og
skjenkebevillinger),ChristineGranlund

Rusplaner under
utarbeidelseog
leggesfrem for
politisk
behandlingfør jul
2018.
Sakener svart ut i
sak42/16 under
år 2016– se
nedenunder.
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(Fremskrittspartiet)og Per Askilsrud
(KristeligFolkeparti).
Representanterfra næringslivet:
Berit Nyhagen(CoopØstafjells),AnneRua
(Bryggerikjelleren)og TageHybertsen
(Ringerikekultursenter)
Faginstanser:
SLT-koordinator, kommuneoverlege,en
representantfra politiet, og leder av
enhetenhelseog rus.
Rådmannen(eller dennesrepresentant)er
leder og sekretærfor utvalget.
Det står utvalget fritt å innkallepersoner
med nødvendigkompetansei forhold til
nåsituasjonen, samt å avgjørebehovetfor
møter.
Komiteenskalha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

OPPSTART
AV OMRÅDEPROGRAM
FOR
PLANARBEID
I HØNEFOSS
Vedtak:

27.08

104/15

1-Ringerikekommunestarter arbeid med
områdeprogramfor planarbeidi Hønefoss
2-Det skalgjennomføresen
mulighetsstudiei form av parallelle
arkitektoppdrag
3-Det avsettesmidler til arbeidet i
Handlingsprogrammet2016-2019.

Jobbesmed videre
gjennom2018og
forventes
ferdigbehandleti
2019

Aug.2018:
Parallelloppdraget er
gjennomført.Det
er igangsatt
reguleringsplanar
beid, 431
Områdereguleringfor
Hønefosssom
følger fastsatt
plan, hvor
Formannskaper
styringsgruppe.
ABYarbeideri
forhold til avtalt
plan og holder
den vedtatte
planen.
KK/ABY/040918
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Skole- og barnehagetilbudfor barn og
unge med sammensattbehov
Vedtak:
1. For barn og ungemed sammensatte
behovopprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehageog et samlettilbud i hele
grunnskolendersomtilbud i ordinær
barnehageog på nærskoleikke er
tilstrekkelig.
26.11

136/15

2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråksom
førstespråk.Forsterketenhet ved Veien
skoleopprettholdes.
3. Ringerikekommuneoppretter ikke egne
alternativerarenaerfor elevermed sosioemosjonellevansker.Det forutsettes at
kommunenbenytter eksisterendetilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdigealternativearenaer.

Det er i august2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.

1. IV
2. tilrettelagt
avdelingi
Heradsbygda

Det byggesen
avdeling for elever
med store og
sammensattebehov
byggesved Benterud
skoleog åpner i
2019.
Avdelingved
Benterudskole
leggesfram som
egenpolitisk saki
oktober 2018.

IV.
Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.

4. Opplæringstilbudetved Austjord
opprettholdes.

År 2016
Dato

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

Status/ kommentar

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

28.01

2/16

Statuspå
arbeidet for å
bekjempe
korrupsjon
inkluderesi
kommunens
årsrapport.

1. Kontrollutvalgetgis i oppdragå vurdere
Ringerikekommunesarbeid med og
systemerfor å forhindre og avdekke
korrupsjon.

Seriøsitetskrav
ble behandleti
sak118/17 i
Kommunestyret
5.10.17

2. Utvalgetbes om, basert på evaluering,å
fremme eventuelleanbefalinger/forslagtil
kommunestyret,i løpet av 2016.

31.03

42/16

Alkoholpolitisk handlingsplan2016-2020

3.

Vedtak:

Rusplaner under
utarbeidelseog
leggesfrem for
politisk
behandlingfør jul
2018.

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

28.04

54/16

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

RingerikeUtvikling AS- oppfinansiering
Vedtak:
1. Eierstrategiendatert 21.08.15,tas til
etterretning.
2. Kommunestyretvedtar en tredobling av
tilskuddet til RUmed halvtårsvirkningfra
2016.Dette innarbeidesi forbindelsemed
den politiske behandlingenav 1. tertial.
3. Fra01.01.17vil tilskuddet fra Ringerike
kommunetil RingerikeUtviklingASvære
på 3,6 mill årlig. Ringerikekommunevil at
RingerikeUtviklingASskalha dette
driftsgrunnlagetde kommende3 år.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivåer
innarbeidet i
rådmannensforslag
til budsjett 2017.

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

28.04

59/16

Barnevernsvaktfor kommuneneJevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad,Sigdalog
Ringerike

Årsrapport2017
ble lagt fr am i KSsak69/18.

Vedtak:
1. Fellesbarnevernsvaktfor Midt Buskerud,Ringeriksregionen
og Jevnaker
kommuneetableresfra sommeren2016i
tråd med saksframstillingen.
2. Barnevernsvaktenorganiseressom et
interkommunaltsamarbeidhjemlet i
kommunelovens§ 5A. Samarbeideter et
administrativtvertskommunesamarbeid
etter kommuneloven§ 28-1 b.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017.
Samarbeidmellom 6
kommuner.

Barnevernsvakt
ordningen
evalueresi
november2018

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

71/16

Tilvisningsavtale- et samarbeidmellom
husbanken,private utbyggereog
kommunen
Vedtak:
Ringerikekommunesøkersamarbeidmed
private utbyggerefor å benytte
tilvisningsavtaler.Dette for både å
stimuleretil økt boligbyggingog for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtalervil væremed på å sikre
vanskeligstiltepå boligmarkedeti
kommunentryggeog kvalitativt gode

Denneoppgaven
ligger i enheten
Boligkontoret
(etablert 01.01.17).

Dette er en
føring til arbeidet
i Boligtjenesten.
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boforhold i hensiktsmessige
bomiljø i tråd
med saksframstillingen.
26.05

77/16

Invitasjon til samarbeidmed Haugsbygd
Idrettsforening, Flerbrukshall- Haugsbygd
Arena
Vedtak:
1. Prosjektetom Haugsbygdarenatas til
orientering.
2. Ringerikekommunevil gå i dialogmed
HaugsbygdIdrettsforeningetter at
barnehage- og skolebehovsanalysen
er
politisk behandlet.

HaugsbygdIF har
utviklet
forprosjekt til
(Seogsåsak129/16) mulig idrettshall
på skoleområdet
i Haugsbygd.
Midler til
Ny elevtalls- og
forprosjekt ble
befolkningsprognose
bevilgeti KS-sak
er mottatt fra
60/18.
Norconsult.
Ny
Leggesfram som
elevtallprognose
politisk saki
leggesfram som
september2018.
politisk saki
september2018
Idrettsrådet sin
prioritering av
nye anlegglegges
fram sammen
med
økonomiplanen.

26.05

85/16

390 - Detaljreguleringsplanfor
Klekkenhagenboligområde- Planforslag
til 2. gangsbehandling
Vedtak:
1. 0605_390Detaljreguleringfor
KlekkenhagenBoligområdemed tilhørende
bestemmelservedtas.
2. Rådmannenretter en forespørseltil
SVVfor vurdering av endring av
fartsgrensepå Fv.163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingenog Klekken.

30.06

107/16

Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud,- behovsanalyse
Vedtak:

Planener
vedtatt.
SVVvurderer,
det er ikke
kommet svar.Vi
følger opp videre
mot SVVnår det
gjelder
fartsgrensepå
fylkesveien.
KK/ABY/040918

Ny utvidet
behovsanalysevil
bli gjennomførti
2019-2020.
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1. Ringerikekommunesplanlagte
byggeprosjekterpå Hov og i Heradsbygda
videreføres.
2. Videreplanleggingav nytt sykehjem,
herunder erstatningfor Hønefosssykehjem
avventes,inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger2020.Rådmannenbesi tillegg se
på muligheterfor en mer optimal
utnyttelse av eksisterendeog planlagt
bygningsmasse
fram til 2020.
24.11

153/16

Aktivitetstilbud for beboerepå sykehjemi
Ringerikekommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudetfor beboerepå
sykehjemi Ringerikekommunetas til
orientering.
2. Det utarbeideset fellesoppsett for en
rullerendeaktivitetsplanved
sykehjemmene,samt en halvårsplanover
varierendeaktiviteter. Slikeoppsett skal
være tilgjengelig for alle beboereog
pårørende,bådeved oppslagog på
kommunensnettsider.
3. Formannskapetber rådmannen
redegjørefor statusi arbeidet med å
implementere«minimum1 times aktivitet
for beboerneved sykehjemi Ringerike
kommune»innen juni 2017.

Avholdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonenei
Eldrerådetog
Hovedutvalgetvåren
2017.
Egensakom dette
høsten2017,sak
17/2124

1.
OK
2.
Alle institusjoner
har oppslagover
aktiviteter som
tilbys.
3.
IIV - ikke
iverksatt

År 2017
Dato

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

02.02

6/17

StåstedsanalyseIT
Vedtak:
1: Kommunestyrettar «Tilstandsvurdering
for RingerikekommunevirksomhetsområdeIT» til orientering.
2: Tilstandsvurderingen
avdekkerat
RingerikeKommuneikke har et modent
nok forhold til sikkerhetog risiko knyttet til

Status/ kommentar

Rådmannenhar i
forslagtil Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanseog

Videre
oppfølging
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02.03

21/17

06.04

44/17

informasjonssikring.Dette kan i stor grad
seesi sammenhengmed at ansvarfor
sikkerheti kommunenper i dag ikke er
plassertpå et beslutningsmyndignivå i
organisasjone
n. Énav konsekvenseneer
usikkerhetknyttet til overholdelseav
regelverk.
Rapportenpeker på at kommunenbør
utnevne en sikkerhetsansvarlig
for
kommunen,og at det bør gjennomføresen
utvidet kartleggingav dagenssikkerhet- og
risikosituasjonfor å avdekkekritiske trusler
og avvikfra regelverk.
Kommunestyretmener at IT-sikkerhet og
beredskapskal inngå som en sentral
forutsetning i kommunensIKTarbeid og
ber på bakgrunnav denne rapporten
rådmannenkomme tilbake med en
konkret tiltaksplan for utbedring av de
svakheteri informasjonssikkerhetensom
er avdekket.

kapasitetinnenfor
områdeneITsikkerhetog ITarkitektur som en
forutsetning for
gjennomføringenav
digitaliseringsstrategi
en.
Informasjonssikkerhe
tssjef tilsettes
sommeren2018,og
vil ha som oppgaveå
lageen tiltaksplanfor
bedret informasjonssikkerhet.

Helsefremmendeforebyggendetilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerikekommuneetablerer
helsefremmendeog forebyggendetilbud til
eldre som et gruppetilbud,supplert med
hjemmebesøkfor å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppener 75 år, som
regjeringenanbefaling.
2. Ansvaretfor utvikling og organiseringav
tilbudet leggestil Austjord
Behandlingssenter
i tråd med
saksframstillingen.
RefusjonNerbytunet Foreløpig
godkjenningav plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
Vedtak:
Etter plan- og bygningsloven§18-8
godkjennesplanenefor utførelse,
kostnadsoverslag
og forslagtil fordeling

Ca.180 personerhar
meldt segpå
fellessamlingeneom
helsefremmende
forebyggendetilbud
til eldre.
Gjennomføres
septemberog
oktober 2018.

IV – iverksatt.

Grunnlagmottatt
fra tiltakshaveri
mai 2018.Sak
utarbeidesog
kommer til
politisk
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med endringav beregnettotalbeløp for
refusjon.Totalbeløpetsom godkjennesfor
refusjonssakener kr 3 880 366. Andeli
refusjonssakensamt refusjonspliktigbeløp
fremkommerav vedlegg1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandelerog
kostnader»datert 24.03.2017.
Rådmannenutfører varslingom vedtakav
godkjenningav forslagtil refusjontil
refusjonspliktige.Sakenfremmesfor
endeligvedtakom fastsettelseav refusjon i
kommunestyretnår refusjonsberettigede
tiltak er gjennomførtog regnskapfor disse
er innsendtog gjennomgåttav kommunen.
Rådmannenigangsetterevaluering av
arbeidet med refusjonssakenmed hensikt
å fremme politisk sakmed anbefalingom
håndteringav refusjonssaker.Sakentar
sikte på å avklarefølgendeforhold:
Anbefalingav organiseringog plasseringav
ansvarpå avdelingfor saksfremstillingog
vurdering av refusjonssaker.
Anbefalingom delegeringav myndighettil
vedtak i refusjonssaker.
Anbefalingom beregningav gebyrved
saksbehandlingav refusjonssaker.
57/17

58/17

behandlingetter
sommerferien.

Sakener under
behandling.Vi
venter på
ytterligere
informasjonog
dokumentasjon
fra utførende,
noe som skal
underbyggehans
krav da dette er
høyereenn
tidligere estimat.
KK/ABY/040918

Korpsi skole – rapport og videreføring
Vedtak:
Rapportenom Korpsi skoletas til
orientering.
FSønskerat Korpsi skolenpå sikt tilbys alle
elever på 3. trinn i Ringerikekommune.
Budsjettetfor Ringerikekulturskoleøkes
med 162.000kroner i 2017for å utvide
prosjektet til to nye skoler.Summen
innarbeidesi budsjettet ved 1.
tertialrapport.
Envidere plan for gradvisinnføringav
Korpsi skoleninnarbeidesi budsjett og
handlingsplanmed målsettingem et tilbud
på alle skolerinnen skoleåret2021/22.

Skoleåret2018-2019
er det Korpsi skolen
på Helgerud,Veien,
og Ullerål,Eikli,
Kirkeskolen,
Hallingbyog Vang
skoler.

Turskiltprosjektet
Vedtak:
Hovedutvalgetfor oppvekstog kultur tar
informasjonenom Turskiltprosjektettil
orientering,og bifaller en økt satsningpå
friluftsliv i Ringerikekommune.

Prosjekteneer i gang. Vikerfjell,
Vassfaretog
Krokskogener i
gangmed sine
prosjekter.
Tilskuddblir

Prosjektetutvidestil
nye skolerfra neste
skoleår,etter vedtatt
plan.

Planfor
implementering
ble vedtatt i
kommunestyret
sak57/17.
Vedtaketgir
føringer på
implementeringi
skoleneog
budsjettene
innen 2021/22.
Implementeringe
n er i gangetter
vedtatt plan.
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utbetalt når
tiltakshaverne
når bestemte
milepæler.I 2018
utbetales50%av
tilskudd til
Vikerfjell
skiløyper.Det
antasat
resterende
prosjekterfår
sine utbetalinger
i 2019.
01.06

61/17

Rehabiliteringav kommunalekjørebruer –
finansiering
Vedtak:
Sakentas til orientering.
Nødvendigeinvesteringsmidlerinnarbeides
i behandlingenav 1. tertial 2017.
Nødvendigeinvesteringsmidlerpå 4
millioner kr innarbeidesi behandlingenav
2. tertial 2017.

Innarbeideti sak
120/17, for 2.
tertial 2017.

74/17

Tilstandsrapportkommunale
veier/Hovedplanvei
Vedtak:
Statusrapporthovedplanvei tas til
orientering.
Rådmannenbesom å innarbeide
tilstrekkeligedriftsmidler (inkl
vedlikeholdsmidler)i framtidige budsjetter
for å stanseog ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannenbeså innarbeidenødvendige
investeringsmidler etter prioriterte behov.
Rådmannen leggerfrem forslagpå årlige
prioriterte tiltak i forbindelsemed
budsjettbehandlingenhvert år.
Hovedplanvei rullereshvert 4. år.

Hovedplanvei er
vedtatt.

75/17

Ringerikekommunesseriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartietstilleggsnotatundertegnet
Stein-RoarEriksen,oversendessakentil
rådmannenfor utredningog
kvalitetssikring.
Sakenleggesfrem i septembermøte.

Forslagpå årlige
prioriterte behov
er lagt frem i fbm
budsjettbehandlingen.

KS-sak118/17 (5.
oktober 2017)
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78/17

07.09

98/17

Kommunalekriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerikekommunesretningslinjerfor
tildeling av startlån harmoniseresmed
husbankenskriterier. Dette innebærerat
kravet til at man må ha registrert bostedi
kommunenfor å være søknadsberettiget
startlån, strykes.
KSber rådmanneni løpet av høsten
kartleggeog vurdere om endringav
kriteriene for startlån, fører til behovfor
økt kapasitetved denneavd.
(Boligtjenesten).
Hvisdette er tilfelle innarbeidesdette i
budsjettforslag 2018.

Det arbeidesjf.
vedtatte kriterier.

Refsak18/645.

Praksisog erfaring
med nye kriterier vil
dannegrunnlagfor
vurderingav
kapasitet.

Temaplan for digital barnehage- og
skolehverdag2017-2021
1. Temaplanfor digital barnehage
- og
skolehverdagi Ringerike– 2017-2021
vedtassomvedlagtmedfølgende
Infrastruktur er bygd
hovedpunkter:
ut etter planen.
2. Barnehagebarn
tilegnersegdigital
kompetansei tråd medrammeplanfor
Kompetansebygges
barnehagen.
opp og nye enheter
3. Skoleelevertilegnersegdigital
er i 2018kjøpt inn til
kompetansei tråd medlæreplanfor
Kunnskapsløftetog rustestil deltakelsei
ansatte,alle elever
fremtidenssamfunn
på 8. og 9. trinn og til
4. Ansattesdigitale kompetanse
heves
alle eleverpå Vang,
gjennomutviklingsarbeidog
Helgerudog Sokna
kompetansebygging
lokalt.
skoler.
5. Læringsresultatene
følgesopp i den
årlige tilstandsrapportfor grunnskolen.
6. Sominfrastrukturog antall digitale
enhetervedtas:
7. Planfor utbyggingav infrastruktur
implementeres.
8. Implementeringav utstyr i barnehagene
følgesopp i planperioden.
9. Implementeringav 1:1 i skolenefølges
opp i et treårsløp
10. Økt investeringsbehov
leggesinn i
Handlingsprogram
2018-2021,budsjett
2018
11. Somteknologiskplattform for
Ringerikskoleni perioden2017-2021
vedtas:

Planen
iverksettesi tråd
med politisk
vedtak
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Skylagringstjeneste
og digital
pedagogiskplattform G Suitefor
Educationfra Google
Læringsplattformmedkommunikasjon
skole– hjem:IST læring
Digital enhetbarn1.-10. trinn: Google
Chromebookmedtouchskjermog penn
05.10

102/17

Prøveordningfor økonomiskstøtte til
privatpersoner bosatt i Ringerike ved
erverv av el sykkel
Gruppelederne
settersegsammenmed
sikte på å fremkommemedet
fellesforslag,somfremleggesog
behandlesi KS november2017.

02.11

122/17

I KS-sak59/18 ble det
vedtatt at det ikke gis
tilskudd til innkjøpav
el-sykkelfor
privatpersoner.

Rapport eierskapskontroll RingeriksKraft AS
Vedtak i Kommunestyret:
1. Rapportentastil etterretning
2. Eierskapsmelding
utarbeides
3. Behovfor felles eierstrategifor
Ringeriks-Kraft AS sammenmedHole
kommuneog KLP avklaresog
felleseierstrategi
utarbeides.
4. Eierskapsmelding
og eventuell
felleseierstrategi
fremleggesved
ferdigstillelsetil behandlingi egensakfor
Kommunestyre
t

02.11

125/17

Oppgradering av fyrrom Ringerikskjøkken

Dette arbeidet er nå
påbegynt.Det vil
kontraheres
konsulentbistandfor
Vedtak i Kommunestyret:
prosjektet, og
1. Oljekjelensomprodusererdamptil
oppstartsmøtevil
matproduksjonen
skiftessåsnartsom
mulig ut meden elektrokjel.
skje i løpet av uke 23
2. For å forbedreproduksjonssikkerheten i 2018.

ytterligereinstallereset størreelektrisk
kokekar.
3. Finansieringentil prosjektet,totalt kr 7
millioner kroner,innarbeidesi
handlingsprogrammet
for 2018.
02.11

126/17

Søknadom økonomiskstøtte til
Bassgarasjen-Ringerike kultursenter

Kommunestyretøkte
bevillingene til
Ringerike

Ny sakvil komme
innen årsslutt
2018.
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02.11

127/17

Vedtak i Kommunestyret:
Ringerikekommunegår i dialog med
StiftelsenRingerikekultursentermed
sikte på å finne løsningpå de økonomiske
utfordringene.Ny sakleggesfram for
Kommunestyret.

kultursenter med
500 000 kr for årene
2018-2021 i sak
133/17 og
Formannskapetmed
1 500 000 kr i F-sak
51/18 for året 2018.

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
kommune 2017– 2021

Revisjonsarbeidet
leggesfram for
politisk behandling
høsten2018

Vedtak i Kommunestyret:
1. Trafikksikkerhetsplanfor Ringerike
kommune2017– 2021vedtas.
2. Trafikksikkerhetsplanen
kommertil
revideringvåren2018.
3. Temamøtefor HMA trafikksikkerhet
berammesvåren2018,(kommunaleveier,
gang/sykkelvei,fylkesvei)
4. Kommunestyreber om en egensakder
det gjøresredefor hvordansikre
måloppnåelse
for å bli godkjentsom
trafikksikkerkommune(Trygg trafikk).
05.12

146/17

Salg av tomteareal til
småhusbebyggelse

Saktil KShøsten
2018.

Prosjekteringsarbeidet er iverksatt.

Rådmannensforslag ble enstemmig
vedtatt som Formannskapetsinnstilling
til Kommunestyret.
Ringerikekommuneselger1 683 m²,
områdetBFS3,til RingerikeBoligstiftelse
for på kr 639 540,-.
Ringerikeboligstiftelseskal benytte
områdettil småhusbebyggelse.
Det
resterendeområdetbeholdesi kommunal
regi somfremtidigetomtereserver.
05.12

147/17

Evaluering av Boligsosialhandlingsplan
1. Evalueringentastil orientering
2. Boligsosialhandlingsplanerstattesmed
revidert Handlingsplanfor Husbankensby
og tettstedsprogram
for 2018-2020i tråd
medHusbankensnye satsing.

Statusfor
Boligtjenestener lagt
fram politisk, og tatt
til orientering.

Ny sakvil komme
innen årsslutt
2018.

3. Statusfor Boligtjenesteninkludert nye
måltall for viderestrategiog satsinglegges
frem til politisk behandlingvåren2018.
05.12

150/17

Etablering av nye ladepunkter for
ladbar motorvogn

KS-sak30/18.
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05.12

153/17

Vedtak i Kommunestyret:
Sakenutsettes.
Bosettingav flyktninger i 2018
Vedtak i Kommunestyret:
1. Ringerikekommunevedtarå bosette
35 flyktninger i 2018.

Bosetting2018pågår
i tråd med politisk
vedtak.

Nedbyggingav
tjenesteneer startet
2. 2 av bosettingene
forbeholdesenslige
og det blir færre
mindreårigeover 15 år, menkommunen
vil værefleksibel i fordelingenav plasser ansattefra høsten
2018.
til ensligemindreårigeover og under15

år dersomalderssammensetningen
i denne
Kommunestyret
gruppenendrerseg.
3. Eventuellefamiliegjenforeninger
kommeri tillegg.
4. Tjenestenebygd opp for mottakog
bosettingi 2016og 2017,byggesgradvis
nedde nesteåreneog tilpasses
bosettingsantallene.

vedtok i sak94/17
06.09.18en økning
fra 35 – 40
flyktninger, men ikke
flere mindreårige

5. IMDI anmodesom ikke å tildele
ensligemindreårigeflyktninger til
Ringerikekommunei 2019.
05.12

155/17

Søknadpå ekstra midler fra
Husbankenfor videreformidling som
startlån
Vedtak i Kommunestyret:
Kommunestyretgodkjennerat rådmannen
søkerå økeinnlånettil startlånfra
husbankenmed30 mill. kronerfor 2017
til totalt 65 millioner.

(Sistesaker 155/17 i 2017)

Ytterligere
behandlingav
utvidelseav
startlån i sak
18/645.
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KOMM UNESTYR
ET 2018
status på vedtak
Møte
Beh.
dato
nr.
01.02.18 3/18

Saksnr.

Sak/ Vedtak til oppfølging

18/402

Interpellasjonfra Knut Arild Melbøe (MDG)–
Gang- og sykkelveilangsOsloveienned fra
Hvervenkastet
Sidendet ikke er mulig å få på plassen langsiktig
løsningfør skolen(Benterud)tas i bruk mener
administrasjonenat hensynettil myke
trafikanter/skolebarnmå prioriteres først og vil
derfor anbefaleat midlertidig tiltak med dobbelt
autoverngjennomføressom planlagt.

Status01/ 08-18

Midlertidig løsning:
Spleiselagmellom
Statensvegvesenog
Ringerikekommuneom
gjerde/rekkverk.Tiltak
skaliverksetterfør den
nye skolentas i bruk.
Midlertidig løsninger
etablert sommeren2018
Det ble 24.05.2018
gjennomførtet møte og
befaringmed Statens
vegvesenog Ringerike
kommune.Statens
vegvesenhar startet
forprosjekt for et tiltak
om tilretteleggingfor
gåendeog syklendefor
strekningen«E16/Fv35
Hønefosssentrumtil
sykehuset,hvor det
særliger
«Sykehusbakken»
som er
aktuell.
Forprosjektrapport
ferdigstillesila.
Sommeren.Oppstart
reguleringsplanhøsten
2018,med forventet
vedtaki 2019.Ligger
midler inne i SVVs
handlingsprogrammed
40 millioner i 2021/2022.
Dette prosjektet blir nå
koordinert inn mot
kryssetved USNder det
er planlagtrundkjøring.
Følgesopp mot SVV,
Fylkteog Statsbygg.
KK/ABY/040918

01.02.18 6/18

17/4571 Redegjørelseom driften av Røsholmstranda
Det etableresnytt låssystem på Røsholmstranda
før badesesongen
2018.Det innvilges100.000til
investeringerog kr. 75.000til drift. Dette dekkes
av formannskapetsdisposisjonskonto.

Kommunestyrevedtak2014 – 2018 – statusper 12.10.2018
08.03.18 4/18

08.03.18 7/18

08.03.18 12/18

08.03.18 15/18

08.03.18 18/18

05.04.18 2/18

Grunngitt spørsmålfra Jim HagenWarp (AP)
Tilsynsordningom tobakk

Tilsynetvil bli ivaretatt av
de som i dag har tilsyn
etter alkoholloven.
18/825 Interpellasjonfra Arne Broberg(H) –
Rådmannenfremmer
masseforvaltning
egensakom dette,
Ordføreranmoderrådmannom å forberedeog
«Kommunedelp
lan
utarbeideforslagtil overordnet plan knyttet til
masseforvaltning»ESA
masseforvaltning.
sak18/1877.
Ordførerenoppfordrer rådmannentil samarbeid Sakenkommer til
med BuskerudFylkeskommuneom å se på
behandlingi HMA 04. juni
revideringav eksisterendeStrategiplan2013og i FS12. og 13. juni
2016 – GeologisksamarbeidsprogramBuskerud eller 19. juni.
TelemarkVestfoldFylkeskommuner.
Det arbeidesmed saken
som nå blir
prosjektorganiserti ABY.
KK/ABY/040918
16/5755 Godkjenningav Hovedplanavløp
Tiltaksplaninnarbeides
1. Kommunestyretvedtar Hovedplanavløpog
og innarbeidesi
vannmiljø2017-2027.Planenfølger sakensom
forbindelsemed
vedlegg.
utarbeidelseav Budsjett
2. Strategier,tiltak og prioriteringer i Hovedplan 2019og
Handlingsprogram2019avløpog vannmiljø2017-2027 leggestil grunn
2022
for rådmannensårligeforslagtil handlings- og
økonomiplanog budsjett.
3. Planenrulleresårlig administrativt og
økonomiskekonsekvenserspillesinn i
forbindelsemed den årlige
budsjettbehandlingen.
18/708

18/792

Kommunestyretsvedtak i sak145/17 av 5.
desember2017annulleres(Arbeidog aktivitet
2017 – Holtenutvalgetsinnstilling)
1. Kommunestyretsvedtaki sak145/17 av 5.
desember2017 annulleres.
2. Formannskapetfølger opp utvalgetsforslagi
14 punkter og kommunestyretsvedtakom
avsetningpå kr 3 mill. for hjelpetiltakoverfor
sosialhjelpsmottakereog personersom er nær
ved å bli det i sitt møte 20.mars2018
3. Rådmannenleggerfrem sakom revidert
eierstrategifor MenovaAs med tydelige
forventningerog styringssignalertil selskapet.

Kvalitetsarbeidi hjemmetjenestene,forvaltningsrevisjonsrapport
1. Kommunestyrettar sakentil orientering.
Rapportensendestil Hovedkomiteenfor helse
og omsorgfor videre oppfølging.
Hovedkomiteenfremmer forslagtil eventuelle
tiltak ved egensaktil Kommunestyret.
2. Kontrollutvalgetfølger opp tjenestenevidere.
16/1465 SøndreKirkemoen– salgav tomt – eventuelt
makeskifte
Kommunestyretfattet 26.05.16i sak84/16
følgendeenstemmigvedtak:

Sakenfølgesopp, og det
er redegjort for framdrift
i kommunestyret31/5
gjennombesvarelseav
grunngitte spørsmålfra
representantenArnfinn J.
Holten (KrF)
Reviderteierstrategifor
MenovaASble lagt fram i
sak29/18 i KSmøte 5.
april 2018og vedtatt.
Se sak18/1033 31/5-18.
Sakenhar vært behandlet
i hovedkomiteen,som
ikke ser grunn for
iverksettelseav
ytterligere tiltak (HOVsak

12/18)
Det er enighet med
utbyggerom både priser
og overtakelse.
Dokumenteneblir
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05.04.18 22/18

05.04.18 23/18

05.04.18 30/18

Møte
Beh.
dato
nr.
03.05.18 11/18

1. Del av eiendommengnr 274 bnr 79,
makeskiftesmot areal til gangog sykkelsti,
med utbyggerav SøndreKirkemoen
Resterendearealselgestil utbyggerav Søndre
Kirkemoenbasertpå takstbaserpå råtomtverdi
utenhensyntil reguleringsforhold.
18/645 Startlån i Ringerikekommune – behov for
utvidet låneramme
2. Rådmannenfår fullmakt til å låne inn inntil
65 mill kroner fra Husbanken,slik at
startlåns-ordningenkan videreføresi 2018
med en ramme på 100 mill. kroner.
18/744 Kjøp av eiendom – Hensmoveien19
1. Rådmannengis fullmakt til å kjøpe
Hensmoveien19 av MenovaAStil
30.000.000,2. Rådmannenfremmer egnesaker
knyttet til kostnadermed tilpasninger
av bygningsmassen,
herunder
flyttekostnader
3. Rådmannenfremmer egensaki tråd
med rådmannensinnstilling i sak
154/15
Rådmannengremmeregnesakom
tidsbegrensetetterbruk av de leide arealenepå
Follum
17/4413 Etableringav ledepunkter for ladbar
motorvogn
Det etableres50 stk. semi-hurtigladere(inntil 22
kW) på kommunensparkeringsplasser.
Arealetpå Kirkegata10 opparbeidestil
parkeringsplassog gir 16-20 nye kommunalepplasser.
Investeringskostnadenved etablere
ladepunkter,ca. 120’ pr. punkt, innarbeidesi
prisenfor å lade beregnetetter antatt levetid og
brukstid. Dette sammenmed
drifts/vedlikeholdskostnaderog strøkostnaden
innarbeidesi betalingsreglementetsom en
minutt etter timepris. Det innkreves½ pris av
parkeringsavgiftfor å stå parkert.
LadepunktP-plasseneskiltesmed tekst
«Reservertfor El- og hybridbiler under lading
Arealeti Kirkegt.10 brukespå nåværende
tidspunkt ikke til ladestasjoner,idet utnyttelsen
må utredes.
4. Det utredeså etablereladepunkterved
pendlerparkeringene.
Saksnr.
Sak/ Vedtak til oppfølging

utarbeidet og oversendt
ila kort tid.

16/ 4592 424 Follummoen – områderegulering

Møter, det arbeides
med SVVom
kryssløsning.ABYer
bedt om å inngåavtale
med rådgivende
ingeniørfor

IV – iverksatt.

Henvendelseer sendt til
Menovavedrørende
kjøp/overtakelseav
eiendommen.
Fremmetegensakom
fibertilknytning til
Hensmoveien19.
behandlesi KS11.10.18

Status01/ 08-18
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03.05.18 12/18

18/ 1033 Hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere

03.05.18 36/18

18/ 1256 Månedsrapport februar 2018

03.05.18 37/18

18/ 1254 Regnskap og årsrapport 2017

03.05.18 38/18

18/ 690

03.05.18 39/18

03.05.18 40/18

prosjekteringpå Ctegningsnivå.
Reguleringsplanen
skal
vurderesmht.
byggehøyde.
KK/ABY/040918
Refmøte 31/5-18.

Kontrollrapport 2017 skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike
kommune
18/ 1382 Sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg Tyristrand Kirke
14/ 1312 15008 - Avvikling KUR-anlegg og

tilknytning nytt ledningsnett - Åsa

03.05.18 41/18

18/ 251

03.05.18 42/18

18/ 1243

03.05.18 43/18

18/ 1249

03.05.18 44/18

18/ 901

03.05.18 45/18

18/ 714

03.05.18 46/18

18/ 1332

03.05.18 47/18
03.05.18 48/18

18/ 834
16/ 2046

To av 5 entrepriser
fullført. Ener startet
opp sommer2018 (Åsa
vest).
Åsaøst på anbud
høst/vinter 2018/2019

Kontrollutvalget 2018 - møteinnkallinger /
protokoller
Eierstyring Ringerike kommune Sakunder arbeid.
Ringeriksbadet IKS Rapport etter
gjennomført eierskapskontroll
«1. Kommunestyrettar sakentil orientering
2. Kommunestyretforutsetter at rapportens
merknaderfølgesopp av kommunenog
selskapet.
3. Kontrollutvalgetbesutarbeideen status
oppdateringi slutten av 2018.
4. Kontrollutvalgetbesundersøkemer
under betegnelsen«andreforhold» og
leggedette frem som sakfor KSi løpet av
høsten2018.»
Rapport - vurdering av spørsrnål knyttet til
momskompensasjon
Overføring av investeringsmidler fra 2017
til 2018
Høring av rapport fra ekspertutvalget som
har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene
Høring Jernbanesektorens
handlingsprogram 2018 - 2029
Årsmelding for eldrerådet 2017
Sykkelby Hønefoss
Arbeidesmed
kontinuerlig,

Kommunestyrevedtak2014 – 2018 – statusper 12.10.2018

03.05.18 49/18

16/ 2801 Ringerike Montessori AS

03.05.18 50/18

16/ 4161 404 - Detaljreguleringsplan -

03.05.18 51/18

Fritidsbebyggelse Gnr/bnr 299/1 Gunbjørrud
17/ 2403 Status planarbeid og prioriteringer
fremover

03.05.18 52/18

17/ 4978 Kommunale mål og retningslinjer for

03.05.18 53/18
03.05.18 54/18

18/ 560
18/ 958

koordineresmed
byplanen.
KK/ABY/040918
Utdanningsdirektoratet
har nå gitt Ringerike
MontessoriA/S
tillatelse til å starte
med ungdomstrinnfra
skoleåret2019/2020.
Planener vedtatt.
KK/ABY/040918
Planstatusfølgesopp
fortløpendeog
rapporteresetter
gjeldendeplan for
rapportering.
KK/ABY/040918

hjorteviltforvaltningen i Ringerike
Vold og trusler
Adgangskontroll kommunale prosjekt

SystemInfobric er
kjøpt inn og skal
benyttesunder
byggingav kommunale
investeringsprosjekt
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Møte
dato
31.05.18
31.05.18
31.05.18
31.05.18
31.05.18
31.05.18
31.05.18

Beh.
nr.
13/18
14/18
55/18
56/18
57/18
58/18
59/18

31.05.18 60/18
31.05.18 61/18
31.05.18 62/18

31.05.18 63/18

31.05.18 64/18

31.05.18 65/18

Saksnr.

Sak/ Vedtak til oppfølging

Status01/ 08-18

Hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere
Gjenbruksbutikk
Økonomirapport mars 2018
Revisors beretning for årsregnskapet 2017
Regnskap og årsrapport 2017
Regnskap og årsrapport 2017
Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter
opprykk til GET ligaen
18/ 1440 Flerbrukshall - Haugsbygd Arena
Midler til forprosjektble
bevilgeti KS-sak60/18.
18/ 1534 Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Pågår.
KK/ABY/040918
.
14/ 286
379 Detaljregulering for grusuttak
Planener vedtatt.
Hensmoen
Klagebehandling
pågår
(7 klager).Klager
kommertil politisk
behandlingoktober –
november2018.
KK/ABY/040918
15/ 487
373 Detaljregulering for Apalbakken
Planener vedtatt.
Gnr/bnr 103/295. Tidligere Ringkollveien
KK/ABY/040918
77 og Nøklebybakken
17/ 2150 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler
Planener vedtatt.
Klagebehandling
pågår.
Byggestartgår som
planlagt,klage
medførerikke utsatt
oppstart.
KK/ABY/040918
.

18/ 1033
18/ 2024
18/ 1682
18/ 1371
18/ 1254
18/ 1254
14/ 1662

18/ 1345 14015 - Trygg skolevei Benterud skole -

Grunnerverv
31.05.18 66/18

17/ 4585 Verbalforslag nr 19, Årsbudsjett 2017 -

31.05.18 67/18

18/ 1754 Forskrift om politivedtekt, Ringerike

31.05.18 68/18
31.05.18 69/18

18/ 1756 Rettsinstruks for Ringerike kommune
16/ 1459 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,

Anleggsarbeider
i gang
og fullføreshøst2018.

Oversikt over kommunens eiendommer
kommune

31.05.18 70/18

18/ 185

Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike
Tariffoppgjøret 2018

Evalueresnov 2018.
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Møte
dato
28.06.18
28.06.18
28.06.18
28.06.18

Beh.
nr.
3/18
4/18
15/18
16/18

18/ 2408
18/ 2408
18/ 2105
18/ 2023

28.06.18 17/18
28.06.18 71/18

18/ 2426
18/ 251

28.06.18 72/18
28.06.18 73/18

18/ 1371
18/ 251

28.06.18 74/18
28.06.18 75/18
28.06.18 76/18

18/ 1857
18/2176
18/ 1680

28.06.18 77/18
28.06.18 78/18

17/ 3542
15/ 8408

28.06.18 79/18
28.06.18 80/18

16/ 2812
16/ 3051

28.06.18 81/18

17/ 4444

28.06.18
28.06.18
28.06.18
28.06.18
28.06.18

17/ 4908
18/ 1336
18/ 1984
18/ 2294
16/ 6379

82/18
83/18
84/18
85/18
86/18

Saksnr.

Sak/ Vedtak til oppfølging

Status01/ 08-18

Møte i Kommunestyret den 28.06.2018
Møte i Kommunestyret den 28.06.2018
Brakar - busstilbud sommeren 2018
Interpellasjon - kunstgressbaner i
Ringerike
Trafikksikkerhet - Norderhovsgata
Kontrollutvalget 2018 - møteinnkallinger /
protokoller
Revisors beretning for årsregnskapet 2017
Kontrollutvalget 2018 - møteinnkallinger /
protokoller
1.Tertialrapport - april 2018
Finansrapport 1. tertial 2018
Finansieringsstøtte og kommunal garanti Snøproduksjon på Ringkollen
Fotballhall - Heradsbygda
10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg
Klagepå
reguleringsplan.
Behandles21.08.2018.
Forprosjektklart.
Antatt byggestart
vår/sommer2019.
Arbeidsgiverstrategi
Plansamarbeid i Ringeriksregionen - felles KSsak28.06sak80/18
plankontor
Regionalt
plansamarbeidi
Ringeriksregionen
–
endret modell.
Kommunalt ordensreglement for
grunnskolene
Verneprosess for Ringeriksbanen / E16
Steinsfjorden Montessoriskole
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
Fritak fra verv Elin Benterud Fleischer
10001 Ullerål skole med idrettshall
Rivingpågår.Byggestart
ny skole2018

Sistesakpr. møte 28.06.18- 86/18.

Verbalforslag2018, 2017og 2016– statusper 12.10.2018

Verbalforslag 2018
Verbalforslag
6.2 Formannskapets
disponible midler

Ansvarlig
kommunalsjef
Økonomi

Ringerikekommune
avsetterfor 20186
millioner kronertil
Formannskapets
disposisjonskonto.For
øvrig forvalter
Formannskapet
fondsmidlertil
utviklingstiltak etter
egnefondsregulerte
regler. For tiden
tilsvarerdetteen
fondskapitalsamletpå
21 millioner kroner.
Det leggesi årene
fremoveropp til mer
aktiv bruk av disse
midlenei arbeidetmed
vekst- og
samfunnsutvikling.
Det fremleggesegensak Samfunn/
om utjevningav vann og Økonomi
avløpsavgifterfør
endeligfastsettelseav
vann og avløpsavgifter
for årene2019 og
fremover.Viser til
tidligere henvendelse
om saken.

Status
I arbeidet med
budsjett 2019 og
Handlingsprogram
2019-2022,gjør
rådmannenen
vurderingpå hvordan
fondsmidlenekan
brukespå en aktiv
måte i
handlingsprogramperio
den.

Rådmannenbeskriver
mulighetenefor
utjevning av gebyrene
for vann og avløpi
forbindelsemed
arbeidet med
handlingsprogrammet
for 2019-2022.

Forventninger

Verbalforslag2018, 2017og 2016– statusper 12.10.2018

Verbalforslag 2017
Nr

3

6

Verbalforslag

Ansvarlig
kommunalsjef
Samfunn/
Økonomi

Rådmannenbesi løpet av
første halvår2017 legge
frem en analyseav samlet
gebyrog avgiftsøkningfor
innbyggernesom følge av
de rentable investeringene
i handlingsprogrammetfor
2017-2020.
Ved alle lokale
HR/ Økonomi
lønnsforhandlingerog ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges.I kommunens
årsmeldingskaldet
spesifiktframgåhvordan
kvinner og menns
lønnsutviklingutvikler seg.
Kommunestyretber
rådmannenpassepå at
ikke likelønnsprinsippet
fravikes.
Rådmannenutreder
Oppvekstog
støtteordningerfor barn i
kultur
familier som ikke har
ressursernok til at barna
kan delta på kulturskole,
kulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Status

Forventninger

Behandleti sakKS
123/17

Investeringeri
Monserudog
Kilemoen.I tillegg
en vurderingav
fremtidig
investeringsbehov
på vann og avløp.

Rådmannenfølger opp
dette i
lønnsfastsettelsenved
tilsetningerog
lønnsoppgjør.Tasmed
i årsberetninger.

Koblesogsåtil andre
saker,som kulturplan,
likemannskort.
Det er og søkt om og
innvilget nasjonale
prosjektmidlertil tiltak
på dette området.

9

10

Rådmannenbesgi en
Samfunn
redegjørelseom hvordan
driften av Røsholmstranda
gjennomføresut fra

SakKS6/18

Sakom gradert
betalingi
kulturskolen
kommer til politisk
behandlingi
oktober.
Gratistilbudtil
barn 4-6 klasse
driftes av
kulturskolenpå
andre året.
Kulturskolenhar
friplasser.
Familieri kontakt
med
NAV/sosialhjelpsm
ottagere får
dekket 1
fritidstilbud pr
barn.
Enavtalemed
idrettsrådet/andre
organisasjonerbør
fortsatt utredes.

Verbalforslag2018, 2017og 2016– statusper 12.10.2018

Nr

Verbalforslag
gjeldendeavtalemed
RødeKors.
Det utarbeidesen egen
kulturarvstrategii løpet av
handlingsplanperiode

Ansvarlig
kommunalsjef

Samfunn/
oppvekstog
kultur

11

13

Kommunestyretber
Oppvekstog
rådmannenkartlegge
kultur/
egnedearealeri
Samfunn
kommunenfor byggingav
et utendørs
flerbruksanleggfor
stimuleringtil økt aktivitet
for barn og unge.Dette
kan væremindre utendørs
anleggsom for eksempel
småklatreanlegg,BMXsykling,skateanleggog
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealeri dag.
Arealeneskaltilpasseså
være lavterskeltilbud.

Status

Forventninger

Oppstartmed
kartleggingi 2018med
politisk behandling1.
halvår2019.
Rådmannenvurderer
om vi skalbenytte
eksternkompetansetil
dette arbeidet.
Fåoversiktover
Verbalforslagettas
arealerog mulighet for med inn i arbeidet
tilretteleggingpå disse. med byplan
Hønefoss.
Orienteringom
kartleggingav
egnedearealer
kommer til politisk
behandlinghøsten
18 (FraSektor
samfunn)
Kommunedelplan
for idrett - og
friluftsliv, som
rulleres2018,har
ogsået kapittel om
utendørs
flerbruksanlegg
samt bynære
aktiviteter, samt
oversiktover
kommunale
arealer.

Dette arbeidet er
ikke utført, følges
opp av ABY.
KK/ABY/040918

15

Ringerikekommunehar
innbyggeremed røtter fra
mangeland og etnisiteter.
Rådmannenbes
undersøkemed de ulike
foreningersom finnesom
planlagtefestivaler/
høytider og lageen

Oppvekstog
kultur

Aktivitetskalender
kommer på plasspå
kommunensnye
nettsider som lanseres
vår/sommer2018.
Integreringsrådet,
kulturenhetenog

Aktivitetskalender
er på plasspå nye
nettsider.
Det skalutarbeides
rutine for bruk for
lag/foreninger
høsten2018.

Verbalforslag2018, 2017og 2016– statusper 12.10.2018

Nr

Verbalforslag

Ansvarlig
kommunalsjef

aktivitets kalenderfor
kommunen.Mange
foreningerønskerat flest
mulig deltar på slike
markeringer/ festivalerog
det vil bli lettere blant
annet for politikere å
planleggedeltagelsepå
slikemarkeringer.

17

19

Rådmannenbeslegge
Helseog
frem en sakfor å se på
omsorg
mulighetenefor å kunne
realisereet nytt
terapibassengved
Ringeriksbadeti henhold
til tidligere planer.
Ringeriksbadeter mye
benyttet og er til tider
fullt, dette gjør at behov
for en utvidelsemed et
terapibassenger aktuelt
for å bedre kunneivareta
satsningenpå
forebyggendehelsearbeid
og rehabilitering.Det
varme vannet gjør
terapibassengspesielt
godt egnet for
babysvømming,
svømmeopplæringog
terapitreningfor folk med
leddsykdommerog for
eldre
Kommunestyretber
Samfunn
rådmannenleggefrem en
oversiktover kommunens
eiendommer,fortrinnsvis
som et ledd i
byplanarbeidet.Dette for
å synliggjørehvilke arealer
som kan brukestil
allmennyttigeformål, eller
som kan makeskiftesfor
gjennomføringav det
kommende planverket.
Kommunestyretber
samtidigrådmannen

Status

Forventninger

innvandrerorganisasjonene
samarbeiderom
aktiviteter og
informasjonsdeling.
App’en«INTO
Ringerike»,for
informasjon,aktivitet
og frivillighet er under
utvikling.
Sesi sammenheng
Sakunder
med kommunens
utarbeidelse
behov for
svømmeanleggi et litt
lengre perspektiv.
Politiskbehandleti sak
67/17 i Formannskapet
20/6-17.
Rådmannenfremmer
saktil FSog KSi
oktober 2018.

Saki kommunestyret
66/18

Verbalforslag2018, 2017og 2016– statusper 12.10.2018

Nr

20

21

22

Verbalforslag
redegjørefor hvordandet
aktivt arbeidesmed
utvikling, kjøp/salg,inn- og
utleie av kommunale
eiendommeri dag.
Rådmannenfremmer en
sakom evalueringav
nåværende
turistinformasjons
samarbeidog mulig
etableringav
turistinformasjonfor
Ringeriksregionen.
Etableringenkan skape
flere grønne
arbeidsplasserog vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens
unike
natur- og kulturverdier.

Ansvarlig
kommunalsjef

Rådmann
v/informasjons
-rådgiveri
samarbeidmed
Ringerike
Utvikling

Rådmannenbes
Samfunn
undersøkemed Buskerud
Fylkeskommuneog Brakar
om mulighet for å starte et
prøveprosjektmed lavere
priser på lokalbussi
Ringerike.Eksempelviskan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som
bybussen,som kjører Nord
– Sørakseni Hønefoss.

Kommunestyretber
Samfunn
rådmannen om i løpet av
2017å leggefram en
oversiktover statuspå
bruer på kommunaleveier
og en plan for
vedlikehold/oppgradering
av de bruenesom ikke
oppfyller gjeldendekrav.

Status

Forventninger

Det har vært lagt fram Gjøresi samarbeid
saki Ringeriksrådet.
med Jevnakerog
Destinasjonsselskapet Hole.
har gjennomførten
egenevalueringog det
ligger an til at de tre
kommunenefortsetter
sin deltagelsei
selskapet.
Enidentisk politisk sak
om dette fremmesi de
tre kommunene. Det
er derfor ikke noe
grunnlagnå for å
evalueredette på egen
hånd med en mulig
etableringav egen
turistinformasjonfor
Regionen.
Oppretter dialogmed
I forbindelsemed
Fylkeskommunen.
byplanarbeidethar
vi tett dialogmed
Fylkeskommunen
om fremtidens
kollektivløsninger
for Hønefoss.Det
er ikke kjent at
dette tiltaket
spesielter
diskutert, fokuset
har vært helhetlige
løsninger
fremover.
Følgeopp tidligere
planer og politiske
vedtak.

Politisksakhøst
2018.

Verbalforslag2018, 2017og 2016– statusper 12.10.2018

Nr

Verbalforslag

24

Rådmannenleggerfrem
en revidert Miljø og
klimaplan(«Det grønne
skiftet») i løpet av 2017.
Følgendeunderpunkter
tas med som innspill og
vurderingi det videre
arbeid med miljø og
klimaplan.
1. Det vurderesen
etableringav en
geoparki
Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdenei
Hønefoss.MDG
har tidligere - i
samrådmed
Miljøvernforbund
et - pekt på
Hensmoensunike
geologiske
kvaliteter. Sabima
har ogsåpekt på
områdetsunike
biologiske
mangfold.MDG
nevnte ideen om
en geoparkved
høringsuttalelse
(april 2016)til
grensedragning
for masseuttaki
området.
Anleggshaverbør
eventuelt kunne
tilrettelegge for
dette tiltaket.
2. Det vurderes
opprettelseav et
geoinformasjonssente
ri
Ringeriksregionen.
Et geo-senter
kommer
innbyggernetil
godesom en

Ansvarlig
kommunalsjef
Samfunn

Status

Forventninger

Innspill og vurderinger
i verbalforslaget
vurderesi
revideringen.

Oppstartav planen
i 2018.Dette vil
væreen av
oppgavenei
strategi- og
utviklingsavdelingen.

Samarbeidmed
Kartverket?

Samarbeide/konferere
med bondelaget/
småbrukarlaget?

Verbalforslag2018, 2017og 2016– statusper 12.10.2018

Nr

Verbalforslag
ressursnår det
gjelder reiseliv,
undervisningog
lokal
identitetsbygging.
Senteretskal
fortrinnsvisha
hovedvektpå
kvartærgeologida
Ringerikehar
spesiellenasjonale
verneverdierpå
dette feltet. I
tillegg har vi
Oslofeltetsunike
geologii
umiddelbar
nærhet.
Rådmannenbesta
opp et arbeid for
lokaliseringav et
slikt vitensenter.
3. Det vurdereså
arbeidefor en
etableringav
områdefor
parsellhageri
forbindelseav
utbyggingeni
Krakstadmarka.
Slikkan
befolkningeni
Ringerikefå
mulighetentil å
komme segut og
erfare grønne
omgivelserhvor
de kan dyrke egne
grønnsakerog gi
barna muligheten
til å lære om
planter.
Parsellhagenekan
ogsådrivesi
samrådmed
skolene.
4. HRAprodusereri
dag biogass.
Postensbiler og

Ansvarlig
kommunalsjef

Status

Forventninger
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Nr

Verbalforslag
HRAsegnebiler
bruker denne
gassen,men mye
av denne
ressursenkjøres
ut av vårt distrikt.
Det vurderesom
kommunenkan ta
i bruk denne
bioenergieni egne
større kjøretøy.
5. Det vurdereså
premiere
innbyggeresom
velgermiljøvennlig
byggemetode.
Kommunestyret
ber rådmannen
vurdere mulighet
for å endre dagens
betalingsreglemen
t, slik at
dokumentert
miljøvennlige
byggeplanerkan
få lavere
betalingssatser/
prosentvisfratrekk
i avgifter.
6. Det vurdereså
undersøke
omfangetav oljeog parafinkaminer
som eksisterer
blant kommunens
innbyggeresom
mottar
kommunale
helsetjenester,
gjerne ogsåde
som er avhengig
av vedfyring.Etter
undersøkelsen
fremmessakfor
kommunestyret
med hensikt(hvis
mulig) om å
fremskynde
utskifting av

Ansvarlig
kommunalsjef

Status

Forventninger
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Nr

Verbalforslag
eksisterende
anleggmed
varmepumper.
7. Det vurderesom
at alle tak på
kommunale
nybyggskal
utstyresmed
solcellepanelog
mulighetenefor å
kle eksisterende
kommunalebygg
med solcellepanel.
8. Kommunenhar
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybyggskal
vurderesoppført i
tre. Det vurderes
om kommunenvil
gi en generell
oppfordringtil alle
utbyggereom
ogsåå vurdere
nybyggi tre.
9. Rådmannen
utreder
mulighetenfor å
etablere et
kommunalt
klimafond(ENØK
fond).

Ansvarlig
kommunalsjef

Status

Forventninger

Verbalforslag2018, 2017og 2016– statusper 12.10.2018

Verbalforslag 2016
Verbalforslag

Status01.08.2018

Rådmannenetablerer et samarbeidmed
eiendomsutviklere/utbyggerepå Ringerike,
der i blant RINGBOfor utbyggingav
utleieboligerfor vanskeligstilte,ungdomog
flyktninger.

Kommunenhar opprettet en egenenhet
Boligtjenestenfra 01.01.2017.Deter pr. tiden ikke
etablert et formelt samarbeidmed
eiendomsutviklere/utbyggerefor utbyggingav
utleieboliger til vanskeligstilte.Boligtjenestenjobber
videre med saken.

Rådmannenbeså gå i dialogmed Ringerike Dialogener innledet, og vi avventerresultatene.
Boligstiftelsemed tanke på å få redusert
kommunensårlige leie og hvordan
eiendommeneskalforvaltesnår det gjelder
oppussingog tomgangsleiemv.
RingerikeKommuneskalover tid
planmessigskifte ut alle diesel- og
bensindrevnebiler/rullende materiell med
lav-/nullutslippsbiler(elbiler/hybridbiler/hydrogendrevnebiler) i
alle sektorerder det er hensiktsmessigut
fra arbeidetsog tjenestensart.

Innkjøpskoordinatorstartet i Ringerikekommunei
august2016.Enav de prioriterte oppgaveneer å få
oversiktover kommunensinnkjøpsavtaler,herunder
leasingavtalerpå biler og maskiner.Når tilstrekkelig
oversikter på plass,vil det bli utarbeidet rutiner for
innkjøpav biler og maskiner,herunder
leasingavtalersom beskriverhva slagsteknologi som
skalvelgesved nyanskaffelser.
Strategi- og utviklingsavdelingenvil sammenmed
innkjøpsavdelingense på de ulike sektorenes
muligheter for å benytte lav/nullutslippskjøretøy.

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4047-1

Arkiv:

Finansrapport 2. tertial 2018
Forslag til vedtak:
Finansrapport 2. tertial 2018 tas til orientering.

Beskrivelse av saken
Ved utgangen av 2. tertial 2018 har kommunens netto lånegjeld passert 80 prosent av brutto
driftsinntekter. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 viser at gjelden vil øke med 0,7 mrd.
kroner i perioden og komme opp i over 2,7 mrd. kroner ved utgangen av 2022. Det betyr at
netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter vil øke til over 100 prosent gitt rådmannens
forslag til handlingsprogram 2019-2022.
Netto finansutgifter per 2. tertial 2018 er som forventet høyere enn på samme tid i fjor. Både
renter og avdrag har økt, og økningen er på i alt 5,2 millioner kroner. Finansinntektene er 1
million kroner høyere enn samme periode i fjor.
Renteutgiftene blir litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i
forhold til opprinnelig plan, men også fordi den flytende renten har vært uendret siden
begynnelsen av april. Prognosen for renteutgifter per 2. tertial viser et mindreforbruk på til
sammen 1,7 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett.
Samlet nettoverdi er redusert fra 2. tertial 2017 til 2. tertial 2018. Det er økningen i gjeld som
utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 2. tertial i fjor til samme periode i år.
Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på
driftsregnskapet på 19,8 millioner kroner i løpet av et år. Dette scenarioet inntreffer dersom alt
skjer samtidig innenfor samme år. Sannsynligheten for at dette scenarioet vil skje, er svært
liten. Et slikt potensielt tap kan skape utfordringer for kommunens tjenesteområder.
Likviditet

-

Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2018 hatt likviditet til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Saldo på konsernkonto er 430 millioner kroner ved utgangen
av 2. tertial 2018 og består av både fondsmidler og ubrukte lånemidler.
Den faktiske likviditetsutviklingen er litt svakere enn prognosen per 2. tertial 2018. Trenden er
den samme som i 1. tertial, og det kan som tidligere rapportert skyldes nedbetaling av
leverandørgjeld som ikke er innarbeidet i prognosen. Det kan også skyldes andre forhold.
Fossefondet
Ved utgangen av august 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 144.961.753. Hittil i år er
avkastningen kr 4.148.975, som tilsvarer 2,98 %. Pr 31.08.2018 består porteføljen av:
• 23 % pengemarkedsfond
• 34,5 % obligasjonsfond
• 42,5 % aksjefond (hvor 33 % i internasjonale aksjer og 9,5 % i norske aksjer)
Det ble gjort endringer i fondssammensetningen for internasjonale aksjer i juni som hittil har
vist en positiv trend. Avkastningen i august var god sett opp mot tidligere perioder.
Avkastningsmålet for i år er 6 mill. kroner ved årsslutt.
Gjeldsforvaltningen
Det ble foretatt et låneopptak til ikke-rentable investeringer i 2. tertial. Låneopptaket var på
318 millioner kroner og ble tatt opp i KLP Banken til flytende rentebetingelser. Det er planlagt
med et låneopptak til VAR-investeringer (gebyrfinansierte investeringer) i oktober/november
på 180 millioner kroner.
Startlån fra Husbanken på 35 millioner kroner ble overført til kommunen i 2. tertial. Det er
forventet ytterligere overføring av utlånsmidler fra Husbanken i siste tertial.
Det er ennå ikke foretatt endelige beregninger av minimumsavdraget, men foreløpige
beregninger viser at prognosen på 90,8 millioner kroner skal være tilstrekkelig til å innfri
kravet om minimumsavdrag. Beløpet på 90,8 millioner kroner vil derfor mest sannsynlig bli
kommunens avdragsutgifter i 2018.
I denne rapporteringen er det tatt med en ny beregning av fastrenteandelen som avløser den
forrige. Fastrenteandelen av netto renteeksponert gjeld er 66,2 prosent per 2. tertial, og det er
denne som vil bli fulgt opp videre.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har nå god likviditet, og har ikke benyttet seg av kassakreditt de siste
årene.
Lånegjelden øker i henhold til plan for investeringer, mens kostnadene til renter og avdrag er
noe lavere enn budsjettert på grunn lavere rente og forsinkelser i investeringene. Det lave
rentenivået har gjort det gunstig å foreta låneopptak til nødvendige investeringer de siste årene.
Rådmannen vurderer det som helt naturlig at det vil bli forsinkelser i investeringsplanene tatt i
betraktning størrelsen på investeringsporteføljen.

-

Vedlegg
Finansrapport 2. tertial 2018
Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 31.08.2018

Ringerike kommune, 08.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning.
Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet
for Ringerike
kommune og r utiner for finansforvaltningen . Forslag til revidert finansreglement
vil legges frem senere i høst.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Netto finansutgifter var på et relativt lavt nivå for noen år siden, og det ga et
handlingsrom for å øke netto finansutgifter . De siste årene har den finansielle
strategien vært å øke lånegjelden for å fin ansiere investeringer. I f orbindelse
med utarbeiding av budsjett for 2019 og handlingsprogram for perioden 2019 til
2022 er strategien å ikke øke nivået f or lånegjelden ytterligere, men kun å
lånefinansiere inves teringer med samme beløp som avdragene eller lavere .
Ved utgangen av 2. tertial 2018 har kommunens netto lånegjeld passert 80
prosent av brutto driftsinntekter . Forslag til handlingsprogram 2019 - 2022 viser
at gjelden vil øke med 0,7 mrd. kroner i perioden og komme opp i over 2,7 mrd.
kroner ved utgangen av 2022. Det bety r at netto lånegjeld i prosent av brutto
dri f tsinntekter vil øke til over 100 prosent d ersom r ådmanne ns forslag til
handl ingsprogram 2019 - 2022 legges til grunn .

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlinge n. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

2

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeri ngsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.
Tabellen nedenfor viser utviklingen
(Inntekter

i netto finansutgifter

i perioden 20 1 7 - 201 8 :

har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Netto finansutgifter per 2 . tertial 201 8 er som forventet høyere enn på samme
tid i fjor . Både renter og avdrag har økt, og økningen er på i alt 5,2 millioner
kroner .
Finansinntektene er 1 million kroner høyere enn samme periode i fjor. Gevinst
fra Fossefondet er ikke regnskapsført per 2. tert ial.
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 . I KLP varierer den flytende renten mellom 1,7 og 1,8 prosent .
Renteutgiftene blir litt lavere enn budsjettert fordi noen investeringer viser
forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan , men også fordi den flytende
renten har vært uendret siden begynnelsen av april . Prognosen for renteutgifter
per 2. tertial viser et mindreforbruk på til sammen 1,7 millioner kroner i forhold
til opprinnelig budsjett .

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglemen tet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.

3

S amlet nettoverdi er redusert fra 2 . tertial 201 7 til 2 . tertial 201 8 . Det er
økningen i gjeld som utgjør reduksjonen i samlet nettoverdi fra 2 . tertial i fjor til
samme periode i år .
Så lenge kommunens driftslikviditet (og evt. overskuddslikviditet)
og Fossefondet
ligger på et stabilt nivå, vil samlet nettoverdi bevege seg i stadig mer negativ
retning i takt med gjeldsøkningen.

Stresstest
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 dette 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 19,8 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.
Et slikt potensielt

tap kan skape utfordringer

for kommunens

tjenesteområder.
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I løpet av 2 . ter tial er tapsrisikoen redusert med 4,2 millioner kroner . Dette til
tross for at gjelden har økt i perioden. Det skyldes at fastrenteandelen av total
investerings gjeld er byttet ut og erstattet med fastrenteandelen av netto
renteekspo nert gjeld.
Vi mener at fastrenteandelen
på renterisikoen.

av netto renteeksponert

gjeld gir et mer riktig bilde

Likviditet
Ringerik e kommune har t il enhver tid i 2 . 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 430 millioner kroner ved utgangen av 2 . tertial 2018
og består av både fondsmidler og ubrukte lånemidler.

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.
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I siste tertial viser prognosen at konsernk ontoen reduseres som følge av blant
annet utbetaling av reguleringspremien
til KLP og bruk av lånemidler. Økningen i
november skyldes et nytt låneopptak.
Ved utgangen av året er prognostisert saldo 400 millioner kroner, 90 millioner
kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2018. Planlagt bruk av ubrukte
lånemidler til investeringer er hovedårsaken til at prognosesaldo på
konsernkontoen reduseres i løpet av året.
Den faktiske likviditetsutviklingen
er litt svakere enn prognose n per 2 . tertial
201 8 . Trenden er den samme som i 1. terti al, og det kan som tidligere rapportert
skyldes nedbetaling av leverandørgjeld som ikke er innarbeidet i prognosen . Det
kan også skyldes andre forhold. For å gi et bedre bilde på likviditetsutviklingen
inneværende år, gje ngis grafen som viser utviklingen i samme periode i fjor. Der
ser man at den faktiske utviklingen var mer på linje med den periodiserte
likviditets prognosen.

Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
Ved utgangen av august 2018 var Fosse fondets markedsverdi kr 144.961.753.
Hittil i år er avkastningen kr 4.148.975, som tilsvarer 2,98 %.
Fondet skal være investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i
finansreglementet,
og pr 3 1 .08.2018 består porteføljen av:
• 23 % pengemarkedsfond
• 34,5 % obli gasjonsfond
• 42,5 % aksjefond (hvor 33 % i internasjonale

aksjer og 9,5 % i norske aksjer)

Utviklingen av avkastningen på investeringsporteføljen
til kommunen er positiv
hittil i år. Det var en noe høyere avkastning ved tilsvarende periode i fjor, som
bla nt annet skyldtes at oljeprisene styrket seg. Også i år er det forventet en
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tydelig økning i aktiviteten i oljesektoren, som bidrar til en opptur på Oslo børs.
De norske aksjefondene har gitt en avkastning på over 9 % hittil i år.
De internasjonale aksjen e har gitt en avkastning på 4 % hittil i år. Ved utgangen
av april i år hadde de internasjonale aksjene gitt en avkastning på - 1,27 %. Den
globale inntjeningsveksten
og underliggende økonomisk vekst har dermed
styrket seg fra tidligere perioder i år, hvor det var knyttet usikkerhet til
aksjemarkedet.
Det ble gjort endringer i fon d ssammensetningen for internasjonale aksjer i juni
som hittil har vist en positiv trend. Avkastningen i august var god sett opp mot
tidligere perioder. Avkastningsmålet for i år er 6 mill. kroner ved årsslutt.

Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen
2 . tertial 201 8 :

(Startlån

fra Husbanken er lån til videreformidling

til kommunens

i k ommunens gjeldsportefølje

i

innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets låneramme til investeringer i 201 8 var på 6 4 5 millioner kroner.
Låne behovet er på i underkant av 500 millioner kroner .
D et ble f oretatt et låneo pptak til ikke - rentable investeringer i 2. tertial .
Låneopptaket var på 318 millioner kroner og ble tatt opp i KLP Banken til
flytende rentebetingelser. Det er planlagt med et låneopptak til VARinvesteringer i oktober/november
på 180 millioner kroner.
Startlån fra Husbanken på 35 millioner kroner ble ove rført til kommunen i 2.
tertial . Det er forventet ytterligere overføring av utlånsmidler fra Husbanken i
siste tertial.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 8 er det lagt til grunn 95 , 8 millioner kroner i avdrag
på lån til investeringer. Prognosen ble nedjustert med 5 millioner kroner i 1.
tertial.
Det er ennå ikke foretatt endelige beregninger av m inimumsavdraget,
men
foreløpige bere g ninger viser at prognosen på 90,8 millioner kroner skal være
tilstrekkelig til å innfri kravet om minimumsav drag. Beløpet på 90,8 millioner
kroner vil derfor mest sannsynlig bli kommunens avdragsutgifter i 2018.
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Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer var ved utgangen
av 1. tertial 17,35 år. Ved utgangen av 2. tertial er gjens tående løpetid økt til
19,44 år . Dette skyldes et stort nytt låneopptak i juni med løpetid på 30 år.

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel,
og refinansier ingsrisiko:

rentebindingstid

V ed inngangen til 1. tertial 201 8 var fastrenteandelen p å kommunens
investeringsgjeld 54 , 3 prosent og er ved utgangen av 2 . tertial 45 , 1 prosent.
I denne rapporteringen er det tatt med en ny beregning av fastrenteandelen som
vil avløse den forrige . Fastrenteandelen av netto renteeksponert gjeld er 66,2
prosent per 2. tertial, og det er de nne som altså vil bli fulgt opp videre.
I tabellen over er det benyttet Kommunalbankens
på 3,16 år ved utgangen av 2. tertial.
Dagens rentebinding

rapporterte

rentebinding stid

har følgende forfall:

Nytt låne opptak til ikke - gebyrfinansierte investeringer i 201 8 er det største
enkeltlånet i g jeldsporteføljen og utgjør per 2 . tertial 1 6,5 prosent av samlet
investeringsgjeld.
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Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2018

Aktivaklasse

Markedsverdi

Avkastning siden
31.07.2018

Innskudd/uttak

Porteføljevekt

Strategisk vekt

Over/undervekt

Minimum vekt

Maksimum vekt

Pengemarked

33 373 245

39 214

0

23 %

20 %

4 380 894

10 %

30 %

Obligasjoner

49 976 101

199 725

0

34 %

40 %

-8 008 600

30 %

60 %

Internasjonale aksjer

47 796 337

1 179 886

0

33 %

30 %

4 307 811

10 %

40 %

Norske aksjer

13 816 070

288 445

0

10 %

10 %

-680 105

0%

20 %

144 961 753

1 707 270

0

100 %

100 %

0

Totalt

Produksjonsdato: 06.09.2018

Industrifinans Kapitalforvaltning AS
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Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2018

Avkastning

(NOK)

Denne måned

Pengemarked
Obligasjoner
Internasjonale aksjer
Norske aksjer
Totalt

1 357 565

741 156

4 140 960

4 106 325

1 179 886

1 963 146

9 967 130

10 509 743

288 445

1 154 749

5 160 444

5 316 070

1 707 270

4 148 975

20 626 098

21 290 074

2,98 %
2,81 %

5,65 %
5,53 %

6,16 %
6,20 %

Pengemarked
ST1X

0,12 %
0,05 %

0,87 %
0,33 %

1,61 %
0,52 %

1,59 %
0,54 %

Obligasjoner
ST4X

0,40 %
0,45 %

1,51 %
0,08 %

1,90 %
0,70 %

1,81 %
0,68 %

Internasjonale aksjer
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)
Norske aksjer
OSEFX

2,53 %
2,39 %

4,28 %
5,39 %

8,09 %
12,20 %

9,41 %
13,77 %

2,13 %
1,09 %

9,12 %
10,57 %

15,33 %
14,45 %

17,63 %
17,08 %

Produksjonsdato: 06.09.2018

Siden 19.08.2015

289 924

1,19 %
1,02 %

Investeringsportefølje
Referanseportefølje

Siste 5 år

39 214

Hittil i år

(%)

Siste 3 år

199 725

Denne
måned

Avkastning

Hittil i år

Siste 3 år Siste 5 år
ann.
ann.

1 357 936

Siden oppstart ann.

Industrifinans Kapitalforvaltning AS

Side 2

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2018

Investert
dato

Beholdning

Antall

Kostkurs

Kostpris

Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi

Allokering

Urealisert
gevinst/tap

Pengemarked
Pluss Likviditet II

23.09.2016

15 268,71

1 003,79

15 326 546

1 013,67

31.08.2018

15 477 429

10,7 %

150 882

DNB Likviditet 20 (II)

26.10.2017

1 072,19

9 573,08

10 264 179

9 639,41

31.08.2018

10 335 300

7,1 %

71 121

Alfred Berg Nordisk Pengemarked Classic

14.06.2018

73 223,17

100,00

7 322 317

100,20

31.08.2018

Klientkonto DNB
Sum

7 336 961

5,1 %

14 645

223 555

223 555

0,2 %

0

33 136 597

33 373 245

23,0 %

236 648

Obligasjoner
DNB Obligasjon (III)

24.08.2015

1 983,26

10 419,30

20 664 170

10 342,06

31.08.2018

20 510 991

14,1 %

-153 179

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

15.05.2017

121 800,73

100,57

12 250 000

103,39

31.08.2018

12 592 978

8,7 %

342 978

Holberg Kreditt

20.11.2015

77 168,62

103,43

7 981 686

113,15

31.08.2018

8 731 799

6,0 %

750 114

Alfred Berg Kort Obligasjon

02.02.2016

80 298,03

100,00

8 029 435

101,38

31.08.2018

8 140 333

5,6 %

110 898

49 976 101

34,5 %

1 050 811

Sum
Internasjonale

48 925 290
aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global

24.08.2015

5 841,30

2 069,33

12 087 609

2 647,34

31.08.2018

15 463 910

10,7 %

3 376 302

Veritas Global Focus Fund USD C

18.06.2018

33 658,03

291,16

9 800 000

312,16

31.08.2018

10 506 841

7,2 %

706 841

C Worldwide Globale Aksjer Etisk

29.01.2016

4 149,21

1 972,55

8 184 519

2 414,33

31.08.2018

10 017 574

6,9 %

1 833 055

RBCGlobal Equity Focus Fund hedged

16.11.2017

7 977,11

1 002,87

8 000 000

1 106,32

31.08.2018

8 825 231

6,1 %

825 231

Nordea Stable Emerging Markets Equity

19.09.2016

5 297,54

528,55

2 800 000

563,05

31.08.2018

Sum

40 872 128

2 982 781

2,1 %

182 781

47 796 337

33,0 %

6 924 209

Norske aksjer
Alfred Berg Aktiv

17.02.2016

3 356,81

1 194,54

4 009 851

1 690,53

31.08.2018

5 674 785

3,9 %

1 664 934

Danske Invest Norge II

24.08.2015

436,48

8 706,07

3 800 000

12 738,06

31.08.2018

5 559 873

3,8 %

1 759 873

Nordea Norge Verdi

20.09.2016

215,82

8 427,04

1 818 708

11 961,05

31.08.2018

2 581 412

1,8 %

762 705

9 628 558

13 816 070

9,5 %

4 187 512

132 562 573

144 961 753

100,0 %

12 399 180

Sum
Totalt

Produksjonsdato: 06.09.2018
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Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2018

Avkastning

(NOK)

Denne måned

Hittil i år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siden oppstart

Oppstartsdato

Pengemarked
Pluss Likviditet II

21 224

159 711

692 585

691 599

24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II)

10 668

71 979

87 359

87 359

26.10.2017

7 322

14 645

14 645

14 645

14.06.2018

Alfred Berg Nordisk Pengemarked Classic
Klientkonto DNB

0

1 360

21 012

21 012

19.08.2015

Alfred Berg Pengemarked

0

42 230

271 680

272 168

24.08.2015

Realiserte poster

0

0

270 285

271 154

39 214

289 924

1 357 565

1 357 936

19.08.2015

101 940

235 782

796 257

788 677

24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

19 488

130 473

342 978

342 978

15.05.2017

Holberg Kreditt

62 198

292 330

1 358 719

1 340 526

24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon

16 100

82 570

716 044

717 375

24.08.2015

0

0

926 962

916 769

199 725

741 156

4 140 960

4 106 325

23.08.2015

Nordea Stabile Aksjer Global

228 512

521 570

3 374 731

3 513 910

24.08.2015

Veritas Global Focus Fund USD C

480 810

706 841

706 841

706 841

18.06.2018

C Worldwide Globale Aksjer Etisk

367 371

620 142

2 213 389

2 317 574

24.08.2015

RBCGlobal Equity Focus Fund hedged

108 967

586 955

825 231

825 231

16.11.2017

Sum
Obligasjoner
DNB Obligasjon (III)

Realiserte poster
Sum
Internasjonale

aksjer

Nordea Stable Emerging Markets Equity

-5 774

-245 965

243 031

328 478

24.08.2015

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund

0

34 334

916 760

916 760

20.11.2015

Robeco Global Conservative Equities D

0

-260 731

494 461

494 461

22.09.2016

Realiserte poster

0

0

1 192 687

1 406 488

Sum

1 179 886

1 963 146

9 967 130

10 509 743

Produksjonsdato: 06.09.2018

Industrifinans Kapitalforvaltning AS
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Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2018

Avkastning

(NOK)

Denne måned

Hittil i år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siden oppstart

Oppstartsdato

Norske aksjer
Alfred Berg Aktiv

137 562

639 606

1 664 934

1 664 934

17.02.2016

Danske Invest Norge II

102 542

454 172

1 699 771

1 759 873

24.08.2015

48 341

60 971

1 821 774

1 881 412

24.08.2015

Nordea Norge Verdi
Realiserte poster
Sum
Totalt

Produksjonsdato: 06.09.2018

0

0

-26 036

9 851

288 445

1 154 749

5 160 444

5 316 070

1 707 270

4 148 975

20 626 098

21 290 074
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PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2018

Denne måned

Hittil i år

Siste 3 år
(annualisert)

Investeringsportefølje
Referanseportefølje

1,19 %
1,02 %

2,98 %
2,81 %

5,65 %
5,53 %

6,16 %
6,20 %

19.08.2015

Pengemarked
ST1X
Pluss Likviditet II
ST1X
DNB Likviditet 20 (II)
ST1X
Alfred Berg Nordisk Pengemarked Classic
ST1X

0,12 %
0,05 %
0,14 %
0,05 %
0,10 %
0,05 %
0,10 %
0,05 %

0,87 %
0,33 %
1,04 %
0,33 %
0,70 %
0,33 %

1,61 %
0,52 %
1,69 %
0,52 %

1,59 %
0,54 %
1,67 %
0,53 %
0,86 %
0,40 %
0,20 %
0,17 %

19.08.2015

0,40 %
0,45 %
0,50 %
0,45 %
0,15 %
0,05 %
0,72 %
0,05 %
0,20 %
0,11 %

1,51 %
0,08 %
1,16 %
0,08 %
1,05 %
0,33 %
3,46 %
0,33 %
1,02 %
0,19 %

1,90 %
0,70 %
2,37 %
0,70 %

1,81 %
0,68 %
2,28 %
0,64 %
2,15 %
0,46 %
4,51 %
0,53 %
1,73 %
0,52 %

23.08.2015

2,53 %
2,39 %
1,50 %
4,12 %
4,80 %
4,12 %
3,81 %
4,12 %
1,25 %
-0,19 %
0,07 %

4,28 %
5,39 %
3,49 %
7,22 %

8,09 %
12,20 %
9,31 %
12,42 %

9,41 %
13,77 %
10,42 %
13,95 %
7,21 %
6,02 %
10,08 %
13,95 %
10,32 %
3,29 %
11,86 %

20.08.2015

Avkastning

(%)

Obligasjoner
ST4X
DNB Obligasjon (III)
ST4X
Alfred Berg Nordic Investment Grade C
ST1X
Holberg Kreditt
ST1X
Alfred Berg Kort Obligasjon
ST3X
Internasjonale aksjer
MSCI AC World NR (50 % val.sikret)
Nordea Stabile Aksjer Global
MSCI World NR
Veritas Global Focus Fund USD C
MSCI World NR
C Worldwide Globale Aksjer Etisk
MSCI World NR
RBCGlobal Equity Focus Fund hedged
Nordea Stable Emerging Markets Equity
MSCI Emerging Markets NR

Produksjonsdato: 06.09.2018

Symbol

PLUSNOKNO
AFLIKVI NO
NO0010821218

AFOBL3NO
ABNIGCNNO
HLBRGKRNO
AIKOBL NO

NOSTAKGNO
VERGLAUID
CAWWETINO
LU1711394145
NSEMBPNLX

6,60
7,22
7,12
-7,62
-5,08

%
%
%
%
%

Industrifinans Kapitalforvaltning AS

4,80
0,52
1,73
0,52

%
%
%
%

7,87 %
12,42 %

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert)

Oppstartsdato

24.08.2015
26.10.2017
14.06.2018

24.08.2015
15.05.2017
24.08.2015
24.08.2015

24.08.2015
18.06.2018
24.08.2015
16.11.2017
19.09.2016

Side 6

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2018

Avkastning

(%)

Norske aksjer
OSEFX
Alfred Berg Aktiv
OSEFX
Danske Invest Norge II
OSEFX
Nordea Norge Verdi
OSEFX

Periodens utvikling

Symbol

AIAKTIV NO
FFNORG2NO
NONORVENO

Denne måned

Hittil i år

2,13 %
1,09 %
2,48 %
1,09 %
1,88 %
1,09 %
1,91 %
1,09 %

9,12 %
10,57 %
12,70 %
10,57 %
8,90 %
10,57 %
2,42 %
10,57 %

Markedsverdi
31.07.2018

Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

15,33 %
14,45 %

Oppstartsdato

17,63 %
17,08 %
20,89 %
20,13 %
16,27 %
17,09 %
17,40 %
17,09 %

13,91 %
14,45 %
15,29 %
14,45 %

Avkastning

Siden oppstart
(annualisert)

Kostnader

Bevegelser

23.08.2015
17.02.2016
24.08.2015
24.08.2015

Markedsverdi
31.08.2018

Pengemarked

33 334 031

39 214

0

0

33 373 245

Obligasjoner

49 776 376

199 725

0

0

49 976 101

Internasjonale aksjer

46 616 451

1 179 886

0

0

47 796 337

Norske aksjer

13 527 625

288 445

0

0

13 816 070

143 254 483

1 707 270

0

0

144 961 753

Totalt

Produksjonsdato: 06.09.2018
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4201-1

Arkiv: 255

Ringeriksbadet IKS – endring av selskapsavtale
Forslag til vedtak:
Forslått endring i §17 i vedlagte selskapsavtale vedtas.

Innledning / bakgrunn
Representantskapet i Ringeriksbadet IKS behandlet i sitt møte 5.9.2018 sak vedrørende
mulighet for å ta opp likviditet og kassakreditt i Ringeriksbadet IKS. Representantskapet
gjorde følgende vedtak:
"Ringeriksbadet IKS kan ta opp likviditetslån etter §22 i lov om interkommunale selskaper på
inntil NOK 1.000.000,-"
Foreslått endring er markert i rødt i vedlagt avtale.
Beskrivelse av saken
Bakgrunn for saken er ifølge daglig leder og styreleder i Ringeriksbadet IKS viktigheten av å
redusere sårbarhet og blant annet kunne sikre lønnsutbetalinger til ansatte.
Dette ble spesielt relevant i sommer da svært lave besøkstall medførte lav likviditet. Perioden
juli/august er helt avgjørende værmessig for inntektene og noen bestemte måneder i året kan
dermed ha for svak likviditet som igjen medfører en risiko for utbetaling av lønn til ansatte.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at forslaget til endringen i §17 i vedlagte selskapsavtale vedtas.

Vedlegg
Ringeriksbadet IKS - selskapsavtale

-

Ringerike kommune, 11.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

SELSKAPSAVTAL
E
FOR
RINGERIKSBADET IKS
(utkast 27.08.08vedtatt av Hole og Ringerikekommunestyrer)

1

§ 1. Navn
RingeriksbadetIKSer et interkommunaltselskapsom er opprettet medhjemmel i lovom
interkommunaleselskapav29.januar1999.
Kommuner, fylkeskommunerog interkommunaleselskaperkan væremedeierei selskapet.

Selskapetsfirma er "RingeriksbadetIKS".Selskapet har følgendeeiere: Holekommuneog
Ringerikekommune.
§ 2. Rettsligstatus
Selskapeter et eget rettssubjekt,og arbeidsgiveransvaret
tilligger styret. Selskapetskal
registreresi Foretaksregisteret.
§ 3. Hovedkontor
Selskapetharsitt hovedkontori Holekommune.
§ 4. Formålog ansvarsområde
Formåletmed selskapeter å ivaretadriftsansvaretfor badeanlegget"Ringeriksbadet".
Selskapetleier, gjennomegenleiekontraktmed "RingeriksbadetAS",hele badeanleggetpå
Helgelandsmoen
for en periodepå 40 år.
§ 5. Eiertilskuddog eierandel
Medeiernebetalerårlig inn tilskuddtil drift av selskapeti samsvarmed vedtaki
representantskapet.Eiernestilskuddskalogsådekkeutgifter til skolebarnsvømming
iht.
egenavtalesamt andreaktiviteter someierneser segtjent med at badeanleggetivaretar
somdeler av den kommunaledriften.
Det er for øvrigen forutsetning at eiertilskuddeneog driftsinntektene ved den øvrige
driften av badeanleggetskalværetilstrekkeligfor å dekkefaste driftsutgifter, inkl.
kapitalutgifteretter en nedbetalingsplanover 40 år.
Vedoppstartav selskapetskyterhver av eierne inn kr 100.000,- i startkapital.
Eierandelener fastlagti prosentetter en slik fordeling: Eiere/eierandel:
Holekommune50%
Ringerikekommune50%
§ 6. Ansvarsfordeling
Hveraveiernehefter for 50%avselskapetssamledeforpliktelser.
§ 7. Selskapetsorganer
Selskapetskalha følgendeorganer:
-Representantskapet
-Styret
-Dagligleder
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§ 8. Representantskapet
Representantskapet
er selskapetsøverstemyndighet.
Selskapetskalha et representantskapder samtligeeiere er representertmed tre
representanterhver.
Vedkommendekommunestyreoppnevnerselvsinerepresentanter.Det skaloppnevnesett
varamedlemfor hver av de faste medlemmene.
Kommunestyretbestemmerselvom dets representanterskalvelgesved
forholdsvalgeller flertallsvalg.
Representantskapet
velgerselvsin leder og nestleder.
Dagligleder eller styremedlemmerkan ikke velgestil medlemmeri representantskapet.
Representantskapets
medlemmervelgesfor fire år og følgerkommunevalgperioden.
Den
enkelteeier kan foreta nyvalg av sinerepresentantskapsmed
lemmeri valgperioden.
Nyvalgskjerfor den gjenværendedel av valgperioden.
§ 9. Representantskapets
møter
Ordinærtrepresentantskapsmøte
skalinnkallesinnen utgangenav marsmåned.
Innkallingtil ordinært representantskapsmøte
skalskjeskriftlig med minst fire ukers
varsel,og skalinneholdeen saksliste.Med tilsvarendefrist skalogsåde enkelte
eiere varsles.
Innkallingtil representantskapetfølgerellersde reglersom framgårav lov om
interkommunaleselskaper§ 8.
Ordinærtrepresentantskapsmøte
behandler:
1. Valgav protokollkomitemed to medlemmer.
2. Årsmeldingog regnskap.
3. Budsjett, økonomiplan.
4. Tilskuddfra eierne.
5. Valgav revisor.
6. Valgtil styret.
7. Valgav valgkomitemed minst tre medlemmer.Valgkomiteensmedlemmervelgesfor
ett år.
Representantskapets
leder innkallerrepresentantskapet.
Det innkallestil ekstraordinærtrepresentantskapsmøte
ved behandlingav særskilt
angitte spørsmål. Det skalinnkallesskriftlig med to ukersvarselnår to
styremedlemmer,revisoreller ett/flere representantskapsmedlemmer/eiere
ber om
det eller om representantskapets
leder føler behovfor dette.
Styretsleder og dagligleder har møteplikt i representantskapet,
og alle
styremedlemmeneog dagligleder har møte- og talerett.
Representantskapet
kan gjørevedtaknår minst to tredjedelerav representanteneer til stede.
Vedvoteringhar hver ti lstedeværendeeier en stemmehver.
Protokollkomiteenutferdiger og undertegnerprotokoll fra representantskapets
møter.
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§ 10. Budsjettbehandlingen
Representantskapet
vedtar budsjett og økonomiplan.
Styretforberederrepresentantskapets
behandlingav budsjett og økonomiplan.Dersom
styretsforslaggår ut over tidligere forutsetningeller bæreri segkonsekvensersomgår
ut over rammenei eiernesøkonomiplan,skalrepresentantskapetog medeiernegjøres
oppmerksompå dette. Det sammegjelderom styret må fremmeforslagtil endringeri
vedtatt budsjett for virksomheten.
De til enhvertid gjeldendeforskrifter for budsjett og økonomiplangitt i medholdav lov
om interkommunaleselskaperskalgjeldefor virksomheten.
Ferdigbehandletbudsjett skaloversendeseierneinnen 1. septemberhvert år.
Budsjetteter ikke endeligfør alle medeiernesbudsjett er behandletetter
kommunelovens§ 45.
Styretskalutarbeideslikeøkonomirapportersom representantskapetbeslutter.
§ 11. Styret
Styretvelgesav representantskapet.Valgkomiteen,jfr. § 9, innstiller kandidater.Styret
skalha fem faste medlemmermed tre nummerertevaramedlemmer.Styrets
medlemmerog varamedlemmerskalvelgesav representantskapetfor to år. To
medlemmer/varamedlemmervelgesfor to år i år med oddetall.Tre medlemmerog ett
varamedlemmervelgesfor to år i år med partall. Blantstyretsmedlemmervelgesav
representantskapetstyretsleder og nestlederfor ett år av gangen.
Spørsmålom fritak av styremedlembehandlesav representantskapet.
Vedendeliguttreden
eller varigforfall, iverksettessuppleringsvalg
for gjenværendedel av
funksjonstiden.
Styretsoppgaverer å realiserede forventningene,bedriftsfilosofienog hovedmålene
som eierneved representantskapethar anvist.Styretskalsette opp delmål,legge
opp strategier,fremskaffedet nødvendigematerialefor representantskapetog utøve
styring gjennomdet enkeltedriftså.
Styretskalføre løpendetilsyn med virksomhetenog har ansvarfor at pålagte
oppgaverutføresi henholdtil lov, forskrifter og eventuellepålegg.Styretskalsørgefor
at sakersomskalbehandlesi ordinært representantskapsmøte
er tilstrekkelig
forberedt. Styretiverksetterrepresentantskapets
vedtak.
Styret representererselskapetutad og tegner firmaet. Styret kan gi styreledereller
dagligleder rett til å tegne selskapetsfirma og kan fastsetteat de som har slik rett,
må utøveden i fellesskap.
§ 12. Styretsmøter
Styremøteneledesav styretsleder.Styretfatter vedtakmed alminneligflertall. Ved
stemmelikhetteller møteledersstemmedobbelt.Styreter beslutningsdyktignår minst
halvpa1ienav medlemmeneer til stede,inkludert møtendevaramedlemmer.Styrets
leder sørgerfor at det blir ført protokoll fra styremøtene.Protokollenskal normalt
leses opp og undertegnesved styremøtetsavslutning.
§ 13.Dagligleder
Dagligleder administrerervirksomhetenog har ansvaretfor at enhverarbeidsoppgave
utføresi overensstemmelse
med gjeldendebestemmelserog i henholdtil de vedtak
som er fattet av styret.
Dagligleder har sekretariatsfunksjonene
og ansvaretfor saksframleggtil styret.
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Vedkommendehar tale- og forslagsrett I styretsmøter.
§ 14. Organiseringav tilsynsfunksjoner
Dagligleder skaltil enhvertid holde styret orientert om alle forhold av betydningfor
virksomheten.Styretskalsørgefor at representantskapettil enhvertid har nødvendig
oversiktog i tide kan forberedenødvendigedisposisjoner.Representantskapets
møtebøkerskalfortløpendesendestil eierne.
§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet
til annenlovgivning
Selskapetskalfølgereglenesom gjelderfor offentlig forvaltning,herunder
forvaltningsloven,offentlighetsloven,personopplysningsloven
og lov om offentlige
anskaffelserm/forskrifter.
Regleneom habilitet I kommunelovengjelderfor selskapetsorganer.
For områdersomikke direkte er regulerti selskapsavtalen
gjelder de til enhvertid
gjeldenderegler i lov om interkommunaleselskaper.
§ 16. Økonomiforvaltning
Regnskap,budsjett og økonomiforvaltningellersskalfølgeregleri lov om
interkommunaleselskaperog de til enhvertid gjeldendeforskrifter for slikeselskaper.
§ 17. Låneopptakog garantistillelse
Selskapetkan ta lån til likviditetsformålmed inntil kr 1.000.000,-. For øvriggjelderde til
enhvertid gjeldenderegler somfølgerav lov om interkommunaleselskaperog tilhørende
forskriftsverk.
Selskapetkan ikke stille garantieller pantsettesineeiendeler til sikkerhet for andres
økonomiskeforpliktelser.Virksomhetenkan selvikke låne ut penger.
Dersomdet kreves garantistillelsefra eierne,må dette vedtasav de respektive
kommunestyrene.
§ 18 Arbeidsgiveransvar
Styretbestemmerselvom selskapetskaldrifte anleggetmed egneansatteeller om disse
tjenesteneskalkjøpes eksternt.
§ 19. Møtegodtgjørelsem.v.
Godtgjørelsefor møter m.v. til leder og medlemmerav styret utbetalesetter reglerfastsattav
representantskapet.
Eiernehonorererselvsinerepresentantskapsmedlemmer.
§ 20. Endringav selskapsavtalen
Selskapsavtalen
må vedtasav samtligeeiere. Kommunestyretmå selvvedtaavtalen.
Endringeri selskapsavtalen
som gjelderde punktenesom lov om interkommunaleselskap§ 4,
tredje ledd, setter som minimumsinnholdi en selskapsavtale,
kan bare skjeved at eiernegjør et
likelydendevedtakom dette.
Andreendringerkan vedtasav representantskapetmed tilslutningfra minst to tredjedelerav de
avgitte stemmene.
Forslagtil endringerav selskapsavtalen
kan fremmesav styret, representantskapeteller en/flere
av medeierne.
Styret skali alle tilfeller få anledningtil å uttale segom forslagtil endringav selskapsavtalen
før
dissefremmesfor behandlinghos eierne.
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§ 21. Utelukking,uttreden og oppløsning
Dersomen eier vesentligmisligholdersineplikter i selskapsforholdet,
kan de øvrigeeierne
enstemmig vedta at vedkommendemedeierskalutelukkesfra selskapetetter reglenei lov om
interkommunaleselskaper§ 31.
Denenkelteeier kan med I - ett - års skriftlig varselensidigsi opp sitt medeierskapetter reglenei
lov om interkommunaleselskaper§ 30. Oppsigelsenfår uansettikke virkningfør etter 31.12.
året oppsigelsenble leve1t.
Forslagtil oppløsningav selskapetmå vedtasenstemmigav representantskapet.
Vedtakom oppløsningmå godkjennesav samtligeeiere og av departementet.
Fordelingav aktivaog passivaved eventuelluttreden eller oppløsningskalskjeetter reglenei lov
om interkommunaleselskaper§ 30.
Gjennomføringav avviklingskalskjeetter reglenei lov om interkommunaleselskaper
§ § 33-38 og eventuelleforutsetninger/føringerfra departementet.Styretplikter å meldefra om
avviklingentil Foretaksregisteret.
§ 22. Ikrafttredelse
Denneselskapsavtalen
trer i kraft fra det tidspunktden er vedtatt og underskrevetav samtlige
eiere.

EiereDatoUnderskrift/stempel
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/2980-3

Arkiv: 231 F25

Sak: 117/18
Saksprotokoll - Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med
brannvarsling
Vedtak i Formannskapet:

Saken utsettes og vurderes ved den helhetlige behandlingen av betalingsregulativet for 2019.
Behandling i Formannskapet 25.09.2018:
Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a SP:
«Saken utsettes og vurderes ved den helhetlige behandlingen av betalingsregulativet for 2019».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hans-Petter Aasens (SP) utsettelsesforslag p.v.a. SP ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/2980-2

Arkiv: 231 F25

Sak: 30/18
Saksprotokoll - Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med
brannvarsling
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/2980-1

Arkiv:

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling
Forslag til vedtak:
Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune gjennomførte vinteren 2018 anbudsrunde vedrørende nye
trygghetsalarmer med mulighet for direktekobling til brannvarsling. Trygghetsalarmer fra
Doro Care As ble valgt etter anbudsrunden og det ble tegnet kontrakt for dette tilbudet. Doro
Care As har gitt kommunen et pristilbud som også inkluderte montering av alarmen. Det har
vært ønskelig å se på muligheten for å kunne montere opp alarmene selv i samarbeid med
lokalt brannvesen. Dette vil i større grad sikre at kommunen har kontroll på brannsikkerheten
i de hjemmene der vi yter tjenester.
Beskrivelse av saken
Brannstatistikken i Norge viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt
gruppe og at ni av ti omkommer i egen bolig. Ca 50 % av de som omkommer i brann mottar
helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Ringerike brann- og redningstjeneste har tilbydd hjemmetjenesten å utføre oppgaver som
montering av trygghetsalarmer, røykdetektorer og varsling utenfor sikkert området. Ved at de
drifter montering og vedlikehold av trygghetsalarmene vil vi kunne sørge for en riktig
montering av røykvarslere i alle hjem der vi yter tjenester.
Ved at Brannvesenet drifter tjenesten vil kommunen også sikre at brannalarmene går til
brannvesenets 110 sentral direkte. Ved utrykninger vil brannvesenet ha mulighet til å
umiddelbart endre plassering av røykvarslere dersom disse har fått en uheldig plassering i
boligen. Dette vil på sikt spare kommunen for unødvendige utrykninger, og man slipper
-

problematikk rundt hvem som evt. skal faktureres dersom det er gjentatte alarmer hos en
bruker.
I tillegg vil brannvesenet ha mulighet til å respondere i løpet av dagen for å sette opp
trygghetsalarmer når det er behov, selv om mesteparten av arbeidet er beregnet i normal
arbeidstid. Dette vil gjøre det raskere og tryggere å sende utskrivningsklare pasienter hjem
etter opphold på sykehus.
Siden 2015 har betalingssatsen for trygghetsalarm stått uendret. Per i dag er det 401 personer
som betaler satsen for brukere med inntekt under 2 G. Dette tilsvarer kr 242,- per måned. Det
er 354 personer som betaler satsen for brukere med inntekt lik eller over 2 G på kr 296,-. Til
sammenligning har vår nabokommune Hole lagt seg på en månedspris på kr 364,- uavhengig
av inntektsnivå for digital trygghetsalarm. For brannvarsling må et tillegg på kr 24,- betales.
Det er foreslått en økning av betalingssatsen for trygghetsalarm for å dekke oppgradering til
brannvarsling, montering, oppfølging fra brannvesenet og andre kommunale oppgaver knyttet
til trygghetsalarmen. Dette vil også inkludere følgekostnader på sikt. Betalingen for alarmen
skal være selvkost.
Det er foreslått en samlet pris for varsling for trygghetsalarm med brannvarsling. I tillegg vil
det være mulig å få varsling dersom brukeren går utenfor sikkert område (så langt
trygghetsalarmens rekkevidde er) og ved fall.
Følgende pris er foreslått:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- ekstra per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.
Dette medfører en økning på kr 58,- per måned for brukere med inntekt under 2 G og en
økning på kr 64,- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Rådmannens vurdering
I NOU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslås en forsterkning av
dagens virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til
grupper som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på
at nøkkelen til god brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom
brannvesenet og øvrige aktører i kommunen.
Rådmannen mener det er fornuftig at hjemmetjenesten samarbeider med brannvernet om
montering og drift av trygghetsalarmer med brannvarsling. Dette ivaretar vårt ansvar ovenfor
brannvern til hjemmeboende pasienter i risikoutsatte grupper på en sikrere måte enn tidligere.
At betalingssatsen endres for trygghetsalarmer vil komme som en naturlig følge av den
oppgraderingen kommunen nå gjør med alarmene. Alle alarmer vil nå få direkte brannvarsling
til brannvesenet, noe som for mange pasienter og pårørende vil bety økt trygghet for den
hjemmeboende.

-

Rådmannen anbefaler at nye betalingssatsene vedtas og at vi inngår et samarbeid med
Ringerike brann- og redningstjeneste for montering av trygghetsalarmer med brannvarsling.

Ringerike kommune, 28.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen
saksbehandler: Taran Helene Juvet

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3796-2

Arkiv: 231 A30

Sak: 37/18
Saksprotokoll - Gradert betaling, Ringerike Kulturskole
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:

1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter
tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i
dette saksframlegget.
2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av
Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager.
3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens
betalingsregulativ.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3796-1

Arkiv:

Gradert betaling, Ringerike Kulturskole
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter
tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i
dette saksframlegget.
2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av
Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager.
3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens
betalingsregulativ.

Sammendrag
Ringerike kulturskole tilbyr undervisning i kunst- og kulturfag til barn og unge. Det er et mål
at flest mulig kan benytte seg av kulturskolens opplæringstilbud. Og det er et mål at flest mulig
barn og unge kan delta på organiserte aktiviteter, uavhengig av økonomiske og sosiale forhold.
Et av virkemidlene våre for å senke terskelen for deltagelse i kulturskolen er å tilby gradert
betaling for husstander med lav inntekt.
Kommunestyret ba Rådmannen i verbalforslag 9. 2017 «utrede støtteordninger for barn i
familier som ikke har ressurser nok til at barna kan delta på kulturskole, kulturelle og
idrettslige aktiviteter».
Dette forslaget om gradert betaling i kulturskolen svarer på både verbalforslaget, når det
gjelder kulturskoleaktiviteter, og er et ledd i kommunens kulturplan «alle barn i Ringerike
kommune skal ha mulighet til kulturell deltagelse, mestring og læring».
Beskrivelse av saken
Ringerike kulturskole har i dag full betaling, søskenmoderasjon og friplasser.

-

Friplasser kan i dag søkes av familier med en samlet brutto hustandsinntekt lavere enn 3G. 1G
(Grunnbeløpet i folketrygden) utgjør i 2018 kr. 96.883.
Statistisk sentralbyrås oversikt over hustandsinntekter viser at det er relativt mange med lav
husstandsinntekt, men høyere inntekt enn 3 G. Opp mot 50% av aleneforsørgere med barn i
alderen 6-17 år har under 500.000 pr. år i hustandsinntekt. En økende andel av befolkningen
har vedvarende lav inntekt. Og mellom 5 og 12 % lever under fattigdomsgrensen eller har
svært vanskelig for å dekke ordinære utgifter.
Økonomiske forhold
Gradert betaling kan gjennomføres etter samme prinsipper som redusert betaling i
barnehagene.
Her finnes det allerede et lovverk, og overordnet beregning av innslagspunkt for rett til
redusert betaling. I 2018 er innslagspunktet person- og kapitalinntekt lavere enn kroner
533.500 for husstanden.
Kulturskolens «Makspris» (ordinær betaling) utgjør 0,67 % av dette.
Økonomisk konsekvens for kulturskolen er vanskelig å forutse. Men dersom 12 % søker
reduksjon i betaling, og disse har en inntekt på medianen for f.eks. aleneforsørgere med to
barn, vil tiltaket koste omkring 50.000 kroner årlig i reduserte inntekter. Dette er håndterbart
innenfor enhetens budsjetter og vil ikke få budsettmessige konsekvenser.

Gjennomføring
Rådmannen foreslår at Ringerike kulturskole innfører gradert betaling gjeldende fra
01.01.2019.
Kulturskolens ordinære kontingent beregnes som 0,67 % av inntektsgrense for redusert
betaling i barnehagene. Inntektsgrensen fastsettes av Kunnskapsdepartementet årlig.
Evt. kulturskoletilbud med andre priser enn den ordinære kontingenten omregnes etter samme
modell (kortkurs/talentutvikling etc.), og defineres som prosentsats av inntektsgrense.
Formel for beregning: (Pris *100) / Inntektsgrense = Prosentsats.
Husstander med lavere person- og kapitalinntekt enn departementets fastsatte inntektsgrense
kan søke redusert betaling for 1 år av gangen.
Inntekten dokumenteres ved skattemelding.
Kontingenten fastsettes som 0,67% av person- og kapitalinntekt.
Søskenmoderasjon beregnes ut fra familiens fastsatte kontingent, det vil si hhv. 30% og 50%
av redusert kontingent.
Ordningen med friplasser beholdes, inntektsgrensen på 3G beholdes.
Forholdet til overordnede planer
-

Endringer i betalingssatsene krever vedtektsendring for Ringerike Kulturskole, og endring av
satsene i kommunens betalingsregulativ.
Alternative løsninger
Rådmannen ser to alternative vedtak.
1: Innføre faste graderte satser.
Alternative modeller kan være graderte satser etter «Trappetrinnsmodell», med faste
innslagspunkt.
2: Beholde dagens ordning med fullpris og friplasser, ikke innføre gradert betaling.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer gradert betaling som et viktig tiltak for å øke tilgjengeligheten til
kulturskolen. Den foreslåtte ordningen vil kunne gi flere barn og unge mulighet til å delta på
kulturaktiviteter gjennom kulturskolen. Regelverk for inntekter og beregningsgrunnlag finnes
allerede gjennom Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringen kan utgjøre en stor
forskjell for enkeltfamilier, og ser ut til å ha en relativt lav kostnad for kulturskolen.

Ringerike kommune, 24.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3837-4

Arkiv: 220 C00

Sak: 38/18
Saksprotokoll - Tilskuddsordninger
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:

1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som
skissert i dette saksframlegget.
2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november 2018.
3. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av
2019.

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3837-3

Arkiv:

Tilskudd Kultur og fritid
Forslag til vedtak:
1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som
skissert i dette saksframlegget.
2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november 2018.
3. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av 2019.

Sammendrag
Ringerike kommune yter tilskudd over kulturbudsjettet til lag, foreninger, organisasjoner og
kulturtiltak. Tilskuddordningene har ulik saksbehandling, noen tilskudd er faste driftsavtaler,
noen er søkbare og noen ytes tradisjonelt hvert år uten at det foreligger en samarbeidsavtale.
En gjennomgang av faste avtaler, faktiske avtaler og søkbare midler viser at det kan være
behov for en opprydning. I dette saksframlegget foreslås det endringer og ny praksis.
Innledning / bakgrunn
Over kulturbudsjettet deles det ut omkring 10 millioner kroner i ulike tilskudd, noen søkbare
og noen som faste budsjettposter eller faste overføringer. Noen av tilskuddene er knyttet til
driftsavtaler, mens andre er rene tilskudd uten spesielle føringer.
Denne saken foreslår:
1. Å endre kriterier, frister og behandling av søkbare midler.
2. Å synliggjøre faste driftstilskudd i budsjett, og gjennom driftsavtaler.
Dagens situasjon, tilskudd kulturbudsjettet
De søkbare midlene utgjorde i 2018:
Kulturmidler, lag og foreninger:
216 000 kr
Arrangementstilskudd:
150 000 kr
-

Løypetilskudd, skiløyper:
Driftstilskudd, større kulturtiltak:
Totalt

300 000 kr
237 000 kr
903 000 kr

De faste driftstilskuddene fordeler seg slik:
Skiforeningen:
350 000 kr
Buskerudmuseet:
500 000 kr
Ringerike Kultursenter:
1 470 000 kr
Ringerike og Hole Røde kors:
350 000 kr
Stiftelsen Positiv oppvekst:
550 000 kr
Sokna Fritidsklubb:
60 000 kr
Tyristrand Fritidsklubb:
60 000 kr
Ringerike Idrettsråd:
12 000 kr
Ringerike Musikkråd:
12 000 kr
Totalt
3 364 000 kr
Engangstilskudd 2018
Nes Lysløype:
1 000 000 kr
Stiftelsen Ringerike Kultursenter: 1 500 000 kr
Ringerike International Youth Film Festival: 150 000 kr
Andre Tilskudd
Tros- og livssynssamfunn:

(Formannskapets disp.konto)
(Formannskapets disp.konto)

2 237 000 kr

De faste driftstilskuddene fordeler seg mellom egne budsjettposter, eller er en del av
samleposter som «Driftstilskudd større kulturtiltak» som også inneholder søkbare midler.
Tilskuddssatser
De faste driftstilskuddene har ikke vært endret på mange år, noe som innebærer en realnedgang
i driftsstøtte. Det samme gjelder de søkbare midlene, kulturmidler og arrangementstilskudd.
Kulturmidlene fordeler penger til lag og foreninger, primært for barn og unge,
arrangementstilskuddene er med på å realisere konserter og forestillinger igjennom året.
Den søkbare andelen av tilskuddsområdet «Driftstilskudd større kulturtiltak», varierer ut fra
hvilke politiske enkeltvedtak (engangstilskudd) som blir belastet kulturområdet. I 2018 var den
reelt søkbare summen her på 237 000 kroner. Midlene ble fordelt av formannskapet. En stor
andel av årets fordeling fra dette tilskuddsområdet gikk til nasjonale veldedige organisasjoner,
og relativt lite til lokale kulturtiltak.
I budsjettforslag for 2019 ser det ut til at summen her er 377 000 kroner.
Forslag til endret praksis
Hovedutvalget for oppvekst og kultur er kommunes faglige politiske organ i kultursaker. I dag
vurderes noen av søknadene på utlyste kulturmidler av HOK, noen av Formannskapet og noen
er delegert til rådmannen.
Rådmannen foreslår at den politiske behandlingen av alle utlyste kulturmidler delegeres fra
Formannskapet til Hovedutvalget for oppvekst og kultur.
Rådmannen foreslår fortsatt å behandle arrangementsstøtte administrativt da disse kommer inn
løpende gjennom året, med kort søknadsfrist.

-

Rådmannen foreslår og å samle fast driftsstøtte som vedtas av kommunestyret i eget
ansvarsområde, og inngå 4-årige driftsavtaler med de som ikke har dette. Driftsavtalene
vurderes hvert fjerde år, og sikrer en viss forutsigbarhet for tiltakshaverne.
Intern fordeling av midler
Rådmannen foreslår følgende organisering av tilskudd over kulturbudsjettet i 2019 (Tallene
justeres i tråd med endelig budsjettvedtak i november 2018):
Type tilskudd

Tiltak

Vurdering

Faste driftstilskudd

Samles eget
ansvarsområde, 4-årige
driftsavtaler

HOK, hvert 4
år.

Kulturmidler

Samles til en
tilskuddsordning
«Kulturmidler».
Fast vekting mellom
lag/forening barn og
unge // andre
kulturformål
Fortsatt administrativ
behandling
Fortsatt administrativ
behandling.
Ordningen fikk økt sum
til fordeling i 2017.
Fordeles mellom Fast
driftsstøtte, barn og
unge og
arrangementstilskudd.
Behandles løpende
gjennom året, dekkes
av Formannskapets
disposisjonsfond

HOK

Sum
Sum 2019
2018
3 364 000 3 450 000
(+ evt 1 500
000 økning
Kultursenter)
461 000
500 000

Administrativ

150 000

200 000

Administrativ

300 000

300 000

177 000

0

Driftstilskudd større
kulturtiltak
Arrangementstilskudd
Løypetilskudd

Rest 2019

Enkeltsøknader
gjennom året

Formannskapet

Generelle betingelser for søkbare tilskudd, Kulturmidler og Arrangementstilskudd.
Formål: Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike
kommunes innbyggere.
1. Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i
Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret.
2. Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.
-

3. Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget,
unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers
fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.
4. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.
5. Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre
kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30.
6. Kulturmidlene har søknadsfrist 1.desember hvert år, og behandles politisk i
Hovedutvalget for oppvekst og kultur i februar hvert år.
7. Arrangementsstøtten fordeler mindre tilskuddsbeløp og behandles administrativt
fortløpende gjennom året.
Gjennomføring
Nye søknadskriterier gjøres gjeldende fra 1.november 2018.
Retningslinjer for tilskudd publiseres på kommunens hjemmeside, sosiale medier og gjøres
kjent gjennom lørdagsannonsen i Ringerikes blad.
Mal for faste driftstilskudd utarbeides og inngås med tiltakshaverne.

Alternative forslag til vedtak.
1. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist
justeres til 1.desember
2. Tilskudd over kulturbudsjettet administreres etter gammel ordning, men søknadsfrist
justeres til 1.desember. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste
tilskuddsmottakere i løpet av 2019.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at det klargjøres hvor den faglig politiske vurderingen av kulturtilskudd
utføres, hvilke tiltakshavere som er støtteberettiget, formål med tilskuddene, samt at gjensidige
krav og forpliktelser avtalefestes mot faste tilskuddsmottagere, - som skissert i dette
framlegget og forslag til vedtak.
Målet med endringen i tilskuddspraksis er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for
innbyggerne i Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering er at det blir en enklere og mer helthetlig ordning med søkbare
kulturtilskudd om disse midlene fordeles av samme politiske organ.

Ringerike kommune, 26.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås

-

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3840-2

Arkiv: N02 &41

Sak: 39/18
Saksprotokoll - Busstilbud til Ringkollen vinterstid
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen
2018-2019.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskap
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3840-1

Arkiv:

Busstilbud til Ringkollen vinterstid
Forslag til vedtak
Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen
2018-2019.
Innledning / bakgrunn
Ringerike kommunestyre fattet 05.04.19 følgende vedtak i sak 24/18
1. Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås
2. Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om sommeren er
det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et hoppanlegg (K5, 10, 17, 27
og 40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm.
Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta initiativ til å
samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og fremtidsmuligheter for
Ringkollen.
Ordfører bes også ta kontakt med buss-selskapene for å se på muligheten for et buss tilbud fra
Hønefoss – Haug til Ringkollen for eks. 2 kvelder (ettermiddager) samt lørdag og søndag på
vinteren.

Saksutredning
Denne saken er en oppfølging av den siste uthevede delen av vedtak i K-sak 24/18.
Rådmannen vil senere legge fram egen sak om oppfølgingen av punkt 2 i vedtaket.
Etter kontakt med busselskapet Brakar er følgende avklart:
Det kan etableres et busstilbud fra Hønefoss sentrum til Ringkollen 2 kvelder i uken samt
lørdag og søndag vinteren 2018-2019 fra 1.november. Brakar kan stille med buss og sjåfør.
Forutsetningen er at Ringerike kommune dekker utgiftene og gir tilbakemelding senest
1.11.18
Økonomiske konsekvenser
Et busstilbud kan etableres fra 1/11 2018 fram til påske er mulig,
Pristilbud tur/retur eksklusive moms fra Brakar AS er:
Hverdager kr 4 500 pr. tur (2 turer - en opp t/r og en ned t/r pr. dag) = kr 8 000.
Lørdager og søndager kr 4 700 pr. tur (2 turer - en opp t/r og en ned t/r pr. dag) = kr 9 400.
Øvrige «røde dager» kr 5 500 pr. tur

-

En driftsuke med busstilbud til Ringkollen 2 ukedager + lørdag og søndag vil koste:
kr. 34 800. For 20 uker utgjør dette 696 000 kr. Med merverdiavgift blir totalkostnaden
780 000 kr.
Om tilbudet skal bli brukt, er det avgjørende at billettprisen ikke overstiger minstesats for
bussbilletter i sone 1. Dette er kr 35 for voksne og kr 20 for barn.
Billettinntektene for en ukedag, viss bussen er halvfull, estimeres til å bli mellom kr 1 500 og
kr 2 000,-. Den kommunale utgiften ville da blitt minimum kr 6 000 pr driftsdag.
Full buss hver gang ville gitt en kommunal kostnad på minimum kr 4000 pr. dag.
Hvis Ringerike kommune står som garantist for at Brakar får dekt sine kostnader. Det
innebærer at Ringerike kommune faktureres Brakars kostnader med fratrekk av
billettinntekter. noe som optimistisk betyr en kommunal kostnad på minst kr 28 000 ukentlig.
I en antatt driftsperiode på 20 uker, vil den kommunale kostnaden bli minst kr 500 000.
Rådmannens vurdering
I et folkehelseperspektiv ser rådmannen det som viktig at kommunens innbyggere bruker de
flotte og tilrettelagte friluftsområdene som er kommunen. Ringkollen er et flott område året
rundt, men utmerker seg med særlig god tilrettelegging for turer, langrenn og alpint vinterstid.
At det ikke er noen bussrute til Ringkollen kan oppleves som uheldig. Fast buss opp dit ville
øke tilgjengelighet for barn og unge og andre uten bil. Kostnaden for dette, 780 000 kr
inklusiv moms, med fratrekk fra billettinntekter, vurderes til å være for høy.
Rådmannen fraråder derfor vedtak om økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen
vinterstid.

Ringerike kommune, 27.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3999-2

Arkiv: 145

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2019, Handlingsprogram 2019-2022 og
betalingsreglement for 2019 på høring. Høringsfrist settes til 9. november 2018.
2. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 40,4 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 25,7 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

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

Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

2021

2022

10 334
103 781
188 776
297 169
165 562
25 288
641 601
127 106
-89 045
0
550

10 307
119 063
178 249
293 854
156 422
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

11 788
125 315
188 288
299 773
148 422
28 156
622 136
91 396
19 362
0
0

11 788
123 807
189 448
298 610
138 873
30 761
614 986
70 528
19 362
0
0

11 788
124 493
189 448
298 167
138 873
26 876
614 736
58 001
19 362
0
0

11 788
123 223
189 548
298 167
138 873
26 876
614 736
75 113
19 362
0
0

1 471 120

1 493 150

1 534 636

1 498 163

1 481 744

1 497 686

3. Det avsettes 40,4 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019.

-

Økonomiplan
2020

Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

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

-781 820
-737 801
-54 148
-24 538

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

-836 150
-783 000
-60 000
-20 800

Sum frie disponible inntekter

-1 598 306

-1 633 812

-27 113
-11 493
36 143
74 087
-600

Økonomiplan
2020

2021

2022

-836 150
-784 700
-60 000
-20 466

-836 150
-785 200
-60 000
-20 126

-836 150
-785 200
-60 000
-19 861

-1 699 950

-1 701 316

-1 701 476

-1 701 211

-25 757
-6 000
44 200
95 800
0

-31 450
-7 000
53 700
109 500
0

-26 650
-7 000
66 506
126 400
0

-26 650
-7 000
74 511
136 400
0

-26 650
-7 000
79 911
141 000
0

71 023

108 243

124 750

159 256

177 261

187 261

70 166

32 320

40 464

43 797

42 371

16 164

-52 179

0

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

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

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

0

0

0

0

0

0

17 987

32 320

40 464

43 797

42 371

16 164

1 080
100
-1 508 216 -1 493 150
1 471 120 1 493 150

100
-1 534 636
1 534 636

100
-1 498 163
1 498 163

100
-1 481 744
1 481 744

100
-1 497 686
1 497 686

0

0

0

0

Overført til investering

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

-37 095

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2019 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 686,38 mill. kroner,
fordelt med 593,28 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 93,1 mill. kroner på
rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i
Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram 20192022).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 582,64 mill. kroner, herav kr. 93,1 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2019.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 %
-

12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2018, men det gjennmføres kontorforretning hvor
takstgrunnlaget for alle eiendommer økes med 10%.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste
årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år
av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene
basert på kommuneplanens langsiktige del.
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler
og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og
bygge opp egenkapital til investeringer.
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til
alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.
Beskrivelse av saken
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer
gjennom statsbudsjettet.
Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019- 2022
for formannskapet i møte 25.09.2018.
Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen at
forslag til betalingsreglement for 2019 legges ut sammen med høringsdokumentet.
Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 23.10.2018.
Budsjett- og handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i
perioden 24.10. – 09.11.2018. Endelig behandling i formannskapet 20.11.2018 med innstilling
til kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 30.11.2018.
Økonomiske forhold
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter
skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.
Behov for informasjon og høringer
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges
ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder
likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.
Rådmannens vurdering
Mer enn 2,3 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2019. Rådmannens forslag
til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er
gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og
kompetanse.

-

Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby
barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og
det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag
videre i livet.
Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling. Prosjekter
som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er spesielt interessante å være en del av.
Rådmannens forslag innebærer en forsvarlig investeringsprofil. Investeringene er nødvendige
for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene. For å unngå å måtte gjøre store og
uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på
store deler av låneopptakene. Dette får å utnytte et lavt rentenivå.
I budsjett 2019 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke
kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere
er gitt.
Vedlegg:
Handlingsprogram 2019-2022, budsjett 2019 (rådmannens forslag)
Betalingsreglement 2019 (rådmannens forslag)

Ringerike kommune, 11.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-
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Nyskapende,ærlig og respektfull - NÆR
Handlingsprogrammetfor 2019 til 2022 og budsjett for 2019 byggerpå vedtatt samfunnsdelav
kommuneplanenfor perioden2015 til 2030.
Handlingsprogrammetstøtter opp under målenesom er vedtatt i kommuneplanenssamfunnsdel.

Bådehandlingsprogramog budsjett byggervidere på de vedtakeneog målenekommunestyret satt for
handlingsprogrammet2018-2021.
Driftsnivåetfor 2018 ble i hovedsakvidereført på det sammenivået som i 2017.

Utfordringer
For 2018 ser vi økonomiskeutfordringer i driften innenfor enkeltområder.Innenfor helseog omsorger
det høyerebehovenn det budsjettet leggeropp til, blant annet innenfor økonomisksosialhjelpog
hjemmetjenesten
Vi ser at rammefaktorerutenfor våre tjenester har økt mer enn vanliglønns- og prisvekstogsåi 2018.
Eksempelvishar kostnadertil skyss,betalingfor barn i andre kommunerog innslagspunktetfor
ressurskrevendetjenester økt utover vedtatt budsjett.
Dette har ikke budsjettet for 2018 tatt høydefor og vi ser at det fører til overforbruk innenfor de
aktuellesektorene.
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I forbindelsemed budsjettet for 2019har rådmannenderfor fokusert på å få frem de reelle kostnadene
for dennetypen utgifter. Påden måten ivaretar budsjettforslagetfor 2019 dennekostnadsveksteni
tjenestene.
Budsjettforslagetfor 2019 leggeropp til en stabil ressursinnsatspå nivå med tjenesteproduksjoneni
2018.Endringeri tjenestetilbudetog effektiviseringskravmå løsesgjennominnovasjonog omstillingi
den enkeltesektor.

Kompetanseheving
Rådmannenforeslårå styrke den brede satsningenpå kompetansefor ansatte.Tilbakemelding
ene fra
organisasjonenog fagforeningeneer svært positiveog det er et bredt ønskeom videreføringog
forsterkningav tiltak for kompetanseutvikling.Dette vil være avgjørendefor organisasjonensmuligheter
til å utvikle tjenestetilbudetmed hensyntil endrede behovhos brukerne.
Vi opplevernå at kommunenhar blitt en mere attraktiv arbeidsgiver.Satsningenpå kompetanse,ledelse
og synlighetbidrar sterkt til dette.

Ledelse
Gjennomarbeid med lederutviklingog økt nærværav ledelseser rådmannenflere positive effekter.
Blant annet har Ringerikekommunehatt en jevn nedgangi sykefraværettil og med 2017.
Rådmannenvil videreføreutviklingenav organisasjonengjennomfortsatt satsningpå ledelse.

Vekst
Målet om veksti kommuneplanenssamfunnsdelpreger naturligvisrådmannensprioriteringer i forslaget
til handlingsprogramog budsjett for 2019.
Økt kapasiteti planavdelingenog opprettelsenav utviklings- og strategiavdelingeni 2018videreføresi
2019.

Investeringog fornying
Rådmannenvidereføreri sitt forslagtil investeringsprogramde satsningenekommunestyrethar vedtatt
tidligere. Investeringenesvareropp behovetfor fornying og behovetfor økt kapasitetpå kort sikt.
Med hensyntil fornyingsprogrammetknyttet til inventar og utstyr, avsluttesdette i 2019.Innenfor de
store tjenesteneer utdatert inventar og utstyr nå i all hovedsakskiftet ut.
Ved utgangenav periodenfor handlingsprogrammetvil det meste av bygningsmassen
fremstå som
moderneog godt tilpasseteffektive tjenester.
Budsjettforslaget leggeropp til økt bruk av digitale løsningerog teknologiskehjelpemidleri utførelsenav
tjenesteneog i dialogenmed innbyggere.
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God kontroll
Rådmannenmener kommunenved inngangentil 2019 har god kontroll på driften. Opparbeidelsenav
disposisjonsf
ond gjør kommunenmer robust og bedre i standtil å kunne møte uforutsette hendelser.
Budsjettforslagetfor 2019videreførerog byggerytterligere opp under dette, gjennomet stramt, men
forsvarligbudsjett.
Det har i forslagetvært viktig å leggevekt på å finne en god balansemellom eksisterende
tjenestetilbud og å møte endredebehovhos brukerne.
For å løsefremtidensutfordringer vil det være behovfor å gjennomførenødvendigeomstillinger,øke
brukerdialogog avstemmeforventningermed hensyntil det t jenestetilbudetkommunenfaktisk kan yte
overfor innbyggerne.

Økonomiskstatus ved utgangenav 2018
Regnskapsresultatfor årene 2016 og 2017
Regnskapene
for 2016og 2017 viste et netto driftsresultat (overskudd)etter finansposterpå til sammen
163 millioner kroner. Etter overføringtil investeringsregnskapet,
avsetningerog bruk av avsetningerble
det et regnskapsmessig
mindreforbruk(overskudd)i de to årenepå 89 millioner kroner.
Etter avlagtregnskapfor 2017,er disposisjonsfondetpå 165,5mill. kroner. Dette er med på å gjøre
kommunensøkonomimer robust, og bedre i stand til å takle økonomiskesvingninger.
Prognosenefor netto driftsresultat for 2018viser at vi har utfordringer i driften som gir høyere
kostnaderenn budsjettert.
I hjemmetjenestenog integrerte tjenester er det større behovfor tjenester enn det er forutsatt i
budsjettet for 2018,noe som gir ett merforbruk innenfor dissetjenestene.Økonomisksosialhjelphar
ogsåstørre utbetalingerenn budsjettert i 2018.
Dette sammenmed høye kostnadertil brøyting i en snørikvinter med kulde som ga et høyt
strømforbrukog høyestrømprisersom har holdt segutover i 2018,samt høyerekostnadertil eleveri
private skoleog andre kommuner,gir ett lavere netto driftsresultat enn budsjettert.
Noe av kostnadsøkningen
oppveiesav god skatteinngangfor landet som gir Ringerikekommune
inntektsutjevningsom en merinntekt, samt at vi ogsåhar høyereinntekter fra konsesjonskraftpå grunn
av høyt volum på strømproduksjonog høyerestrømpriser.
Prognosenfor 2018 viserett driftsresultat i størrelsesorden20 til 25 millioner kroner.

Økonomiskeutfordringer i perioden 2019-2022
Handlingsprogram2019-2022 viserat for å kunne dekkeøkte rente- og avdragsutgifter,samt stabilt
høyepensjonskostnade
r, må de nye løsningenefinnes innenfor eksisterenderammer. Det er behovfor
regnskapsmessig
overskuddslik at kommunenselvkan finansiereen del av kommendeinvesteringer
etter 2020og ha økonomiskhandlefrihet i forhold til uforutsette hendelser.
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Avdrag på lån stiger hvert år i periodensidennye låneopptaker høyereenn det som betalesi avdrag.
Fra2018til 2019stiger renter og avdragmed 23,2 millioner kroner. Fra2019 til 2022er økningenpå
59,3 millioner kroner dersominvesteringsplanenfølgesog alle investeringerlånefinansieres.Endel av
denne kostnadsøkningen
vil bli oppveidav leieinntekter fra beboerei omsorgsboliger,VestreVikenfor
ny ambulansestasjon,
kommunenesom er i med i legevaktsamarbeidetgjennomhusleieog gjennom
gebyrerfor vann og avløp.
Siden2002har etterslepetpå pensjonskostnadersom ikke er kostnadsførti regnskapeneakkumulerttil
151 millioner kroner (per 01.01.18).Med en redusertnedbetalingstidpå fremtidige premieavvik,vil det
være økt behovfor å dekkepensjonskostnaderi budsjettenefor åreneframover.For 2018 vil vi få ett
positivt premieavvik34,5 millioner kroner slik at det akkumulertepremieavviketvil øke til 160,5mill.
kroner.
Driftskostnadenei Ringerikekommuneligger fortsatt noe høyt i forhold til kommunensinntekter, og
innsatsenfor å effektivisereog omstille må fortsette. Slikblir det rom for nye tjenester og nye løsninger.
Rådmannenmå ha spesielloppmerksomhetpå tjenester hvor Ringerikekommuneliggerhøyereenn
sammenlignbarekommuneri KOSTRAfor å finne handlingsrom.
KOSTRA
-tallene for 2017 er innarbeideti sektoromtalen.Det visestil utviklingenfor Ringerike
kommune,sammenligningmed andre kommunersom ligner ossog gjennomsnitteti KOSTRA
-gruppe
13. Dissesammenligningenegir god informasjonom hvordanvi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

Forutsetningerfor Handlingsprogrammet2019-2022
Det økonomiskeoppleggetfor kommunesektoreni 2019
I kommuneøkonomiproposisjonen
er veksteni samledeinntekter mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i
frie inntekter.

Skatteøren2019
Skatt på alminneliginntekt fra personligeskatteyteredelesmellom staten, kommuneneog
fylkeskommunene.Fordelingenbestemmesved at det fastsettesmaksimalsatserpå skattørenfor
kommunerog fylkeskommuner.Den kommunaleskatteørenfor 2019 vil kommei statsbudsjettetfor
2019som leggesfram 8. oktober 2018.

Vekst i frie inntekter
Veksteni de frie inntekteneer ment å dekkedemografi- og pensjonskostnaderi tillegg til satsingpå rus
og opptrappingsplanfor habilitering og rehabilitering.
Ringerikekommunevil ha en vekstpå 4 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 62 millioner kroner.

Utvikling i skatteinntekter
I budsjettet for 2018er det budsjettert med skatteinngangpå 800 millioner kroner. Skatteinngange
n for
2018 dannerutgangspunktfor beregningenav forventet skatteinngangi 2019.Ved utarbeidelseav 2.
tertialrapport (månedsrapportfor august2018)viser prognosenfor skatteinngangat vi i 2018vil motta
800 mill. kroner i skatteinntekt.Usikkerheteni prognosener på +/ - 0,4%.
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I budsjett for 2019 er kommunensskatteinntekterberegnettil 836 millioner kroner. Dette er en økning
på 36 millioner kroner, som er en økningpå 4,5 % i forhold til vedtatt budsjett for 2018.
Ringerikekommunehar de sisteårene hatt en betydeligbedre skatteinngangenn budsjettert, slik som
mangeandre kommunerhar hatt. Dette har gitt goderegnskapsmessige
resultater for kommunene
disseårene.
For 2018,er bildet noe annerledes- Ringerikekommuneser ut til å få skatteinntekter sværtnær
opprinneligbudsjett. Men sidenskatteinngangeni resten av kommune-Norgeer bedre enn
forventningenei Kommuneøkonomiproposisjonen,
får Ringerikekommunehøyereinntektsutjevning
enn budsjettert.
For 2019har rådmannenbrukt KSmodell for beregningav skatt og rammetilskuddsom ble utarbeidet
etter at Kommuneøkonomiproposisjonen
ble lagt fram i mai 2018.Enav forutsetningenei denne
modellenbyggerpå forutsetningi Revidertnasjonalbudsjettfor 2018om vekst i skatteinntektenefor
landet som helhet på 1%.Skattevekstenså langt i 2018er på 4%.Rådmannenhar derfor økt
skatteanslagetfor 2019utover KS-modellenmed 7 mill. kroner. Rådmannenvil gjøreen ny vurderingav
skatteinntektenenår statsbudsjettetfor 2019foreligger,samt ny modell fra KSfor beregningav skatte
og inntekstutjevning.

Nøkkeltall for Handlingsprogramperioden2019-2022
Rådmannensforslagtil budsjett for 2019-2022 tar utgangspunkti et 2%"resultat" for avsetningtil
disposisjonsfond.
Det er ikke lagt inn nye store investeringsprosjekterut fra prinsippetom at gjeldsgradenikke skaløke
ytterligere i perioden.

Ringerikekommune som arbeidsgiver
Ringerikekommuneer i gangmed et langsiktigarbeid hvor satsningpå tiltak innen organisering,ledelse
og medarbeiderskaper sentralt.
Ny arbeidsgiverpolitikkble utarbeidet og vedtatt i 2018 og vil gjeldefor perioden2018 - 2022.
Kommunensoverordnedemål og satsningerer lagt til grunn. Prioriterte satsningsområderer
arbeidsmiljø,ledelse,kompetanse,kommunikasjonog tenke nytt
(innovasjon).Arbeidsgiverpolitikkenpeker på sentraleinnsatsområdersom skalgjøre Ringerike
kommunetil en attraktiv arbeidsgiver:
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Utgangspunktetfor arbeid med å realiserevedtatt arbeidsgiverpolitikker gjeldenelov- og avtaleverk,
Ringerike kommunesverdigrunnlagog arbeid gjennomtrepartssamarbeid(politikere,
tillitsvalgte/vernetjenesteog ledelse).
I forbindelsemed ny arbeidsgiverpolitikker det besluttet nye verdier for Ringerikekommune,
Nytenkende,Ærlig, Respektfull(NÆR).
Ringerike kommunehar i flere år prioritert arbeid med utvikling av medarbeidereskompetansenivå,
både for ledere og medarbeidere.Gjennomøkt oppmerksomhetog øremerkederessurserser vi
resultater av arbeidet. Tiltakenehar vært mangeog effektene gode.Dette arbeidet vil bli videreført.
I 2019skaldet igangsetteset arbeid med å utarbeideen overordnet strategiskkompetanseplanfor
Ringerikekommune.Planenskalblant annet inneholdeen vurderingav kommunensbehov for
kompetansei årenefremover.

Den viktigste ressursen
De ansatteer kommunensviktigsteressurs.Ved å etablere godeog interessantefagmiljøermed
mulighet for utvikling og innovasjonøker mulighetenfor å tiltrekke og beholdegodefagfolk. Stimulere
fagutvikling,videreutdanningog kompetansehev
ende aktiviteter øker kvaliteten på de tjenestene
kommunenyter overfor befolkningen.
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Lærendeorganisasjon– fagligenettverk
Læringog kunnskapsdelinger nødvendigfor å møte krav til endringog tjenesteinnovasjoni
virksomheter.Dette er særligutfordrende i komplekseorganisasjonersom en kommune.Enkommune
er en organisasjonmed høy intensitet og kompleksitetbåde hva gjelder kunnskapog praktiskarbeid.
Det er behovfor kunnskapsdelingbåde innenfor og mellom faggrupper.Det er derfor viktig å få på plass
gode arenaerfor læring.Fagligenettverk og tverrfagligeteam er eksemplerpå godelæringsarenaersom
kan bidra til å videreutviklekommunensom en lærendeorganisasjon.Bådeinnenfor skole,barnehage
og helseog omsorger det derfor etablert nettverk.

Utvikle attraktive arbeidsplasser
Arbeidsbetingelser,karrieremuligheterog spennendefagmiljøerer faktorer som påvirkerbåde
rekruttering til og stabilitet i kommunen.Interessantekarrieremulighetermed fagutviklingog fordyping
vil medvirketil å gjøre Ringerikekommunetil en attraktiv arbeidsplass.Tiltak som styrker kommunens
renommésom attraktiv arbeidsplassvil reduserelekkasjetil andre.Konkurransedyktiglønn er en viktig
faktor i den stadigtøffere konkurransenom høyt spesialisertarbeidskraft.
Satsningensom Ringerikekommunegjør på kompetanseer et sentralt rekrutteringstiltak.Trygghetfor
at det gis fagligstøtte og utvikling for nye medarbeidereer et
rekrutteringsmiddel. Introduksjonsprogramfor alle nyansattevil skapeforutsigbarhet og trygghet i de
første månedene.

Kommunensom utdanningsinstitusjon
Kommunenhar i dag et samarbeidmed flere utdanningsinstitusjoner,og det er avgjørendeat dette
samarbeidetutvidesog videreutvikles.Et sentralt områdeer å gi mulighet til våre egne ansattesom
ønskerhøyereutdanning.I 2017/2018har det innen helseog omsorgvært etablert stipendordningerfor
ansattesom starter i grunnutdanningsykepleieeller vernepleie.Dette videreføresi 2019.Det er også,
innen alle sektorerordninger,ansatte som får økonomiskstøtte til videreutdanning.Dette er støtte til
masterutdannelserinnen ledelse,fagspesifikkeområderog ellers studiepoenginnenfor områder hvor
kommunenhar særligebehov.
Kommunensatserpå praksis- og lærlingeplasser.I 2018har Ringerikekommunehatt 43 lærlinger
innenfor helse-, barne- og ungdomsarbeider,IT-, kokk- og anleggsgartner
-faget. Det er ønskeom økt
satsningpå lærlingerog fra høsten2019 foreslåsdet i budsjettet å ta inn ytterligere 6 nye lærlinger,
3 lærlingerinnen barne- og ungdomsarbeiderfagetog 3 lærlingerinnen helsefag.
I tillegg til lærlingersom tas inn på ordinærelærlingplasserhar kommunenprioritert å sikreat flere av
våre egnemedarbeideretar fagbrev.Enrekke av kommunensansatte,innenfor helseog omsorg,
barnehagene,SFOog renhold har praksistilsvarendeat de kan få godkjentfagprøveved å ta teoretisk
eksamenog praktiskfagprøve.Dette gjennomføresi samarbeidmed OPUSRingerike.Arbeidet vil
videreføresi handlingsprogramperioden.

Digitalisering
Alle tjenesteneer i stadigendringmed ny forskningsbasertkunnskap,mer effektive
behandlingsmetoderog ny teknologi.Dette utløserkrav om at ny og relevantkompetanseer
tilgjengelig.Vedtatt digitaliseringsstrategifor Ringerikekommunepeker på behovfor økt kompetanse
blant de ansatte.Alleredevedtatte satsningerinnen IKTi barnehageog skole(temaplanfor digital
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barnehage- og skolehverdag)i tillegg til utviklingeninnenfor velferdsteknologivil kreve at de ansatte
forholder segti l en ny digital hverdag.
I 2018 er det igangsattet arbeid med å utarbeidetiltak for å øke kompetanseninnen bruk av digitale
verktøy.Målet for arbeidet er:
skapeengasjementog digital forståelseblant ledere og ansatte
utvikle og vedlikeholdedigital kompetanse
bidra til at de ansatteskalha god og riktig digital kompetanse
fastsettegenerellekrav til digital kompetansefor ledere og ansatte

Lederutvikling
I 2019 er det planlagtå starte et nytt to-årig lederutviklingsprogramfor alle ledere med
personalansvar.Programmetvil baseresegpå tidligere gjennomførtlederutviklingsprogramog vil ta
utgangspunkti resultater fra evalueringsom er gjort.
Hovedtemai lederutviklingsprogrammetvil blant annet være styring,relasjonsledelse,utvikling og
digitalisering.Det vil fortsatt være sentralt å utvikle og styrke det enkelte team i enheteneog gi ledere
støtte og veiledningetter behov.
Lederneer nøkkelpersonerfor at kommunenskalfortsette det godearbeidet som er skisserti
Handlingsprogrammet.Godefagfolk og godeledere utvikleshvis de gis de rette forutsetningerfor
personligvekstog et tilstrekkelighandlingsrom.

Mangfold og inkluderende arbeidsliv
Inkluderendearbeidsliv(IA)
Satsningpå kompetansefor kommunensmedarbeidereog ledere er viktige tiltak som støtter godt
under vår IA-avtale.Økt oppmerksomhetpå kontinuerligforbedring og kvalitet er sentraletiltak.
Opplevelsenav mestringi eget arbeid gjennomøkt kompetanseer sentralevirkemidlerfor å fremme
nærværog hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.
Arbeid med å reduseresykefraværfortsetter og ambisjonenom ytterligere reduksjonav sykefraværet
videreføres.Økt ledertetthet sikrer bedre oppfølgingav de sykemeldteog et bedre forebyggende
arbeid. Videreer den økte satsningenpå kompetansefor de ansattesentralt for å nå målenei IAavtalen.
Samarbeidmed NAV,arbeidslivssenteretog bedriftshelsetjenestenfungerersvært godt og gir positive
resultater.
Ringerikekommunehar i dag et stort omfangav praksis- og arbeidstreningsplasser.
I 2018er det tatt
initiativ til et samarbeidsprosjektmellom Ringerikekommune,NAVog Arbeidslivssenteret.Prosjektetvil
gå over en 2 års periode og skalbenytte en metodikk utarbeidet av NAVog
Arbeidslivssenteret.Prosjekteter kalt "Innsats"og skalsikre at personersom bor i Ringerikekommune
og som har nedsatt funksjonsevne(delmål2 i IA-avtalen),gis mulighet til arbeidstreningi kommunen.
Prosjektetvil ogsåleggetil rette for flyktninger/minoritetsspråkligesom har behovfor språkpraksis.
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Heltidskultur
I Ringerikekommuneer andel deltidsansatte50,6 % (per 13.9.2018).I tråd med heltidserklæringensom
er inngått mellom KS,Fagforbundet,Sykepleierforbundetog Delta har kommunenstartet et 3-parts
samarbeidmed mål om å redusereandel ansattesom arbeider deltid. Arbeideter et omfattende
kulturutviklingsprosjektsom krever strategisksamarbeidover tid.
Bakgrunnener blant annet demografiskeutfordringer som møter alle kommuneri årene som kommer.
Færreansatteskalgi omsorgtil flere brukere.
I arbeidet er det helt sentralt at tjenesteneskvalitet og brukernesperspektiverfår høy prioritet. Arbeid
med heltid er brukerorientert kvalitetsarbeid.Innsatsfor å øke antall ansattei heltidsstillingervil også
føre til bedret arbeidsmiljøfor ansatteog økt effektivitet for kommunensom helhet. Dette vil kreve
innsatsog vilje fra alle parter, og godeprosesserog forankringhos de folkevalgtevil væreavgjørende
for å lykkesi arbeidet.
I 2017/2018ble det etablert et forprosjekt innenfor Helseog omsorgmed utgangspunkti ambulerende
hjemmetjeneste.Dette arbeidet tar utgangspunkti analyserog kartleggingerav dagens
arbeidstidsordningersom skalleggetil rette for større stillinger.Det er etablert nye
arbeidstidsordningerhvor det er tatt utgangspunkti bedre kvalitet for brukerne.Prosjekteter fortsatt
under utprøvingog det er for tidlig å evaluereeffektene av endringene.Prosessenog foreløpige
resultater gir likevel godt utgangspunkti arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kommunen.

Målformuleringer og status
Område
Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent

2017

Status
2018

2019

Mål
2020-2022

7,7 %

8,0 % *)

7,5 %

7,0 %

Resultater10-faktor -undersøkelse
(skala1 – 5)
Oppgavemotivasjon
Mestringstro

4,3
4,3

4,4
4,4

4,4
4,4

Selvstendighet
Brukav kompetanse
Mestringsorientertledelse
Rolleklarhet
Relevantkompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon

4,2
4,2
4,0
4,3
3,6
4,4
4,0
4,7

4,2
4,3
4,2
4,3
4,0
4,4
4,1
4,7

4,3
4,4
4,3
4,4
4,2
4,5
4,3
4,7

*) basertpå en prognoseper 1. halvår2018
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Budsjettvedtak
Nedenforfølger budsjettvedtakenefor drifts- og investeringsbudsjettetfor 2019og for
Handlingsprogramperioden
2019-2022.

Budsjettskjema1A - Driftsbudsjettet
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andregenerellestatstilskudd

-781 820
-737 801
-54 148
-24 538

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

-836 150
-783 000
-60 000
-20 800

Sumfrie disponibleinntekter

-1 598 306

-1 633 812

-27 113
-11 493
36 143
74 087
-600

Økonomiplan
2020

2021

2022

-836 150
-784 700
-60 000
-20 466

-836 150
-785 200
-60 000
-20 126

-836 150
-785 200
-60 000
-19 861

-1 699 950

-1 701 316

-1 701 476

-1 701 211

-25 757
-6 000
44 200
95 800
0

-31 450
-7 000
53 700
109 500
0

-26 650
-7 000
66 506
126 400
0

-26 650
-7 000
74 511
136 400
0

-26 650
-7 000
79 911
141 000
0

71 023

108 243

124 750

159 256

177 261

187 261

70 166

32 320

40 464

43 797

42 371

16 164

-52 179

0

0

0

0

0

Frie disponibleinntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
Renteutgifter,prov. og andre fin.utgifter
Avdragpå lån
Mottatte avdragpå utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetningerog bruk av avsetninger

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

0

0

0

0

0

0

17 987

32 320

40 464

43 797

42 371

16 164

1 080
100
-1 508 216 -1 493 150
1 471 120 1 493 150

100
-1 534 636
1 534 636

100
-1 498 163
1 498 163

100
-1 481 744
1 481 744

100
-1 497 686
1 497 686

0

0

0

0

Overført til investering

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

-37 095

0

Kommentarertil budsjettskjema1A - driftsbudsjettet
Budsjettskjema1A viser hvordanvi kommer fra frie disponibleinntekter via finansinntekter/-utgifter og
avsetninger/brukav avsetningertil hvor mye som er disponibelttil fordeling til sektorene.
Skatteinntekteneer i 2019-priser, og blir ikke justert i HP-perioden.Rammetilskuddethar en svakpositiv
utvikling ut fra hvordaninnbyggertilskuddetøker i takt med økingi antall innbyggere.
Skatteinntekteneer beregnetmed basisi KS-modellenfor skatt og rammetilskudd,og baserersegpå
kommuneøkonomiproposisjonen
som ble lagt fram i mai 2018.Rådmannenhar økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslagetfra KS-modellen.
Skatteinngangener en av områdenehvor det er risiko i budsjettet. Ringerikekommunesskatteinngang
avhengerav kommunensegneskatteytereog at disseopprettholder eller får en økt skattbarinntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangenfor landet forøvrig,sidenvi
kompenseresmed inntektsutjevningopp til ca 95%av landsgjennomsnittetfra vårt egenskatteinngang
på ca 85%av landsgjennomsnittet.
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Skatt på eiendomer økt med 5,8 mill. kroner fra 2018til 2019med bakgrunn i at skattegrunnlagetøkes
med 10%(kontorforretning)istedenforå gjennomførealmentaksering.I tillegg antar vi at
skattegrunnlagetfor kraftverk vil øke,sidenverdsettingav disseer avhengigav kraftprisene.
Finansinntekter/utgifterviser økte renteinntekter og utbytte. Ringerikekommunehar ved inngangentil
2019 bedret likviditet, noe som gir utslagi at vi får høyererenteinntekter.Utbyttet fra RingerikskraftAS
er økt fra 2018med bakgrunni at det forventesat eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på
bakgrunnav et svært godt driftsår i 2018 for RingerikskraftAS.Videreer det budsjettert med utbytte fra
Fossveien7-9 ASi 2019.
Det er budsjettert med økt avkastningpå Fossefondeti 2019med bakgrunni at forvaltningskapitalener
høyereenn i 2018.
Rente- og avdragsutgifterer beregnetut fra finansieringsbehovet- vi lånefinansiereri
handlingsprogramperioden
våre investeringer100%,men vil få tilskudd fra Husbanken,samt
salgsinntekterfra beboeresom vil reduserelånenetil flere av de store prosjektene.Viderevil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene
til omsorgsboligerog legevaktnår disseer
ferdige.
Renterog avdrager beregneti Kommunalbankens
låneportal,og basertpå hvordanKommunalbanken
mener at rentemarkedetvil utvikle segde nesteårene.I renteutgiftene er det kalkulert en økningi
rentenivået.
Rentenivåeti Norgehar vært unormalt lavt over en lengreperiode.Vi ser nå at rentenivåetstiger,og at
det i periodenfram til 2022kan øke med 1,5%.Vi vil da ha renter på mellom 3,5 og 4%på våre lån som
er tatt opp med flytende rente.
Ringerikekommunehar balansertlåneporteføljensin slik at ca 50%av låneneer fastrentelån.Mangeav
disseer tatt opp med svært gunstigefastrenter, som vi være på dette nivået i 3 til 6 år framover.Vi har
ogsånoen fastrentelånsom er på mer enn 4%som skalfornyesde nesteårene.Restgjeldfastrentelån
var per 30.4.2018888 mill. kroner. Øvrigelån har flytende rente.
Enberegningvåren2018viserat vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskuddi bank eller i Fossefondet,slik at en renteøkningvil gi ossøkte renteinntekter som vil kunne
være med å dekkeopp for økte rentekostnader.Fossefondethaddeper 31.82018markedsverdi på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavereenn 200 mill. kroner, per 30.4.2018var
beholdningenav likvide midler på 370 mill. kroner.
All gjeld som er tatt opp for å finansieresgebyrfinansierteinvesteringerhar flytende rente. Renteøkning
på disselånenevil finansieresgjennomendringav gebyrenei henholdtil selvkost.Totalt er
renterisikoenfor Ringerikekommunelav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivåvil merkesbest.
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Budsjettskjema1B - Driftsbudsjettet
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

2021

2022

10 334
103 781
188 776
297 169
165 562
25 288
641 601
127 106
-89 045
0
550

10 307
119 063
178 249
293 854
156 422
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

11 788
125 315
188 288
299 773
148 422
28 156
622 136
91 396
19 362
0
0

11 788
123 807
189 448
298 610
138 873
30 761
614 986
70 528
19 362
0
0

11 788
124 493
189 448
298 167
138 873
26 876
614 736
58 001
19 362
0
0

11 788
123 223
189 548
298 167
138 873
26 876
614 736
75 113
19 362
0
0

1 471 120

1 493 150

1 534 636

1 498 163

1 481 744

1 497 686

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

Økonomiplan
2020

Kommentarertil budsjettskjema1B - driftsbudsjett
Budsjettskjema1B viser hvilkenbudsjettrammeden enkeltesektor har i handlingsprogramperioden.
Tabellenviserogsåbudsjett for 2018og regnskapfor 2017.
Det er sektor for Spesielletiltak barn og ungesom har %-messigstørst nedgang,med bakgrunni
nedbyggingav tjenester til ensligemindreårigeflyktninger.
Detaljert beskrivelseav endringeneinnenfor hver sektor framkommerunder kapitlenefor den enkelte
sektor.

Budsjettskjema2A – Investering
Beløpi 1000
Regnskap Rev.bud.
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

2019-2022

Finansieringsbehov

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

460 545
65 347
6 343
14 150
0
36 905

745 680
35 000
6 700
8 500
0
200

686 380
35 000
7 300
9 500
0
200

580 200
35 000
7 800
10 500
0
200

223 500
35 000
8 300
12 000
0
200

156 000
35 000
8 800
0
0
0

1 646 080
140 000
32 200
32 000
0
600

583 291

796 080

738 380

633 700

279 000

199 800

1 850 880

Eksternfinansiering

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

-465 393 -680 182 -582 640 -479 627 -122 426 -165 460 -1 350 152
-11 510
0 -13 500
0
0
0
-13 500
-8 753
0
-9 600 -30 500 -97 500
0
-137 600
-48 005 -100 498 -115 640 -105 073 -38 574 -25 540
-284 828
-28 771
-5 600
-6 100
-6 700
-7 500
0
-20 300
-3 245
-200
-200
-200
-200
0
-600
-565 677

-786 480

-727 680

-622 100

-266 200

-191 000

-1 806 980

-1 080
0
-16 534

0
0
-9 600

0
0
-10 700

0
0
-11 600

0
0
-12 800

0
0
-8 800

0
0
-43 900

-17 614

-9 600

-10 700

-11 600

-12 800

-8 800

-43 900

Intern finansiering

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sumintern finansiering

Side14 av 111

Handlingsprogram2019-2022

Udekket/udisponert

Regnskap Rev.bud.
2017
2018
0
0

2019
0

Økonomiplan
2020
2021
0
0

2022
0

2019-2022
0

Kommentarertil Budsjettskjema2A - investeringer

Kommentarertil investeringerog finansieringsbehov
Budsjettskjema2A viser hvordande totale investeringenefinansieres.Av denne tabellen framkommer
lånebehov,kompensasjonfor M VA,Husbankenstilskudd og salgsinntekter.
Lånebehoveter størst i 2018og 2019 samt 2020,deretter blir det betydeliglavere.

Budsjettskjema2B – per område
Beløpi 1000
Tjenesteområde

Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

Økonomiplan
2020
2021

2019

Sum
2019- 2022

2022

Administrasjonog fellestjenester

IKT- Investeringer
Rådhusetsanitær,brannalarmsystem,
belysning

0

3 800

3 000

0

0

0

3 000

0

0

5 000

0

0

0

5 000

Sum

0

3 800

8 000

0

0

0

8 000

Oppgraderingbarnehager
IKT- barnehage

0
0

1 000
0

1 000
600

1 000
500

0
0

0
0

2 000
1 100

Sum

0

1 000

1 600

1 500

0

0

3 100

0
0
0
0
2 000
0
0
0
90 000
0
50 000 180 000
0
0
6 000
0

0
0
0
50 000
0
65 000
0
0

3 000
4 000
9 000
50 000
248 600
300 000
4 000
11 000

Barnehage

Grunnskole

Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
IKT- Skole
Idrettshall Hov ungdomsskole
Ullerål skolemed idrettshall
Hov ungdomsskole
Benterudskole
Nesskoleny barneskolefløy

0
0
0
0
0
0
0
0

3 000
3 000
5 000
4 000
7 600
7 000
0
0
75 000 158 600
2 500
5 000
171 000
4 000
5 000
5 000

Sum

0

269 100

186 600

148 000

180 000

115 000

629 600

Spesielletiltak barn og unge
Sum

0

0

0

0

0

0

0

Oppgraderingog sprinklingRiddergården
Tilskuddtil RKF- Oppgraderingog utvikling
kirker

0

6 500

4 500

0

0

0

4 500

0

700

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

Sum

0

7 200

9 500

5 000

5 000

5 000

24 500

0
0
1 500
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1 500
4 500
473 500
27 500
104 000
93 500
3 180
7 500

1 500

0

715 180

Kulturtjenesten

Helseog omsorg

Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
Ny legevakt
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
ny produksjonsmåte

0
0
0
0
0
0
0
0

1 500
1 500
0
5 000
2 000
2 500
83 000 198 800 273 200
10 000
27 500
0
11 500
50 000
54 000
46 500
50 000
43 500
0
3 180
0
0
7 500
0

Sum

0

157 500

Samfunn
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Tjenesteområde

Regnskap
2017

Energi,inneklima,overvåkning,sikring
Tekniskdrift - Maskinpark
Overføringsledninger
Åsa- Monserud
Monserudrenseanlegg
SaneringNesi Ådaletappe 2
StyresystemNesRAog MonserudRA
OvervannskulvertStorjordetSt.Hanshaugen
Digitalevannmålere
Kjøpav Hensmoveien19
VARforvaltning- Utskiftingvannledninger
VARforvaltning- Utskiftingavløpsledninger
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing

Rev.bud.
2018

2019

0
0
0
0
0
0

4 000
3 000
33 000
148 000
8 800
0

2 000
2 100
14 000
36 600
3 500
7 500

0
0
0
0
0
7 500

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2 000
2 100
14 000
36 600
3 500
15 000

0

1 000

9 000

10 000

0

0

19 000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
12 000
1 000

4 500
30 000
9 000
9 000
12 000
1 000

4 000
0
9 000
9 000
12 000
1 000

4 000
0
9 000
9 000
15 000
0

3 000
0
9 000
9 000
15 000
0

15 500
30 000
36 000
36 000
54 000
2 000

210 800

140 200

52 500

37 000

36 000

265 700

Sum

0

Suminvesteringer

0

Økonomiplan
2020
2021

Sum
2019- 2022

2022

649 400 686 380 580 200 223 500 156 000 1 646 080

Kommentartil budsjettskjema2B - investeringerper prosjekt
Tabellenviser investeringenefordelt på sektor, og viserrammenpå hvert enkelt prosjekt. Nærmere
beskrivelseav hver enkelt investeringkan finnes under hver sektor. Tabellenskiller ikke på gebyr- og
ikke-gebyrfinansierteinvesteringer.

Budsjettskjema3 – OversiktDrift
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

-70 123
-200 887
-255 011
-737 801
-149 331
-1 232
-781 820
-54 148
-342

-76 440
-186 370
-230 852
-756 800
-129 766
0
-800 000
-54 200
0

-78 940
-197 890
-230 942
-783 000
-119 354
0
-836 150
-60 000
0

-2 250 695

-2 234 428

1 130 946 1 120 267
308 251
335 906

Økonomiplan
2020

2021

2022

-78 940
-229 135
-231 211
-784 700
-119 020
0
-836 150
-60 000
0

-78 840
-232 927
-231 211
-785 200
-118 680
0
-836 150
-60 000
0

-78 740
-232 927
-231 211
-785 200
-118 415
0
-836 150
-60 000
0

-2 306 276

-2 339 156

-2 343 008

-2 342 643

1 122 317
348 132

1 115 091
348 004

1 111 956
348 004

1 110 686
348 004

Driftsinntekter

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

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

389 136

372 450

388 810

386 891

376 152

375 452

231 749

210 588

225 430

225 030

225 030

225 030

155 658
79 856
-102 083

163 379
98 000
-94 730

165 961
113 000
-94 730

166 887
123 000
-94 730

166 587
123 000
-94 730

166 587
123 000
-94 730

2 193 513

2 205 860

2 268 920

2 270 173

2 255 999

2 254 029

-57 182

-28 568

-37 356

-68 983

-87 009

-88 614

-27 680

-26 237

-31 930

-27 130

-27 130

-27 130

-11 493

-6 000

-7 000

-7 000

-7 000

-7 000

-879

-650

-650

-650

-650

-650

Finansinntekter

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdragpå utlån
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Sumfinansinntekter

Regnskap
2017
-40 052

Rev.bud.
2018
-32 887

2019
-39 580

Økonomiplan
2020
2021
-34 780
-34 780

2022
-34 780

Finansutgifter

Renteutgifterog låneomkostninger
Tapfinansielleinstrumenter(omløpsmidler)
Avdragpå lån
Utlån

36 438
0
74 087
408

44 202
0
95 800
1 000

53 702
0
109 500
1 000

66 508
0
126 400
1 000

74 513
0
136 400
1 000

79 913
0
141 000
1 000

Sumfinansutgifter

110 934

141 002

164 202

193 908

211 913

221 913

70 881

108 115

124 622

159 128

177 133

187 133

Resultateksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger

-79 856

-98 000

-113 000

-123 000

-123 000

-123 000

Sumavskrivninger

-79 856

-98 000

-113 000

-123 000

-123 000

-123 000

Netto driftsresultat

-66 157

-18 454

-25 735

-32 856

-32 877

-24 482

-52 179

0

0

0

0

0

0
-31 129

0
-19 215

0
-24 798

0
-22 801

0
-20 041

0
-20 041

-83 308

-19 215

-24 798

-22 801

-20 041

-20 041

1 080

100

100

100

100

100

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnedriftsfond
Sumbruk av avsetninger
Avsetninger

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

0

0

0

0

0

0

70 166
41 123

32 320
5 249

40 464
9 969

43 797
11 760

42 371
10 447

16 164
28 259

Sumavsetninger

112 369

37 669

50 533

55 657

52 918

44 523

Regnskapsmessig
merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

-37 095

0

0

0

0

0
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Budsjettskjema4 – OversiktInvestering
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

-11 510
-3 042
2 217
-48 005
-8 753
0
-203

0
0
0
-100 498
0
0
-200

-13 500
0
0
-115 640
-9 600
0
-200

-69 296

-100 698

560
173

Økonomiplan
2020

2021

2022

0
0
0
-105 073
-30 500
0
-200

0
0
0
-38 574
-97 500
0
-200

0
0
0
-25 540
0
0
0

-138 940

-135 773

-136 274

-25 540

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

409 153

744 980

565 740

470 127

179 926

125 460

46

0

0

0

0

0

50 985
24
-395

700
0
0

120 640
0
0

110 073
0
0

43 574
0
0

30 540
0
0

460 545

745 680

686 380

580 200

223 500

156 000

Avdragpå lån
Utlån
Kjøpav aksjerog andeler
Dekningav tidligere års udekket
Avsatttil ubundneinvesteringsfond
Avsatttil bundneinvesteringsfond

14 150
65 347
6 343
0
10 875
26 030

8 500
35 000
6 700
0
0
200

9 500
35 000
7 300
0
0
200

10 500
35 000
7 800
0
0
200

12 000
35 000
8 300
0
0
200

0
35 000
8 800
0
0
0

Sumfinanstransaksjoner

122 745

50 400

52 000

53 500

55 500

43 800

Finansieringsbehov

513 995

695 382

599 440

497 927

142 726

174 260

-465 393
0
-30 988
-1 080
0
0
0
-6 343
-10 191

-680 182
0
-5 600
0
0
0
0
-6 700
-2 900

-582 640
0
-6 100
0
0
0
0
-7 300
-3 400

-479 627
0
-6 700
0
0
0
0
-7 800
-3 800

-122 426
0
-7 500
0
0
0
0
-8 300
-4 500

-165 460
0
0
0
0
0
0
-8 800
0

-513 995

-695 382

-599 440

-497 927

-142 726

-174 260

0

0

0

0

0

0

Investeringsinntekter

Salgav driftsmidler og fast eiendom
Andresalgsinntekter
Overføringermed krav til motytelse
Kompensasjonfor merverdiavgift
Statligeoverføringer
Andreoverføringer
Renteinntekterog utbytte
Suminntekter
Investeringsutgifter

Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpav varer og tjenester som inngåri
kommunenstjenesteproduksjon
Kjøpav tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifterog omkostninger
Fordelteutgifter
Sumutgifter
Finanstransaksjoner

Finansiering

Bruk av lån
Salgav aksjerog andeler
Mottatte avdragpå utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnedriftsfond
Bruk av ubundneinvesteringsfond
Bruk av bundneinvesteringsfond
Sumfinansiering
Udekket/udisponert
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Befolkningsutvikling
Demografi
0 - åringer
Barnehage(1-5 år)
Grunnskole(6-15 år)
Videregående(16-19 år)
Voksne(20-66 år)
Eldre(67-79 år)
Eldre(80-89 år)
Eldre(90 år og eldre)
Total

2018

2019

2020

2021

2022

257
1 472
3 375
1 378
18 499
3 793
1 200
309
30 283

278
1 491
3 393
1 324
18 580
3 914
1 249
306
30 535

281
1 505
3 430
1 309
18 645
4 039
1 257
301
30 767

284
1 493
3 424
1 345
18 702
4 170
1 267
316
31 001

286
1 514
3 423
1 364
18 745
4 295
1 294
315
31 236

Prognosetype : Middelsnasjonalvekst
Prognoseperiode: 4

Prognosetype : Middelsnasjonalvekst
Prognoseperiode : 4

Befolkningsanalysefor perioden 2018til 2022
Befolkningsanalysen
byggerpå SSB'sprognosemed middel vekst.For Ringerikekommunebetyr det at vi
vokserfra 30 379 per 1. juli 2018til 31 236 innbyggereper 2022.Dette er en vekstpå 857 personer,eller
2,8%.
Grafen/tabellenvisertall fra 1. januar 2018og de neste4 årene.Vekstener størst for gruppeneldre
mellom 67 og 79 år, som utgjør 502 personereller 13,2%.I gruppen80 år og eldre, viserprognosenen
vekstpå 100 personer,som er 6,6%.
For gruppenvoksenmellom 20 til 66 år, er vekstenliten - 246 personereller 1,3%vekst.Vi ser at det er
en ubalansemellom veksteni antall innbyggeresom er den alderenhvor de deltar i arbeidslivet,og
vekstenav eldre som kan trenge tjenester fra kommunen.
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Befolkningsanalysefor perioden 2018til 2028

Befolkningsanalysefor perioden 2018til 2028
Dersomvi ser 10 år fram i tid, vil befolkningenøke med 2 203 innbyggerei henhold til SSB'sprognose.
Dette er en vekst i 10-årsperiodenpå 7,3%.
Igjen er vekstenstørst i de eldste gruppene,gruppen80 år og eldre voksermed 655 personereller
43,4%.
Gruppeni yrkesaktivalder øker med 441 personereller 2,4%.
Pålengresikt ser vi at det relativt sett blir flere eldre enn personeri yrkesaktivalder.
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Investeringeri økonomiplanen
Ikke-gebyrfinansierteinvesteringer
Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

Sum
2019-22

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

2019
2018
2019
2018

6 800
900
5 000
2 000
14 700

3 000
0
5 000
0
8 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3 000
0
5 000
0
8 000

2020
LØPENDE
2018

3 100

600
1 000
0
1 600

500
1 000
0
1 500

0
0
0
0

0
0
0
0

1 100
2 000
0
3 100

2019
2022
2022
LØPENDE
2019
LØPENDE
2019
2018
2020

353 000
300 000
50 000

24 000
16 000
350 000
1 104 350

4 000
5 000
0
7 000
5 000
3 000
4 000
0
158 600
186 600

0
50 000
0
2 000
6 000
0
0
0
90 000
148 000

0
180 000
0
0
0
0
0
0
0
180 000

0
65 000
50 000
0
0
0
0
0
0
115 000

4 000
300 000
50 000
9 000
11 000
3 000
4 000
0
248 600
629 600

2018

700

0

0

0

0

0

2019

6 500

4 500

0

0

0

4 500

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

9 500

5 000

5 000

5 000

24 500

2 000
198 800
27 500
50 000
0
50 000
1 500
3 180
7 500
340 480

2 500
273 200
0
54 000
0
43 500
0
0
0
373 200

0
1 500
0
0
0
0
0
0
0
1 500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 500
473 500
27 500
104 000
0
93 500
1 500
3 180
7 500
715 180

0
2 000
0
30 000
2 100
12 000
1 000
47 100

0
0
0
0
0
12 000
1 000
13 000

0
0
0
0
0
15 000
0
15 000

0
0
0
0
0
15 000
0
15 000

0
2 000
0
30 000
2 100
54 000
2 000
90 100

Barnehage
IKT- barnehage
Oppgraderingbarnehager
Sovearealbarnehage
SumBarnehage

3 500
6 600

Grunnskole
Benterudskole
Hov ungdomsskole
IdrettshallHov ungdomsskole
IKT- Skole
Nesskoleny barneskolefløy
Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
TryggskoleveiBenterudskole
Ullerålskolemed idrettshall
SumGrunnskole

11 350

Kulturtjenesten
Brannteknisketiltak i Nes
samfunnshus
Oppgraderingog sprinkling
Riddergården
Tilskuddtil RingerikeKirkelige
fellesråd- Oppgraderingog utvikling
kirker
SumKulturtjenesten

LØPENDE
7 200

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

LØPENDE
2020
2020
2020
2018
2020
LØPENDE
2019
2019

504 200
28 500
109 400
12 600
99 000
3 180
8 500
765 380

Samfunn
Bibrannstasjonerpå Nesog Sokna
Energi,inneklima,overvåkning,sikring
Fossveien7-9 AS
Kjøpav Hensmoveien19
Tekniskdrift - Maskinpark
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing
SumSamfunn

2018
LØPENDE
2018
2019
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

17 000
2 500
30 000

49 500
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Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift

Sum

Økonomiplan
2020
2021

2019

1 947 730

593 280

540 700

201 500

2022

Sum
2019-22

135 000

1 470 480

2022

Sum
2019-22

Gebyrfinansierteinvesteringer
Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift

2019

Økonomiplan
2020
2021

Samfunn
Digitalevannmålere
Monserudrenseanlegg
Overføringsledninger
Åsa- Monserud
OvervannskulvertStorjordet St.Hanshaugen
Ringerikevannverk
SaneringNesi Ådal etappe2
StyresystemNesRAog MonserudRA
VARforvaltning- Utskifting
avløpsledninger
VARforvaltning- Utskifting
vannledninger
SumSamfunn

2022
2019
2019

15 500
318 000
68 000

4 500
36 600
14 000

4 000
0
0

4 000
0
0

3 000
0
0

15 500
36 600
14 000

2020

20 000

9 000

10 000

0

0

19 000

2018
2019
2020

100 686
13 000
15 000

0
3 500
7 500

0
0
7 500

0
0
0

0
0
0

0
3 500
15 000

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE
LØPENDE

Sum

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

550 186

93 100

39 500

22 000

21 000

175 600

550 186

93 100

39 500

22 000

21 000

175 600

Hovedtallenei budsjettforslaget
Sentraleinntekter
Budsjett
Beløpi 1000

Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andregenerellestatstilskudd

Sumsentrale inntekter

Økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

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

-836 150
-782 200
-60 000
-21 700

-836 150
-783 900
-60 000
-21 566

-836 150
-784 400
-60 000
-21 426

-836 150
-784 400
-60 000
-21 426

-1 633 012

-1 700 050

-1 701 616

-1 701 976

-1 701 976

Skatteinntekteneer beregnetmed basisi KS-modellenfor skatt og rammetilskudd,og baserersegpå
kommuneøkonomiproposisjonen
som ble lagt fram i mai 2018.Rådmannenhar økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslagetfra KS-modellen.
Skatteinngangener en av områdenehvor det er risiko i budsjettet. Ringerikekommunesskatteinngang
avhengerav kommunensegneskatteytereog at disseopprettholder eller får en økt skattbarinntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangenfor landet forøvrig,sidenvi
kompenseresmed inntektsutjevningopp til ca 95%av landsgjennomsnittetfra vårt egenskatteinngang
på ca 85%av landsgjennomsnittet.
Skatt på eiendomer økt med 5,8 mill. kroner fra 2018til 2019med bakgrunni at skattegrunnlagetøkes
med 10%(kontorforretning)istedenforå gjennomførealmentaksering.I tillegg antar vi at
skattegrunnlagetfor kraftverk vil øke,sidenverdsettingav disseer avhengigav kraftprisene.
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Finansinntekterog -utgifter
Beløpi 1000

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
Renteutgifter,prov. og andrefin.utgifter
Avdragpå lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifteri tjenesteområdene
Totale finansutgifter

Budsjett
2018

2019

-7 507
0
4 800
0
-2 707
-128
108 115

-31 450
-7 000
53 700
109 500
124 750
-128
124 622

Økonomiplan
2020
2021
-26 650
-7 000
67 900
126 400
160 650
-1 522
159 128

-26 650
-7 000
77 300
136 400
180 050
-2 917
177 133

2022
-26 650
-7 000
82 700
141 000
190 050
-2 917
187 133

Finansinntekter/utgifterviser økte renteinntekter og utbytte. Ringerikekommunehar ved inngangentil
2019 bedret likviditet, noe som gir utslagi at vi får høyererenteinntekter.Utbyttet fra RingerikskraftAS
er økt fra 2018med bakgrunni at det forventesat eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på etter
et svært godt driftsår i 2018for RingerikskraftAS.Videreer det budsjettert med utbytte fra Fossveien79 ASi 2019.
Det er budsjettert med økt avkastningpå Fossefondeti 2019med bakgrunni at forvaltningskapitalener
høyereenn i 2018.
Rente- og avdragsutgifterer beregnetut fra finansieringsbehovet- vi lånefinansiereri
handlingsprogramperioden
våre investeringer100%,men vil få tilskudd fra Husbanken,samt
salgsinntekterfra beboeresom vil reduserelånenetil flere av de store prosjektene.Viderevil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene
til omsorgsboligerog legevaktnår disseer
ferdige.
Renterog avdrager beregneti Kommunalbankens
låneportal,og basertpå hvordanKommunalbanken
mener at rentemarkedetvil utvikle segde nesteårene.I renteutgiftene er det kalkulert en økningi
rentenivået.
Rentenivåeti Norgehar vært unormalt lavt over en lengreperiode.Vi ser nå at rentenivåetstiger,og at
det i periodenfram til 2022kan øke med 1,5%.Vi vil da ha renter på mellom 3,5 og 4%på våre lån som
er tatt opp med flytende rente.
Ringerikekommunehar balansertlåneporteføljensin slik at ca 50%av låneneer fastrentelån.Mangeav
disseer tatt opp med svært gunstigefastrenter, som vi værepå dette nivået i 3 til 6 år framover.Vi har
ogsånoen fastrentelånsom er på mer enn 4%som skalfornyes de nesteårene.Restgjeldfastrentelån
var per 30.4.2018888 mill. kroner. Øvrigelån har flytende rente.
Enberegningvåren2018viserat vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskuddi bank eller i Fossefondet,slik at en renteøkningvil gi ossøkte renteinntekter som vil kunne
være med å dekkeopp for økte rentekostnader.Fossefondethaddeper 31.82018markedsverdipå 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavereenn 200 mill. kroner, per 30.4.2018var
beholdningen av likvide midler på 370 mill. kroner.
All gjeld som er tatt opp for å finansieresgebyrfinansierteinvesteringerhar flytende rente. Renteøkning
på disselånenevil finansieresgjennomendringav gebyrenei henholdtil selvkost. Totalt er
renterisikoenfor Ringerikekommunelav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivåvil merkesbest.
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Avsetningerog årsoppgjørsdisposisjoner
Beløpi 1000

Til ubundneavsetninger
Bruk av ubundneavsetninger
Netto avsetninger
Netto avsetningeri tjenesteområdene
Totale avsetninger

Budsjett
2018

2019

0
0
0
-13 966
18 354

40 464
0
40 464
-14 829
25 635

Økonomiplan
2020
2021
43 797
0
43 797
-11 041
32 756

42 371
0
42 371
-9 594
32 777

2022
16 164
0
16 164
8 218
24 382

Det er i budsjettforslagettil 2019satt av 40,5 mill. kroner til disposisjonsfond.Dette er 1,75%av
budsjetterte driftsinntekter, noe som er lavereenn formannskapetsforutsetningfor "resultatet" i
budsjettet. Målet var 2%,noe som utgjør 46,1 mill. kroner.
Rådmannenanserat resultatgradpå 1,75%er bra i ett år hvor vi utbetaler 10 mill. kroner i driftstilskudd
til byggingav kryssved universitetet for å oppfylle vår del av avtalenmed Statsbyggog Buskerud
fylkeskommune.
For årene2020og 2021er resultatgraden på 1,9%og 1,8%.Resterendedel av tilskudd til kryssutbetales
i 2020,og uten dette, ville resultatgradenvært god.
For 2021er resultatgradenfor lav, og sammenmed 2022hvor resultatgradener 0,7%,må det arbeides
med å finne godeløsningerinnenfor driften for å kunnestyrke resultatgraden.

Disponeringav driftsrammen
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringerper tjenesteområdei årsbudsjettet
Beløpi 1000

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

Sumnetto driftsutgifter

Vedtatt Prisjustering
Nye tiltak og
budsjett
og diverse
realendringer
2018
endringer Effektivisering
budsjett
10 307
0
-75
1 556
119 063
4 727
-2 946
4 471
178 249
3 835
-2 666
8 870
293 854
5 827
-8 528
8 620
155 622
3 912
-18 612
6 700
28 905
-328
-2 637
2 216
610 485
7 099
-12 308
16 860
89 342
9 499
-10 415
2 970
6 522
-4 789
8 190
9 439
0
0
0
900

1 492 350

29 782

-49 997

62 602

Årsbudsjett Realendringi
2019
%
11 788
15,1 %
125 315
3,8 %
188 288
5,0 %
299 773
2,9 %
147 622
4,3 %
28 156
7,7 %
622 136
2,8 %
91 396
3,3 %
19 362
144,7%
900

1 534 736

4,2 %

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringerper tjenesteområdei økonomiplanperioden
Beløpi 1000

Vedtatt
Tjenesteområde
budsjett 2018
10 Folkevalgteog revisjon
10 307
20 Administrasjonog fellestjenester
119 063
30 Barnehage
178 249
31 Grunnskole
293 854
32 Spesielletiltak barn og unge
155 622

Prisjustering
Nye tiltak og
og diverse
realendringer
Realendringi
endringer Effektivisering
budsjett Budsjett 2022
%
0
-75
1 556
11 788
15,1 %
3 043
-2 946
4 063
123 223
3,4 %
4 995
-2 666
8 970
189 548
5,0 %
4 941
-8 528
7 900
298 167
2,7 %
3 912
-28 161
6 700
138 073
4,3 %
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Beløpi 1000

33
40
50
70
80
90

Tjenesteområde
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn
Avsetninger,overføringer
Skattog rammetilskudd
Finans

Vedtatt
budsjett 2018
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

Sumnetto driftsutgifter

1 492 350

Prisjustering
Nye tiltak og
og diverse
realendringer
Realendringi
endringer Effektivisering
budsjett Budsjett 2022
%
-892
-2 637
1 500
26 876
5,2 %
399
-12 308
16 160
614 736
2,6 %
-31 917
-10 415
28 103
75 113
31,5 %
-4 789
8 190
9 439
19 362
144,7%
0
0
1 565
1 565
0,0 %
0
-1 189
-1 600
-2 789
0,0 %

-20 308

-60 735

84 356

1 495 662

5,7 %

Økonomiskutvikling i planperioden
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
1,6 %

2015
4,5 %

2016
4,5 %

2017
3,0 %

2018
0,8 %

2019
1,1 %

2020
1,4 %

2021
1,4 %

2022
1,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Formannskapetvedtok at budsjettet for 2019skulleha 2%«resultat». Grafenovenfor viser det mest
vanligenøkkeltalletsom norskekommunervurderesut fra. Rådmannenhar i sitt budsjettforslagtatt
utgangspunkti «resultat», det vil si avsetningtil disposisjonsfond.
Hovedårsakenfor 2019og 2020er tilskudd til byggingav kryssved universitetet i Hønefoss,som er på
10 mill. kroner per år.
Men ogsåuforutsette utgifter som påleggeskommunenav staten eller andre kommuner gjør det
vanskeligå oppnå ønsket«resultat».

Side25 av 111

Handlingsprogram2019-2022
Rådmannenser at den størsterisikoeni budsjettet for perioden2019til 2022er dissekostnadene,
enten de kommer i form av bemanningsnormersom ikke er 100%finansiert,eller kostnadertil
alarmsentraler,nødnett og lignende,eller økte kostnadertil eleveri private skolereller i andre
kommuner.
For 2021og 2022ser rådmannenat det er nødvendigmed ytterligere omstillingerfor å nå målet på 2%.
Enav faktorenesom gjør det krevendeå oppnå ett godt drift sresultater kostnadenetil pensjon,som i
2019er på over 6%,noe som er dobbelt så mye som forventet lønnsvekst.Ved å effektiviseredriften vil
det værenødvendigå tilpassebemanningen.Dette vil sikrestørre forutsigbarheti lønns- og
pensjonskostnade
ne.

Disposisjonsfondi prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
0,0 %

2015
1,5 %

2016
3,6 %

2017
6,5 %

2018
8,1 %

2019
9,6 %

2020
11,3 %

2021
13,1 %

2022
13,8 %

Disposisjonsfondi prosent av brutto driftsinntekter
Disposisjonsfondethar siden2015 hatt en god utvikling,spesieltårene2016og 2017bidro til gode
avsetningertil disposisjonsfondet.
Ogsåi perioden2019til 2022vil disposisjonsfondetøke,og i 2020vil det værepå 10%,som er anbefalt
nivå for å ha en buffer mot uforutsette kostnaderog svikt i inntektene.
Det gir muligheterfra 2021å benytte deler av driftsresultatet til egenfinansieringav investeringer.
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Netto lånegjeldi prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
42,5 %

2015
48,4%

2016
55,5 %

2017
68,6 %

2018
95,1 %

2019
109,6%

2020
121,6%

2021
119,3%

2022
118,9%

Netto gjeld i % av brutto driftsinntekter
Grafenviserat gjeldsgradentil Ringerikekommunei 2018fortsatt er under 100%,men på tilsvarende
nivå som landet forøvrig og Kostragruppe13, som Ringerikekommuneofte sammenlignersegmed.
Gjeldsgradenvil værehøyereenn 100%i 2019og i resten av handlingsprogramperioden,
med høyeste
gjeldsgradi 2020.Med mottatt av tilskudd fra Husbankenfor omsorgsboligerpå Norderhovgår
gjeldsgraden ned.
Gjeldsgradenvil synkeogsåi 2022med det investeringsprogrammetsom liggeri forslagettil
handlingsprogram.
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Kommunenstjenesteområder
Folkevalgteog revisjon
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløpi 1000

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

Sum

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

6 806

7 067

8 248

8 248

8 248

8 248

1 455

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

2 340

2 215

2 515

2 515

2 515

2 515

15
885
11 501

100
119
10 747

100
119
12 228

100
119
12 228

100
119
12 228

100
119
12 228

-340
-818
-1 168
10 334

-420
-20
-440
10 307

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020 2021
2022
10 307 10 307 10 307 10 307
10 307 10 307 10 307 10 307

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Formannskapet- økt møtegodtgjørelse
Varaordførerredusertstilling
Beredskapsordning
for fallvilt - 24 t vakt og utrykning
RevisjonshonorarBKRog kontrollutvalget
HovedutvalgMiljø- og arealforvaltning- frikjøp leder
HovedutvalgOppvekstog kultur - frikjøp leder
HovedutvalgHelseog omsorg- frikjøp leder
Kommunestyret- økt møtegodtgjørelse
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

-75
-75

-75
-75

-75
-75

-75
-75

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

11 788 11 788 11 788 11 788

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav0,7%
Folkevalgtesandel av effektiviseringskravetpå 0,7%er kr 75.000.
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Nye tiltak
Formannskapet- økt møtegodtgjørelse
Formannskapetøker antall møter fra 1 til 2 pr. måned,noe som øker kommunensutgifter til
møtegodtgjøring.
Varaordførerredusert stilling
Varaordførergikk over fra 100 til 50%stilling fra høsten2018.
Beredskapsordningfor fallvilt - 24 t vakt og utrykning
24 t vakt og avtaleom beredskap.Utrykningog avtaleom godtgjørelsefor oppdragog utrykning.
Lovpålagt.Kommunenskalha beredskapved skadet/påkjørtvilt. Godberedskapforebyggerog
redusererdyrelidelser.
RevisjonshonorarBKRog kontrollutvalget
EndretrevisjonshonorarBKRsamt tidligere ikke budsjettert honorar til KUBIS
(Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud).
Kommunestyret- økt møtegodtgjørelse
Det er behovfor å styrke budsjettet for å dekke økningi løpendemøtegodtgjørelse.
HovedutvalgOppvekstog kultur - frikjøp leder
Lederav hovedutvalgfor Oppvekstog kultur frikjøpes1 dag pr. uke. Kommunenskostnaderøkes
tilsvarendedekningav tapt arbeidsfortjeneste.
HovedutvalgHelseog omsorg- frikjøp leder
Lederav hovedutvalgHelseog omsorgfrikjøpes1 dag pr. uke. Kommunenskostnaderøkes
tilsvarendedekningav tapt arbeidsfortjeneste.
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Administrasjonog fellestjenester
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

78 177

89 219

94 610

94 746

95 696

94 426

35 228

41 951

41 551

40 176

39 912

39 912

4 448

2 164

2 815

2 815

2 815

2 815

79
45
117 977

781
2
134 117

781
2
139 759

781
2
138 520

781
2
139 206

781
2
137 936

-5 796
-8 059
-341
-14 195
103 781

-9 457
-5 137
-460
-15 055
119 063

-9 657
-4 327
-460
-14 445
125 315

-9 657
-4 596
-460
-14 714
123 807

-9 657
-4 596
-460
-14 714
124 493

-9 657
-4 596
-460
-14 714
123 223

Om sektor
Strategi- og utviklingsenheten
Strategi- og utviklingsenhetener operativ høsten2018og ledesav assisterenderådmannog
har nytilsatt næringssjef,byplansjefog klima- og miljøsjef.
Planavdelingener flyttet fra Miljø og areal fra 1. januar 2018.

HRog fellestjenester
HR(HumanResources)skalbidra med kompetansefor ansatteog sikreat organisasjonensHR-verktøy
og prosesserbyggeropp under organisasjonensoverordnedemål, mandatog strategi.Sentraleområder
HRskalleggetil rette for er god personalforvaltning,organisasjonsutvikling,
lederutvikling,lederstøtte,
rekruttering, kompetansestyring,medbestemmelsesprosesser
og kvalitet.
I 2018ble ny arbeidsgiverpolitikkvedtatt, dennegir føringerfor arbeid HRskalprioritere i årene
fremover. HRskaltilretteleggeog bidra til at satsningsområdene
blir realisert.Satsningpå kompetanse
og lederutviklinger områdersom er høyt prioritert. Gjennomføringav tiltak for ledere og ansatte i alle
sektorerer primæroppgaver.Gjennomtilsetting av ny kvalitetssjefvil det bli gjennomførttiltak for å
etablere et systematiskkvalitetsarbeidi alle sektorer.Viderevil HRtilretteleggefor tiltak som skalsikre
økt digital forståelseog kompetansei alle sektorer.
Fellestjenesterbestår av servicetorg,politisk sekretariatog dokumentsenter.Det skalvære stor grad av
åpenhetut mot innbyggere,bådegjennomtilgangtil politiske sakersom behandlesog annen
administrativsaksbehandling.
Det skalgjennomføresen anskaffelseav nytt arkiv- og
saksbehandlingssystem.
Dette skalvære på plassi løpet av våren2019.
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Det skalgjennomføreskommunevalghøsten2019,fellestjenesterhar ansvarfor å tilretteleggedette på
en god og forsvarligmåte.

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

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
er kommunensressursinnen intern og eksternkommunikasjon,håndtering
av media,merkevare- og omdømmebygging.Avdelingener organisertfor å ivareta rådgivningog
praktiskbistandmed arbeidsoppgaverknyttet til dette, overfor alle nivåeri hele organisasjonen.
Hovedfokuseti kommendeperiode vil være å videreutvikledialogenmed innbyggernemed vekt på økt
innsyn,større åpenhetog brederemedvirkning.Selvom vi har gjennomførten oppgraderingav våre
digitale kanalerfor kommunikasjon,vil vi fortsette å benytte tradisjonellekanalerfor dialogmed og
informasjonoverfor innbyggereog andre målgrupper.

Kommuneadvokatkontoret
Advokatkontoreter kommunensprosessfullmektigi sakerfor fylkesnemndog domstolene.Kontoret er
kommunensrådgiveri sakersom reiser juridiskeproblemstillinger.
Kontoret dekkerkommunensjuridiskebehovinnen sentralefagområder.
Et sterkt juridisk fagmiljøbidrar til god internkontroll. Kontoret skalgjennomsitt arbeid bistå tjenestene
slik at riktige juridiskevurderingerblir foretatt, slik at det bidrar til at kommunener profesjonell.

IT-enheten
IT-enhetenskalsørgefor sikkerdrift av kommunensIT-systemer,og væreen god støttespilleri arbeidet
med å digitalisereprosesserog leverenye tjenester hvor IT er en del av leveransen.
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Utfordringer og viktige tiltak

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

Viktige tiltak
Ringerikekommunesatserspesieltpå digitalisering,kompetanseutviklingog samhandling.
Videreutviklingav kommunensnye nettsider og ny kommunikasjonsløsning
internt skalsikregod digital
samhandling,både mellom ansatteog mot innbyggerneog øvrige målgrupper.
Generelldigitaliseringav arbeidsprosesser
innen det administrativevil prioriteres.

Kostra-analyse- Adm, styring og fellesutgifter
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Brutto driftsutgifter til
administrasjonog styringi kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
100 Politiskstyring , i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
110, Kontroll og revisjon,i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
120 Administrasjon,i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
121, Forvaltningsutgifteri
eiendomsforvaltningen,i kr. pr.
i(B) *) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
130 Administrasjonslokaler,
i kr.
pr. innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
180 Diversefellesutgifter,i kr. pr.
innb(B)*) **)

4 785

4 715

4 638 5 138

5 525

4 655

5 054

4 655

305

332

308

574

589

237

419

325

83

79

84

75

202

119

127

96

3 832

3 727

3 408 3 883

3 990

3 819

3 816

3 507

144

146

462

127

562

309

275

304

423

431

376

480

182

171

416

424

4

12

215

251

61

18

173

152

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
119 063 119 063 119 063 119 063

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
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2019

Beløpi 1000

SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

3 577
1 150
4 727

Konsekvensjustertramme

Økonomiplan
2020
2021
3 577
-214
3 363

3 577
736
4 313

2022
3 577
-534
3 043

123 790 122 426 123 376 122 106

Innsparingstiltak
Ytterligereeffektivisering1,5%
Effektiviseringstiltak0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Helårseffektlønn strategiavdelingen
Reduserteutgifter til forsikringer
Trainee-ordning
Microsoft lisenskostnader- 3 års prisstigningog nye funksjoneri ny avtale
Styrkingav intern digital kompetanseog klar språk
HMS-arbeid - styrkingav vernetjenestenskompetanseog tiltak til
røykeavvenning
Økt satsningpå lærlinger
Styrkingav ressursog kapasitettil det politiske arbeidet
Helårseffektlønn ny informasjonssikkerhetssjef
Kjøptjenester - personvernombud
Økte KSkontingenter
Økte utgifter til skjenke- og salgskontroller
Økt frikjøp av hovedverneombud
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

-2 000
-946
-2 946

-2 000
-946
-2 946

-2 000
-946
-2 946

-2 000
-946
-2 946

2 676
-2 500
983
500
500

2 676
-2 500
264
500
500

2 676
-2 500
0
500
500

2 676
-2 500
0
500
500

400

400

400

400

390
320
320
300
195
166
111
110
4 471
1 525

965
320
320
300
195
166
111
110
4 327
1 381

965
320
320
300
195
166
111
110
4 063
1 117

965
320
320
300
195
166
111
110
4 063
1 117

125 315 123 807 124 493 123 223

Tekniskejusteringer
Reduserteinntekter til lærlingeordningen
Refusjonsinntekterfor lærlingervil ikke være på sammenivå i 2019 som i 2018.
Det var innvilget ekstratilskudd fra KSpå bakgrunnav søknadi 2014og 2015 på bakgrunnav ekstra
lærlinger.Ekstraordinærttilskudd er gitt til navngittelærlingerog utbetalesnår disselærlingenehar
bestått sin fagprøve.Midlene skalmest sannsynliginnhentespr august/september2018og er en inntekt
i 2018som ikke kan videreføresi HP2019-2022.
KS74/18 Rammekorreksjonlønnsmidler
Korreksjonsom følge av budsjettkorreksjonetter 1. tertial 2018.Flytting av lønnsmidlerfra Samfunntil
Adm. 0 effekt for kommunen.
Ny tilsynsavgift og nye tilsynsutgifter - utsalgsstedertobakk
Økte utgifter som følge av ny statlig ordning for tilsyn av utsalgsstederfor tobakk.Ordningeninnebærer
ogsånye inntekter i form av tilsynsavgiftfra utsalgsstedene.

Vedtak forrige periode

Side33 av 111

Handlingsprogram2019-2022
Valg
2021er valgårog det budsjetteresmed utgifter til dette på sammenivå som 2017og 2019.
Avslutningav trainee-kandidater som har fullført sitt løp
Eksisterende trainee-ordningblir avsluttet og erstattet av ny trainee-ordning.
Barne- og ungdomsarbeiderlærling
Videreføringav tidligere års tiltak.

Innsparingstiltak
Ytterligere effektivisering 1,5%
Kommunensadministrasjonskali 2019 gjøre tiltak for å effektiviserestøtten til de øvrigesektorerog
innbyggeresom gir innsparingeri budsjettet på 2 mill. kroner gjennomå se gjøre arbeidsprosessene
så
effektive og hensiktsmessige
som mulig.
Effektiviseringstiltak0,7%
Administrasjonensin andel av effektiviseringskravpå 0,7%.

Nye tiltak
Reduserteutgifter til forsikringer
Ny avtale på kommunensforsikringerfremforhandlet fra april 2018 gir reduserteutgifter, med
helårsvirkningfor 2019
Trainee-ordning
Etter avtale med Ringerikenæringsforeninghar kommunentatt inn to nye trainee fra høsten2018.
Dissearbeiderinnen miljø- og arealenheten.
Styrkingav intern digital kompetanseog klar språk
I tråd med vedtatt digitaliseringsstrategiskalden digitale kompetanseblant alle ansattestyrkes.I til legg
er det behovfor å styrke kompetansepå klart språki forvaltningen.Det er gitt tilskudd fra KSt il dette
arbeidet på kr 200.000.Det vil værebehov for interne midler i tillegg.
HMS-arbeid - styrking av vernetjenestenskompetanseog tiltak til røykeavvenning
I tråd med føringer fra AMU (arbeidsmiljøutvalget)skaldet være økt kompetanseinnen HMSarbeid
både for ledere og verneombud.Det skalgjennomføreslovpålagtearbeidsmiljøkurs,
verneombudsamlingerm.m. Det er videre behovfor midler til gjennomføring av tiltak i forbindelsemed
innføringav røykfri arbeidsplass(røykesluttkursmm).
Økt satsningpå lærlinger
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Ringerikekommuneønskerå øke ambisjonenom å ta inn flere lærlinger.Det foreslåsat det tas inn 6
nye lærlingerfra høsten2019.Fortrinnsviser det ønskeom å ta inn 3 nye lærlingerinnen barne- og
ungdomsarbeiderfagetog 3 nye lærlingerinnen helsefag.
Styrkingav ressursog kapasitet til det politiske arbeidet
Omfangav politiske sakerer økende,og det gjennomføresmangepolitiske møter og utvalg.Det er
politisk sekretariatsom i dag har ansvarfor den administrativetilretteleggingav sakerog gjennomføring
av politiskemøter. Det foreslåså styrke kapasiteten til det politiske arbeidet med 50 % stilling.
Helårseffektlønn ny informasjonssikkerhetssjef
Informasjonssikkerhetssjef
vil bli tilsatt høsten2018.I budsjettet for 2018er det lønnsmidlertil 2/3 av
året. Helårseffektav budsjett 2018leggesinn i 2019.
Kjøp tjenester - personvernombud
I løpet av 2018 har vi gjennomførtprosjekt GDPRi Ringerikekommune.Vi har kartlagt våre persondata
og laget handlingsplanfor de områdenedet er nødvendigå bli bedre ut fra en GAP-analyse.Ringerike
kommunehaddefør GDPRtrådde i kraft, ett frivillig personvernombud.Vi ønskerå kjøpte tjenesten
"personvernombud"i ett til to år for å se omfangetav arbeidet en slik rolle vil ha, se på muligheterfor
samarbeidmed nærliggendekommunerog se om vi kan kombineredenne rollen med andre roller i
kommunen.
Økte KSkontingenter
Utgifter til KS-kontingentsamt kontingent til FOUog OU øker i 2019.
Økte utgifter til skjenke- og salgskontroller
Økte utgifter pr. skjenkekontrollog salgskontrollsom følge av prisøkningeri nytt anbud.
Økt frikjøp av hovedverneombud
Ringerikekommunehar hatt et hovedverneombudi frikjøp på tilsvarende100 % stilling. I 2018ble det
besluttet å frikjøpe ytterligere et hovedverneombudeti 20%stilling.
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte
Med bakgrunn i hovedavtalenog ordningerfor frikjøp av hovedtillitsvalgte,er frikjøp for
Fellesorganisasjonen
(FO)økt fra 15 % til 20 % og for Norsksykepleieforbund(NSF)økt fra 40 % til 50 %
fra september2018,helårseffekter beregnetfor 2019.

Investeringsbudsjett
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Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Administrasjonog fellestjenester
IKT- Investeringer
Oppgraderingav Rådhuset
SumAdministrasjonog
fellestjenester

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2019
2019

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

6 800
5 000
11 800

3 000
5 000
8 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3 000
5 000
8 000

11 800

8 000

0

0

0

8 000

IKT- Investeringer
IKT-investeringerbenyttestil kommunensdatasenterog serverrom,IKT-sikkerhet,investeringi og
utvikling av IT-prosjektersom kommer hele kommunentil gode,bådeinternt og ut mot kommunens
innbyggere.
Oppgraderingav Rådhuset
Tiltaket er i hovedsakoppgraderingav toalettrom og bøttekott på RingerikeRådhusslik at rommenefår
et nødvendig«løft» som gir et mer hygieniskog tidsmessiginntrykk.
Brannalarmsystemeter utdatert og endringav rom og utskifting av sensorervil medføreat hele
brannalarmanleggetmå oppgraderestil et nytt system.
I 2018er det planlagtå utarbeidehandlingsplanfor rådhuset.Det er forskuttert midler til å gjøre tiltak
fra handlingsplan.
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Barnehage
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

97 008

93 736

95 105

95 105

95 105

95 105

7 261

3 272

3 272

3 272

3 272

3 272

116 601

109 183

115 533

115 533

115 533

115 533

648
221 958

3 300
209 492

6 720
220 631

7 880
221 791

7 880
221 791

7 880
221 791

-21 199
-9 786
-1 973
-225
-33 183
188 776

-21 825
-8 537
-850
-30
-31 242
178 249

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
188 288

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
189 448

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
189 448

-22 825
-8 537
-850
-30
-32 242
189 548

Om sektor
Ringerikehar 11 kommunaleog 19 private barnehager.Barnehageneskalgi barn muligheterfor lek,
livsutfoldelseog meningsfylteopplevelserog aktiviteter, samtidigsom det jobbespedagogisk,
helsefremmendeog forebyggende.
Ringerikekommunehar som mål å være en attraktiv bokommunespesieltfor familier i etableringsfasen.
For småbarnsfamilierer det avgjørendeat barnehagetilbudeti Ringerikeholder god kvalitet, og at de får
barnehageplass
når de trenger det – helst i nærhetenav der de bor. Det jobbessærskiltfor å få barn av
flyktningfamiliertil å benytte segav barnehagetilbudet,dette som et forebyggendetiltak i forhold til
integreringog språk.
Riktig kapasiteti forhold til befolkningsvekstog bosettingsmønstresamt kostnadseffektivdrift er ønsket
utviklingsretning.

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

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Kapasitet
Kommunestyrethar hatt en barnehagebehovsanalyse
til orientering.Analysenpeker på behovfrem i tid.
Kommunenleggeropp til at utbyggingav nye barnehagerskalfordeleshensiktsmessig
mellom
kommunenselvog private aktører.
Prognosenviserat det vil være en moderat økningav antall barn i førskolealderfra år 2022.I denne
handlingsplanperiodenviserprognoseneat det vil være en svaknedgangav antall barn i
førskolealder.Det vil da væreunder 1500førskolebarni alderen1-5 år. Prognosenforventer en stabil
utvikling for antall førskolebarnde neste 6-7 årene,til tross for at det er høy boligbyggingi kommunen.
Dette skyldeshovedsakeligen økendealdrende befolkningi kommunen.
Påmellomlangsikt vil økt tilflytting og økt boligutbygging,drevet fram av baneog vei, gi forventninger
om veksti antall førskolebarni kommunen.Prognosenviserat antall førskolebarni Ringerikekommune
passerer1800barn rundt 2028.
Ringerikekommunehar i dag tilbud til alle med lovmessigrett til plass,og har i tillegg gitt tilbud til flere
barn som fyller ett år i løpet av året. Målet er å tilby barnehageplass
på 1-årsdagen.Kirkeskolensom et
alternativ til nestebarnehage,er tatt ut av fjorårets handlingsprogram.Dette på bakgrunnoppdatert
prognose.For å planleggebarnehagestrategifrem til 2033 vil Rådmannenta initiativ til et
trepartssamarbeidi løpet av 2019.
Barnehagekapasiteten
som helhet må økespå sikt. De overordnedegrep for barnehagevirksomheten
er
etableringav større barnehagermed god utnyttelse av arealog lederressurs,et likeverdigog helhetlig
barnehagetilbud,tidlig innsatsog mestringsperspektiv,samt samhandlingog samarbeid.

Viktige tiltak
Kompetanse
Vi har organisertkompetansetiltakenei formell kompetanse,basiskompetanse,
fagdagerog lærende
nettverk.
For å oppnå tilfredsstillendeandel av fagarbeiderei de kommunalebarnehagenehar Ringerike
kommunei samarbeidmed OPUSRingerikegitt tilbud om fagarbeiderutdanningtil assistenter.Jf. mål i
handlingsplanperiodenskalvi oppnå tilfredsstillendeformell kompetansefra 25%i 2015til 30%i 2020.
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Det er kontinuerligkompetansekartlegging
i alle kommunalebarnehager.Kartleggingensammenmed
nasjonaleog politiske føringer,er utgangspunktetfor valgte og prioriterte tiltak.
Alle de kommunalebarnehagenei Ringerikekommuneskaldelta i kompetanseløftet«Væresammen»
som ble startet høsten2017.Hovedmålsettingenfor deltakelsei kompetanseløftet er å heve
kompetansentil alle de ansattei barnehagene,slik at kvaliteten i det dagligearbeidet med barna
styrkes.Kompetanseløftetomfavnermangeviktige mål i Folkehelsemeldingen,
Fraord til handling
(2015-2020)og forskrift til ny rammeplanog barnehagelov.Fokusområdervil væreimplementeringav
den varmeog grensesettendevoksne(autoritative),forebyggenegativatferd og fokus på danningog
tidlig innsats.De private barnehagenei Ringerikekommuneer invitert til å delta i dette
kompetanseløftet.

Digitalisering
I Ringerikekommuneshandlingsprogram2018-2021har et av målenevært å videreutvikleog fremme
læringi barnehagerog skolerved brukt av digitale verktøyinnen alle fagområdene.For å sikre at barn
og ansattei de kommunalebarnehagene har tilstrekkeligdigitale ferdigheterer det i samarbeidmed
skoleutarbeidet «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».
Temaplanenomfatter mål og tiltak ovenfor barn, ansatte,enhetsledereinnen barnehage,skoleog
rådmann/skoleeier.Temaplanen følgesopp gjennomkommunensrapporteringssystemer,lederdialoger
og lederavtaler.«Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag»tar utgangspunkti målenei
Rammeplanenfor barnehagensinnhold og oppgaver.Den byggerogsåpå IKTplan.nosom er utarbeidet
av Senterfor IKTi utdanningen.
For å nå måleneer det nødvendingmed hevingav ansattesdigitale kompetanseog en forpliktende plan
med mål for læringen,tiltak og krav til oppfølgingog ledelse.

Kostra-analyse- Barnehage
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoreni prosent av
kommunenstotale netto
driftsutgifter(B)

13,4 %

13,3 %

13,3 % 12,9 %

13,1 %

14,3 %

14,4 %

15,4 %

86,7 %

84,8 %

80,6 % 84,8 %

74,2 %

78,2 %

83,0 %

83,6 %

43,9 %

44,6 %

49,7 % 44,0 %

69,7 %

55,0 %

49,4 %

40,2 %

17,1 %

18,1 %

10,5 % 16,5 %

15,3 %

14,0 %

15,6 %

17,3 %

77,0 %

72,1 %

69,2 % 82,3 %

80,7 %

75,0 %

81,4 %

83,0 %

Dekningsgrad
Andelbarn 1-2 år med
barnehageplass
i forhold til
innbyggere1-2 år(B)
Andelbarn i kommunale
barnehageri forhold til alle barn
i barnehage(B)
Andelminoritetsspråkligebarn i
barnehagei forhold til alle barn
med barnehageplass(B)
Andelminoritetsspråkligebarn i
barnehagei forhold til
innvandrerbarn1-5 år(B)
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Høy barnehagedekning
Ringerikekommunehar en høy andel barnehagedekningsett opp mot andre sammenligningskommuner
og landsgjennomsnittet(uten Oslo).Enhøy dekningsgradvil ogsågi en dyrere drift.
Det justerte utgiftsbehovetfor barnehagesektorenviser at netto driftsutgifter per innbyggerer 8.501kr
i Ringerikekommune,som er en økningfra 2016 hvor netto driftsutgifter per innbyggervar 8.244kr.
Overføringertil private barnehager
Det var store overføringertil de private barnehagene,hvor det i snitt ble overført 48 kr pr korrigerte
oppholdstimeri 2017.Dette er 2 kr mer enn gjennomsnitteti Kostragruppe13. Forskjellenmellom
Ringerikekommuneog Kostragruppe13 utgjør en kostnadpå om lag 5 millioner kroner.
44,6 % barn går i kommunalebarnehager
55,4 % barn går i private barnehager
Dyre førskolelokaler
Ringerikehar dyrere lokaler enn sammenligningskommuner,
som blant annet skyldeshøyereantall
kvadratmeterper barnehageplass,
og at prisenper kvadratmeterer høyere.
Utgiften per kvadratmeteri Ringerikeer 235 kr dyrere enn Kostragruppe13.
Rimeligestyrkingstiltak
Ringerikehar rimeligeretiltak enn sammenligningskommunene.
Ringerikehar en besparelsepå om lag 2,6 millioner kroner sammenlignetmed gjennomsnitteti
kommunegruppe13, til styrkingstiltaki barnehage.20,6 % av barn i barnehagei Ringerikefikk ekstra
ressurseri 2017.Det er 1,4 prosent mer enn gjennomsnitteti kommunegruppen.
Hvert tiltak koster gjennomsnittlig 44 000 kr, som er 6 000 kr mindre enn gjennomsnitteti
kommunegruppen,og 33 000 kroner mindre enn Ringsakerkommune.Det var 288 barn som fikk styrket
tiltak i Ringerikei 2017.Det vil si at Ringerikehaddeen besparelsepå 1,8 millioner kroner sammenlignet
med gjennomsnitteti Kostragruppe13.

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Bruker-medvirkning God
Brukerundersøkelse
brukermedvirkning
Formellkompetanse Oppnå
Andelfagarbeidere
tilfredsstillende
andel
fagarbeidere.
Minoritetsspråklige Økeandelen
Andel
68,3 %
barn i barnehage
minoritetsspråkligeminoritetsspråklige
barn i barnehagen barn i barnehagei
forhold til
innvandrerbarn1-5 år
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Mål
2019

Mål
2020
5

Mål
2021

Mål
2022
5

27,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

77,0 %

80,0 %

80,0 %

83,0 %
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Mål
Overordnet mål
Dekningsgrad
barnehageplasser

Siste
Mål
Indikator/målemetode måling
Tilstrekkelig
Andelbarn 1-2 år med 82,9 %
barnehageplasserbarnehageplass
i
etter brukernes forhold til innbyggere
behov
1-2 år
Andelbarn 3-5 år med 96,0 %
barnehageplass
i
forhold til innbyggere
3-5 år

Mål
2019
88,0 %

Mål
2020
88,5 %

Mål
2021
90,0 %

Mål
2022
90,0 %

98,0 %

98,0 %

98,0 %

98,0 %

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

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
178 249 178 249 178 249 178 249

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
Konsekvensjustertbudsjett

3 835
3 835

Konsekvensjustertramme

4 995
4 995

4 995
4 995

4 995
4 995

182 084 183 244 183 244 183 244

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
Økt foreldrebetaling- makspris
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Tilskuddtil private barnehager,økningi kommunalsats
Pedagognormi kommunalebarnehager
Redusertforeldrebetaling
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

6 350
2 420
100
8 870
6 204

6 350
2 420
100
8 870
6 204

6 350
2 420
100
8 870
6 204

6 350
2 420
200
8 970
6 304

188 288 189 448 189 448 189 548

Tekniskejusteringer
Ny bemanningsnormi kommunalebarnehager
Regjeringeninnfører ny bemanningsnormi barnehagenefra høsten2018,med en overgangsordningi
ett år fram til 1. august2019.
Stortingethar bedt regjeringenom å leggefram en finansieringsplanfor bemanningsnormensom skal
dekkemerkostnadeneden medfører, bådefor offentlige og private barnehager.Dette vil først være
klart når statsbudsjettetfor 2019 leggesfram. Det er fremdelesuklart hvordan,eller om det vil være en
statlig finansieringav normen. Det er derfor ikke tatt høydefor eventuelleøremerkedetilskudd til
normen i beregningenfor den økonomiskekonsekvensenfor Ringerikekommune.
I de kommunalebarnehagenei Ringerikevil det værebehovfor å tilsette 4,2 årsverktotalt, fra 1. august
2019.
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Innsparingstiltak
Økt foreldrebetaling - makspris
Det er beregneten økningenav foreldrebetalingssatsen
for 2019 på ca 6,5 %.Den prosentviseøkningen
begrunnesmed fjorårets økningpå 6,6 %.Det er dermed tatt utgangspunkti at økningenvil stige med
tilsvarendenivå i 2019.
Hvisdette er tilfelle, vil satsenøke fra 2 910 kr til 3 100 kr pr måned.
Totalt vil dette gi en økt inntekt på 1,2 millioner kroner for kommunen.

Nye tiltak
Tilskuddtil private barnehager,økning i kommunal sats
Det er behovfor å øke budsjettet med 3,7 mill kroner som følge av foreløpigberegnettilskuddssatser
for 2019.Driftstilskuddssatsenøker som følgeav høyerekostnaderpr. plassi de kommunale
barnehagenei 2017(somdannergrunnlagetfor beregningav tilskuddssats2019).I tillegg til
driftstilskuddet,gir kommunent ilskuddtil dekningav kapitalutgifter og til pedagogtettheti hht. statlige
satser.Satsenefor 2019er ennåikke klare og det er her gjort et deflator-justert anslag.
Videremå budsjettet økesmed 2,6 mill kroner som følgeav for lavt budsjett i 2018,en ramme som er
videreført i 2019.
Samletbehovfor styrkninger 6,3 mill kroner, med forbehold om nye føringer i statsbudsjettet.
Pedagognormi kommunalebarnehager
I januar 2018ble det vedtatt at kravenetil pedagogiskbemanningi barnehageneblir skjerpet.
Normentrer i kraft fra 1. august2018.
Regjeringenhar bevilget424 millioner kroner for å finansierenormen i 2018.Av disseer andelentil
Ringerike2 millioner kroner. Bevilgningenskalfordelespå både de kommunaleog de private
barnehagene.For de kommunalebarnehagenei Ringerikevil dette utgjøre om lag 800 000 kr.
I de kommunalebarnehagenetrengsdet 5 årsverkfor å oppnå normen.Påbakgrunnav den statlige
bevilgningenog de økte kostnadene,vil det være behovfor 2,420mill. kroner til de kommunale
barnehagenei 2019.
Redusertforeldrebetaling
Husholdningermed en samletinntekt lavereenn kr. 533 500 kan søkeom redusertforeldrebetalingi
barnehage.Ingenhusholdningerskalbetale mer enn 6 prosent av sin inntekten for en barnehageplass.
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Investeringsbudsjett
Investeringersom ikke er innarbeidet i handlingsprogrammet
Innkjøp av dampovnertil alle kommunalebarnehager- prosjekt "varm mat"
Måltidene i barnehagener en vesentligdel av barnehagehverdagen
og utgjør en betydeligdel av barns
totale kosthold.I Brukerundersøkelsen
i de kommunalebarnehageneviserresultateneat de foresatte
ønskeret bedre tilrettelagt kostholdfor sinebarn. Rådmannleggerfram en politisk saki septembersom
viser hvordankvaliteten på mattilbudet kan forbedres.Kostnadenpå tiltaket er beskreveti den politiske
saken.Tiltaket er en kvalitetsforbedring,og Rådmannenvurderer den økonomiskesituasjonenslik at det
ikke er mulig til å leggeinn slikeforbedringersom en investeringi handlingsprogrammet.
Prosjekt "OppgraderingHønefossbarnehage"
Hønefossbarnehageer den størstekommunalebarnehagenmed plasstil 120 barn. Politisksakom
oppgraderingav Hønefossbarnehageleggesfram i september.Tiltaket vil væreen kvalitetsforbedringi
forhold til tidens behov som imøtekommerfunksjonalitetmed tanke på strukturendringerog
ivaretakelseav bygget,imøtekommeflerbruks- og særskiltebehovsamt arbeidsmiljøtiltak. Kostnadene
for hele og deler av tiltaket er beskreveti den politiske saken.Endel av sakener nødvendigetiltak etter
avvik,den størstedelen av tiltaket er kun en kvalitetsforbedring.Rådmannenvurderer den økonomiske
situasjonenslik at det ikke er mulig til å leggeinn slikeforbedringersom en investeringi
handlingsprogrammet.

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Barnehage
IKT- barnehage
Oppgraderingbarnehager
SumBarnehage

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2020
LØPENDE

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

3 100

600
1 000
1 600

500
1 000
1 500

0
0
0

0
0
0

1 100
2 000
3 100

3 100

1 600

1 500

0

0

3 100

3 100

IKT- barnehage
Det foreslåsavsatt1,1 millioner kroner i total i 2019og 2020for å sikreat barn og ansattei de
kommunalebarnehagenehar utstyr til å bedre sine digitale ferdigheter.
Oppgraderingbarnehager
Det avsettes1 million kroner i 2019.Midlene skali hovedsakbenyttestil akutte bygningsmessige
tiltak
innen brann og HMS.Disponiblemidler utover dette vil fordelespå generelletiltak for oppgraderingav
bygningsmassen.
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Grunnskole
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

329 478

317 405

313 734

313 734

313 734

313 734

32 020

30 038

32 928

31 765

31 322

31 322

15 928

13 061

17 561

17 561

17 561

17 561

381
381 662

696
361 200

696
364 919

696
363 756

696
363 313

696
363 313

-22 677
-35 122
-25 197
-84 493
297 169

-21 819
-27 683
-17 844
-67 346
293 854

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
299 773

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 610

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 167

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 167

Om sektor
Skolenegir opplæringstilbudtil 3 260 barn og ungeog driftes og utviklesetter nasjonaleføringerog
kommunaltvedtatte planer.

Lovhjemler
Innholdet i grunnskolener hjemlet i lov, forskrift og læreplaner.Lovom grunnskolenog den
vidaregåandeopplæringa(opplæringsloven)gir barn og ungeplikt og rett til grunnskoleopplæring.
Formåletfor skolener blant annet å utvikle «i samarbeidog forståing med heimen,opne dører mot
verdaog framtida, og gi elevanehistoriskog kulturell innsikt og forankring.»
Læringssenterets
virksomheter i tillegg til opplæringslovenogsåhjemlet i Lovom voksenopplæring
(voksenopplæringsloven)
og Lovom introduksjonsordningog norskopplæringfor nyankomne
innvandrere(introduksjonsloven).

Grunnskole
Handlingsplanenfor grunnskolen2017-2021,«Sammenskapervi Ringeriksskolen»,
har konkrete
utviklingsmålsom beskriverønsketpraksis.Det forventesat Ringeriksskole
n har fokus på elevenes
læringog læringsmiljø.Samhandlingmed de foresatte og lokalsamfunnetunderstrekes.
Når det gjelder konkreteresultater,skalresultatenei Ringeriksskolen
gjenspeileat man er på nasjonalt
nivå eller bedre. Dette gjenspeilesi måleindikatoreneog i sektorenstiltak og innsatsområder.

Skolefritidsordningen(SFO)
Skolefritidsordningen(SFO)er et frivillig tilbud som leggertil rett for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkti alder og interesserhos barna.SFOer åpent alle skoledagene.Skolenesamarbeiderom
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tilbud i skolensferier og fra 2019 leggesferietilbudet fast til Benterudskole. Handlingsplanfor SFOer
utarbeidet i 2018.Planengjelder for perioden2018-2022.

Læringssenteretfor voksne
Læringssenterethar ansvarfor opplæringav voksnefra Ringerike,Hole og Jevnakerkommune.Skolen
tilbyr opplæringpå grunnskolensområdeog i norskog samfunnsskapfor innvandrere.Læringssenteret
har og ansvaretfor bosettingog oppfølgingav flyktninger i Ringerikei flyktningenesto -årige
introduksjonsprogram.
Den store variasjoneni antall flyktninger gir utfordringer for Læringssenteretog de andre tjenestene
som arbeidermed flyktninger.Målet er å få til en god oppstart og integreringslik at flest mulig
nyankomnegår videre i utdanningog jobb etter to år. Skolenfortsetter med arbeidsnorsk,med større
praktiskeinnslag,som et alternativ for deltakernemed liten skolegangfra før.

Utfordringer og viktige tiltak

I dokumentene«Sammenskapervi Ringeriksskolen»
er det utarbeidet utviklingsmålfor grunnskoleni
Ringerike2017– 2021.Dissevil tydeliggjøresi handlingsplanerog rapporter, og det er satt opp noen
målindikatorerfor læring og læringsmiljø.
Det fagligefokuseti 2019 er god læringog godt læringsmiljø,kvalitet og kompetanseutviklingi
grunnskoleog SFO.Handlingsplanerfor grunnskolenog SFOsamt ny sektorplanfor IKTvil, sammenmed
ny overordnet del av Læreplanfor grunnutdanningen,dannebasisog gi retning for det fagligearbeidet
de nesteårene.

Viktige tiltak
Et hovedgrepi skolesektorener investeringeri skolebygg.Nye Benterudskoleåpner 01.01.2019.Nye
Ullerål skolehaddebyggestarti august2018og ferdigstilles01.08.2020.Nesskoleog Hov ungdomsskole
skalfornyesi handlingsprogramperioden.
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Samarbeidpå tvers av sektorene
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og ungesutvikling. Skolenehar derfor tett samhandling
med barnehagene,de videregåendeskoleneog sektor for barn og unge.Det er særligfokus på
systematiskforebyggendearbeid.
For konkretetiltak visestil sektor for spesielletiltak barn og unge,som i handlingsprogramperioden
vil
fokuserepå barnefattigdom,tverrfagligemiljøteam,forebyggingog tidlig innsats,spesialundervisning
og
tiltak mot vold og seksuelleovergrep.
Bådebarnehage- og skolesektorenvil i planperiodensatsepå å gi assistentermulighet til å ta fagbrev
som barne- og ungdomsarbeidere.

Ledelseog kompetanseutvikling
Ledernedeltar i kommunallederutviklingog i regionaltledernettverkmed fokus på sentraleelementeri
skoleledelseog skoleutvikling.Nyansatteledere har gjennomført,eller oppfordrestil å gjennomføre,
«rektorskolen».Fokusi 2019vil være å lede utviklingsarbeidinnen satsningsområdene,
forberede
læreplanreformen"Fagfornyelsen"og praktisere«vandringsledelse»,
ledere som er tett på og følger opp
sine medarbeidere.
Den skolebasertekompetanseutviklinginnebærerat skolen,med ledelsenog alle ansatte,deltar i en
utviklingsprosesspå egenarbeidsplass.Det skaljobbesmed satsingsområdeneover tid, og gjennom
refleksjonerfaringav ny praksisover tid utviklesundervisningen.Fokusområdenei 2019 er Språkløyper
og IKT.
Innen kompetanseutviklingfortsetter videreutdanningav lærere.23 lærere tar skoleåret2018 2019 kompetansegivende
videreutdanningetter en nasjonalstrategi.Ordningenbidrar til økt
kompetanseog kvalitet. Dette videreføresi 2019.Regionenhar avtalemed Universiteteti Sør-Øst Norge
(USN)om årligelokalevidereutdanningsstudierog støtte til det skolebaserte
kompetanseutviklingsarbeidet.
Høsten2018startet 33 lærere fra regionenvidereutdanningi norsk
ved USN.Dette er et toårig løp som gir 30 studiepoeng.14 deltakereer fra Ringerikekommune.

Godt læringsmiljø
Arbeidet for et godt læringsmiljøfor elevenefortsetter. Trivselsplanfor Ringeriksskolen
ble revidert i
2018 i tråd med endringenei lovverket.Det forebyggendeopplegget«Mitt Valg»benyttespå
barnetrinnet ved alle skoleri kommunen.
Videreutviklingskjer ved kursing,kompetanseutvikling bådei egenregi og i samarbeidmed bl.a.
Fylkesmannenog Mobbeombudet.

Grunnleggendeferdigheter - Språkløyper
Grunnleggendeferdigheterstår i fokus for satsingeni Ringerikskolende nesteårene.Dette gjelder lesing
og skriving,og arbeid med digitale ferdigheter. Alle skolenearbeidermed Språkløyperutarbeidet av
Lesesenteret.
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Digitalisering
For å sikre at eleverog ansattei Ringerikskolenhar tilstrekkeligdigitale ferdigheter,er det utarbeidet
en «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».Temaplanenomfatter digital kompetanseheving
i skolen,oppgraderingav infrastruktur og antall digitale enheter samt. valgav teknologiskplattform.
Den viserhvilke resultatersom skaloppnåsog forplikter skoleeier,enhetsledereog
ansatte.Oppfølgingenskjer gjennomkommunensrapporteringssystemer,lederdialogerog lederavtaler.
Arbeidet med kompetanseutviklingfortsetter i 2019og følger opplæringspakkene
i IKT-plan.no,som er
utarbeidet av Senterfor IKTi utdanningen.I løpet av 2019vil alle eleveri Ringeriksskolen
ha en egen
digital enhet, en Chromebook.

Kostra-analyse- Grunnskole
Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum
Landet Kostragruppe
2016
2017
uten Oslo
13
Prioritet
Netto driftsutgifter til
grunnskole(202),per
innbygger6-15 år *) **)
Netto driftsutgifter til
skolelokaler(222),per
innbygger6-15 år *) **)
Netto driftsutgifter til
skoleskyss(223),per
innbygger6-15 år *) **)

77 651,0

77 592,3

92 173,5 87 564,1 91 072,3 90 512,7

85 547,8

81 889,4

15 020,9

13 807,7

17 551,9 17 381,6 14 283,7 18 677,6

17 683,9

16 361,3

2 874,7

2 848,8

2 256,2

1 588,3

14,3

14,5

13,2

14,3

3 897,1 1 863,8

2 765,2 3 232,0

Kvalitet
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse,1.10.årstrinn

11,7

12,6

12,4

13,3

Ringerikekommunesnetto driftsutgifter til grunnskoletotalt, har gått ned de siste3 årene.
I 2017er utgiftene betydeliglaverei Ringerikeenn i Kostragruppe13 og landet utenom Oslo.

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Bruker-medvirkning Elevundersøkelsen
- Elevunders.10. trinn 2,6
trivsel, mestring,
Andeleleversom har
mobbing,
opplevdmobbing2-3
elevdemokratiog
gangeri månedeneller
medvirkningsamt oftere (prosent)
støtte hjemmefra.
Elevunders.10. trinn 3,3
Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.10. trinn 4,0
Mestring
Elevunders.10. trinn 4,0
Støtte hjemmefra
Elevunders.10. trinn 4,2
Trivsel
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Mål
2019
4,5

Mål
2020
4,0

Mål
2021
3,8

Mål
2022
3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5
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Siste
Indikator/målemetode måling
Elevunders.7. trinn 3,1
Andeleleversom har
opplevdmobbing2-3
gangeri månedeneller
oftere (prosent)
Elevunders.7. trinn 4,0
Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.7. trinn 4,1
Mestring
Elevunders.7. trinn 4,4
Støtte hjemmefra
Elevunders.7. trinn 4,5
Trivsel
Tilstrekkeligkvalitet Grunnskolepoeng- Grunnskolepoeng
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Nasjonaleprøver: Nasjonaleprøver 5.
48,0
målet er at
trinn: Lesing
Ringerikselevene
skalliggeover
landsgjennomsnittet
med henholdtil
mestringsnivåi
lesing,regningog
engelsk.
Nasjonaleprøver 5.
49,0
trinn: Regning
Nasjonaleprøver 8.
50,0
trinn: Lesing
Nasjonaleprøver 8.
49,0
trinn: Regning
Redusereandel
Andeleleveri
8,1 %
elevermed
grunnskolensom får
spesialundervisningspesialundervisning
Overordnet mål

Mål

Mål
2019
4,0

Mål
2020
3,8

Mål
2021
3,8

Mål
2022
3,8

4,1

4,2

4,2

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

41,5

41,5

41,5

41,5

50,0

50,0

50,0

50,0

51,0

51,0

51,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

51,0

51,0

51,0

51,0

7,0 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

Mål
2020
89,0 %

Mål
2021
92,0 %

Mål
2022
92,0 %

Mål
Overordnet mål
Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernes
behov

Mål
Alle skolebyggi
kommunener
godkjent.

Siste
Indikator/målemetode måling
Andelgodkjente
64,0 %
skolebygg

Mål
2019
85,0 %

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
293 854 293 854 293 854 293 854

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

6 257
-430
5 827

Konsekvensjustertramme

6 257
-873
5 384

6 257
-1 316
4 941

6 257
-1 316
4 941

299 681 299 238 298 795 298 795

Innsparingstiltak
Redusertelønnskostnader,Flyktningetjenesten
Effektiviseringskrav
0,7%Grunnskole

-6 000
-2 136
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2019

Beløpi 1000

Reduserteinntekter til grunnskoletilbudsom følgeav færre asylsøkere
Nedleggelseav velkomstklasseved Hov ungdomsskole
Effektiviseringskrav
0,7 % - Læringssenteret,Norskfor fremmedspråkligeog
Flyktningetjenesten
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Økte utgifter til dekningav opplæringstiltaki andrekommuner
Opprettelseav forsterket avdelingpå Benterudskole
Økt spesialundervisning
i private skoler
Lavereinntekter fra andrekommunertil dekningav opplæringstiltak
ReelleleiekostnaderpaviljongerUllerålskole
Økte utgifter til skoleskyss
SFO,økte satser
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020
2021

2022

1 500
-1 500

1 500
-1 500

1 500
-1 500

1 500
-1 500

-392

-392

-392

-392

-8 528

-8 528

-8 528

-8 528

3 300
2 000
1 200
1 200
720
700
-500
8 620
92

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
7 900
-628

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
7 900
-628

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
7 900
-628

299 773 298 610 298 167 298 167

Innsparingstiltak
Redusertelønnskostnader,Flyktningetjenesten
Bemanningenreduseresmed 3,8 årsverk.Færreprogramdeltakerevil gi en reduksjoni
introduksjonsstønadfor 2019.
Effektiviseringskrav0,7%Grunnskole
Grunnskolesandel av 0,7 % effektiviseringskrav.
Reduserteinntekter til grunnskoletilbudsom følge av færre asylsøkere
Færreasylsøkeregi lavereinntekter/refusjonerfra staten.
Nedleggelseav velkomstklasseved Hov ungdomsskole
Færreasylsøkereførte til nedleggelseav skoletilbudet"velkomstklasse"ved Hov ungdomsskolei 2018.

Nye tiltak
Økte utgifter til dekning av opplæringstiltaki andre kommuner
Utgiftene til dekningav opplæringstiltakfor våre barn bosatt i andre kommunerøker. Fra2017 til
2018 er økningenpå om lag 13 %.Det er behovfor en styrkningpå 3,3 millioner kroner i forhold til 2018,
for å dekkeen forventet utgift på omlag12,7 millioner kroner.
Opprettelseav forsterket avdelingpå Benterud skole
I 2019opprettes det en ny avdelingfor elevermed store og sammensattebehov ved Benterud skole.
Økt spesialundervisningi private skoler
Antallet privatskolerhar økt og utgifter til dekningav spesialundervisning
har økt med 68%fra 2018til
2018.Det er anslått en utgift på 3,2 millioner kroner til dissetiltakene i 2019 og deravet behov for 1,8
millioner kroner i budsjettøkningi forhold til 2018.
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Lavereinntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak
Refusjonsinntektertil dekningav opplæringstiltakfor barn fra andre kommunerreduseres.Fra2017til
2018 er reduksjonenpå omlag23 %. Det er behovfor en styrkningav budsjettet for å dekke
et inntektstappå 1,2 millioner kroner.
Reelleleiekostnaderpaviljonger Ullerål skole
Anslått budsjett før avtaleinngåelse/anbuder for lavt i 2018og 2019.Det er nødvendigå styrke
budsjettet i 2019med kr 720 000.
Økte utgifter til skoleskyss
Kommunensutgifter til skoleskyssøker i 2019som følge av prisjusteringer.
SFO,økte satser
Brukerbetalingeni SFOer økt med 2,4 % i 2019,og budsjetterte inntekter økesmed 0,5 million kroner.
SFOdriftes til selvkostog inntektene vil dekkebemanningog øvrig drift. Utover selvkoster det avsatt1
million kroner til gratisleksehjelp.

Investeringsbudsjett
Investeringsbehovene
i skolebyggfortsetter. Dette er viktig, bådefor å ta igjen etterslep og for å
forberede for vekst.Den bygningsmessige
opprustningenfortsetter i tråd med tidligere vedtatte planer
og forslagenefra skolebehovsanalysen.
Hovedgrepeneer ferdigstillingav nye Benterudskole01.01.2019,ferdigstillingav Ullerål høsten 2020og
Hov ungdomsskolei 2022.Når dissetre skoleneer ferdigstilte har en i hovedsakgod dekningog
funksjonelle,godeskolerfor elevenei Ringerikekommunei flere år. I tillegg skalinventaret på Hallingby
skoleog Tyristrandskolefornyes.
Det bevilges7 millioner kroner i 2019og 2 millioner kroner i 2020for å gjennomføre"Temaplanfor
digital skolehverdag".Da når vi målet om 1:1 dekningav digitale enheter til alle eleverog ansattei
Ringeriksskolen.

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Grunnskole
Benterudskole
Hov ungdomsskole
IdrettshallHov ungdomsskole
IKT- Skole
Nesskoleny barneskolefløy
Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
Ullerålskolemed idrettshall
SumGrunnskole

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

24 000
350 000
1 088 350

4 000
5 000
0
7 000
5 000
3 000
4 000
158 600
186 600

0
50 000
0
2 000
6 000
0
0
90 000
148 000

0
180 000
0
0
0
0
0
0
180 000

0
65 000
50 000
0
0
0
0
0
115 000

4 000
300 000
50 000
9 000
11 000
3 000
4 000
248 600
629 600

1 088 350

186 600

148 000

180 000

115 000

629 600

2019
2022
2022
LØPENDE
2019
LØPENDE
2019
2020

353 000
300 000
50 000
11 350
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Benterud skole
Skolenferdigstillesi 2018og skaltas i bruk fra 1. januar 2019.
Hov ungdomsskole
Fra2018er det satt av midler til planleggingav nye Hov ungdomsskole.Bådetekniskeog pedagogiske
vurderingerav skolebyggetbyggetfra Bygganalyse
og Norconsultanbefalerat eksisterendebyggrives.
Beliggenhetog skoletomt blir vurdert som god. Planleggingav ny skolemå ta høydefor elevtallsveksti
HønefossNord, og skolenmå ha mulighetertil å utvidespå sikt. Byggestarter planlagti 2020med
ferdigstillingi 2022.Paviljongeroppsatt under byggingav Ullerål skolevil kunnebenyttesav Hov
ungdomsskoleetter at Ullerål er ferdigstilt. Strategivalgfor utbyggingav Hov ungdomsskoleleggesfram
som egensak.
Idrettshall Hov ungdomsskole
Det er planlagtå byggeidrettshall i forbindelsemed byggingav nye Hov ungdomsskole.Byggestarter
planlagti 2020med ferdigstillingi 2022.Strategivalgfor utbyggingav idrettshall ved Hov ungdomsskole
leggesfram som egensak.
IKT- Skole
Det bevilgespå 7,6 millioner kroner i 2018,7 millioner kroner i 2019og 2 millioner kroner i 2020til å
gjennomføre«Temaplanfor digital skolehverdag».Det mesteav midlene brukestil innkjøpav
Chromebooksfor å oppnå 1:1 dekningav digitale enheter til alle eleverog ansatte i Ringeriksskolen.
Dette innebæreren stor økningfra tidligere år de to første årenei planperioden,mensdet fra år 3 vil
være en betydeligreduksjoni årlig investering.
Nesskole ny barneskolefløy
Det avsettes11 millioner kroner til om- og utbyggingav Nesskolei 2019-2020.Ulike alternativer
utredes,og det avklaresom barnehageskalsamlokaliseresmed skolen.
Oppgraderingskolebygg
Det gjøresen årlig avsetningtil oppgraderingav skolebygg.Det er satt av 3 millioner kroner i 2019.
Midlene benyttes i hovedsaktil akutte bygningsmessige
tiltak innen brann og HMS.Disponiblemidler
utover dette dekkermindre utbedringerav bygg,tekniskeanleggog funksjonellebehov.
Skoler- Nytt inventar
Det bevilges4 millioner kroner i 2019 til en helhetlig innvendigfornying på enkelteskolerslik at de
framstår som «nye»og oppdaterte på inventarsiden.Oppgraderingenpå dette feltet skalbidra til økt
trivsel og læringog kompenserefor et langt etterslep på området.
De skolenesom fornyesi 2019er Hallingby skoleog Tyristrandskole.
Ullerål skole med idrettshall
Det er i perioden2016-2020avsatt til sammen350 millioner kroner til prosjekteringog utbyggingav
Ullerål skolemed idrettshall.Den nye skolenvil romme 550-600 elever.Byggestartvar sommeren 2018,
og skolenskaletter planenferdigstilles1. juli 2020.
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Spesielletiltak barn og unge
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløpi 1000

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

Sum

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

146 680

144 769

136 769

127 220

127 220

127 220

22 973

23 559

23 559

23 559

23 559

23 559

16 994

16 576

16 576

16 576

16 576

16 576

5 560
194 947

-5 001
179 903

-5 001
171 903

-5 001
162 354

-5 001
162 354

-5 001
162 354

-1 000
-23 431
-2 870
-29 385
165 562

-2 202
-21 279
-800
-24 281
155 622

-2 202
-21 279
-800
-24 281
147 622

-2 202
-21 279
-800
-24 281
138 073

-2 202
-21 279
-800
-24 281
138 073

-2 202
-21 279
-800
-24 281
138 073

Om sektor
Sektorspesielletiltak, barn og unge0-23 år har ansvarfor tjenester som gis
innenfor barnevernstjenesten,forebyggendehelsetjenesterbarn og unge,folkehelse,
avlastningstiltak/barneboliger,
spesialpedagogiske
tjenester og botiltak for ensligemindreårige
flyktninger.
Tjenesteri dennesektorenbidrar til å gi barn og ungetrygge oppvekst- og opplæringsvilkårsammen
med barnehageog skole.Sektorenoverordnedemål er å se barnslæring,mestringog selvhjulpenheti
et livslangtperspektiv.Barn,ungeog deresfamilier skalgis hjelp og bistandtil rett tid, på rett sted, med
riktig hjelp og så tidlig som mulig.
Avlastningstjenestertil funksjonshemmedebarn
AvlastningF/G er et avlastningstilbudtil multifunksjonshemmedebarn med stort medisinskbehov.
Skolen/barnehagener en integrert del av avlastningen. Avlastningstilbudetgis til foreldre/foresatte til
barn og ungdommed stort omsorgsbehovi alderen0-18 år. Tildelingskontorettildeler vedtak.Det har
siden2013vært arbeidet for at de barnamed omfattende hjelpebehovsom skalmotta avlastningi
institusjon og de med lette og moderateutfordringer får privat avlastning.Avtalemed private
avlastningstiltakom gruppeavlastninghar vist segkvalitetsmessiggodt og mindre ressurskrevendeenn
institusjonsplassering.
Ringerikekommunetilstreber og følger omsorgstrappenfor avlastning,altså lavestetrinn først.
Erfaringertilsier at ved vedtak fra 0-18 år er det fortsatt behovfor tjenester hos sektor Helseog Omsorg
etter 18 år. Det er en markant økningi yngrebrukere med diagnoserinnenfor autismespekteret som får
vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap.
Fellesfor dissebrukerneer høy grad av uønsketadferd,
selvskadingog et dårlig søvnmønster.

Side52 av 111

Handlingsprogram2019-2022
Ringerikekommunehar et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede,deriblant avlastningtil
barn/ungdom sammenlignetmed andre kommuner.

Forebyggendehelsetjenesterbarn og unge
Oppgavenetil enhetener overveiendeforebyggendeog helsefremmendetjenester til barn, ungeog
deresfamilier. Tjenestenomfatter helsestasjon0-6 år, jordmortjeneste,skolehelsetjenestei
grunnskolenog videregåendeskole,egenhelsestasjonfor ungdom,fysioterapiog ergoterapitil barn og
unge,frisklivsarbeidog folkehelse,migrasjon,smittevernog vaksinasjoner.

Folkehelseog Friskliv
I Ringerikekommuneer det lavt utdannings- og inntektsnivå,høy andelungeuføre og en relativt høy
grad av sykeligheti befolkningensammenliknetmed landsgjennomsnittet.Fokuspå gode levekårog
utjevning av helseforskjelleransessom viktig i kommunensfolkehelsearbeid,og vektleggestungt i
Folkehelsemeldingen
2012-2030.
Folkehelsehandlerom hvordanvi som enkeltpersonerhar det og alle faktorene som påvirkerdette.
Ringerikekommunevil i 2019 leggefram en plan som har som mål å gi en oversiktover hvilke
utfordringer og hvilke ressurserkommunenhar i arbeidet for å bedre folkehelsenog utjevne sosiale
ulikheter i helse.Planenvil tydeliggjøreutfordringene,anbefaleen passenderesponsog kommemed
forslagtil tiltak. Planener en overordnet plan, som ikke har mål å påleggeti ltak direkte på
enkeltenheter,men ansvarliggjørepå ledernivåi kommunenog skapefelles mål for folkehelsearbeidet
på tvers av enheter og fagfelt.
Ringerikekommunehar egenfrisklivskoordinator.Frisklivskoordinatorhar ansvaretfor Frisklivssentralen
og bidrar med tiltak og prosjekterrettet mot folkehelse.Frisklivssentralenhar blant annet
aktivitetsgrupperutendørs, kurs i depresjonsmestringog bra-mat-kurs. Flereav tiltakene gjennomføresi
samarbeidmed Hole og Jevnakerkommune.

Barnevern
Barneverntjenestenskalnår det er særligebehovfor det iverksettetiltak ved å styrke
foreldreferdigheterog utvikle samspillvia strukturerte tiltak som PMTO(ParentManagementTrainingOregon)og TIBIR(TidligInnsatsfor BarnI Risiko)rådgivning.Tradisjonelle og kompenserendetiltak som
besøkshjem,støttekontakt,hjemmekonsulentog/eller fritidsaktiviteter kan væremed på å bidra til
positive endringerhos barnet og/eller familien. Barneverntjenestenbistår ogsåi forbindelsemed
adopsjon,institusjon og fosterhjemsplassering.
Barnevernstjenestenhar startet med et
tjenestedesignprosjektfor å forbedre og effektivisereinterne strukturer.

Barnevernvakt
Barnevernvaktenshovedoppgaveer å være i beredskapog yte raskbistandtil og barn og unge når det
oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens
åpningstid.
Barnevernvaktendriftes som et interkommunaltsamarbeidhvor Hole,Jevnaker,Modum, Krødsheradog
Sigdaler deltakere,og Ringerikeer vertskommune.
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Barnevernvaktensamarbeidermed politiet når barn og ungeer involvert i sakerav akutt karaktersom
politiet jobber med. Tjenestenskalvære tilgjengeligfor familier og samarbeidspartneresom trenger råd
og veiledningtil barn og unge,og deressituasjoner.

Ensligemindreårigeflyktninger
Ringerikekommune bygdeopp tjenester for mottak og bosettingav ensligemindreårigei 2016og 2017,
men nå er dissetjenestenebygd ned igjen på grunn av at for lite bosettingsbehovpå dette området.
Enhetenhar ansvarfor å bosette og følgeopp det antall ensligemindreårigeflyktninger som
kommunestyretvedtar. Enhetenbeståri 2018av en oppfølgingsavdeling
for de som er bosatt i eget
botiltak. Målet for enhetener å følgeopp oppvekstbetingelserfor ungdommeneslik at de blir rustet til å
mestre en selvstendigtilværelseog skapeseget meningsfyltliv. Det miljøterapeutiskearbeidet
fokusererpå god og kvalifisertomsorg,skoleog kvalifisering,og selvstendiggjøring.
Enhetenomstiller og
nedbemannerogsåi 2019på grunn av at flyktningsituasjonener endret.

Spesialpedagogisketjenester
Spesialpedagogiske
tjenester består av PPT(pedagogisk
-psykologisktjeneste),Logopedtjenesten,
Spesialpedagogisk
- og Barne- og ungdomsarbeiderteamet.Tjenestenskalivareta store deler av den
spesialpedagogiske
tiltakskjeden,inkludert henvisningerom spesialpedagogisk
hjelp i barnehageog
spesialundervisning
i skole.PPTer den sakkyndigeog utredendeinstansi dette arbeidet,mensteamene
arbeiderder det er gjort vedtakom spesialpedagogisk
hjelp. Logopedtjenestenjobber med henviste
saker,bådedirekte med språk- og talevansker,men ogsåsom veiledendeinstansfor barnehager,skoler
og foresatte.Tjenestenhar som mål å dreie mer mot systemrettetarbeid,inklusiveveiledningfor
barnehagerog skoler.
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og ungesliv. Tett samhandlingmed bådebarnehageog
skoleer viktig for de spesielletiltakene. I handlingsprogramperioden
vil spesielletiltak for barn og unge
ha et spesieltfokus på antimobbearbeid,kompetansehevingfor å forebyggenegativ utvikling for enkelt
barn/ungdomog grupper,tverrfagligsamhandlingknyttet til stress,mestring,skjevutviklingog
spesialundervisning.
SPTstarter et tjenestedesignprosjektsenhøst2018.Formåleter forbedringinternt
og i samarbeidmed andre.

Utf ordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Det er godeoppvekstsvilkårfor de fleste barn og ungei Ringerikekommune,men det er ogsåmange
som faller utenfor og strever i hverdagen.
Forebyggendearbeid på tvers av sektorerog enheter har som målsettingå hjelpe flest mulig barn og
familier på et tidlig stadium.Påden måten unngåslangvarigepåkjenninger.Målet er å snu
ressursbrukenfra sent til tidlig i barnetslivsløp.
Å væretilstede på de arenaeneder barn og ungeer, er en forutsetningfor å styrke barn og unges
mestringav egneliv. Ringerikekommunevelgertiltak som er utformet med bakgrunni erfaringerog
kunnskap,dette på grunn av at man med større sikkerhetkan vite om innsatsenskaperde positive
endringeneman er ute etter.
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Ringerikekommunes tjenesteutviklingskalleggetil rette for at alle barn og ungeskalbli sett, stilt krav til
og opplevegledenav å lykkesmed noe.
Folkehelseprofilenfor Ringerikeviseren høy andel av barnefattigdomog lavinntektsfamilier.Vi har
kunnskapom at sosial ulikhet i barneåreneforplanter segtil dårligerehelseog livskvalitetsenerei livet
(Folkehelsepolitiskrapport 2017).
Fattigdomsbekjempelse
krever samarbeidmellom sektorerog mellom det offentlige og frivilligheten.

Viktige tiltak
Forebyggingog tid lig innsats
Målet er å snu ressursbrukenfra sent til tidlig i barnetslivsløp.Et av de valgteverktøyeneer TIBIR(Tidlig
Innsatsfor BarnI Risiko),et kunnskapsbasertprogram
for forebyggingog behandlingav atferdsvansker
hos barn tilpassetdet kommunale tjenestenivået.Kommunenhar som mål å etablere et systemfor
opplæringog oppfølgingav intervensjonerfor barn og familier med atferdsproblemerrettet mot
risikogrupperog de som alleredehar identifiserte atferdsproblemer.

Oppfølgingav Ungdataundersøkelse
Ringerike,Hole,Krødsheradog Fylkeskommunenhar igangsattet prosjekt for å utvikle
samarbeidspraksis
mellom grunnskole,videregåendeskole,foreldre og foresatte,og forebyggende
tjenester.

Tiltak mot vold og seksuelleovergrep
Kommunenskalsørgefor at berørte av vold får helhetligoppfølging,gjennomsamordningav tjenester.
Det er etablert en prosjektgruppefra ulike tjenester for berører barn og unge.Prosjektgruppafikk i
mandat å utarbeideen langsiktigplan for implementeringav tiltak mot vold og seksuelleovergrep.

God helhet og samhandling
Det vil i 2019arbeidesvidere med tverrfagligsamarbeid,tidlig innsats,kulturforståelseog
brukermedvirkning.Samarbeidpå tvers av sektoreneblant annet med tiltak som tverrfagligmiljøteam
blir viktig i 2019.
Deltagelsei Oppfølgingsprogram
for lavinntektsfamilier,et programunder utvikling av Arbeids- og
velferdsdirektoratet,er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingeni prosjektet er å jobbe helhetlig,og
samordnetjenestenerundt de ulike aktørenei familiene.
TIBIR,Frisklivssentralog Inntaksteamer arenaerfor erfaringsutvekslingog utvikling.Det vil i tillegg
arbeidestverrfagligmed skolefraværog trivsel. Stort fravær i barnehageog skolefører i mangetilfeller
til lav selvfølelseog dårlig selvbildeog kan føre til store fagligehull og isolering.
Spesialpedagogisk
enhet og forebyggendehelsetjenesterspiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere
frafallet i videregåendeskoleblant annet med å bidra til en klarerer grensegangmellom
spesialundervisning
og tilrettelagt opplæringinnenfor rammenav ordinær undervisning.
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Nødvendigkompetanse
Kompetanseutviklingen
skalbidra til styrket samhandlingog dreiningmot systemrettetarbeid og
forebygging.I sektorenskaldet ivaretasgenerell og spesifikkkompetanse.Ringerikekommunevil
fortsette arbeidet med å utdannerådgivereinnenfor adferdsvanskeri behandlingsmetodenParent
managementtraining oregon(PMTO),øke kunnskappå områdenemobbingog seksuelleovergrep,
flerkulturelt arbeid, relasjonsledelseog IKT.

Kvalitet
For å øke kvaliteten vil det i kommendeperiodeværeet særligfokus på godt samarbeidmed foresatte.
Dette er avgjørendefor å lykkesmed kommunenstjenester og tiltak for barn og ungdom.
Implementeringav FNsbarnevernkonvensjonregler om barnsrett til medvirkning,er et viktig
satsningsområdei alle tjenester til barn og ungdom.

Kostra-analyse- Barnevern
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Dekningsgrad
Andelbarn med tiltak som er
plassert(funksjon252) ift. ant
innb. 0-17 år(B)
Barnmed undersøkelseift.
antall innbyggere0-17 år(B)

1,9

2,1

4,6 %

5,2 %

1,7

2,6

1,5

2,5

1,7

1,6

5,4 % 6,0 %

6,3 %

5,3 %

4,9 %

4,7 %

Omfangetøker
Omfangetav barneverntjenestenehar økt de sisteårene.Blant annet ser vi at flere
bekymringsmeldingerfører til undersøkelse.Antall meldingerhar ikke økt fra tidligere år, men det tyder
på å ha vært en endringi hvordanbarneverntjenestenvurderer hver enkelt melding.
Store kostnadertil tiltak
Justertutgiftsbehovfor barnevernstjenestenviserat netto driftsutgifter pr. innbyggerer 2 805 kr i
Ringerikekommune.Dette er 730 kr mer enn Kostragruppe13. Sammenlignet med gjennomsnitteti
Kostragruppe13 har Ringerikeet innsparingspotensial
på 21,5 millioner kroner totalt i sektoren.
I Ringerikeer brutto driftsutgifter per barn 75 751 kr i 2017.Utgiften har nærmestdoblet segsiden
2015.Vi ser ogsåat tiltakene er dyrere enn i sammenligningskommunen
e (Drammenog Sandefjord).
Det er en høy andel barn som er plassertav barneverneti Ringerike.Fra2016 til 2017 har det vært en
økningav plasseringer.
Det er verdt å merke segat dette nøkkeltalletinkludereralle barn som er plassert,ogsåettervern og
bosatte mindreårigeflyktninger.I 2017var 16,13% av alle barn med tiltak som er plassertav
barnevernet,ensligemindreårige.Det har vært en nedgangpå 2,43 prosent siden2016.
Levekårutfordringer
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Ringerikekommunehar ogsånoe høyereforekomstav levekårutfordringer.Flerebarn i Ringerikehar
foresatte som er eneforsørgere,enn Drammen,Sandefjord,fylket og landet. Det er ogsåen høy andel av
befolkningensom er mottakere av uføretrygdog arbeidsavklaring
spenger(18-44 år).
Levekårutfordringenei Ringerikekan tilsi at kommunenkan ha noe høyereandel barneverntiltakenn
landsgjennomsnittet.Sammenlignetmed Drammen,som ogsåhar levekårutfordringer,liggerRingerike
høyere.Entenkan dette skyldessakenei segselv,eller det kan skyldesat Ringerike har en lavereterskel
for å fatte barneverntiltakenn sammenligningskommunene.

Kostra-analyse- Kommunehelse
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons
- og skolehelsetj.
pr. innb 0-20 år(B)

2 486

3 054

2 464 2 244

2 156

2 217

2 440

2 258

101,7%

81,2 %

122,0% 104,0
%

97,1 %

85,8 %

97,8 %

99,4 %

6,5

7,3

6,8

8,4

8,8

8,6

Dekningsgrad
Andelbarn som har fullført
helseundersøkelse
ved 4 års
alder(B)
Årsverkav leger pr. 10 000
innbyggere.Funksjon241

8,4

9,1

Helsestasjonog skolehelsetjenesten
Det har vært en økningi netto driftsutgifter til forebyggendetiltak i helsestasjon
- og skolehelsetjenesten
per innbygger0-20 år fra 2016til 2017.Ringerikehar høyereutgifter enn Kostragruppe13 og landet
uten Oslo.Blant annet skyldesdette en prioritering av ressursertil helsestasjon
- og skolehelsetjenesten.
Flere legeårsverk
Det er i 2017flere legeårsverkper 10.000innbyggereenn i 2017.Totalt er det økt med 1,2 årsverkfra
2016til 2017.Det er fremdelesnoe lavereenn landsgjennomsnittetog Kostragruppe13, men vi ser at
vekstenhar vært svært lav for disseog at Ringerikestadignærmer seglandssnittet.

Mål
Overordnet mål
Dekningsgrad
barnevernstiltakift.
innebyggertall0-17
år

Mål
Tidliginnsats

Siste
Indikator/målemetode måling
Andelbarn med
5,3 %
barnevernstiltakift.
innbyggere0-17 år

Mål
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Mål
2019
5,4 %

Mål
2020
5,4 %

Mål
2021
5,2 %

Mål
2022
5,1 %

Handlingsprogram2019-2022

Overordnet mål
Mål
Bruker-medvirkning Redusereantall
barnvernstiltak

Siste
Indikator/målemetode måling
Andelundersøkelser 44,4 %
som førte til tiltak

Mål
2019
48,0 %

Mål
2020
45,0 %

Mål
2021
45,0 %

Mål
2022
45,0 %

Siste
Indikator/målemetode måling
Andelundersøkelser 98,0 %
med behandlingstid
innen 3 måneder

Mål
2019
99,0 %

Mål
2020
100,0
%

Mål
2021
100,0
%

Mål
2022
100,0
%

Mål
Overordnet mål
God
ressursutnyttelse

Mål
Effektiv
arbeidsflyt

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

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
155 622 155 622 155 622 155 622

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
Konsekvensjustertbudsjett

3 912
3 912

3 912
3 912

3 912
3 912

3 912
3 912

Konsekvensjustertramme

159 534

159 534

159 534

159 534

-17 355
-1 257
-18 612

-26 904
-1 257
-28 161

-26 904
-1 257
-28 161

-26 904
-1 257
-28 161

4 200
2 500
6 700
-11 912

4 200
2 500
6 700
-21 461

4 200
2 500
6 700
-21 461

4 200
2 500
6 700
-21 461

147 622

138 073

138 073

138 073

Innsparingstiltak
Ensligemindreårigeflyktninger - nedbyggingav tjenesten
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Barnebolig
Avlastningbarnebolig,økte kostnaderknyttet til økte fylkesmannsvedtak
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Tekniskejusteringer
Økte lønnskostnadergrunnet avlasterdom
Det er vedtatt en ny forskrift om arbeidstidfor avlastersom trådte i kraft 1. juli 2017.Avlastersom
tidligere var å regnesom oppdragstakere,skalnå ansessom arbeidstakere.
Konsekvensen
vil medføreet behovfor 500 000 kr i økte budsjettmidler.

Innsparingstiltak
Ensligemindreårigeflyktninger - nedbyggingav tjenesten
I 2015mottok Ringerikekommuneen anmodningfra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi) om
bosettingav flyktninger i 2016og 2017 på bakgrunnav flyktningkrisenog et stort antall asylsøkerei
Norge.
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Det ble vedtatt å bosette 100 flyktninger,hvor 25 var ensligemindreårige.Det ble etablert 3 boliger i
2016med tilhørendebemanningfor å øke kapasiteteni flyktningeteamet.I tillegg til de 3 boligene,ble
det ogsålaget en samarbeidsavtalemed RingerikeFolkehøgskole
for å bosette noen av ungdommene.
For at Ringerikeskullekunnemøte det økte behovetfor bosetting,ble det innvilget midler til etablering
og bemanningav boligene.I tillegg til dissemidlene har kommunenogså mottatt tilskudd for å
finansierekommunensgjennomsnittligemerutgifter.
Sidenbehovet for bosettingav ensligemindreårigeflyktninger har vært fallendesidenseptember2016,
har enhetenblitt nedbemannet.Vi har trinnvis tatt ned to bofellesskap.
Etter vedtakom å ikke bosette ensligemindreårigeflyktninger f.o.m 2019,ble det våren2018
gjennomførten ytterligere nedbemanning,samt lagt strategi for hvordanenhetentrinnvis blir avviklet
innen utgangenav 2020.
Pr. 01.01.19bestårenhetenav en oppfølgingsavdelingmed 5,5 årsverk.
Effektiviseringskrav0,7%
Spesielletiltak effektiviseringskravpå 0,7 %.

Nye tiltak
Barnebolig
Det er etablert et nytt ansvarsområdesom en konsekvensav økt behovi sektorengrunnet et nytt
vedtak.
Det nye ansvaret,som har fått navnet "Helhetligtilbud barn", vil medføre en merkostnadi sektoren.
Avlastningbarnebolig,økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak
Antall vedtakog omfangetav de har økt den sistetiden. Dette gir økonomiskekonsekvenseri dagens
budsjetter, og det vil derfor være behovfor å justere budsjettet.
Vedtakenesettesav fylkesmannenog kommunener pliktige til å innfri disse.
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Kulturtjenesten
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

13 713

14 547

15 664

18 503

14 918

14 918

9 788

9 081

9 081

9 081

9 081

9 081

64

75

75

75

75

75

7 831
32 522

10 146
33 849

8 280
33 100

8 046
35 705

7 746
31 820

7 746
31 820

-3 247
-2 753
-841
-7 234
25 288

-2 784
-1 792
-367
-4 944
28 905

-2 784
-1 792
-367
-4 944
28 156

-2 784
-1 792
-367
-4 944
30 761

-2 784
-1 792
-367
-4 944
26 876

-2 784
-1 792
-367
-4 944
26 876

Om sektor
Aktiviteten er hjemlet i Kulturloven,Opplæringslovenog Lovom Folkebibliotek.I tillegg er det en rekke
lokale,regionaleog nasjonaleføringer,planer og strategierfor sektoren.

Ønsketutviklingsretning – hovedgrepfor sektoren
Kulturplanfor Ringerikekommuneble vedtatt i 2017. Denneleggerføringerfor det videre
kulturarbeidet i kommunen.Kultur er en viktig rammefaktorfor målet om vekstog utvikling i
Ringeriksregionen,
og planendefinerer dissefokusområdenesom gjelder alle deler av sektoren:
Samhandling
Mangfold
Kompetanse
Synlighet

Samhandling
Bådekulturskole,bibliotek og kultur- og idrettsadministrasjondriver sin virksomheti samarbeidmed
andre kommunalesektorer,frivillige organisasjonerog private aktører.Dialogog faste møtepunkterer
svært viktig for å kunneutvikle riktige tilbud og gjøre riktige utviklingstiltak.

Mangfold
Ringerikehar en sammensattbefolkningsgruppemed mangenasjonaliteter,ulike oppvekstsvilkårfor
barn og unge,og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst.I dette utviklingsperspektiveter det viktig
at kultursektorenarbeidermot et mangfoldigog inkluderendekulturtilbud, bådei fagtilbud på
kulturskolen,ved tilskudd til lag og organisasjonerog tilgjengelighetfor alle.
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Kompetanse
Kultursektorenskalværeoppdatert og fremoverlent,bådefaglig,i praksisog i utvikling. For å være
relevantefor innbyggerne,sikre kvalitet og utvikling, krevesdet at sektorenholder segoppdatert på
metodikk,forskningog praksis.Å bidra til samarbeidendeaktørerskompetanseer ogsået mål.

Synlighetog kommunikasjon
Kultursektorensvirksomheter i stor grad brukerrettet, være segen som oppsøkerbiblioteket, en som
ønskeropplæringeller eleversom får besøkav kunstneregjennomDenkulturelle skolesekken.Å nå ut
til innbyggerne,med god informasjonom tilbud, tilskuddsordninger,vil bli prioritert i kommende
planperiode.

Tiltak på tvers av sektorene– prioriterte områder
Kartleggingkulturminner og kulturmiljøer
Kultursektorenhar ansvarfor formidling av kulturarv. Miljø- og arealforvaltningenhar ansvarfor
planarbeid omkring dette. Det er et mål med bådeen kartleggingav kulturminner og synliggjøre
særskiltekulturmiljøer. Arbeidetmed å utvikle en framtidig driftsmodell for Riddergårdener i gangog vil
fortsette i planperioden.

Kartleggingav kulturarenaer
Kommunene er ansvarligfor å leggetil rette for et bredt spekterav kulturaktivitet (jf. kulturloven § 5). I
dette er det ogsåviktig å sikrebefolkningenstilgangpå egnedekulturarenaer.Enkartleggingviser at
innbyggernehar et stort behovfor arenaerfor kulturutøvelse.Fokusetnå retter segmot å finne
løsningerpå arealbehovet.

Nærmerebeskrivelseav områdeneinnenfor sektoren
Det generellekulturarbeidet
Det generellekulturarbeidetomfatter kommunalegenaktivitet,forvaltningog tilskuddsordninger.
Innenfor dissetre områdeneliggerDen KulturelleSpaserstokken,
DenKulturelleSkolesekken,Ung
Kultur Møtes og mindre arrangementeri tilknytning til for eksempelRiddergården.
Forvaltningsområdene
inkludererplaner og strategierinnen idrett, kunstforvaltning og kultur.
Tilskuddsområdene
bestårav idrettstilskudd,kulturmidler, tilskudd til kulturarrangementerog
kunstprosjekter,allmennekulturmidler og tros- og livssynstilskudd.I tillegg er det en del institusjoner
som får faste tilskudd over kulturbudsjettet, som Buskerudmuseetog RingerikeKultursenter.

Kulturskole
Kulturskolengir undervisningi musikk- og kunstfagfor barn og unge,med tilbud bådefor talent og
bredde.
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Det er et mål å gjøre kulturskolentil en mer aktiv og åpen inkluderingsarena,der elever fra ulike kulturer
møtes,utvekslerkulturelle uttrykk og skapernye prosjektersammen.Eksemplerpå dette er de allerede
igangsatteprosjekteneSplash,Korpsi Skolen og språkkafé.
NasjonalRammeplanfor kulturskoleneplanleggesvedtatt høsten2018,og implementeringenstarter
våren2019.

Bibliotek
Ringerikebibliotek skalvære et sted for informasjon,kunnskap,livslanglæringog deltakelse.Det skal
ogsåvære et sted for opplevelse,kreativitet, trivsel og rekreasjonog en inkluderendeog uavhengig
møteplass.
I perioden2015-2020følger biblioteket Buskerudfylkesstrategi Bedreliv med biblioteket– mer liv i
biblioteket.I handlingsplanperiodenprioriteres felles tiltak for styrkingav biblioteket som møteplass,
bedre ressursutnyttelsesamt å bidra til godeskolebiblioteki kommunen.Satsingenpå variert tilbud av
arrangementerog aktiviteter fortsetter.

Utfordringer og viktige tiltak
Kultursektorenhar et stort utviklingspotensial,og vil fokuserepå samskaping,informasjonog
tverrfagligeløsninger.Kulturenhetendrifter en rekke samhandlendetiltak, og i takt med at vi når ut til
flere deler av befolkningenøker ogsåbehovet for lokaler.Bådefor ossi kommunaldrift og for ildsjelene
og frivilligheten ute i samfunnet.

Pågåendeprosjekter
Splash
Et kreativt møtestedfor alle. Det er et gratis tilbud til alle barn på 4.- 6. trinn ved kommunens
barneskoler.Hver uke i 12 uker får eleveneen aktivitet innen kunst, film og musikk/kor.Prosjektet
arrangeresav Kulturskolenmed bred finansieringfra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
og videreføresi 2019.

Språkkafé
Enukentlig møteplassmellom innvandrereog frivillige. Her trenes det på å snakkenorsk,og aktuelle,
kulturelle og samfunnsmessige
temaer blir diskutert. Språkkaféenarrangeres av Kulturskolen,
Biblioteket,Frivilligsentralenog frivillige.

Korpsi skolen (KiS)
Prosjektetstartet som en pilot i 2016,og ble formalisert som satsningsområdefra 2017.I løpet av årene
2017-22 skalalle tredjeklasseeleveri Ringeriksskolen
få styrket musikkopplæringgjennomklassekorps.
Prosjektetgjennomføresav grunnskoleneog kulturskoleni fellesskap,og med aktiv støtte fra foreningen
«Korpsi skolen»og frivillige ildsjeler.
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IKAR
InternasjonaltKultur Arrangementi Ringerike.IKARer en feiring av det store mangfoldetav kultur og
folkeslagsom finnes i Ringerike.Det er et mål å få flere møter og kulturutvekslingmellom breddenav
Ringerikesbefolkninggjennomforestillingerog kulturelle arrangementer.IKARarrangeresav
Integreringsrådetog kulturadministrasjonenog i samarbeidmed flerkulturelle organisasjoner.Fra2019
involvereskulturskolen,Læringssenteretfor voksneog RingerikeFolkehøgskolei dette arbeidet.

KulturPopUp
Åpent kulturkontor og arenafor kulturelle møter. KulturPopUpstartet med en målsettingom synlighet
og dialogmed innbyggerne,og ble løst gjennombruk av midlertidige tomme lokaler.I løpet av 2018 har
vi mottatt over 50 skriftlige innspill,og vi har hatt over 50 arrangementeri PopUp’enav ulike slag.
Prosjektetblir driftet av Kulturadministrasjonenog realisertgjennomsamarbeidmed gårdeiere,
Kultursenteretog frie kulturaktører.

Nasjonaltbokår 2019
500 år etter at første norskebok ble trykt inviterer Nasjonalbibliotekettil nasjonaltbokår. Bokåretfeires
med 500 arrangementi 500 bibliotek over hele landet. Et viktig mål er å skapeleselystog ny begeistring
for bøkerog litteratur, og biblioteket er lokal arrangør.

«Norsknok?»
Skalfremme debatt og samtalemed utgangspunkti nyere sakprosaog skjønnlitteratur. Prosjektet
omfatter temakvelderom norsketabuer, integreringog flyktningproblematikk.Lokaltarrangeresdet av
Ringerikeog Hole bibliotek med tilskudd fra Fritt Ord.

Kostra-analyse- Kultur og idrett
Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektorenper innbyggeri
kroner
Netto driftsutgifter til
kommunalemusikk- og
kulturskoler,per innbygger6-15
år

1 021

1 215

2 073

2 055

2 466

2 098

2 224

2 122

1 607

1 591

1 997

2 372

2 459

2 744

2 439

1 841

0,3 %

0,2 %

1,6 %

6,9 %

1,6 %

0,6 %

3,2 %

3,0 %

901 000

97 889

19 579 173 375

6 000

778

34 657

62 705

Dekningsgrad
Andelbarn i gr.skolealderpå
ventelistetil komm musikk- og
kulturskole,av barn i alderen615 år

Kvalitet
Tilskuddtil frivillige barne- og
ungdomsforeningerper lag
som mottar tilskudd
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Ringerikekommunesnetto driftsutgifter til kultursektorenhar økt i 2017.Sett i forhold til kommuneri
landet uten Osloog Kostragruppe13, bruker kommunenlite på kultur.

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Bruker-medvirkning God
Andelgjennomførte
87,0 %
brukermedvirkningelevsamtaler
i kulturskolen
Tilstrekkeligkvalitet Økeantall eleveri Antall barn
6,7 %
kulturskolen,målt
i prosentav antall
barn i
grunnskolealder.
Økefagtilbudet i Antall fag
2
kulturskolen

Mål
2019
95,0 %

Mål
2020
95,0 %

M ål
2021
95,0 %

Mål
2022
95,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

15,0 %

5

5

5

5

Mål
2019
1200

Mål
2020
1300

Mål
2021
1400

Mål
2022
1500

Mål
Overordnet mål
God
ressursutnyttelse

Siste
Mål
Indikator/målemetode måling
Økeantall brukere Antall brukeremed
720
med "Meråpent- "Meråpent-avtale" - ny
avtale"
indikator 2017

Virkemiddel for å nå mål
Kulturskolendriver aktivt med å rekruttere nye elever,blant annet ved å utvide fagtilbudet.
Biblioteket øker besøkstallenegjennomarrangementerog aktiviteter i nytt sceneområdeog
tilgjengelighetengjennomMeråpent bibliotek.

Driftsbudsjett med endringer
2019
28 905

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Tilskuddidrettsformål - reduksjonav budsjett, tiltak utført
Effektiviseringskrav
0,7 %
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Videreføringav økt støtte til RingerikeKultursenter
Videreføringopptrapping"Korpsi skolen"
Turskiltprosjekt
Støttetil fotballhall
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Side64 av 111

Økonomiplan
2020
2021
28 905 28 905

2022
28 905

298
-626
-328

298
-805
-507

298
-1 190
-892

298
-1 190
-892

28 577

28 398

28 013

28 013

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

1 500
566
150
0
2 216
-421

1 500
0
0
3 500
5 000
2 363

1 500
0
0
0
1 500
-1 137

1 500
0
0
0
1 500
-1 137

28 156

30 761

26 876

26 876

Handlingsprogram2019-2022

Sammendragdriftsbudsjett for sektoren

Støtte til lag og foreninger
Støttentil lag og foreningervidereførespå 2018-nivå.
Positivoppvekstsøkerom at årlig støtte økesmed kr 150 000 til kr 700 000. Dette er ikke lagt inn i
Handlingsprogram2019-2022.

HaugsbygdArena
DersomHaugsbygdArenarealiseresvil Ringerikekommuneleie gymsalerfra 2022.Eventuellleie legges
i Handlingsprogram2020-2023.

Snøproduksjonsanlegg
på Ringkollen
Rådmannenønskerå prioritere tilskudd til snøproduksjonsanlegg
på Ringkolleni 2019.Pågrunn av ett
stramt budsjettforslagfor 2019,ser ikke rådmannenmulighetertil å finansieretilskuddet på kr 3 000
000 med driftsmidler, og vil derfor kommetilbake til finansieringeni disponeringenav
regnskapsresultatetfor 2018.

Innsparingstiltak
Tilskuddidrettsfor mål - reduksjonav budsjett, tiltak utført
Tyristrandkunstgressbane2,4 millioner kroner - tiltaket utført i 2017og bevilgningenskalikke
videreføres.
Effektiviseringskrav0,7 %
Kultursektorensandelav effektiviseringskravpå 0,7 %.

Nye tiltak
Videreføringav økt støtte til RingerikeKultursenter
FS-vedtak sak51/18. Søknadom økt tilskudd 1,5 millioner kroner hvert år ble behandlet,det ble vedtatt
1,5 millioner kroner i 2018.Tiltaket fremmesderfor for 2019jfr. søknad.
Videreføringopptrapping "Korps i skolen"
Det er behovfor økt budsjett til dekningav lønn til flere ansattei "Korpsi skolen"jfr. vedtatt
opptrappingsplan.Prosjektetutvidestil to nye skoleri 2019 og evalueresfor å vurdere videre satsning.
Turskiltprosjekt
Kommunaldel av turskiltprosjektetsom gjelder merkingav turistløyperpå Vikerfjell,Vassfaretog
Krokskogenhar en stipulert utbetaling i 2019 på 150 000 kroner, jfr. KS-sak58/17.
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Støtte til fotballhall
Det foreslåså gi støtte til fotballhall i Heradsbygdamed 3,5 millioner kroner i 2020,jf r. KS-sak77/18.

Investeringsbudsjett
Arbeidet med utbedringav Riddergården,med blant annet nytt sprinkleranlegg,fortsetter i 2019.

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Kulturtjenesten
Oppgraderingog sprinkling
Riddergården
Tilskuddtil RingerikeKirkelige
fellesråd- Oppgraderingog
utvikling kirker
SumKulturtjenesten

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2019

6 500

LØPENDE

Suminvesteringsprosjekter

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

4 500

0

0

0

4 500

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

6 500

9 500

5 000

5 000

5 000

24 500

6 500

9 500

5 000

5 000

5 000

24 500

Oppgraderingog sprinkling Riddergården
Det ble bevilget6,5 millioner kroner til utbedring av Riddergårdeni 2018.Dette fordeler segpå 1,5
millioner kroner til sprinkling,og 5 millioner kroner til utbedring.Arbeidet ble ikke ferdigstilt og
fortsetter i 2019.Innhold og omfangetav det som skalgjøresi Riddergården behandlesi egensak.
Tilskuddtil RingerikeKirkeligefellesråd - Oppgraderingog utvikling kirker
Fraog med 2018 flyttes budsjettpostenfor tilskuddet til investering.Fellesrådetfår 5 mill. kroner årlig til
investeringstiltak,prioriterer og iverksetter disseselv,og rapporterer i forbindelsemed årsrapporten
hvilke prosjektersom er prioritert og gjennomført.
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Helseog omsorg
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

610 842

580 623

589 944

589 444

588 944

588 944

130 639

132 485

134 855

134 855

135 005

135 005

66 118

62 417

64 217

64 217

64 217

64 217

60 082
14 776
882 458

53 211
1 000
829 737

58 211
1 000
848 228

58 211
1 000
847 728

58 211
1 000
847 378

58 211
1 000
847 378

-109 106 -108 804 -112 044 -118 694 -118 594 -118 594
-112 826 -108 293 -111 893 -111 893 -111 893 -111 893
-3 136
-1 260
-1 260
-1 260
-1 260
-1 260
-15 788
-894
-894
-894
-894
-894
-240 857 -219 251 -226 091 -232 741 -232 641 -232 641
641 601 610 485 622 136 614 986 614 736 614 736

Om sektor
Helseog omsorgi Ringerikekommunevil væreen bærekraftigsektor som yter godevelferdstjenestertil
brukerne.I årenefremover vil andelenav befolkningensom jobber og betaler skatt bli mindre, og
kostnadertil pensjonerog helse- og omsorgstjenesterøker. Eneldre befolkningbetyr ogsåat det blir
færre hendertil å utføre oppgavene. Denneutviklingenkrever at sektorenog våre innbyggeremå være
fleksiblefor morgendagensløsninger,være kreativeog utforskendei utviklingenav tjenesteneog kunne
fangeopp og tilpasseossnyvinninger.
Ringerikekommunetildeler pleie- og omsorgstjenesteretter vedtatte tildelingskriteriersom forvaltesav
tildelingskontoret.Dissetjenesteneer bl.a. hjemmebasertetjenester, tjenester til funksjonshemmede,
rus- og psykiatritjenester,dagopphold, institusjonsopphold,miljøarbeidertjeneste,støttekontakt, BPA
m.m. I tillegg ytes sosialtjenesterved NAV,helsetjenesterved legevakt,helsetjenesteneved fengseletog
transittmottaket, tjenester for bådemenn og kvinnerved krisesenteretog matproduksjonog ombringingved Ringerikskjøkkenet.

Ønsketutvikling
Morgendagenshelse- og omsorgstjenesterhandlerom å skapeforutsetningerfor godeog likeverdige
tjenester for et antatt høyereantall brukere og for et større mangfoldav brukere.Dette innebærerat
tjenestenemå ha en kapasitetsom står til behovenede ulike gruppenehar. Årets budsjett synliggjørslik
satsning.
"Levehele livet" er den sistestortingsmeldingensom omhandlerfem nasjonaleinnsatsområderfor
eldre over 65 år; Et aldersvennligNorge,Aktivitet og fellesskap,Mat og måltider, Helsehjelp og
Sammenhengi tjenestene.Stortingetmelder at med disseinnsatsområdeneskaleldre få mulighet til å
mestre eget liv der de bor - hele livet. Ringerikekommunevil utvikle tjenestenefor de eldre i tråd med
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føringenefra stortingsmeldingen,og rådmannenvil benytte 2019 på å kartleggestatuspå
innsatsområdeneog foreslåutviklingsområder.

Områdeneinnenfor sektoren
Kommuneoverlege
Kommuneoverlegener medisinskfagligrådgiverfor rådmannenog rådmannensledergruppe,
koordinator for fastlegerog fastlegeordningensamt kommunensoverlegefor sykehjemog helsestasjon.
I tillegg er kommuneoverlegenhelsemyndighetinnenfor helseberedskap,folkehelse,miljørettet
helsevern,smittevernog psykiskhelse.

Tildelingskontoret
Ringerikekommunehar organisert tjenestetildelingeni eget tildelingskontor.Her er ogsåkoordinerende
enhet. Tjenestertildelesetter veiledertil tildelingspraksisjf. Helse- og omsorgstjenesteloven,
helsepersonellloven, pasientog brukerrettighetsloven,forvaltningslovenog verdighetsgarantien.

Hjemmebasertetjenester
Hjemmetjenesteromfatter hjemmesykepleieog praktiskbistandi hjemmet i tillegg til ansvarfor
trygghetsalarmog matombringing. Tjenestener regulert i henholdtil Lovom kommunalehelse- og
omsorgstjenesterog Lovom pasientog brukerrettigheter.Ambulerendetjenester ytes ved baserknyttet
til Hallingby,Hønefoss,Nes,Soknaog Tyristrand.Stasjonæretjenester ytes av et stasjonærtteam som
tilhører det bofellesskapet/omsorgsboligen
den enkeltebor i.

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

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

Ringerikskjøkken
Målsettinger produksjonav god mat med riktig næringssammensetning
tilpassetbrukernesbehov.Det
brukesen produksjonsmetodehvor maten i størst mulig grad beholder næringsstoffer,smakog
utseende.Det skalleggesvekt på tilpassingertil yngrebrukergrupperog tilbud om ernæringstettkost
for de med mindre matlyst.
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Dagoppholdi institusjon - Dagsenter/Aktivitetssenter
Dagoppholder et tilbud til hjemmeboendeeldre som har behovfor en mer meningsfylthverdag,både i
forhold til fysiskeog psykiskebehov.Vi har sosialtsamvær,trening i ulike former, gåturer, treningsrom,
sittedansog fellestrim. Treninger viktig for å forebyggeog opprettholde funksjoner.Brukernesom
benytter dagoppholdblir hentet hjemmei egenbolig og kjørt til og fra av kommunenseget
transportkontor.

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

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

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

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Helsetjenesterav god kvalitet er tjenester som er virkningsfulle,tryggeog sikre.Godetjenester må
utviklessammenmed brukerne.Dissemå væregodt samordnetog ha god kontinuitet, samtidigsom
rett tjeneste må væretilgjengeligog samsvaremed behov.Viderevil godetjenester benytte ressursene
på en god måte og være rettferdig fordelt.
Helse- og omsorgstjenesterbetyr mye for innbyggernevåre og spesieltfor de med de størstebehovene
og derespårørende.Her utgjør kommunenen forskjell for folks trygghet og livskvalitet.For å kunne
fortsette å utgjøre en forskjell vil kommunenkontinuerligvurdere innsatsnivåog ressursbrukopp mot
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det totale behovet for tjenester i sektoren.Dette er en utfordring og vil fortsette å væredet da
demografienviserøkt antall eldre. Konsekvenservil være endringeri drift for å tilpassesegden
økonomiskerammen.Sektorenvil arbeidesystematiskmed dette i 2019ved å gjennomføremulige
strukturelle justeringer.

Balansemellom omsorgsplasserog institusjonsplasser
Et optimalt omsorgstilbudkrever omsorgsplasser
både i form av omsorgsboligerm/bemanningog
institusjonsplasserfor korttidstilbud, avlastningog behandling.Det er avgjørendeat kommunen
balansererdissetilbudene.Kommunenprosjekterernå nye omsorgsboligerbådepå Hov og i
Heradsbygda.Eventueltytterligere utbygging,herunder institusjonsplassersom erstatningfor Hønefoss
sykehjem,vil bli lagt fram for politisk behandlingetter at en ny behovsanalyseblir presenterti 2020.
Dette arbeidet vil starte i 2019.

Sosialhjelp,utvikling og tiltak jf. Holtenutvalget
Utgiftene til økonomisksosialhjelphar vært høyeog til dels økendeover flere år. Kommunenog NAV
har satt inn flere tiltak, men har ikke fått ønskederesultater.Hovedårsakentil økningav økonomisk
sosialhjelpi 2018er bl.a. nytt regelverkom redusertrett til arbeidsavklaringspenger
, innstrammingfra
fylket på tiltaksmidlerog dermedredusertetiltaksplasserfor mottakere av sosialhjelpog flyktninger som
går over til NAVfr a introduksjonsprogrammet.I tillegg er det noen mekanismeri kommunensom bidrar
til å drive opp sosialhjelpen,ved at NAVdirekte eller indirekte blir gjort ansvarligfor beslutningerfra
andre instanser.
Holtenutvalgetleverte sin rapport i 2017 hvor det ble foreslått tiltak som skullebidra til å få flere
innbyggerei arbeid og færre til å bli avhengigav økonomisksosialhjelp.Kommunenfastholder
strategienom å benytte startlån som virkemiddelfor at flere skaleie egenbolig. Utover dette prioriterer
rådmannenå styrke gjeldsrådgivningstjenesten
til yngre sosialhjelpsmottakerefra 2019.
Holtenutvalget var spesieltbekymret for ungdomsom faller ut av videregåendeskole,og at flere blir
avhengigav hjelp fra NAV.Sosialhjelpsbudsjettet
er styrket i 2019,og det er spesielttre tiltak som vil
utredesog prøvesut i kommendeprogramperiode:
1) Arbeidsrettettiltak til ungemottakere av økonomisksosialhjelp
Kommunalt pilotprosjekt hvor NAV,i samarbeidmed en lokal arbeidsmarkedsbedrift,oppretter et
arbeidsrettet tiltak (aktivitet). Formåleter at fortrinnsvisungemottakere av økonomisksosialhjelpskal
delta i en arbeidsrettetaktivitet som styrker deresmuligheterfor overgangtil arbeid og selvforsørgelse.
Tiltaket vil evalueresetter seksmåneder.
2) Oppstartav "Ungdomshus"
Målet med Ungdomshuseter å øke livskvalitetentil ungdomved å lette inngangentil de ulike enhetenei
kommunenpå en mer helhetlig måte. Det leggestil rette for at veilederei Ungdomshusetkan handle
raskt og identifisereinnsatsområderpå et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at ungdommens
utfordringer forebyggesog en redusererfremtidig behovfor tjenester og økonomiskbistand.Tilbudet
organiseresforeløpigunder sektorenBarn/Ungeog Oppvekst.
3) Helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier
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Dette er et prosjekt som startet opp i 2015og som ble avsluttet i desember2018.Prosjektethar
oppnåddgode resultaterbådei Ringerikeog i de 14 andre kommunenesom har deltatt. Metodikkenvil
derfor utviklesvidere og vil fortsatt benyttesi familier som er avhengigav, eller står i fare for å bli
avhengigav, økonomisksosialhjelp.I tillegg vil metodikkenbenyttesved oppfølgingav enslige,spesielt
yngre,mottakere av sosialhjelp.

Styrkesentrumsnærhjemmetjeneste(Hønefoss)
Hjemmetjenesteni Ringerikekommunehar en nøkkelrollei tjenestetilbudet innen helseog omsorg.
Kommunenhar en strategi på at flest mulig skalfå tjenester i eget hjem så lengesom mulig. Den
sentrumsnærehjemmetjenestenhar de sisteårenevært i prosjekt (Morgendagensomsorg)for å
tilpassesegmorgendagenskrav og behov.I den forbindelseble enhetenogsåpilot for
heltidskulturprosjektet"Nytt BlikkRingerikekommune".
Prosjektetførte til ny turnus med bl.a. økt andel heltidsstillinger,økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse,
økt kompetansepå alle vakter (ogsåhelg),planleggingfor variasjoneri drift, teamoppbyggingav turnus
og økt frigjort tid til ledelse.Turnuser rammeverketog forutsetningenfor at det fagligearbeidet kan
gjennomføres,forbedresog utvikles,og kartleggingsfasen
førte til mer realistiskeforutsetningerfor å
lykkesi det arbeidet.
Det fagligearbeidet i ny turnus innebæreren omstillingfra hvordanman historisksett har løst
arbeidsoppgavene,
til en ny måte å løsearbeidet på. I dette omstillingsarbeidethar prosjektet
Morgendagensomsorgog Helhetligpasientforløphatt stor påvirkningpå hverandre.Utfallet er styrking
med demenskoordinator,palliasjonskoordinatorog HPH-team for å sikreovergangerfor pasientene
mellom sykehus-kommuneog korttidsplass-hjemmetjeneste.Sistnevnteteam er ogsåmed på å
reduserekostnaderi forbindelsemed overliggerepå sykehus,ved å leggetil rette for at pasientenekan
komme raskerehjem.

Hovedtiltak i tjenestene
Tjenestene
Pårørendemed særligtyngendeomsorgsoppgaver
Ledelseni helse- og omsorgstjenestenei kommunerog helseforetakhar ansvarfor at
myndighetskravenei veilederenom pårørendefølgesopp. Tiltak for å endre praksisskaliverksettes.
Implementeringav anbefalingenekrever opplæring av ansatte,utvikling av interne prosedyrer,rutiner
og verktøy,endret organisering,for bedret samarbeidog utvikling av nye tilbud til pårørende.Dette
arbeidet vil gjennomføresi 2019.

Dagrehabiliteringved dagaktivitetssenteret
For å sikre optimal bruk av institusjons- og korttidsplasservil rådmanneni løpet av 2019 utrede
mulighetenfor å gi tilbud om dagrehabiliteringved dagaktivitetssenteretved Austjord.Utredningensesi
sammenhengmed eksisterendetilbud.

Rusog psykiatri
Det jobbesmed ny Rusplan.Dennevil leggeføringerfor videre satsningpå feltet og er basertpå
nasjonaleføringer og lokalebehov.Planenprioriterer hovedgrepog tiltak innenfor fire fokusgrupper;
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Gravideog spedbarn,Barnog unge,Voksneog Pårørende.Rådmannenforeslår i 2019å styrke
fritidstilbudet for dennegruppenog satsningener i samsvarmed rusreformen.

Boligsosialtarbeid
Boligtjenestenhar, i samarbeidmed Husbankenog NAVRingerike,utviklet idéen "Eie først". Denne
strategieninnebærerbedre utnyttelse av Husbankensvirkemidlerslik at vanskeligstiltebarnefamilier
skaleie egnet bolig. Ambisjonener at dette skalbidra til at flere barn vokseropp i stabile hjem i gode
bomiljøer samtidigsom kommunensutgifter til sosialhjelpreduseres.Satsingensesi sammenhengmed
bl.a. Helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier.

Kompetanse
Årlig utarbeider sektorenen kompetanseplanmed prioriterte satsingsområderog dissevidereførestil
neste planperiode:Dokumentasjoni Gerica,Nettverksorganiseringav fagområder,ABC-opplæring,
videreutdanningerog stipendordningerfor sykepleiereog vernepleiere.

Følgendeområder er nye for neste planperiode:
Etiskrefleksjon
Organiseringav etisk refleksjoni grupperer en viktig metode og verktøy som benyttesfor bevisstgjøring
av helsepersonellsverdier og holdninger.Refleksjonsom metode kan benyttesi nettverksgruppenes
arbeid, i personalmøtereller andre arenaerder det foreliggerplaner for styrt kompetanseutvikling.

Vurderingskompetansekurs
Firedagerskurs for helsefagarbe
idere og assistenteri regi av USHT(utviklingssenteretfor sykehjemog
hjemmetjenester).Gir innføring i eller repetisjonav basiskompetanse.

Digital basiskompetanse
Kommunenhar inngått samarbeidmed Haprofor å kunnetilby grunnleggendeIT-opplæringfor våre
ansatte.Opplæringenforegår lokalt på arbeidsstedet.Hensiktener å øke digitale ferdighetertil den
enkelte ansattefor å kunne ta i bruk velferdsteknologiog følge den generelledigitale utvikling.

Målinger - indikatorer
Utviklingog bruk av gode indikatorer blir et strategiskkompetanseområdefor bådeledere og
medarbeidere.

Pasientsikkerhetsprogrammet"I trygge hender"
I regi av det nasjonalepasientsikkerhetsprogrammet
er det utarbeidet flere tiltakspakkersom er
relevantefor vår kommune;Herunder forebyggetrykksårog fall, riktig legemiddelbruk,samstemmingav
legemiddellister,forebyggingav underernæringog tidlig oppdagelseav forverret tilstand. USHTvil bidra
inn i arbeidet med læringsnettverki sektoren.
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Etterlevelseav prosedyrer,retningslinjer og regelverk
I 2019vil sektorenstarte et arbeid for å sikreat rutiner, prosedyrer,retningslinjero.l. blir etterlevd i
egenorganisasjon.Det vil bli etablert internrevisjonsom metode for å kvalitetssikretjenesteneog egen
praksis.

Organisasjonog ledelse- Nytt Blikk Helseog omsorg
Ringerikekommunehar besluttet å forplikte segtil arbeid for økt heltidsarbeidog for en utvikling til økt
heltidskultur. I den forbindelsehar Helseog omsorgetablert et eget delprosjektfor å sikre deltakelse
inn i det overordnedearbeidet,samt for å starte arbeidet for å redusereutvikling av krav om økte
stillinger.Årsakener at sektorenønskerå styre rekrutteringenav ny kompetansefor å sikre kvaliteten
på tjenesten.Sektorenser ogsåpå dette arbeidet som et bidrag til å styrkemulighet for ledelseved at
lederteamenegår i dypdykkpå egnefakta for økt forståelseinnen dette arbeidet.

Brukerundersøkelser
Sektorenhar brukerundersøkelserhvert år, og hver undersøkelsehar intervall på annethvert år. Det er
ønskeligå reduserehyppighetenslik at sektorenfår mer tid til å følgeopp resultateneog implementere
valgte tiltak. Det er en nødvendighetfor å lykkesi forbedringsarbeidet.

Samarbeidpå tvers - Tverrfagligmiljøteam
Ringerike,har i likhet med andre kommuner,et stadigøkendeantall barn og ungesom faller ut av skole.
Tverrfagligmiljøteamvil gi dennegruppentett og tilrettelagt oppfølgingi form av motivasjonsarbeidog
veiledning.Teametvil væretilgjengeligpå deresulike arenaersom skole,hjem og fritid. Det
samarbeidestett med skolefor å sikrehelhet og tilrettelegging.Teametjobber på enkeltbarnog deres
familier. I 2019vil det etableresfelleskompetanseløftfor forebygging,tidlig innsatsog foreldrenettverk.

Trygghjemme
Dette er et forebyggendebrannverntiltaktil kjente risikoutsattegrupper.Det er inngått en avtale
mellom enheter i Ringerikekommuneom felles brannverntiltakfor hjemmeboendesom er utsatt.
Samarbeideter initiert av Brannog Redning.

Velferdsteknologi
Utviklingeninnenfor velferdsteknologikrever at de ansatteforholder segtil ny digital hverdagmed bruk
av nytt verktøyog utstyr. Samhandlingmed Hole og Jevnakerfortsetter i prosjektformder digitale
konsultasjoner,kompetanseom velferdsteknologiog bruk av sensorteknologier sentraleområder.
I forbindelsemed investeringenegjøresdet arbeid knyttet til velferdsteknologiskeløsningerog styring
av byggene.

Helsetjenestertil flyktninger
I 2019vil det gjennomføreset arbeid for å se på mulighetenefor å effektiviserehelsetjenesteneved
Smittevernkontoretog Hvalsmoenhelseavdeling.Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.
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Kostra-analyse- Pleieog omsorg
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Institusjoner(f253+261)- andel
av netto driftsutgifter til plo(B)
Netto dr.utg. pr. innb. 261
Institusjonslokaler(B) *) **)
Netto driftsutgifter pleie og
omsorgi prosentav kommunens
totale netto driftsutgifter(B)
Tjenestertil hjemmeboende
(f254) - andel av netto
driftsutgifter til plo(B)

40,6 %

41,7 %

1 165

1 142

35,7 %

56,1 % 36,6 %

64,0 %

36,8 %

44,1 %

42,9 %

646

921

351

933

907

35,2 %

32,4 % 32,2 %

29,0 %

33,6 %

31,1 %

30,8 %

55,1 %

54,5 %

42,2 % 57,8 %

33,6 %

59,4 %

50,2 %

51,1 %

3 993

4 241

3 626 4 536

4 607

3 654

3 439

3 483

16,8 %

17,1 %

9,7 % 20,8 %

9,9 %

15,1 %

14,7 %

13,9 %

9,1 %

8,9 %

14,3 % 6,6 %

9,0 %

10,0 %

12,6 %

11,7 %

1 385

Produktivitet
Utgifter per beboerdøgni
institusjon

Dekningsgrad
Andelhjemmetj.mottakeremed
omfattende bistandsbehov,80 år
og over(B)
Andelinnbyggere80 år og over
som er beboerepå institusjon

Netto driftsutgifter pleie og omsorgi prosent av kommunenstotale netto driftsutgifter viser en mindre
nedgang.Ringerikebruker fortsatt en større andel til denne tjenestegruppenenn
sammenligningskommunene/gruppene,
men nærmerseggradvis.I forhold til utgiftsbehoveter
ressursbrukenunder landsgjennomsnittet,men lavereinntektsgrunnlag(95 %)enn landsgjennomsnittet
gjør at andelenkun får en mindre reduksjon.
For Ringerikehar de fleste indikatoreneholdt segstabilt i perioden.Sammenlignes
de med utvalgte
kommuner/grupperer det noen forskjeller.Samletsett brukesen større andel av pleie og omsorgsin
ramme på hjemmetjenesterenn på institusjonstjenester.Det gjelderogsåkommuneneGjøvikog
Modum. Flereindikatorer viser at dissetre kommunenesatserpå hjemmebasertetjenester til eldre,
men Ringerikehar den lavesteandelenav de tre. Men alle er godt over landet og Kostragruppe13.
Tilsvarendeer Ringerikehøyestav de tre kommunenei andel til institusjonstjenester.Somen del av
institusjonstjenestenregnesutgifter til drift av institusjonsbygningene.
Der liggerRingerikehøyt, bl.a.
grunnet husleiefor noen av institusjonene.Institusjonstjenesterinkludererbarneboligerog kjøp av
eksterneplassersom overliggerepå sykehus.Dette er ogsåforholdsvisdyre institusjonsplasser,og
det er plassersom ikke gir inntekter. Dette visesogsåigjen i en forholdsvishøy pris per beboerdøgni
institusjon selvom det nå er to av sammenligningskommunene
som ligger høyere.
Kommunenhar en høy andel hjemmeboendemed omfattende bistandsbehovog forholdsvislav andel
over 80 år på institusjon.Dette er naturligefølger av satsningpå hjemmebasertetjenester.
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Kostra-analyse- Sosialetjenester
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til
økonomisksosialhjelppr.
mottaker(B)

48 587

52 863

48 291 57 282

42 590

39 078

45 381

51 462

58,4 %

44,5 %

45,8 % 41,3 %

45,8 %

27,3 %

40,5 %

43,7 %

4,0 %

4,0 %

4,4 % 4,4 %

3,1 %

3,5 %

3,5 %

3,2 %

Dekningsgrad
Andelmottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde(B)
Andelensosialhjelpsmottakerei
alderen20-66 år, av innbyggerne
20-66 år(B)**)

Andel mottakeremed sosialhjelpsom hovedinntektskildeer redusert.Kommunener fortsatt høyereenn
Gjøvikog Modum, men er nå bare så vidt over Kostragruppe13. Og det er antall mottakere med
sosialhjelpsom hovedinntektskildesom er redusert,sidentotalt antall mottakere av sosialhjelphar vært
noksåstabilt disseårene.
Driftsutgifter til økonomisksosialhjelphar økt med 4 mill.kr fra 2016 til 2017.Med nestenuendret antall
mottakere er det utgift per mottaker som har økt. Ogdet er i gruppenunder 30 år at utbetalingenhar
økt mest. Kjennetegnpå dennegruppener utfordringer med rus og/eller psykiskhelse,mangehar ikke
fullført videregåendeskole,mange forsørgerbarn og flere kommer fra introduksjonsordningeneller
ensligemindreårigeflyktninger for videre oppfølgingi NAV.Det er ogsåkjent at mottakerne av
sosialhjelpmottar stønadi lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbarekommuner.
De unge er en prioritert målgruppei NAV.Det finnes mangestatligetiltak for gruppen,men de har
oftest et arbeidsrettetinnhold, noe som ikke alltid passerfor ungdommeneslivssituasjon.NAVtilbyr
videre for eksempelgruppetiltakfor de arbeidssøkende,de jobber tverrsektorielt for å se på nye måter
å følgeopp barn og ungefor å unngåat de må søkeNAVi 18-20 års alderenog de arbeidermed å få i
stand et UngdommensHus.

Kostra-analyse- Kommunaleboliger
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Brutto investeringsutgiftertil
boligformålper innbyggeri
kroner
Kommunaleboliger Korr. bto.
dr.utg. Beløppr innb (kr)

259

47

2 378

689

30

1 702

1 426

1 527

1 895

1 991

800

352

623

1 089

1 324

1 301

22

21

20

32

17

27

21

19

Framsikt
Kommunaltdisponerteboliger
per 1000innbyggere(B)

Laveinvesteringsutgifterog høyebrutto driftsutgifter til boligformålkan tilskriveskommunens
organiseringav sine boliger med Ringerikeboligstiftelsesom eier og kommunensom leier. Kommunen
er stabilepå indikatoreneover tid, men avvikerfra de andre sammenligningskommunene.
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Mål

Overordnet mål
Ledelse

Medarbeiderskap

Siste
Mål
Indikator/målemetode
måling
Lederneer
Samletscorepå
mestringsorienterte medarbeiderundersøkelse
og tydelige
premissleverandører
Organisasjonen
Samletscorepå
pregesav
medarbeiderundersøkelsen
selvstendige,
fleksibleog
kompetente
medarbeidere
Redusere
Redusertfravær
11,3 %
medarbeideres
sykefravær

Mål
2019
>4,3

Mål
2020
>4,3

Mål
2021
>4,3

Mål
2022
>4,3

>4,3

>4,3

>4,3

>4,3

10,0
%

10,0
%

10,0
%

10,0
%

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Tilstrekkeligkvalitet Pasientsikkerhet Andeldigitale
50,0 %
trygghetsalarmer
Antall Evondos(
31
medisinsk
medisindosett)
Styrke
Antall personersom
34
demensomsorgenhar mottatt
pårørendeopplæring
Antall tilgjengelige
0
aktivitetsgrupperfor
hjemmeboende
demente
Økt
Andelunge under 30
selvhjulpenhet
år som har krav om
aktivitetsplikt
Antall
0
gruppearrangement
for hjemmeboende
eldre i forebyggende
øyemedpr. år.
Antall personersom
30
har gjennomført
hverdagsrehabilitering

Mål
2019
100,0
%
60

Mål
2020
100,0
%
60

Mål
2021
100,0
%
60

Mål
2022
100,0
%
60

100

160

160

160

7

7

7

7

90,0 %

90,0 %

90,0 %

90,0 %

10

15

15

15

74

134

134

134

Mål
2019
90,0 %

Mål
2020
90,0 %

Mål
2021
90,0 %

Mål
2022
90,0 %

0-3
døgn

0-3
døgn

0-3
døgn

0-3
døgn

Mål
Overordnet mål
God
ressursutnyttelse

Siste
Mål
Indikator/målemetode måling
Effektiv
Andelkorttidsplasser 86,0 %
tjenesteproduksjonbelagtmed
korttidsplasser
Gjennomsnittlig
1,7
liggetid på sykehuset
døgn
etter at pasientener
definert som
utskrivningsklar
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Overordnet mål
Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernes
behov

Mål
2019
20

Mål
2020
20

Mål
2021
20

Mål
2022
20

485

360

360

360

360

Antall mellom 18-24 år
83
på økonomisk
sosialhjelp
Gjennomsnittantall
5,85
månederpå sosialhjelp
Riktig
Antall produserte
38 700
dimensjoneringav timer innen
tjenestene
ambulerendeog
stasjonær
hjemmetjeneste
Antall søknaderpå
1 565
tjenester
Gjennomsnittligantall
16
på ventelistei
omsorgsboligpr.mnd
Gjennomsnittligantall
10
på venteliste
institusjon pr.mnd

50

50

50

50

5,00

5,00

5,00

5,00

31 000

31 000

31 000

31 000

2 400

2 400

2 400

2 400

10

5

5

5

5

5

5

5

Mål
Det nyetablerte
boligkontoret
sikrer en helhetlig
og godt koordinert
tjeneste
Færreinnbyggere
er avhengigav
sosialhjelp

Siste
Indikator/målemetode måling
Antall huststandersom
0
har gått fra leie til eie

Antall brukeremed
sosialhjelp

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
610 485 610 485 610 485 610 485

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
Refusjonressurskrevendetjenester
Husleieinntekter
Brukerbetalinginstitusjon
SalgServicesentrene
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Styrkehjemmetjenesteni Hønefoss
Styrkingav sosialhjelp
Husleietil Boligstiftelsen
Basistilskuddleger
Drift leasingbiler
Forebyggendetiltak NAV
Driftstilskuddfysioterapeuter
TilskuddRingerikeinterkommunalelegevakt
Manglendefastlønnstilskuddfysioterapi
Dagberedskap
Styrkingav tjenester til psykiatriog rus
Økt husleieny legevakt
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022
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7 599
-500
7 099

7 449
-7 150
299

7 449
-7 050
399

7 449
-7 050
399

617 584

610 784

610 884

610 884

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
1 000
500
420
400
240
200
0
16 860
4 552

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
500
500
420
400
240
200
150
16 510
4 202

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
0
500
420
400
240
200
300
16 160
3 852

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
0
500
420
400
240
200
300
16 160
3 852

622 136

614 986

614 736

614 736

Handlingsprogram2019-2022

Sammendragdriftsbudsjett for sektoren
Sektorenleverer tjenester 24 timer i døgnethver dag hele året. Et tilfredsstillendeantall kompetente,
dedikerte medarbeidereer avgjørendefor at sektorenskalkunnelevereriktige tjenester til rett tid og
med avtalt kvalitet. Hovedtyngdenav utgiftene i sektorener derfor knyttet opp mot lønn (85-90%).
Kommunenhar de sisteåreneprioritert kompetanseutviklingfor å være i standtil å håndteresektorens
oppgaverog samfunnetsendredetjenestebehovog brukergruppesammensetni
ng. Satsingenskalgjøre
kommuneni standtil å gi tjenester til det bestefor brukerenpå en effektiv måte.
Vedtatt budsjett for 2019medføreren økt satsingi NAVfor å stagnereog forebyggekostnaderknyttet
til økonomisksosialhjelp.Dette gjøresved å styrkegjeldsrådgivning,fortsette fokus og tiltak med
metodikk fra lavinntektsfamilie-prosjektettil andre grupper.EtablereUngdomshusmed veiledningog
bistandfor ungei sårbarefasersamt et pilotprosjekt for å etablere aktivitetstiltak for å stimulere til
skoleog arbeid.
I 2019velgerrådmannenå styrke den sentrumsnærehjemmetjenesten,og dette innebefatter
etableringav ny turnus som følge av kommunensprosjekt om heltidskultur.Satsningenfører ogsåtil en
styrkingav arbeidet innenfor demensog lindrendepleie samt arbeidet med å sikregode
tjenesteoverganger.
Effektiviseringskravet
for 2019medfører at sektorenvil måtte jobbe kontinuerligmed å finne
kostnadsbesparende
tiltak samtidigmed at en bevarersatsingsområdene.

Tekniskejusteringer
Lønnsvekst
Lønnsvekstfra 2018med helårseffektinn i 2019.
Luftmålingeri Hønefosssentrum
Luftmålingeri Hønefosssentrum skalgjennomføresi 2018/2019.Det er avsattmidler til hele prosjektet i
2018.Prosjektetgår fra juni 2018 til og med mai 2019.Det gjøresen avsetning31.12.18av ubrukte
midler til prosjektetsom utfra betalingsplaner kr 580 000 uten merverdiavgift.Målingeneer utvidet
med ytterligere sensorersom medførerøkt utgift kr 150 000. Midler til dette er hensyntatti budsjett
2019.
Økt timesats til støttekontakter
Timesatsentil støttekontakterer økt fra kr 123 kr til tarifflønn assistenterlavestesats.Et tiltak for
lettere å rekruttere støttekontakter.Et viktig tiltak langt ned i omsorgstrappen.
Budsjettkorrigeringvedtatt i KSvedtak 74/18 for 2018.Må videreføresi 2019.

Vedtak forrige periode
Implementeringav velferdsteknologisketiltak i pilot velferdsteknologi.
Sikregod implementeringav velferdsteknologisketiltak som startet opp i pilot velferdsteknologi.Tiltak
som kun gjaldt 2018,og korrigeresi 2019-2022.
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Økte leieinntekter omsorgsboliger
Heradsbygdaomsorgssenterplanleggesnå for 64 bemannedeboligenhetermed tilhørende fasiliteter.
Her vil beboernebetale for husleie,mat og øvrigetjenester. For kommuneregnskapetblir det en
reduksjoni beboerbetaling(vederlag)
og en økningi husleieinntekter,eventuelt økt salgav mat fra
Ringerikskjøkken
og økte inntekter for praktiskbistand.Mye usikkerhet,og det gjøresingenendringi
anslagøkte inntekter i år.
Økte leieinntekter Heradsbygdaomsorgsboliger
Heradsbygdaomsorgsleiligheter.Økt antall leiligheterfra 54 til 64. Fører til økte leieinntekter på kr
1 000 000 fra 2020.
For høyt budsjett 2017på vederlagopphold institusjon og hjemmetjenester
Gjelderreduksjoni beboerinntekter(vederlag)ved åpningav Heradsbygdaomsorgssenter.Beboerneher
betaler for husleieog øvrigetjenester. Beregningergjøresnesteår.

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav0,7%
Effektiviseringskrav0,7%utgjør kr 5 818 000.
Refusjonressurskrevendetjenester
Økt refusjonsom følgeav nye brukere og endringi tjenestebehov.Dette gjelder 2018,og som blir
utgangspunktetfor budsjett 2019.
For 2017var refusjonen80%av lønnsutgiftenutover innslagspunktpå kr 1 235 000.
Husleieinntekter
Beregner kun 2%veksti husleien,sidenden ikke justeresmed KPI01.01,men når beboerhar bodd i
hus/leiligheti ett år, jfr. Husleieloven§4 - 2. Oppjusterestil gjengsleie ved innflytting av nye beboere.
Husleieinntekteneøkesmed kr 800 000.
De nye leilighetenesom skalbyggeskan gi tilsammenkr 640 000 i husleieinntekterfor kommunen.
Tilsammenen økningpå kr 1 440 000.
Brukerbetalinginstitusjon
Anslagpå 3%økningi brukerbetalingfor opphold i institusjon.Beregnesav årets prognoseog utgjør kr
900 000.
SalgServicesentrene
Lagttil 3%økningi salgsinntekt(3259'*3%).i tillegg salgtil andre fra Hovedkjøkkenet(1400'*3%).
Tilsammenkr 150 000.
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Nye tiltak
Styrkingav sosialhjelp
Styrkingav sosialhjelpsbudsjettetskali hovedsakbenyttestil forebyggendetiltak som gjeldsrådgivning
spesielttil yngresosialhjelpsmottakere,og opprette arbeidsrettettiltak til ungemottakere av
økonomisksosialhjelp.For øvrig har det vist segat utbetalingav økonomisksosialhjelphar økt fra år til
år selvom tiltak har blitt satt inn. Her er ogsåen del til delvisjusteringav budsjettet for økonomisk
sosialhjelp.
Styrkehjemmetjenesteni Hønefoss
Enhetener pilot for heltidskulturprosjektsom har ført til omleggingav turnus med blant annet økt
kompetanse,lavereuketimer, teamoppbyggingav turnus, større stillinger og som totalt sett har ført til
økt bemanning.I tillegg skalbemanningenøkesmed demenskoordinator,palliasjonskoordinatorog
HPH-team.
Husleietil Boligstiftelsen
I henholdtil brev fra Boligstiftelsen økeshusleienfor 2019med kr 2 829 000. Dette inkludererKPImed
2,5%.Boligstiftelsenanmodesom kun 1%KPI,noe som vil redusereutgiftsøkningenmed ca 900 000,
avrundet til en økningpå 2 mill.kr. Det er ønskeligat ogsåBoligstiftelsenkan bidra i
effektiviseringsprosessen
som kommunener inne i.
Basistilskuddleger
Satsenfor basistilskudd(per capita tilskudd)for fastlegeordningeni kommunenereguleres1.juli hvert
år. Antall pasienterpå listene dannergrunnlagetfor kommunensutbetaling til legene.Fra1.juli 2018 er
satsenkr 486 per pasientper år. Dette er en økningpå 7,76%som er mer enn en dobling av økningeni
forhold til de sisteårene.
Forebyggendetiltak NAV
Dette er en oppfølgingav vedtak i FS13/18 - 3 Prosjektoppfølgingav lavinntektsfamilier.
Prosjektet«helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier»har vist goderesultater.2018er siste år NAV
mottar midler, kr I 300.00av Arbeids- og velferdsdirektoratettil å dekketo stillinger.Formannskapetber
Rådmannenfølgeopp prosjektet for å sørgefor at prosjektetkan videreføresi 2019.
Prosjektetprøver ut en ny rolle i kommunen,plassert på Nav kontoret, en familiekoordinatorsom gir
tett oppfølgingetter behov.Familiekoordinatorenjobber med hele familien under ett og med fire
målområder,arbeid – bolig - økonomiog barnassituasjon,og har et utstrakt samarbeidmed andre
aktuelle/involverte tjenester i kommunene.
Drift leasingbiler
I utgangspunkteter det et behov for 2 millioner kroner i økt ramme med bakgrunni 2018-regnskapet.
Med ny leverandør,mindre innbytte av biler og mindre skader(pålagtkjørekurs)reduserestiltaket til
1 million kroner.
Beregningfra leder viseren besparelsepå 0,6 Mill kr ved overgangtil ny leverandør.I 2018er planenå
bytte 33 biler mot 20 biler i 2019,noe som forventeså gi innsparing,da det visersegat det ofte er
skadersom må repareresved innbytte. Det er planlagtpålagtHMS-kurs for alle sjåføreneav
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leasingbilenesom forhåpentligvisvil redusereskaderog vedlikeholdskostnader.
Øvrigtiltak er å bruke
bilene på tvers av enhetenefor å unngåbruk utover makskilometer.
Driftstilskudd fysioterapeuter
I henholdtil ASA4303 Avtaleom driftstilskuddog takster for fysioterapeutermed avtale om privat
praksismed kommunene,er driftstilskuddetfor avtaleåret2018-2019 fastsatt til kr 444 600. Det er en
økningpå kr 23 580 per årsverk.Med 21,4 årsverkvil det bli en økningpå kr 500 000.
TilskuddRingerikeinterkommunale legevakt
Økt tilskudd til Ringerikeinterkommunalelegevaktgrunnet lønns- og prisvekst.Økt med 2,8 % av
kommunenstilskudd for 2018 som er på 14,2 mill.kr. Er fordelt på ordinær legevaktog øyeblikkelighjelp
tilbudet ved legevakta.Tilsammenkr 420 000.
Manglendefastlønnstilskuddfysioterapi
Folketrygdenyter tilskudd til kommunenefor fastlønnsstillingerfor fysioterapeuteri henholdtil Forskrift
om fastlønnstilskuddtil delvis dekningav kommunensutgifter til fysioterapitjenesten.Tilskuddetgis nå
til kurativ virksomhetutenfor institusjon.Det betyr at fysioterapeuteri institusjonstjenestenikke gis
tilskudd. Overtid har kommunenmistet to tilskudd som følgeav endringi regelverkog endring
i kommunensorganisering.Dette utgjør kr 400 000.
Dagberedskap
Dagberedskapstilbudet
samlesved ett legekontori Hønefoss
Ved behandlingi Hovedkomiteen,vedtak:Sak27/18 ble sakentatt til etterretning. Økonomisk
konsekvenser en økt utgift kr 240 000.
Styrkingav tjenester til psykiatri og rus
Styrkingav dagtilbudtil ungebrukere med psykiskhelseog rusrelatertelidelser.Seri 2018en økningav
behov. Hengersammenmed ny rusreform hvor ettervern og oppfølgingbolig og fritid er viktige
kommunaleansvarsområder.Enhetfor rus og psykiatriser at deresbrukere blant annet profitterer
sterkt på å delta i tilbudet, "Inn på tunet", og at flere kan nyttiggjøresegden aktiviteten.
Økt husleieny legevakt
Økt husleieny legevaktgjelder FDVkostnaderog bygslingsavgift.Ringerikesandel er 46,8%og utgjør kr
300 000 per år. Forventetåpninger juni 2020,og det regnesøkt husleiefor ett halvt år i 2020.
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Investeringsbudsjett
Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Helseog omsorg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
Ny legevakt
Oppgraderinghelse- og
omsorgsbygg
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
ny
produksjonsmåte
SumHelseog omsorg

LØPENDE
2020
2020
2020
2020

504 200
28 500
109 400
99 000

LØPENDE

Suminvesteringsprosjekter

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

2 000
198 800
27 500
50 000
50 000

2 500
273 200
0
54 000
43 500

0
1 500
0
0
0

0
0
0
0
0

4 500
473 500
27 500
104 000
93 500

1 500

0

0

0

1 500

2019

3 180

3 180

0

0

0

3 180

2019

8 500

7 500

0

0

0

7 500

752 780

340 480

373 200

1 500

0

715 180

752 780

340 480

373 200

1 500

0

715 180

Helse- Inventar/medisinskutstyr
Det er startet et oppgraderingsarbeidknyttet til institusjonerog omsorgsboligermed døgnbemanning.
Oppgraderingenvil beståi å skifte ut og moderniserenødvendiginventar,utstyr og møbler.
Fellesarealer,kjøkkenog ansattfasiliteterblir prioritert.
Kommuneneer tillagt en rekke nye oppgaveri forbindelsemed samhandlingsreformen.
Disse
oppgaveneer resurskrevende,både når det gjelder personell,kompetanseog medisinsktekniskutstyr.
For å kunne gi et faglig tilfredsstillendetilbud, er det ved enkelte institusjonernødvendigog supplereog
oppgraderedette utstyret.
Heradsbygdaomsorgssenter
Heradsbygdaomsorgssenterplanleggesfor 64 bemannedeboligenhetermed tilhørendefasiliteter, samt
nytt dagaktivitetssentermed kapasitettil 20 brukere.Det etableresny sentral basefor hjemmebaserte
tjenester. Planleggesferdigstilt høst / vinter2020- 2021.
Kommunenmottar momskompensasjon
og investeringstilskuddfra husbanken.Beboernebetaler
husleiei.h.t- kommunaltvedtak.
Hov vest omsorgsboliger
Utbyggingengjelder et boligfellesskap(borettslag)på Hov for sju ungepsykiskutviklingshemmedemed
relativt stort omsorgsbehov.Prosjektetble startet etter forslagfra en foreldregrupperingmed sju
psykiskutviklingshemmedebarn for å bl.a. ivareta de relasjonersom var etablert mellom barnaog de
pårørendegjennomen 16-20 års periode, fram til barnanå skalflytte hjemmefratil egenbolig.
Pågrunn av husbankensregler,er prosjektet avhengigav et nært, godt og utvidet samarbeidmed
kommunenfor å kunnerealiseres.Ringerikekommuneer byggherre,og realisererbygningsmassen
med
sju leiligheter,fellesarealerog personalfasiliteter.Kommunenmottar momsrefusjonog husbankens
investeringstilskudd,seksjonererbygningenog etablerer et borettslag.Resterendekostnaderdekkesinn
av salgssumfor den enkeltebolig samt fellesgjeldi borettslaget.Prosjektetskalgjennomføresinnenfor
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en brutto kostnadsrammepå 25 millioner, som må mellomfinansieresog leggesut som en kommunal
investering.
Planlagtoppstart er mai 2019med ferdigstillelsesommer/høst2020.
Hov øst omsorgsboliger
Hov omsorgsboligerplanleggesfor 21 omsorgsleiligheter(for eldre uavhengigav diagnoser)med
tilhørendefasiliteter.
Planlagtbyggestarter mai 2019 med ferdigstillelsehøst 2020.
Kommunenmottar momsrefusjonog husbankensinvesteringstilskudd.Beboernebetaler husleiei.h.tkommunaltvedtak.
Ny legevakt
Ringerikeinterkommunalelegevakter primærhelsetjenestensakutte legetilbudutenfor fastlegenes
alminneligeåpningstidi kommuneneRingerike,Hole,Jevnaker,Krødsherad,Modum, Sigdalog Flå(fra
april 2015).Det er ca. 63 000 innbyggere(fastboende)til sammeni de sju kommunene.
Dagensleieforhold ved Ringerikesykehusutløper i 2020,og nye lokaliteter må værepå plassinnen den
tid. Kommunenskali den anledningogsåbyggeny ambulansesentrali forhold til prehospitaletjenester
ved VestreVikenHF,som gjennomleieavtaledekkerkapitalkostnadeneover 30 år for dennedel av
bygningen.Restenav kapitalkostnadenefordelespå deltagendekommunergjennomandel av husleie.
Byggestarter planlagtapril 2019 med ferdigstillelsesommer2020.
Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
Denneinvesteringenvil prioriteres og harmoniserestil de lokasjonersom prioriteres i forhold til
investeringerknyttet til oppgraderingsarbeidi institusjonerog omsorgsboligermed døgnbemanning.
Investeringenvil i hovedsaknyttes til akutte behovsom følge av avvikpå brann og HMS.Hvisdet er
midler tilgjengeligvil andre tiltak som generelloppgraderingav innvendigeflater og belysning.
ParkeringAustjord
I forbindelsemed rivning av tidligere "Rødstua"på Austjord,ønskesen ferdigstillelseav uteanlegget,
bl.a. med etableringav ny parkeringsplass
med bakgrunni behov knyttet til det nyåpnede
dagtilbudetsammested.
Samtidiger det behovfor et overbygg/carportfor institusjonenssamledekjøretøyportefølje,som for
tiden utgjør fire minibusser,en ni-seter personbil,to varebil og fem personbiler.Påparkeringsplassen
skaldet ogsåetablerestre ladepunkterfor el-biler samt sykkelparkering.
Kostnadertil rivning er tatt med i investeringsbeløpet.Arbeidet gjøresi 2019 grunnet
kapasitetsutfordringer.
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Ringerikskjøkkenny produksjonsmåte
Planlagtutskifting av kjele for eksterndampproduksjonutgår, og avsattemidler omdisponerestil
oppgraderingav utstyr ved Ringerikskjøkken.
Kjøkkenethar vært i drift i 15 år og en rekke komponenter
innen utstyr og inventar har overlevdsin "levetid". Utviklingav utstyr til stor-/sentralkjøkkendrift går
som alt annet tekniskutstyr fort, og det viser segat modernekoke-/stekeutstyr ikke trenger ekstern
dampproduksjon.Tidligereavsetningi HP2018-2021økesfra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre nødvendigoppgradering.

Samfunn
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

162 444

149 667

145 413

145 163

145 163

145 163

153 226

138 791

150 701

151 290

141 108

140 408

6 637

4 896

6 137

5 737

5 737

5 737

8 014
9 764
340 086

860
130
294 345

860
4 850
307 962

860
6 641
309 691

860
5 328
298 196

860
23 140
315 308

-198 564 -181 599 -187 579 -212 174 -215 966 -215 966
-11 994
-9 830
-9 830
-9 830
-9 830
-9 830
-1 994
-13 574 -19 157 -17 160 -14 400 -14 400
-212 980 -205 003 -216 565 -239 163 -240 195 -240 195
127 106
89 342
91 396
70 528
58 001
75 113

Om sektor
SektorSamfunnhar ansvarfor forvaltning,drift og utvikling av Ringerikekommuneseiendomsmasseog
infrastruktur, forvaltningav lovverksamt å ivareta beredskapog sikre liv og helsenår uønskede
hendelseroppstår.
Tidligerehaddeogsåsektorenfokus på kommunensrolle som samfunnsutvikler.Fra01.08.18har ny
Strategiog utviklingsavdelingansvaretfor samfunnsutviklingog planarbeid. Sektorsamfunnskalbidra til
å leggetil rette for et godt samarbeidmed ny avdeling,og vi skalfortsette å leggetil rette for og
fokuserepå utvikling og vekst innenfor vårt ansvarsområde.

Målsetning
Enhetenei sektorenskalutviklesslik at sektorenkan møte vekstog utviklingsmulighetenepå en
effektiv, løsningsorientertog fremtidsrettet måte. Sektorenskalha høy grad av profesjonalitetbåde
internt og eksternt.Det skalleggestil rette for et godt samarbeidsklimai sektoren,med andre deler av
Ringerikekommuneog med innbyggereog andre eksterneaktører.
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Enhetene
Miljø - og arealforvaltning
Enhetenbestårav følgendeavdelinger:
byggesak(byggesaksbe
handling,tilsyn, utslipp)
oppmåling(oppmålingsforretninger,karttjenester,matrikkelføring,eiendomsskatt)
landbruk(jord, skogog vilt, felles landbrukskontormed Hole kommune)
Enhetenvil at kommunensinnbyggereog de profesjonelleaktøreneskalkunne finne informasjon,få
veiledningog finne frem til skjemaerogsåutenom ordinær arbeidstid.Det finnesmye informasjonpå
kommunensnettsider.

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

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

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

Selvkost
Samfunnssektorhar flere selvkostområder.Selvkostområdene
i dag er vann,avløp,slam,feiing, private
reguleringsplaner,byggesak,utslipp/tilsyn, oppmålingog eierseksjonering.Feiingav fritidsboligerer
iverksattfra 2018og sorterer under ordinær feiing pr nå.
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Fraog med 2018 er selvkostet eget budsjettområde.Det vil gi en bedre oversiktover
selvkostområdene,samt gi et mer korrekt bilde av sektorensøkonomi.
Det foretas en gjennomgåendeanalyseog beregningpå selvkostområdeneto gangerårlig. Førstegang
er primo februar og hovedfokusda er etterberegningfor foregåendeår i forbindelsemed
årsavslutningen.I august/septembergjennomføresden andre gjennomgangen,da med hovedfokuspå
prognoseinneværendeår samt budsjett for nesteår samt budsjett for kommendeHP.
Alle kommunensselvkostområdermed unntak av oppmålinghar ved inngangentil 2018 solide
selvkostfondsom blant annet kan fungeresom stabilisatormed hensyntil gebyrnivå,uforutsette
utgifter eller svikt i inntekter.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Det er et sammensattbilde av utfordringer som vi ser fremover. Vi vil bli stilt overfor endredekrav og
problemstillinger,som vil medføreandre måter å jobbe på.
Vi er alleredeblitt utfordret på et mer ekstremt vær. Enlangog snørikvinter, varmeog ekstremtørke i
sommerog kraftig nedbøri høst.Dette krever mer ressurser til snørydding.Energiforbruketøker til
varme om vinteren og kjølingom sommeren.Vi har hatt en ekstremskogbrannfareog flom, og ekstrem
nedbørstiller krav til nye type flomveier og overvannshåndtering.
Ny teknologigir ossnye muligheter,men vi må samtidigsørgefor at vi har den nødvendigekompetanse.
Rammebetingelsene
endrer segog vi må tilpasseossslik at vi klarer å møte fremtidensbehovinnenfor
våre tjenester på en mer effektiv måte. Det betyr ikke at vi skalløpe fortere, men vi skaljobbe smartere.

Viktige tiltak
Tjenestedesignprosjekt
I løpet av høsten2018vil det bli startet opp et tjenestedesignprosjekti de teknisketjenestene.Formålet
er å organiseredissetjenestenepå en fremtidsrettet måte, som er tilpassetnye rammer og behov.Vi
ønskerå se på hva vi gjør i dag,hva skalvi fortsette å gjøre,hva kan vi gjøre annerledesog hva skalvi
ikke gjøre i tiden som kommer.

Kommunikasjon
For å bedre kommunensmøte med innbyggereog tiltakshavere,vil sektorenfortsette sin fokus på
informasjonog dialog.Vi har som målsetningat all dialog skalfremstå som profesjonellog
løsningsorientert.Vi ønskerbedre kommunikasjonenbådeinternt og eksternt.I løpet av 2018har vi hatt
fokus på opplæringi Klart Språk.Dette er et kontinuerligarbeid og vi vil fortsette å jobbe med dette i
hele sektoreni 2019og årenefremover.
Det vil bli utarbeidet rutiner og maler for tilbakemeldingpå henvendelser,for å oppnåbedre
forutsigbarhetog tydelighet,samt sørgefor likebehandling.
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Kostra-analyse - Plan,kulturminner, natur og nærmiljø
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Gj.snittligsaksbehandlingstid
for byggesakermed 3 ukers
frist. Kalenderdager

9

13

15

30

14

6

17

19

Det er satt i ganget større prosjekt, som vil gi resultater på kvaliteten på de tjenestenesom kommunen
leverer.Arbeidet startet opp januar 2018,og vil gå frem til våren2019.
Miljø- og arealforvaltningener i gangmed et utviklingsprosjektfor å se på arbeidsflyt,tjenestedesignog
brukeropplevelse.Dette er arbeid som gir økt innsikt og bevisstgjøring,hvor det iverksetteskonkrete
tiltak som vil bidra til å bl.a. reduseresaksbehandlingstid
og gi en mer effektiv bruk av ressursene.

Kostra-analyse- Vann,avløp og renovasjon
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Vann- Finansielldekningsgrad

116,0%

106,0%

9 000

9 000

94,0 % 107,0
%

93,0 %

88,0 %

97,0 %

0,0 %

17 000

12 840

9 708

6 434

5 701 2 520

4 075

5 389

3 818

3 486

Produktivitet
Avløp- Tilknytningsgebyravløp
- én sats(gjelder
rapporteringsåret+1)
Avløp- Årsgebyrfor
avløpstjenesten(gjelder
rapporteringsåret+1)

Dekningsgrad
Avløp- Andelav befolkningen
som er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste
Vann- Andelav befolkningen
som er tilknyttet kommunal
vannforsyning

79,6 %

79,0 %

71,5 % 82,5 %

84,2 %

68,8 %

82,8 %

90,1 %

91,4 %

70,1 % 80,6 %

89,1 %

69,5 %

82,8 %

539

524

522

516

Kvalitet
Renovasjon- Husholdningsavfall
per innbygger(kommune)

533

516

Ringerikekommunehar innenfor vann,avløpog renovasjongodetall/utvikling i perioden2015 – 2017,
målt mot kommunerdet er naturlig å sammenlignesegmed.
Kommunenhar god kostnadsmessig
inndekningpå vann (106 i 2017)og avløp(110 i 2017)fra
innbyggerne.Indeksover 100 (selvkost)tilsier en positiv inndekningi kommunen.
Ringerikekommunehar som flere andre,en utfordring med vannledningsnettog betydelige lekkasjer.
Dette er dårlig utnyttelse av ressursene,og må være et prioritert område i tiden som kommer.
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Kostra-analyse- Brannog ulykkesvern
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Antall boligbrannerpr. 1000
innbyggere
Netto dr.utg. pr. innb. 338
Forebyggingav branner og
andre ulykker (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 339
Beredskapmot brannerog
andre ulykker (B)

0,50

0,36

0,29

0,55

0,15

0,58

0,35

0,33

55

79

56

105

30

-37

57

49

782

834

638

730

770

577

765

697

37,3 %

50,0 %

35,7 % 42,5 %

38,5 %

46,8 %

32,3 %

33,4 %

405

350

402

622

439

384

Dekningsgrad
Andelpiper feiet

Kvalitet
Årsgebyrfor feiing og tilsyn ekskl.mva. (gjelder
rapporteringsåret+1)

656

450

RingerikeKommunesitt brannvesen,har sammenlignetmed andre,en mer kompleksrisiko og har flere
brannstasjonerenn andre pga dette. I tillegg krever dette at kommunenmå bruke mer ressurserpå å
kalle inn mannskapernår f.eks.brannstasjoneni Hønefosser på utrykning.Andreog sammenlignbare
brannvesenkan benytte segav brannstasjoneri nærhetenog slipper da egenkostnadpå innkalling.

Kostra-analyse- Eiendomsforvaltning
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Korrigertebrutto driftsutgifter
til førskolelokalerper
kvadratmeter(B)*)
Korrigertebrutto driftsutgifter
til institusjonslokalerper
kvadratmeter(B)*)
Korrigertebrutto driftsutgifter
til skolelokalerper
kvadratmeter(B)*)

1 560

1 755

1 558 1 542

258

1 626

1 513

1 467

1 426

1 502

1 253

732

774

198

963

1 106

819

693

1 094 1 019

4 658

1 205

994

959

Ringerikekommunehar hatt en reduksjoni kostratallenepå de totale driftsutgifter innenfor
eiendomsforvaltningi perioden2014til 2017.Vi forventer at driftsutgiftene vil reduseresytterligere i
årene som kommer som følgeav betydeligøkningav kvadratmeternybyggsamt at driftsbudsjettene
redusereskraftig.
Kommunenstall varierer noe innen de ulike måltallenei forhold til Kostragruppe13 og landet forøvrig.

Kostra-analyse- Samferdsel
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Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Bto. dr.utgifter i kr pr. km
kommunalvei og gate(B)

93 784

109 476

129 817 160 052

11,9 %

11,9 %

16,1 % 22,5 %

131 213 152 600

149 207

206 167

14,8 %

20,7 %

Dekningsgrad
Andelkm tilrettelagt for
syklendesom kommunenhar
ansvaretfor i % av alle
kommunale veier og gater

24,0 %

15,0 %

Ringerikekommunehar i sine tall for 2017og tidligere år, genereltdårligeretall enn sine
nabokommuner,og andredet sammenlignesmed.
Ringerikekommunehar lavestdriftsutgifter på kommunalvei, Det kan tyde på at Ringerikebruker en
god del mindre pengertil vei/vedlikeholdenn normalt i kommunene,med de utfordringenedette kan gi
på standardog kostnadsutviklinginnenfor denne sektoren fremover
Samferdselog vei er et viktig områdemed betydeligeutfordringer i tiden fremover, og vil kreve økte
ressurser.

Kostra-analyse- Klima og energi
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Andre nøkkeltall
Samletenergibruki
adm.lokaler,egnebygg,per
m2, konsern
Samletenergibruki komm.
førskolelokaler,egnebygg,per
m2, konsern
Samletenergibruki komm.
skolelokaler,egnebygg,per
m2, konsern

178

123

195

99

721

55

166

183

189

180

189

167

18

202

0

0

150

132

165

136

687

195

132

117

Energikostnadene
totalt i Ringerikekommunefordelt på antall innbyggere,er vesentligbedre enn våre
sammenligningskommuner
i Kostragruppe13. Det varierer noe innenfor de ulike energiområdene.
Dennekostnadenhar vært relativ stabil de sisteårenefra 2015og frem til 2018.

Mål
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Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
Tilstrekkeligkvalitet Alle investeringsprosjekt Mål for investeringer
skalleveresi henholdtil
oppdragsbestilling
Forvaltningog Drift skal Mål leveringi hht.
leverei henholdtil
avtale
Tjenesteleveranseavtalene
Gjennomsnittlig
Mål i dagerfra
behandlingstidfor
komplett søknad
byggesakmed 3 ukersfrist
Gjennomsnittlig
Mål i dagerfra
behandlingstidfor saker komplett søknad
etter jord- / konsesjonslov
Kontrollerinnenfor jord
Mål kontroller ikke
skalutføres etter lovkrav utført etter lovkrav
Kontroller innenfor skog Mål kontroller ikke
skalutføres etter lovkrav utført etter lovkrav
Oppmålingssakerskal
Mål andel som går
utføres innen fristen (16 over fristen
uker)
Salgav
Mål andel som går
eiendomsinformasjonskal over fristen
utføres innen fristen (7
dager)
Skanningog digitalisering Mål andel fullført
av byggesaksarkiv
Tjenesten skalha høyt
Mål servicenivåog
servicenivåmålt på antall antall klager
klagerpå saksbehandling,
hendelser,feiing og tilsyn.

Mål
2019
90,0
%

Mål
2020
90,0
%

Mål
2021
90,0
%

Mål
2022
90,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

11

11

11

11

15

15

15

15

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

4,0 %

4,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0
%
10

10

10

10

Mål
Overordnet mål
Mål
God
Effektivisering
ressursutnyttelse av energibruk
Reduksjonav
vanntappå
nettet.
Tjenesten skal
bistå personell
eller dyr i nød
innenfor frister
gitt i forskrift.

Siste
Indikator/målemetode måling
Mål innsparingenergi

Mål
2019
5,0 %

Mål
2020
5,0 %

Mål
2021
5,0 %

Mål
2022
5,0 %

Mål reduksjonvanntap
på nettet

40,0 %

38,0 %

36,0 %

34,0 %

Mål ressursutnyttelse

Tilfredss.

Tilfredss.

Tilfredss.

Tilfredss.

Virkemiddel for å nå mål
Skanningog digitaliseringav arkiver – byggesaksarkiveter først ut
Per august2018 er mer enn 60 % av byggesaksarkivet
skannet.Når dokumenteneblir søkbarevia skjerm
gir det en mer effektiv saksbehandling.
Etterhvert skalogsåkommunensinnbyggerefå innsyni det som
finnes i byggemappenpå sin eiendom.
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Saksbehandlings
tid, frister og kontroller
Innbyggeresom henvendersegtil kommunen,ønskerforutsigbarhetog vil gjernevite når de kan få svar
på sin sak.De ønskerå vite hvor langtid det tar fra en søknadkommer inn, til vedtaker fattet, og om
kommunenoverholderlovbestemtefrister. Det er derfor viktig at kommunenhar goderutiner og
systemerbl.a. for å registreremedgått saksbehandlingstid.
Dette er ogsåtall som brukesnår Ringerike
skalsammenlignesmed andre kommuner(Kostra),og som sier noe om ressursbrukeninnenfor ulike
områder.Når kommunenhar satt mål om gjennomsnittligsaksbehandlingstid,
så vil det være sakersom
det brukesbådekortere og lengre tid på. Målsettingensier noe om hvilket nivå kommunenskalvære
på. Det finnes en rekke ordningerinnenfor jord- og skogbruket,og kommunenskalkontrollere
(dokumentasjon- og stedligekontroller), at ulike vilkår for ordningeneoppfyllesav søkerne.

Energieffektivisering
Arbeidet med energieffektiviseringvil fortsette i 2019.Det vil bli utarbeidet en plan for
energieffektiviseringfor alle kommunalebyggog anlegg.Planenvil inneholdetiltak og målsetninger.

Vanntap på nett skal reduseres
Vi har i dag et stort vanntapi forbindelsemed eldre ledningsnett.Det skalutarbeidesen hovedplanVAR
i 2019,som vil gi statuspå tilstand og nødvendigrehabilitering.Målsetningener å få til et redusert
vanntap.

Innbyggerdialog
Vi har som målsetningat all dialogmed innbyggereskalfremstå som profesjonellog løsningsorientert.
Vi ønskerbedre kommunikasjonenbådeinternt og eksternt.Gjennom2018 har vi hatt fokus og
opplæringi Klart Språk.Dette er et kontinuerligarbeid som vil fortsette i hele sektoreni 2019 og årene
fremover.

Tjenesteleveranseavtaler
01.01.18var alle tjenesteleveranseavtaler
mellom Tekniskforvaltning og alle sektor/enheterpå plass.
Målet er å ha en leveringskvalitetpå 100%.

Utbyggingsprosjekter
Oppdragsbestillingen
for utbyggingsprosjektene
omhandlerbådefremdrift og økonomiskerammer. God
styring av utbyggingsprosjekterbådepå fremdrift og økonomibidrar til forutsigbarhetog kontroll.
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Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2020
2021
89 342
89 342

2022
89 342

1 951
7 548
9 499

1 951
-33 959
-32 008

1 951
-33 868
-31 917

1 951
-33 868
-31 917

98 841

57 334

57 425

57 425

3 960
3 960

3 960
3 960

3 960
3 960

3 960
3 960

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-10 000
4 719
2 500
841
400
300
250
-990
-7 445

10 000
6 508
2 000
841
0
300
0
19 649
13 194

0
5 190
700
841
0
300
0
7 031
576

0
23 002
0
841
0
300
0
24 143
17 688

91 396

70 528

58 001

75 113

2019
89 342

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Driftskonsekvens
Andretiltak
SumDriftskonsekvens
Innsparingstiltak
Ytterligereeffektiviseringskrav1,5%
Eikliskole- Innsparingved nedleggelse
Effektiviseringskrav
0,7%
Kirkeskolen- Innsparingved nedleggelse
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Rundkjøringhøyskolen
SelvkostjusteringHP2019-2022
Energi
Kostnadsøkning
for 110 - Sentralen
KostnaderforurensningTyrimyra
ServicekontrakterNesog Soknabibrannstasjoner
Økt øvelsesaktivitetbrann og redning
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Vedtak forrige periode
Selvkostvann
EnviDan Momentum ASjusterer årlig gebyrsatseneetter avskrivningerog driftsutgifter. Oppstartav nytt
vannbehandlingsanlegg
på Kilemoenog Nesi Ådal resultereri økte driftskostnaderda bla tekniskutstyr
med vedlikeholdsbehovog økt bruk av energi for renseprosessfører til en høyereproduksjonskostnad
på vannet i forhold til tidligere.
Det gjenstårfortsatt i 2019en betydeligjobb med å rengjøreledningsnettfor manganslam.Sernå at
klagerpå misfargetvann er betydeligredusertda de verst rammedeområdeneer rengjort.
Selvkostavløp
EnviDan Momentum ASjusterer årlig gebyrsatseneetter avskrivningerog driftsutgifter. Monserud
renseanleggskaletter planenstartesog testesi løpet av våren2019.Anleggetvil medføreøkte
driftskostnaderfor energiog tekniskutstyr.

Innsparingstiltak
Eikli skole - Innsparingved nedleggelse
Det er forventet at alle kostnadermed drift av byggetvil opphøreved nedleggelse.Opphørav alle
kostnadenevi kun værerealistiskved rivning av bygningsmassen
eller utleie til eksternemed full
kostnadsdekning.
Totalt kostnadreduksjonved nedleggelsekr 2 631 199.
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Effektiviseringskrav0,7%
Samfunnsin andelav effektiviseringskravpå 0,7%.
Kirkeskolen- Innsparingved nedleggelse
Det er forventet at alle kostnadermed drift av byggetvil opphøreved nedleggelse.Opphørav alle
kostnadenevi kun værerealistiskved rivning av bygningsmassen
eller utleie til eksternemed full
kostnadsdekning.
Totalt kostnadsreduksjonved nedleggelsekr 1 327 257.

Nye tiltak
SelvkostjusteringHP2019-2022
Selvkostjusteringer gjort etter analyseog beregningerfra EnviDanMomentum AS, 3. september
til Økonomiplanfor 2019-2022.
Energi
Det er et behovfor å styrkebudsjettet til energi i periodenfremover. Selvom det arbeidesaktivt med
energireduserendetil tak, såer det forventet økte energiutgifter.
Årsakertil økte energiutgifter:
Energiprisendringer(spot og kWh).
Mer energibrukp.g.a.kjølingi kommunalebygningersenereårene.
Økt arealbruk.
Ventilerebyggi sommeren(skolerog evt. andre bygg)p.g.a. hovedrengjøring.
Endringeri byggetsbruk.
Slitasjei varme- og ventilasjonsanlegg
generelt.
Manglendeoppfølgningav alarmero.l. medførerøkt forbruk.
Andre.
Strømprisenehar vært økendeog det er stor grad av usikkerhetknyttet til fremtidige priser. Vi har sett
både prisstigningog prisnedgangi de sisteårene,men siden2015 har det kun vært prisøkning.
For fjernvarmeer det bådefastpriserog spot. Disseliggerunder Nor pool sinepriser og har tilsvarende
svingningersom strømprisene.Byggenebruker i hovedsakfjernvarmetil fyring og det medfører at
kostnadener høyesti vinterperiodene.
For bioenergier faste avtaler som blir indeksregulerthvert år basertpå konsumprisindeks.
Kostnadsøkningfor 110 - Sentralen
Forslagtil ny selskapsavtale
for nytt 110-distrikt vil gi økonomiskekonsekvenserfor RingerikeKommune,
det vil bli økte kostnader.I dag er innbyggertilskuddet27,80kr. I nytt IKSer det foreløpigestimert til kr.
56,00.Dette tilsvarer en doblingav dagenskostnader,noe som vil bety en kostnadsøkningfra
kr 840.952i 2018 til kr 1.681.900for 2019.
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De økte kostnadenekommer primært av økt husleiefor 110-sentraleni Tønsberg.Sentralenflyttet inn i
nye lokalersammenmed politiet i mai 2018.I dag er det BRRsom har kostnadenpå eget
budsjett. Positivti denne sammenhenger at 110 jobber med endret fordeling av inntekter for
automatiskebrannalarmersom kan medføreøkte inntekter (fra kr 800.000i 2018til kr 1.600.000i
2019).Dette er imidlertid ikke vedtatt.
Kostnaderforurensning Tyrimyra
Det er avdekketforurensingi grunnenpå kommunaleiendomved Tyrimyra.Estimertekostnaderfor
2019til risikovurdering,nødvendigetiltak med etableringav overvåkingsbrønnerog justeringav
analyseprogramanslåstil kr 400 000. Oppryddingen er et krav som følge av påleggfra Fylkesmann.
ServicekontrakterNesog Soknabibrannstasjoner
Det er oppført brannstasjonerpå Nesog på Soknai 2018og til disseer det knyttet servicekontrakter
med tanke på garanti,renhold og vaktmester.
Økt øvelsesaktivitet brann og redning
SKOGBRANN
Brannog redninghaddei 2018to større skogbrannersom har krevd store mannskapsressurser.
Forskrift
om organiseringog dimensjoneringav brannvesen,krever at alle kommunerhar skogbrannopplæring/ utdanning.Ved brann og redninger det totalt 100 mannskapersom må ha dennetype opplæring.Dette
tilsvarer kostnaderinkl. lønn, instruktører og utstyr mm på ca kr 200 000,-. Skogbrannfareni 2018 har
vært svært høy og det er ikke noe som tilsier at dette vil endre segi årene fremover. Dette er en årlig
kostnad,da det krevesregelmessigeøvelsermen innarbeidesnå i HPkun i 2019.
PLIVO
Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap(DSB)har kommet med en presiseringi forhold til
årlige øvelser, og nød etatenessamvirke ved PågåendeLIvstruendeVOld(PLIVO).DSBmener i rundskriv
datert 04.10.17at det er et krav at alle brann- og redningsvesendeltar i årlige øvelserpå dette.
Øvelsenemå leggesopp når ansattehar frivakt, noe som medførerbetydeligovertidsbrukfor å oppfylle
krav. Dette utgjør en ekstrakostnadpå kr 50 000 pr. år.

Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Samfunn
Digitalevannmålere
Energi,inneklima,overvåkning,
sikring
Kjøpav Hensmoveien19
Monserudrenseanlegg
Overføringsledninger
ÅsaMonserud
OvervannskulvertStorjordet St.Hanshaugen
SaneringNesi Ådal etappe2
StyresystemNesRAog Monserud
RA

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2022

15 500

LØPENDE

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

4 500

4 000

4 000

3 000

15 500

2 000

0

0

0

2 000

2019
2019

30 000
318 000

30 000
36 600

0
0

0
0

0
0

30 000
36 600

2019

68 000

14 000

0

0

0

14 000

2020

20 000

9 000

10 000

0

0

19 000

2019

13 000

3 500

0

0

0

3 500

2020

15 000

7 500

7 500

0

0

15 000
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Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Tekniskdrift - Maskinpark
VARforvaltning - Utskifting
avløpsledninger
VARforvaltning - Utskifting
vannledninger
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing
SumSamfunn

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

LØPENDE

2 100

0

0

0

2 100

LØPENDE

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE
LØPENDE
479 500

12 000
1 000
140 200

12 000
1 000
52 500

15 000
0
37 000

15 000
0
36 000

54 000
2 000
265 700

479 500

140 200

52 500

37 000

36 000

265 700

Suminvesteringsprosjekter

Digitale vannmålere
Digitalevannmålereinnføresfor å øke servicegradenovenfor forbrukerenog for å unngådyre private
lekkasjerover lengretid. Målsetninger å fakturere vann og avløpmånedlig
Digitalevannmålereinnføresfor å rasjonalisereavlesningenav vann som grunnlagfor fakturering av
vann- og avløpsavgifter.Dette gir muligheterfor å leseav forbruk i sanntidog vil forbedre
lekkasjekontrollpå offentlig nett.
Energi,inneklima, overvåkning,sikring
Det er satt i gangen rekkeENØK-tiltak for å redusereenergiforbruketi Ringerikekommune.I 2018vil
det bli utarbeidet en handlingsplanfor energieffektiviseringav kommunalebygg.
Saneringav oljekjeler innen 2020
Kommunenhar i dag 5 oljekjeler som er i bruk, Helgerudskole,Veienskole,Trygstad,Ringerikskjøkken
og Krematoriet.I tillegg har kommunen11 oljekjeler som ikke er i bruk. Vi vil i løpet av 2019
gjennomføresaneringev få dispensasjon.
Kjøp av Hensmoveien19
I kommunestyret05.04.18ble det vedtatt kjøp av Hensmoveien19. Eiendommenskalbenyttestil å
samlokalisereTekniskforvaltning og tekniskdrift. Enheteneer i daglokaliseri leide lokaler på Follumog
eid lokaler i Asbjørnsensgate
14.
Eiendommenovertas i løpet av 2019og rådmannenvil fremme egnesakerknyttet til kostnadermed
tilpasningerav bygningsmasse,
herunderflyttekostander.
Monserud renseanlegg
Monserudrenseanleggnærmersegkapasitetsbegrensningen
og detaljprosjekteringer gjennomført.
Prosjektet gjennomføresmed byggherrestyrteentrepriser.Pr, september2018 er alle 11 entrepriser
kontrahert. Byggestartvar oktober 2016med ferdigstillelsesommeren2019.
Anleggetvil ha en kapasitetpå 48 000 PE.
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OverføringsledningerÅsa- Monserud
Det er vedtatt at avløpfra avløpsanleggene
i Åsaskaloverførestil Monserudrenseanlegg.
Detaljprosjekteringav anleggeter gjennomført.Anleggeter delt inn i 5 entrepriser,pumpestasjoner,3
minirenseanlegg,sjøledningsentreprise
og to ledningsentrepriser Åsavest og Åsaøst.
ÅsaVester under utførelseog ÅsaØst med pumpestasjonerskalgjennomføresi 2019.
OvervannskulvertStorjordet - St.Hanshaugen
Prosjektetvil separereut overvannetfra Storjordet/ Haldenjordetsom er en av to store bekkelukninger
og føre det til elv i stedet for å sendedet til Monserudrenseanlegg.Dette vil bidra til økt kapasitetpå
ledningsnettetsamt at man får fjernet overvannetfra renseanlegget.
SaneringNesi Ådal etappe 2
I 2016ble nytt renseanleggfor Nesi Ådalferdigstilt. Førstedel av avløpssaneringpå Nesi Ådalble
gjennomførti 2015-2017.Del to starter med undersøkelserog prosjekteringhøst 2018med
gjennomføringav anleggsarbeideri 2019.
StyresystemNes RAog Monserud RA
Ved etableringav nytt renseanleggved Monserudmå eksisterendestyresystempå gammelt
renseanleggbyttes til sammeplattform som det nye renseanlegget.
Omhandlerogsåkommunikasjonmot andre uteanlegg.utføres i 2019og 2020
Tekniskdrift - Maskinpark
Bilparkog maskinparkbeståri dag av en del eldre eide biler og maskiner.Det vil bli igangsattet prosjekt
som vil se på hvilke typer behovvi har fremover, hvilke alternativersom finnes med tanke på eie, leie,
serviceavtaler,flåtestyringog så videre. I prosjektetvil vi ogsåvurdere ny teknologi og miljøprofil. Ny
klima- og miljøsjefvil væreen naturlig bidragsyterinn i dette prosjektet.
VARforvaltning - Utskifting avløpsledninger
Det er avsatt9 millioner kroner i hvert av årenei handlingsprogramperioden,
til sammen36 millioner
kroner. Hovedplanavløpog vannmiljø2017-2027 ble vedtatt i kommunestyresak12/18 i mars2018.
VARforvaltning - Utskifting vannledninger
NorskVannBAsom bransjeorganisasjon
anbefaleren utskiftingstaktpå 1 prosentårlig, det vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnetti vann,avløpog overvann.Med dagensbudsjett liggerRingerike
kommunei gjennomsnittnoe over 0,5 prosent inklusivefellesprosjektenesom HønefossfjernvarmeAS
initierer gjennomsin utbygging.
Det foreslås9 millioner kroner i hvert av årenei perioden2019-2022,til sammen36 millioner
kroner. Hovedplanavløpog vannmiljø2017-2027 ble vedtatt i kommunestyresak12/18 i mars2018.
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VPI- Kommunaleveier
Storedeler av det kommunaleveinettet er gammeltog har høyt oppgraderingsbehov.
Dette gjelder
bærelag,eventuelt fast dekke,veigrøfter,ryddingav vegetasjonog trafikksikkerhetsaspekter.
Det foreslåsen årlig bevilgningpå 12 millioner kroner til utbedring av kommunaleveier de to første
årene i handlingsprogramperioden.
Avsetningenforeslåsøkt til 15 millioner kroner hvert av de to siste
årene i perioden.
Hovedplanvei er vedtatt av kommunestyreti 2017,og sakom veiprioriteringerblir lagt frem for politisk
behandlingi løpet av høsten2018.
VPI- Sykkelbysatsing
Ringerikekommunehar inngått sykkelbyavtalemed Statensvegvesenog Buskerudfylkeskommune.Det
foreslås1 million kroner i hvert av årene2019og 2020til sykkelbysatsing.

Avsetninger,overføringer
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart

Beløpi 1000

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

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

-16 830

47 259

59 051

59 051

59 051

59 051

7 509

3 907

3 527

3 527

3 527

3 527

24 925
87 418
105 639

51 286
103 000
205 452

47 314
118 000
227 892

47 314
128 000
237 892

47 314
128 000
237 892

47 314
128 000
237 892

-9 115
-8 630 -11 630 -11 630 -11 630 -11 630
-2 910
-300
-300
-300
-300
-300
-94 419
-87 000 -78 600 -78 600 -78 600 -78 600
-88 242 -103 000 -118 000 -128 000 -128 000 -128 000
-194 685 -198 930 -208 530 -218 530 -218 530 -218 530
-89 045
6 522
19 362
19 362
19 362
19 362
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Driftsbudsjett med endringer
2019
6 522

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Redusertflyktningetilskudd
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Endringi pensjon - KLP
Økt avsetningtil lønnsoppgjør
Redusertbevilgningtil FSdisposisjonskonto
Konsesjonskraftsinntekter
Økte parkeringsinntekter
Nedleggelseav Vestregionen
Tilskuddtil Ringerikekirkeligefellesråd- justeringfor lønnsvekst
Stiftelsen"Bjerkely". FS-sak54/18
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
6 522
6 522

2022
6 522

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

1 733

1 733

1 733

1 733

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

12 000
3 355
-2 800
-2 000
-1 000
-380
209
55
9 439
17 629

12 000
3 355
-2 800
-2 000
-1 000
-380
209
55
9 439
17 629

12 000
3 355
-2 800
-2 000
-1 000
-380
209
55
9 439
17 629

12 000
3 355
-2 800
-2 000
-1 000
-380
209
55
9 439
17 629

19 362

19 362

19 362

19 362

Tekniskejusteringer
KS74/18 budsjettkorrigeringetter 1. tertial 2018
Timesatsentil støttekontakterer økt. Kostnadpå kr 791 000,- dekkespå ansvar711003og godskrives
450403.Rammekorreksjonuten effekt for kommunentotalt.

Innsparingstiltak
Redusertflyktningetilskudd
Redusertetilskudd til flyktningeri 2019.

Nye tiltak
Endringi pensjon - KLP
Total økningi pensjonskostnaderfra 2018til 2019er på 12 mill. kroner. Av dette utgjør 5 mill. kroner
økningi premieavvik,noe som blir ført som inntekt. Økt reguleringspremieutgjør halvpartenav
kostnadsøkningen,
ca. 9 mill. kroner, resterendeøkningskyldesi hovedsakøkt pensjonspremiemed
grunnlagi økt pensjonsgrunnla
g.
Økt avsetningtil lønnsoppgjør
I forbindelsemed salderingav 2018-budsjettet ble avsetningtil lønnsoppgjørredusertmed 3,4 millioner
kroner. Erfaringerfra 2018viser at avsetningertil lønnsoppgjørbør være22 millioner kroner.
Redusertbevilgningt il FSdisposisjonskonto
FSdisposisjonskontoreduserestil 4 millioner kroner årlig.
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Konsesjonskraftsinntekter
Beregnetinntekt fra konsesjonskrafter økt med 2 millioner kroner med bakgrunni økte priser for kraft
og høyereproduksjonsvolumi forhold til 2017 og 2018.
Økte parkeringsinntekter
Påbakgrunnav tidligere års inntekter og prognose2018 settesforventedeparkeringsinntekterfor HP
2019-2022til 7 millioner kroner, en økningpå 1 million kroner.
Nedleggelseav Vestregionen
Somen følgeav regionreformen ble det vedtatt å leggened Vestregionen.
Stiftelsen "Bjerkely". FS-sak 54/18
Vedtakpkt. 2 FSber om at stiftelsensikreset tilsvarendeøkonomiskdriftsgrunnlagved et årlig fast
tilskudd til drift.

Skatt og rammetilskudd
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
48 123
48 123

48 000
48 000

2019

Økonomiplan
2020
2021

48 000
48 000

48 000
48 000

48 000
48 000

2022
48 000
48 000

-48 123
-48 000 -48 000 -48 000 -48 000 -48 000
-1 596 257 -1 633 012 -1 699 150 -1 700 516 -1 700 676 -1 700 411
-1 646 429 -1 681 012 -1 747 150 -1 748 516 -1 748 676 -1 748 411
-1 598 306 -1 633 012 -1 699 150 -1 700 516 -1 700 676 -1 700 411

Driftsbudsjett med endringer
2019
0
0

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
Konsekvensjustertramme
Nye tiltak
Reduksjoni tilskudd til vertskommuneretter HVPU-reformen
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020 2021
0
0
0
0

2022
0
0

900
900
900

1 100
1 100
1 100

1 300
1 300
1 300

1 565
1 565
1 565

900

1 100

1 300

1 565

Nye tiltak
Reduksjoni tilskudd til vertskommuneretter HVPU-reformen
Frafallav en beboeri 2017.Inntektsbortfalletfordelesover flere år for å sikrevertskommuneneet brått
inntektsbortfall.
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Finans
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

Økonomiplan
2020
2021

2019

2022

182 110
182 026

172 420
172 420

203 764
203 764

236 803
236 803

253 382
253 382

237 175
237 175

-91 386
-91 386
90 640

-31 757
-31 757
140 662

-38 450
-38 450
165 314

-33 650
-33 650
203 153

-33 650
-33 650
219 732

-33 650
-33 650
203 525

Økonomiplan
2020
2021
0
0

2022
0

Driftsbudsjett med endringer
2019
0

Beløpi 1000

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Ny legevakt- kapitaldelav husleiefra andrekommuner
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Kapitaldelav husleieprehospitaletjenester - ny legevakt- avtale med VestreViken
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

0
0

-594
-594

-1 189
-1 189

-1 189
-1 189

0
0
0

-800
-800
-1 394

-1 600
-1 600
-2 789

-1 600
-1 600
-2 789

0 -1 394

-2 789

-2 789

Innsparingstiltak
Ny legevakt - kapitaldel av husleie fra andre kommuner
Ny legevakt- kapitalkostnaderinkludert i husleiasom andre kommunerbetaler
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Vedlegg
Tilskuddper tjenesteområde2019-2022

Side101 av 111

Handlingsprogram2019-2022

Prioritering av anlegg
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Ønskedeog slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet
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Budsjettinnspill fra Kirkeligefellesråd
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1 Forord
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.
Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette
dokumentet.
For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 2018 i tabellene.
Betalingsreglement med satser kun for 2019 vi være tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no/prisliste.
Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:
Deflator 2,4 – 3%
Sammenligning med nabokommuner
Statlige satser
Selvkostprinsippet
Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 eller e-post servicetorget@ringerike.kommune.no,

2

2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.
Pris pr måned i 11 måneder pr år:
Plass -størrelse i %

2018

Fra 1. januar
2019

Fra 1. august
2019

100

2 910,-

2 990,-

3 040,-

80

2 560,-

2 630,-

2 670,-

70

2 240,-

2 300,-

2 340,-

60

1 920,-

1 970,-

2 000,-

50

1 600,-

1 640,-

1 670,-

40

1 280,-

1 310,-

1 340,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.
Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er i barnehagene er
kr. 250,- for 100 % plass.
Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.
Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.
Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.
Ordninger det kan søke s om
Makspris for første barn for perioden 01.01.2019 – 31.07.2019 er 2 990 kr. Makspris for første barn for
perioden 01.08.2019 – 31.12.2019 er 3 040 kr, totalt 33 140 kr pr år.
Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 533 500 kan søke om redusert
foreldrebetaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.
Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger
med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder for
husholdninger med en samlet inntekt under 533 500 kr.
Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige
forskrifter.
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3 Skolefritidsordning

og ferietilbud

Sats pr måned i 10 måneder pr år:
Plass -størrelse

2018

2019

Hel plass – 5 dager pr uke

2 860,-

2 930,-

4 dager pr uke

2 510,-

2 570,-

3 dager pr uke

1 890,-

1 930,-

Halv plass – 2/3 dager pr uke

1 570,-

1 610,-

2 dager pr uke

1 260,-

1 560,-

Morgentilbud SFO

650,-

670,-

Kjøp av ekstra dag(er)

165,-

170,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.
Betaling av kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass.
Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik
plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
Sats pr uke

2018

2019

1 070,-

1 100,-

4

4 Kultur
4.1 Bibliotek
2018

2019

Overdagsbetaling
1. purring

40,-

40,-

2. purring

80,-

80,-

3. purring

Erstatningskrav

Erstatningskrav

Erstatning tapt lånekort
Voksne

20,-

20,-

Barn

20,-

20,-

Kopiering *
A4 svart/hvit
A4 farge
A3 svart/hvit

3,- pr. ark

3,- pr. ark

10,- pr. ark

10,- pr. ark

5,- pr. ark

5,- pr. ark

20,- pr. ark

20,- pr. ark

6,- pr. ark

6,- pr. ark

13,- pr. ark

13,- pr. ark

8, pr. ark-

8,- pr. ark

23,- pr. ark

23,- pr. ark

3,- pr. ark

3,- pr. ark

20,- pr. sending

20,- pr. sending

A3 farge
Kopiering o g «rett kopi» *
A4 svart/hvit
A4 farge
A3 svart/hvit
A3 farge
Utskrift *
A4 svart/hvit
Sk anne / sende dokumenter *
Pr. sending

*) Prisene på kopiering mv. av dokumenter gjelder også Servicetorget

4.2 Kulturskole
2018

2019

Kontingent
Kontingent pr halvår

1 790,-

1 790,-

Kontingent bilde inkl. materiell, pr halvår

2 150,-

2 150,-

710,-

710,-

Organisasjoner, barn

510,-

510,-

Organisasjoner, voksne

590,-

590,-

Tilleggs-kontingent samspillgruppe, pr halvår
Refusjonssatser, tjenester pr time

Søskenmoderasjon
1.
2.
3.
4.

Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
Søsken nr. 2 får 30% rabatt
Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt

på under kr 290.649,- (3G)
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Voksne elever
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5)
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon

4.3 Hall -leie
Leiepris pr time

2018

2019

Hønefoss Arena
Hallflate, lag opp til 19 år

205,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

410,-

410,-

Kamppris

410,-

410,-

Hallflate, lag opp til 19 år

205,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

410,-

410,-

Stor hall

410,-

410,-

75,-

75,-

155,-

155,-

75,-

75,-

Skytebane, lag over 19 år

155,-

155,-

Kamp-pris

410,-

410,-

Hallflate, lag opp til 19 år

205,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

410,-

410,-

Kamppris

410,-

410,-

Ringerikshallen

Kampsport-rom, lag opp til 19 år
Kampsport-rom, lag over 19 år
Skytebane, lag opp til 19 år

Tyristrandhallen
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5 Pleie - og omsorgstjenester , og vaksiner
Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt iht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, samt dette
reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune.
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige sats. Satsene vil kunne bli endret fra
årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.
Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte
ligning.
Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2019 beregnet til kr 394,- pr time .
Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 210,- pr. måned , uansett hvor mange
timer som mottas.
Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men likevel aldri mer pr. måned enn
maksbeløpet - se tabell nedenfor.
Maksbeløp å betale i forhold til inntekt fremkommer i eget vedtak fra Tjenestetildelingsko ntoret, og
revideres en gang pr. år.
I husstander med ektepar/samboer e hvor hjelp kun blir gitt til èn av disse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.
Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig økonomi,
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med funksjonshemming, sykdom
eller andre grunner.
En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden
vil bli vurdert i hht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2018 kr 96 883
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2017 kr 93 634
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5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester
Nr. Tekst
1

Hjemmetjenester

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G *)

2019

2018
kr

kr
205,- pr mnd

219,- pr mnd

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G

1 910,- pr mnd

1 965,- pr mnd

1.3 Maks å betale ved inntekt over 4 G

3 075,- pr mnd

3 165,- pr mnd

0,-

0,-

3.1 Tilkjørt kald middag pr porsjon

80,-

80,-

3.2 Middag i servicesentrene, pr porsjon

97,-

100,-

3.3 Middag i servicesentrene, liten porsjon

82,-

85,-

3.4 Dessert/suppe

26,-

27,-

160,- pr døgn

165,- pr døgn

80,- pr dag

85,- pr dag

242,- pr mnd

300,- pr mnd

296 pr mnd

360,- pr mnd

2

Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie
3

4

Matombringing

Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon *)
4.2 Dagopphold i institusjon *)
5

Trygghetsalarm

5.1 Leie av digital trygghetsalarm pr måned for
brukere med inntekt under 2 G, inkl. direkte
brannvarsling
5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for brukere
med inntekt over 2 G, inkl. direkte
brannvarsling.
5.3 Varsling utenfor sikkert område og ved fall

25,- pr mnd
50,- pr år

50,- pr mnd

6.1 Salg krykker uten pigger

325,-

335,-

6.2 Salg av krykker med pigger

425,-

435,-

50,-

50,-

5.3 Leie av nøkkel boks
6

Salg av krykker mm

6.3 Gummiknotter til krykker

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester
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5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens
sykehjem
Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene i forhold til
de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker leietaker alle personlige utgifter
som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) , fratrukket et
fribeløp på kr 8 400,- pr. år . *)
Av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Med inntekter menes trygdeytelser
og alle andre netto inntekt er som renteutbytte, aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle
utgifter til mat, medisiner og lignende for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 40 400,-. *)
*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester

5.3 Vaksiner
2019

2018
Konsultasjon, voksen
Påfyll av vaksine, voksen

245,185,-

251,190,-

Konsultasjon, barn

185,-

190,-

Påfyll av vaksine, barn

123,-

126,-

Konsultasjon

185,-

190,-

Påfyll av vaksine

123,-

126,-

50,-

50,-

100,-

100,-

50,-

50,-

Gebyr ikke møtt

300,-

308,-

Kommunens ansatte som vaksineres i jobben, initiert av arbeidsgiver

100,-

110,-

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Utstyrskostnad pr vaksine
Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort
Resept

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk

drift

6.1 Vann og kloakk
2018

2019

2019

uten mva.

uten mva.

inkl. mva.

Tilknytningsavgifter
Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk)

18 000,-

18 000,-

22 500,-

Bare vann

9 000,-

9 000,-

11 250,-

Bare kloakk

9 000,-

9 000,-

11 250,-

Vannavgift pr m³

21,-

24,-

30,-

Kloakkavgift pr m³

35,-

41,-

51,25

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1.
purring
Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
klokken 07:00-15:00
Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
etter klokken 15:00
Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning

500,-

550,-

550,-

500,-

550,-

687,50

770,-

800,-

1000,-

620,-

650,-

812,50

Gebyr rørleggeranmeldelse

400,-

450,-

Septik rensekostnad pr. m³

355,-

392,-

490,-

Fett, trefiber m.m. pr m³

355,-

392,-

490,-

Transport septik inntil 3m³

705,-

705

881,25

Transport septik pr m3 over 3m³

183,-

183

228,75

Septik/fett fra andre kommuner pr m³

387,-

387

483,75

1 350,-

1400,-

1750,-

Andre gebyrer

Septik

Transport *

Innmåling vann - og avløp
Innmåling av vann- og avløpsinstallasjoner pr time
*) Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt -/varslingsplaner
2018

2019

Gravemelding klasse A

1 750,-

1 800,-

Gravemelding klasse B, C og D

2 200,-

2 250,-

Godkjenning av varslingsplan

1 150,-

1 200,-

Utsetting og oppfølging av skiltplan

3 250,-

3 300,-

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen

1 150,-

1 200,-

850,-

900,-

Utvidet gravesøknad - frist
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I saker der arbeider er påbegynt uten godkjenning, tas vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 %
påslag.

6.3 Parkering
Parkering

2019

2018

uten mva.

uten mva.
Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time

22,-

22,-

Parkering ytre parkeringssone pr time

20,-

20,-

Døgnpris ytre parkeringssone

45,-

45,-

Leie av parkeringsplass til annet formål

Etter avtale

Etter avtale

P-avgift x timer x dag(er)

6.4 Parker og friområder
2019

2018
Utleie til arrangementer

Etter avtale

Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter

Etter avtale

Etter avtale

6.5 Gang - og veiarealer
2019

2018
Utleie til arrangementer

Etter avtale

Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter

Etter avtale

Etter avtale

6.6 Torg -avgift m.v.
2018
Torgplass 16 m² (4x4m), årsavgift

2019

4 700,-

4 800,-

Tilfeldig torgplass 16 m² (4x4m), pr. dag

450,-

500,-

Strømtilkobling, pr dag

300,-

350,-

40,-

45,-

Fast installasjon til handelsvirksomhet eller uteservering, pr m ² pr
mnd
Større kommersielle arrangement
Manglende opprydding

Etter avtale
Etter medgått tid Etter medgått tid

11

7 Eiendomsskatt
Promillesats

2019

2018

Bolig- og fritidseiendom

3‰

3‰

Næringseiendom og bruk/verker

5‰

5‰

8 Brann - og redningstjenesten
8.1 Feiing og tilsyn
Feie - og tilsynsavgift:

2018

Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp

2019

350,-

Andre tjenester fra feiervesenet:

2018

Feiing av fyrkjele i boligenhet, større fyringsanlegg, etasjeovn/vedovn,
kamerakontroll av skorstein eller røyktesting av skorstein, pr. time
Fresing av skorstein, pr. time

371,2019

650,-

650,-

1 000,-

1 000,-

8.2 Undervisning og andre tjenester
2019

2018
Kurs i varme arbeider (inkl. lærebok og sertifikatavgift)

2 000,-

2 500,-

Kurs for brannvernansvarlig, 1 dag (inkl. formiddagsmat)

2 500,-

2 500,-

2 500,-

2 500,-

1 000,-

1 000,-

Håndslokker til øvelse, pulver/skum

250,-

250,-

Håndslokker til øvelse, CO2

650,-

650,-

0,-

0,-

Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid hverdager (08:00 - 15:30)
pr. time

900,-

920,-

Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg

350,-

350,-

2 500,-

2 500,-

Kurs for brannvernansvarlig, 2 timer. Gruppe inntil 12

personer1

Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer)

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1,5 time

Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil pr. time

3

Båt eller UTV pr. time 3

1 650,-

1 650,-

Utleie slanger (25 m) og armatur (stender, grenrør, strålerør) pr. stk. pr.
døgn.

200,-

200,-

Lenser (pr. m), oljeabsorberende bark (pr. sekk) og absorberingsmiddel
(pr. sekk)

650,-

700,-

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år
Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert
administrative utgifter ved første tilsyn)

4.200,2 000,-

2 000,-

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)

650,-

650,-

Gebyr for 2. gangs tilsyn

900,-

900,-

1

Håndslokkere med pulver/skum inkludert i kurspris.
Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer.
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva.
2
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9 Eiendomsforvaltning
9.1 Leie av lokaler
2018

2019

Politiske partiers virksomhet

0,-

0, -

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring

0,-

0,-

Virksomhet rettet mot barn under 16 år

0,-

0,-

Arrangement i institusjonens ordinære drift

0,-

0,-

Møtelokaler pr time

250,-

250,-

Gymnastikksal pr time

400,-

400,-

Gymnastikksal m/garderobe pr time

460,-

460,-

Garderober pr time

400,-

400,-

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler pr time

550,-

550,-

Årsleie møtelokaler

Etter avtale

Årsleie gymnastikksal

Etter avtale

Årsleie gymnastikksal m/garderobe

Etter avtale

Årsleie garderober

Etter avtale

Årsleie av spesialrom/ undervisningslokaler

Etter avtale

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene.
For bruk etter kl. 21 avtales pris basert på kostnadsdekning.
Ved større arrangementer, overnatting, bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet avtales pris basert
på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold
2019

2018
Tilsyn pr time

490,-

490,-

Renhold pr time

460,-

460,-

Vedlikehold pr time

490,-

490,-

Prisene er justert i forhold til konsumprisindeksen for tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor, og
justering mot kostnadsdekkende satser. Prisene gjelder på hverdager mellom kl. 07:00 og 15:00. Bruk utover
disse tidene medfører tillegg for overtid etter gjeldende satser.
Prisene er oppgitt uten mva.

9.3 Gebyrer idrettshaller og skoler
Se også eget reglement for utleie av haller, gymsaler og skoler
2018

2019

Manglende avfallshåndtering innendørs

3 000,-

3 000,-

Manglende rydding innendørs

3 000,-

3 000,-

Manglende renhold innendørs

6 000,-

6 000,-

Manglende opprydding utendørs

Etter medgått tid Etter medgått tid

Prisene er oppgitt uten mva.
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1 0 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet.

10.1 Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §
16 og Plan- og bygningsloven § 33-1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til kr 1 100,Søknader om utslippstillatels e for små avløpsanlegg
2018
Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13
forurensningsforskriften:
for anlegg mindre enn 15 PE

2019

5 200,-

6 500,-

for anlegg 15

PE > 50

10 400,-

13 000,-

for anlegg 50

PE > 2 000

28 000,-

35 000,-

for anlegg mindre enn 15 PE

1 400,-

1 700,-

for anlegg 15

PE > 50

2 400,-

3 000,-

for anlegg 50

PE > 2 000

5 200,-

6 500,-

for anlegg mindre enn 15 PE

4 000,-

5 000,-

for anlegg fra 15

PE > 50

6 800,-

8 500,-

for anlegg fra 50

PE > 2 000

11 200,-

14 000,-

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av
anlegg med konstruksjoner

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad , tas
samme gebyrer som ved behandling av søknad.
Dispensasjon
Behandling av dispensasjoner med hjemmel i Plan- og bygningsloven (fra arealplan, kommuneplan,
reguleringsplan, bebyggelsesplan m.m.) eller Forurensningsloven (f.eks. lokal forskrift).
2018
Behandling av dispensasjon

3 200,-

2019
4 000,-

Ulovlig utslipp
For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningsloven § 20-1 tas dobbelt gebyr,
likevel minst kr 26 500,- (21 200,- i 2018).
Mangle nde ferdigattest
For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er tatt i
bruk uten midlertidig brukstillatelse e ller ferdigattest, tas inntil kr 2 300,- (1 840,- i 2018).

14

Kontroll
Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak, (som f.eks. befaring, gjennomgang av driftsinstruks,
gjennomgang av interne driftsrutiner etc.) i forbindelse med merknader eller ulovlighetsoppfølging, tas
et engangsgebyr.
Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte timer, men minst 2 timer .
Tilsyn og k artlegging av små avløpsanlegg
Årlig tilsynsgebyr for anlegg

50 PE (små avløpsanlegg): kr 400,- (kr 400,- i 2018).

Anleggseiere som har blitt belastet med gebyr for enkelttilsyn i 2012, 2013, 2014 eller 2015 vil få
motregnet et tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr.
Fo r enkelt tilsyn i for b i nd el s e m ed ka r t l egg i ng av anlegg som er omfattet av
forurensningsforskriften
kapittel 13
2018
for anlegg 50

PE > 2 000

3 600,-

2019
4 500,-

Tilsyn på oljeutskillere
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig gebyr. Beløp vil
bli fastsatt i egen sak.

Utslippstillatelse for oljeutskiller
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 250,- (ingen endring
fra 2018).

Behandling av tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn
Gebyret ved behandling av saker tilknyttet opprydning i forurenset grunn vil bli belastet ut ifra
tidsbruken ved saksbehand ling. Kr 1 100,- per medgått time (ingen endring fra 2018). Gebyrer og
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i tillegg.

Diverse
For behand ling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.
For av s l ag s v edtak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel minst kr 11 500,- (9 200,- i
2018).
Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under gebyrregulativ for
utslippssaker, tas gebyr i henhold til ge byrregulativ for byggesaksbehandling.

10.2 Diverse varsling og kunngjøring
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra
tiltakshaver for:
2018
Offentlig kunngjøring
Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l.

1 600,3 200,-

2019
2 000,4 000,-

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få
involverte parter. Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak
etter annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor.
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10.3 Byggesaksbehandling
Hvordan gebyret beregnes
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en e iendom, beregnes
gebyret under ett.
Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse m ed tiltaket. Gebyrer og
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, sakkyndig bistand etc.,
kommer i tillegg.
Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i till egg når arealoverføring eller deling gjennomføres. Ved
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg.
For arealberegning brukes i dette regulativet b r uk s are al beregnet etter «Forskrift om tekniske krav til
byggverk» (”byggteknisk forskrift”) av 26.03.10 med ikrafttredelsesdato
01.07.10 og med senere endringer 9. des ember 2014 som trådte i kraft 1. jan uar 2015.
I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det areal som
ligger mer enn 1,0 m innenfor ytterkanten av utkraget takoverdeknin g, f.eks. carporter, overdekkede
terrasser og lignende. Men arealer for mulige fra mtidige etasjer for hver 3. m eter, tas ikke m ed, altså
areal og rom med høyde 4,9 m eller mer, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2 -20.
«Plan og bygningsloven» er forkortet med «pbl» og ved henvisning til «forskrift om byggesak» er det
nedenfor angitt” Byggesaksforskriften”.
Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.

Søknader
For behand ling av bygningsmessige arbeider i medhold av pbl § 20-3, jf. § 20-1, beregnes gebyr etter
samlet areal for alle etasjer sam t loft og kjeller og diverse konstruksjoner som gir bruksareal med:
2018

2019

Per påbegynt 50 m² for de første 200 m²*

4 000,-

5 000,-

For de neste arealer, fra 200 m²* til 1000 m², per påbegynte 50 m²

2 400,-

3 000,-

For de neste arealer, fra 1 000 m² til 2 000 m ²,
per påbegynte 50 m²

1 600,-

2 000,-

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas kr per påbegynte 50 m²
For lagerhaller ol. tas 50 % av normalt gebyr. For bygninger med både
lagerarealer og arealer som ikke kvalifiserer for fullt gebyr, regnes først
gebyr for arealer som kvalifiserer for fullt gebyr, og deretter lagerarealer.
Minstepriser ved søknadsbehandling

2018

2019

8 000,-

10 000,-

18 000.-

22 000,-

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten/hytteenhet (regnes fra 2. til 10. bruksenhet)

9 000,-

11 000,-

- fra den 11. – 20. bruksenhetengis det 40 % rabatt, og det regnes
følgendesatsper bruksenhet

5 400,-

6 600,-

- fra den 21. bruksenhetenog utover gis det 60 % rabatt, og det
regnesfølgendesatsper bruksenhet

3 600,-

4 400,-

-fra den 31. bruksenhetenog utover gisdet 70 % rabatt, og det
regnesfølgendesatsper bruksenhet

2 700,-

3 300,-

-fra den 51. bruksenhetenog utover gisdet 80 % rabatt, og det
regnesfølgendesatsper bruksenhet

1 800,-

2 200,-

Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet/hytteenhet
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-endringfra eneboligtil eneboligmed bi-leilighet under 80 m²

9 000,-

11 000,-

-for hybelbygger minimumsgebyrper hybel/hybelleil.inntil 30 m²

1 800,-

2 200,-

-for skogshusvære,
seterhusværeo.l.

8 000,-

10 000,-

Dersomdet forut for søknadom ny hytte er tatt fullt gebyrfor utslippstillatelse,tas det 75 % av
det gebyrsomeller skullevært tatt.

Anlegg etter § 20-1 med fyllinger og m asseutt ak
Vo l um re gn es ut o g d et tas gebyr p er påb egynt 1000 m 3

2018

2019

For de første 50 000 m³ (per påbegynt 1000 m³)

1 600,-

2 000,-

likevel m i n s t

6 400,-

8 000,-

For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³

800,-

1 000,-

For mengder over 100 000 m³

176,-

200,-

For mengder over 200 000 m³

140,-

175,-

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr.

Veg -, kabel - og ledningsanlegg
-

p er påb egynt 100 m

2018

2019

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m

1 600,-

2 000,-

likevel m i n s t

6 400,-

8 000,-

Minstepris på stikkledninger inntil 100 m

1 600,-

2 000,-

For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m, per påbegynte 100 m

800,-

1 000,-

For de neste lengder over 2 000 m, per påbegynte 100 m

176,-

200,-

For de neste lengder over 4 000 m, per påbegynt 100 m

140,-

175,-

1 600,-

2 000,-

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m
For sjøkabel tas 75 % av gebyrene angitt ovenfor.
Deling (§ 20-1 m. fl.)

2018

2019

For nye tomter

9 000,-

11 000,-

for tilleggsareal inntil 500 m²

2 400,-

3 000,-

for tilleggsareal inntil 1000 m²

4 800,-

6 000,-

for tilleggsareal inntil 5 000 m²

7 200,-

9 000,-

for tilleggsareal inntil 15 000 m²

9 000,-

11 000,-

for tilleggsareal over 15 000 m²

10 000,-

13 000,-

3 000,-

3 000,-

For arealer som skifter eier mellom landbrukseiendommer

Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene og i tillegg
halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. Hvis mer enn 5 nye eiendommer opprettes, tas 25 %
gebyr fra og med nr. 6.
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Separat sø k nad om igangsettingstillatelse

etter pbl § 21-2
2018

2019

For hver igangsettingstillatelse

4 800,-

6 000,-

For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel

9 600,-

12 000,-

For eneboliger tas kr 3 000,- (kr 2 400 i 2018) for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv.
Dispensasjoner: Dersom det i samme vedtak godkjennes flere dispensasjoner, tas fullt gebyr for 1.
dispensasjon, halvt gebyr for andre dispensasjon og minimumsgebyr for ytterligere dispensasjoner.
Dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og
bygningslov og lignende:
2018
Per dispensasjon

6 000,-

2019
8 000,-

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med areal på
inntil 50 m² og der det ikke trengs innhenting av uttalelser( -r) og/eller politisk behandling, tas halvt
gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr 4 000,- (kr. 4 000,- i 2018).
For terrasser, plattinger, o.l. med bruksareal mindre enn 15 m², der det ikke trengs innhenting av
uttalelser(-r) og/eller politisk behandling og for ansvarsrett tas for dispensasjoner nevnt ovenfor kr
2000,- (kr 1 600,- i 2018).
Ved dispensasjoner fra kommuneplanens byggeforbud i både vanlig LNF -område og i område langs
vann og vassdrag, tas gebyr som for bare 1 dispensasjon.
Dispensasjoner fra forskrifter til plan- og bygningsloven (pbl § 19), dispensasjoner fra vegloven eller
fra andre lover samt fra parkeringsforskriften:
2018
Per behandling

3 000,-

2019
4 000,-

10.3.1 Ansvarsrett for selvbyggere
For behandling av søknad om ansvarsrett e tter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 (selvbygger), jf.
pbl § 23, tas for hver enkelt selvbygger:
2018
Per søknad

1 600,-

2019
2 000,-

10.3.2 Ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for foretak med mangelfull kompetanse
Søknad om godkjenning av ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 11-4, 6. ledd for foretak som ikke
har forskriftsmessig utdanning og/eller praksis:
2018
Per søknad

1 600,-

2019
2 000,-

10.3.3 Søknader som kan forestås av tiltakshaver
For behand ling av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-4, beregnes gebyr etter samlet areal
for alle etasjer samt loft og kjeller:
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Per påbegynt 50 m²
-

2018
1 600,-

2019
2 000,-

5 000,-

6 000,-

likevel m i n s t

For tiltak etter § 3-2 (driftsbygninger i landbruket) er installasjoner inkludert i gebyret. For
driftsbygninger som mangler oppdeling på samme vis som en lagerhall, tas 50 % av gebyrene nevnt
ovenfor, men det tas ikke gebyr mindre enn minstegebyret angitt ovenfor .
For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer, se videre i dette reglementet.
Det vises for øvrig til byggesaksforskriftens § 3-1 (m i n d r e t il t ak på bebygd eiendom) og § 3-2
(alminnelige d r i f t s bygn i ng er i landbruket) og pbl § 20-4 c og § 30-5 (midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg for i nnt i l 2 år ).

10.3.4 Spesielle saker
Rivning av bygninger:
2018
1 600,-

2019
2 000,-

mellom 50 m² og 100 m²

3 200,-

4 000,-

mellom 100 m² og 500 m²

6 400,-

8 000,-

mellom 500 m² og 1 000 m²

10 000,-

16 000,-

mellom 1 000 m² og 5 000 m²

12 000,-

24 000,-

større enn 5 000 m²

16 000,-

32 000,-

Bygningens størrelse:
inntil 50 m²

Gebyr for evt. ansvarsrett(-er) for søknader etter § 20-1 e) kommer i tillegg.
Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m², mindre
fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3 -1
d, innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, b ekreftelser og uttalelser :
Per behandling

2018
1 600,-

2019
2 000,-

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for evt. godkjenning av ansvarsrett i
tillegg.
Pipe r , oljet an k er , m i nd r e søk n ad s p li k t i g e anlegg med flytende brensel eller gas s som i kke
i nng år i ann en søk n ad:
Gebyr

2018
1 600,-

2019
2 000,-

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for evt. ansvarsrett i tillegg.

Installasjoner i større fyringsanleg g, s o m i kke i n n g år i ann en s økna d , for mer enn èn boenhet
eller for mer enn èn landbrukseiendom :
Gebyr

2018
6 400,-

2019
8 000,-

Gebyr for eventuellgodkjenningav ansvarsrett kommer i tillegg.

Ar b ei d er m ed il d s t ed so m i kke er unnt at t fr a k r av et o m s ak s b eh and li n g ett er
bygg es ak sfors k r i f t ens § 4-1 c) 5:
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Gebyr inkludert evt. godkjenningav ansvarsrett

2018
800,-

2019
1 000,-

2018

2019

Heis, rullet r app, rullefortau, trappeheis,løfteinnretning o. l .:
Med mindre de inngår i nye bygninger som behandles samtidig m ed
installasjonen

3 200,-

4 000,-

Trappeheis

1 600,-

2 000,-

Diverse tilta k , blant annet etter pbl § 20-1 som s k ilt, re k l ame, større fasadeendringer,
ventilasjon, murer, le ve gger, støys k jermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinge r ,
brygger og li gn end e k o n s t r uk s j o n er , s am t ba sse ng , b rø n n o g dam , vå r b ehand li n g i f or b i nd el s e
m ed ann et l o vverk, bruk av nabogrunn og bru k sendring som ikke gir nye bruksenheter :
Pr behandling

2018
4 800,-

2019
6 000,-

Brygger i henhold til bryggeveilederen vedtatt 12.5.15 i gjeldende områder i Randselva og
Storelva eller brygger i henhold til senere versjoner/kommuneplanbestemmelser:
2018
2 400,-

2019
3 000,-

2018
4 800,-

2019
6 000,-

Per påbegynte 100 m² for de første 500 m²

4 000,-

5 000,-

For de neste arealer fra 500 til 1 000 per påbegynte 100 m²

2 400,-

3 000,-

For de neste arealer fra 1 000 til 2 000 per påbegynte 100 m²

1 600,-

2 000,-

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas per påbegynte 100 m²

800,-

1 000,-

8 000,-

11 000,-

Gebyr
Bruksendring av bygninger:
Størrelsen på arealet som bruksendres:
Minstepris for alle søknader

Bruksendring fra hytte til bolig

Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter, tas minstegebyr for dette i fra punkt 2
dersom dette gir høyere gebyr enn i tabellen over
Uteservering :
Midlertidig inntil ett års varighet
For lengre varighet.

2018
1 600,-

2019
2 000,-

4 800,-

6 000,-

For behandling av revidert sø k nad beregnes 50 % av normalt ge byr.
For behandling av endret plassering av en bygning: kr. 2.000,For m un t li g/skriftlig å av k lar e om et tiltak etter annet lovverkk rever søknad eller ingen behandling jfr.
Byggesaksforskriftens § 4-3 og pbl § 20-6, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke gebyr.
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For sk r i f t li g b ek ref t el s e på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til
saksbehandlingsforskriftens § 4-1 og/eller pbl § 20-5 eller andre lover/bestemmelser tas ikke gebyr,
men det tas gebyr for eventuelle dispensasjon(-er).
For b ehand li n g av k la ge over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.
Kostnader for engasjering av sa kk yndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver
belastes etter medgåtte utgifter pluss 10 % i administrasjonstillegg.
I av slags v ed t ak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel m inst kr 12 000,- (10 000,- i
2018) for behandling av søknader om dispensasjon(-er) for tiltak som førøvrig er unntatt etter pbl § 205 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20-4 å gjøre. Det tas
likevel minst kr. 24 000,- (20 000,- i 2018) for avslagsvedtak for søknader om tillatelse og/eller
dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20-1 / 20-3 å gjøre.
Dersom s øk n aden t r ekk es ett er at det er gjort vedtak i saken, må det ved eventuell anmodning om
reduksjonav gebyret sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, slik at bygningsmyndigheten kan
avgjøre om hele gebyret skal opprettholdeseller om gebyret skal reduseres.
I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm el se r eller utført i
strid med disse, tas for behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3 vanlig
saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 20 000,- (16 000,- i 2018).
I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm el se r eller utført i
strid med disse, tas for behandling av andre tiltak enn etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3
vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 10 000,- (8 000,- i 2018).
For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er
tatt i bruk uten midlertidig brukstill atelse eller ferdigattest, tas
kr 10 000,- (8 000,- i 2018).

10.4 Parkeringsforskrift

– Frikjøp

Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 150 000 (150 000 i
2018) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

10.5 Kart - og oppmålingsarbeider
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).
Søknad om oppretting av matrikkelenhet og arealoverføring behandles både etter jordloven (i LNF områder) og plan og bygningsloven (PBL). Denne søknadsbehandlingen er gebyrbelagt, og kommer i
tillegg til gebyr etter m atrikkelloven. Dette gjelder ikke innenfor allerede behandlet reguleringsplan med
godkjent tomteinndeling. Ved innkreving av gebyr tas utgangspunkt i dato for innkommet rekvisisjon av
oppmålingsforretning, eller krav om seksjonering ved vurdering av hvilke t års gebyrsats som gjelder.

1.

Oppretting av matrikkelenhet

1.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal i m 2

Fra og med

2018

2019

Til og med

21

0

1 500

24 500,-

1 501
Deretter pr. overskytende daa
Det gis rabatt for regulerte felt der tomtene grenser inntil
hverandre. Rabatt regnes pr. tomt uavhengig av størrelse:

3 000

29 500,600,-

1.2

25 700,31 000,1 000,-

5 tomter eller flere, pr. tomt

22 000,-

22 000,-

10 tomter eller flere, pr. tomt

20 000,-

20 000,-

20 tomter eller flere, pr. tomt

17 000,-

30 tomter eller flere, pr. tomt

15 000,-

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:
Areal i m 2:
Fra og med
0
51
251
501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
50
250
500
2 000

2018

2019

3 100,4 600,11 100,14 600,600,-

5 000,8 000,11 000,15 000,1 000,-

1.3
Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.
1.4
Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

2.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 100,- ( 2 000,- i 2018).
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.
2.1
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

3.

Grensejustering

3.1

Grensejustering grunneiendom

Grensejustering gjøres mellom to eiendommer. Det er bare mindre areal som kan overføres mellom
de aktuelle eiendommene. Arealet for involverte eiendommer kan økes eller minkes med inntil 5%,
men maksimalt 500 m2. Summen av tidligere gjennomførte grensejusteringer tas med i vurderingen av
arealgrensene. En grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte
eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
Dersom grensejusteringen ikke kan gjennomføres innenfor kravene gitt i matrikkelforskriften § 34
anbefales at den ønskede justeringen gjennomføres som en arealoverføring:
Areal i m 2
Fra og med
0
151

2018
Til og med
150
300

6 500,9 000,-

2019
6 800,9 500,-
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301
3.2

500

12 000,-

11 500,-

Grensejustering anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen settes til 1 000 m³ og verdi på 1G.
Volum i m ³
Fra og med
0
251

4.

2018

2019

Til og med
250
1 000

9 500,12 500,-

Arealoverføring/tilleggsareal

Ved arealoverføring/tilleggsareal skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring/tilleggsareal utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift:
4.1

Arealoverføring grunneiendom

Areal i m 2
Fra og med

2018

2019

Til og med
9 500,16 300,21 500,-

0
150
9 000,151
300
15 500,301
500
20 500,Arealoverføring/tilleggsareal pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 1 000, 4.2

Arealoverføring anleggseiendom

Areal i m 2
2018
Fra og med
Til og med
0
500
501
2 000
Arealoverføring/tilleggsareal pr. nytt påbegynte 1 000 m² medfører en økning med kr 1 000,5.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt
oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt

6.

12 500,21 000,ved
2019
6 300,750,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7.

2018
6 000,700,-

2019

2018
9 500,1 750,-

2019
10 000,1 850,-

2018
13 000,9 000,-

2019
13 650,9 500,-

Gebyr for kartforretning over punktfeste

For kartforretning over punktfeste
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka
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8.

Gebyr for plassering av bygg

1. gangs utsetting
2. gangs utsetting
Merverdiavgift kommer i tillegg.

2018
8 000,4 000,-

2019
8 400,4 200,-

9.
Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk - eller allmennyttige formål
For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks - eller allmennyttige formål, betales
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempelvis areal til
infrastruktur.

10.
Medgått tid
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter
foranstående satser, beregnes etter medgått tid:
Pr. time
2018
2019
1 400,Feltarbeid
1 350,Kontorarbeid
1 100,1 150,For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. For fradeling av festetomter
med målebrev, men målt i lokalt nett i sin tid, faktureres etter medgått tid, begrenset til maks. halvt
gebyr etter punkt 1.1.
Merverdiavgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave.
11.

Megleropplysninger

Standard meglerpakke
Merverdiavgift kommer i tillegg.

2018
2 200,-

2019
2 300,-

2018
6 500,6 500,-

2019
7 000,10 000,650,-

2018
6 500,6 500,-

2019
12 000,15 000,1 000,-

12.
Seksjonering
Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)
12.1

Oppretting av eierseksjoner

1 – 3 seksjoner
4 – 8 seksjoner
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon*
*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 – 8 seksjoner
12.2

Reseksjonering

1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres
4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny endret seksjon*
*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 – 8 seksjoner

12.3
Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret
kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 12.1 og 12.2: Kr. 3 500,12.4

Sletting/oppheving

av seksjonert sameie
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Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom:

Kr. 3 500,-

12.5

Saker som ikke blir fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden
eller søker trekker søknaden
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er på begynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsatsene etter
12.1 eller gebyr etter anvendt tid.

10.5.1.1

Kartkopier mm.
2018

Papir A4
Papir A3
Papir A2
Papir A1
“
“
Polyesterfilm
A4
A3
A2
A1

10.5.1.2

2019

21,0 x 29,7
29,7 x 42,0
42,0 x 59,5
59,5 x 84,0
61,0 x 76,0
70,0 x 90,0

20,20,40,50,50,50,-

20,20,40,50,50,50,-

61,0 x 76,0
70,0 x 90,0

40,50,100,120,120,140,-

40,50,100,120,120,140,-

Utplotting av digitale kart- og plandata:
2018

A4
A3
A2
A1
61,0 x 76,0
70,0 x 90,0

40,50,100,120,120,140,-

2019
40,50,100,120,120,140,-

10.6 Planbehandling
1.
Beregnings - og faktureringstidspunkt
Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet.
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Gebyr faktureres når planforslaget har vært til
politisk 1.gangsbehandling. Gebyr for mindre endringer faktu reres etter vedtak. I saker som avsluttes
underveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes.
2.
Gebyrfritak
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål:
Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse
Grønnstruktur
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Forsvaret
Landbruks-, natur- og friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400,- (544 400,- i 2017).
3. Gebyrpliktige plansaker
a)

1
2
3
4

Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12-14, 2. ledd)

Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold,
sendes ikke til regionale myndigheter)
Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)
Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis
negativt vedtak
Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak

2018
12 800,-

2019

33 200,6 500,16 500,-

b)
Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12-12)
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Ved politisk oppstartssak faktureres gebyret
etter politisk behandling. Oppstartsgebyret faktureres uavhengig av om kommunen anbefaler oppstart
eller ikke anbefaler oppstart. Videre faktureres gebyr etter politisk 1.gangsbehandling og vedtak om å
fremme planforslaget, etter summen av punkt 2-4 i tabellen nedenfor. Ved vedtak om å ikke legge
planforslaget til offentlig ettersyn (avslag) så regnes det et halvt enhetsgebyr.
2018
1

2

3
4

Oppstartsgebyr
Detaljregulering uten politisk oppstartsak
Detaljregulering med politisk oppstartsak
Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram og endring av
reguleringsplan
Detaljregulering m/ planprogram og KU
Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)
For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2
Arealgebyr for bebyggelse og anlegg
Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng.
Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke
gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m2
BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende
areal som overstiger 50.000 m 2 BRA.
For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m 2 BRA
beregnes for hver m 2 BRA
For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA
beregnes for hver m 2 BRA

2019

30 000,40 000,69 000,138 500,4,00 ,-

8,00 ,5,50 ,-

4.
Enhetsgebyr for avslag
For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme planforslaget,
beregnes et enhetsgebyr for avslag.
2018
Gebyr

2019

40 000,-
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For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, men
avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for avslag.
2018
Gebyr

2019

45 000,-

5.
Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12-11:
For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg
mangler) faktureres et halvt enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.
Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende
faktura.
6.
Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde
Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. Gebyrer i
forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan reduseres eller oppjusteres ut fra
saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre endringer av reguleringsplaner.
Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet:
Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter
er avklart i forkant av planarbeidet eller ikke.
Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert.
Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene.
Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det
også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr. 1 100,-

7.
Refusjon
Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2,5 som beregnes av
godkjent regnskap iht. plan- og bygningslovens § 18-9. Minstegebyret settes til kr. 30 000,-

10.7 Landbruk
Konsesjon/konsesjonssaker
2019

2018
For behandling av søk nader om konsesjon ved erverv av fast
eiendom - enkle/kurante saker

2 000,-

2 000,-

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 2 millioner
Der kjøpe- eller leiesum overstiger 3,5 millioner

3 000,5 000,-

3 000,-

Ingen gebyr

Ingen gebyr

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

5 000,-

Deling/delingssaker : For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000,Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt
2019

2018
Voksen elg

510,-

Elgkalv
Voksen hjort

220,350,-

Hjortekalv
Rådyr

210,Ingen avgift

510,220,350,210,Ingen avgift

For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis.
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11 Salgs - og skjenkeavgifter
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr.
alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig
drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter i november/desember hvert år, gjeldende fra 1. januar
påfølgende år. Ringerike kommune følger de til en hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1 630,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en
skjenkebevilling er kr. 5 100,- pr. år (2018).
Gebyret betales etter følgende satser:

11.1 Salg
0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).
0,57 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk
0,47 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
1,24 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
4,09 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22
volumprosent alkohol).

11.3 Ambulerende skjenkebevilling

og kunnskapsprøve

Kommunen fastsetter gebyrene for ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøven. Her er det
satt statlige maksimalsatser.
2017

2018

Skjenking ved ambulerende bevilgning

350,-

360,-

Kunnskapsprøve

400,-

400,-

2019

Satser fastsettes ved statlig forskrift i desember hvert år, gje ldende fra og med 1. januar påfølgende år.
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1 2 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v.
Prisene fastsettes av Ringerike kirkelige fellesråd.
2017

2018

2019

Kommunens innbyggere
550,700,-

560,710,-

580,-

Leie av kirke/ krematoriet til seremonier

3 900,-

3 990,-

Organist
Kremasjonsavgift v/kapasitet

2 200,5 700,-

2 250,5 830,-

3 000,2 320,-

Nedsetting urne
Nedsetting kiste

1 350,5 500,-

1 380,5 630,-

Frakt av urne som skal sendes
Preludering (ca. 20 min før seremoni)

740,550,-

750,560,-

Akkompagnement til solist

700,-

710,-

Festegrav og grav etter friperioden (20 år)

210,-

215,-

Festeavgiften innkreves forskuddsvis hvert 3. år
Festeavgift fra 1. dag for utenbys avdød (årsavgift)

630,210,-

645,215,-

7000,4300,-

7 160,4 400,-

1 250,-

1 280,-

250,250,-

250,250,-

600,-

610,-

620,-

950,-

970,-

1 050,-

500,900,-

510,920,-

525,-

130

135

Preludering (ca. 20 min før seremoni)
Akkompagnement til solist/ solospill

730,-

Utenbys innbyggere / Ikke medlem av DNK

6 400,1 420,5 700,790,580,730,-

Feste av gravsted

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år
Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende

220,660,220,7 380,4 540,-

Stell av graver
Inkluderer planting av vår- og sommerplanter og vanning/luking
Årspris
Høstplanting
Krans til jul

1 290,260,260,-

Arbeid på kirkegården
Oppretting av standard gravminne, minimum
Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter medgått tid

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel
Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter medgått tid

Timepris for kirketjener fastsettes til
Timepris for maskin med fører fastsettes til
Administrasjonsgebyr

980,-

12.1 Utleie av kirkebygg til ikke -kirkelige handlinger
A rrangementer som arrangeres av menighetsrådet
Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes.
Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 20 % av bille ttinntektene.
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Minimumsleie hverdager er kr 4.900,-. Minimumsleie lørdag/søndag er kr 5.500,Arrangement utført av kun lokale aktører fra Ringerike kommune med kun amatører (ingen
profesjonell gjesteopptreden) gis en rabatt på 30%.
Minimumsleie hverdager er kr 3.430,-.Minimumsleie lørdag/søndag er kr 3.850,For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr. 2.
Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn konsertdagen.

1 3 Renovasjon
Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt
aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke.
2017
2018
Renovasjonsgebyr, husholdning 140 l dunker
3 162,3 162,Renovasjonsgebyr, husholdning 240 l dunker/ 140 l
5 060,5 060,sekk
Renovasjonsgebyr, husholdning 360 l dunker / 140l
9 487,50
9 487,50
sekk
Gangtillegg 10 – 30 m
375,375,Gangtillegg 30 – 50 m
687,50
687,50
Gangtillegg 50 – 100 m
1 000,1 000,Fradrag for hjemmekompostering av matavfall
250,250,Hytterenovasjon
1 250
1 250
Priser pr. år inkl. mva. Det faktureres to ganger i året, 15. april og 15. oktober.

2019

Fullstendig prisoversikt finnes på www.hra.no
Satsene for 2019 er ennå ikke fastsatt pr. 11/10-18
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RINGERIKEKOMMUNE
Økonomiavdeling

Notat
Til:
Fra:

Formannskapet
Gyrid Løvli , kommunalsjefIT og økonomi

Kopi :

Rådmannens
ledergruppe

Saknr.
18/3999-3

Løpenr.
37124/18

Arkivkode
145

Dato
12.10.2018

Notat - konsekvenserav framlagt statsbudsjett for 2019, svar på spørsmåli
formannskapet 25.09.18og kommunestyrevedtakper 11.10.18

Statsbudsjettetfor 2019
Statsbudsjettet
for 2019 ble lagt fram 8. oktober2018,og har slik rådmannenser det få
konsekvenserfor budsjettforslagetfor 2019slik rådmannenhar lagt det fram.
Det er likevel noenendringerinnenforbarnehage,ressurskrevende
tjenesterog frie inntekter.
Barnehage– endring i forhold til rådmannensforslag – 0,6 mill. kroner lavere inntekt
Fra 1. januar2019blir maksprisenpå en barnehageplass
2 990 kr pr måned.Fra 1. august
2019økermaksprisenmed 50 kr, til 3 040 kr pr mnd. Den økte inntektensom er lagt inn i
budsjettforslagetfor 2019halveres.Den økte inntektentotalt i 2019er dermedforventetå bli
600 000 kr.
Statlig tilskuddsordningtil bemanningsnorm
i barnehager:Det er foreslåttå bevilge 102
millioner kronertil finansieringenav normeni perioden2018 – 2020.Påbakgrunnav
tildelingskriterieneer det kun en kommunalbarnehagei Ringerikesom oppfyller kravet.Den
årlige tilskuddssatsen
er satttil 465 116 kr pr barnehage.
Angåendepedagognormskriver departementet
følgendei prop: «Kommunaneer kompenserte
for skjerpingaav pedagognorma
da tilskottet til fleire barnehagelærarar
blei overførttil
rammetilskotteti 2018».Tiltaket i HP er beregnetmedutgangspunkti at det ikke ville komme
noemer finansieringtil ordningen.Vi opprettholderderfor beløpetsom er lagt inn i HP.
Helseog omsorg – endring i forhold til rådmannensf orslag – 2 mill. kroner lavere
inntekt
For refusjonressurskrevende
tjenesterer innslagspunktetøkt med 50 000 kronerutover
lønnsvekst.Med 40 brukerei ordningenvil det bli et inntektstappå 2 mill. kronerfor
Ringerikekommune.
Frie inntekter
Beregningeri Grønt heftefor anslagpå frie inntekterviser at Ringerikekommunevil få
1 617,4mill. kroneri 2019.I rådmannensforslagtil budsjetter frie inntekterbudsjettertmed

1 619 mill. kroner.Differansenpå 1,6 mill. kronerutgjør 0,1%,og rådmannenanserat det er
innenforen naturlig variasjon.

Svar på spørsmål fra formannskapet 25.09.18:
Spesifikasjonpå postenOverføringer med krav til motytelser:
Denneposteninneholdermerverdiavgiftskompensasjon,
refusjonsykelønn,innbetalingfra
andrekommuner i forhold til vertskommunesamarbeid
som legevakt,krisesenter,brannvesen
og eleverfra andrekommuner,ressurskrevende
tjenesterog andretilskudd innenfor
barnevern,grunnskoleog helseog omsorg.
Finansiering av investeringer – avsetninger:
Hvorfor er det 36,9 mill. kroneri regnskapetfor 2017 og kun budsjettertmed kr. 200.000i
perioden2018-2022?
Regnskap2017beståravsetningerav følgende:Avsetningav salgsinntektBrutorgetpå kr 10
875 123, avsetningekstraordinære
avdragstartlånpå kr 25 826 951, avsetningav
renteinntekterpå bundneinvesteringsfond på kr 203 181.
Det er kun renteinntekterpå bundnefond som er budsjetterti perioden2018 til 2022.
Hvor stort er bufferfondet i Fossefondet, og hvor stort må det være før vi kan ta i bruk
ytterligere avkastning?
Bufferfondetskal værepå 15% av realkapitaleni fondet.Per31.12.2017er realkapitaleni
fondet140,3mill. kroner.15% av detteer 21 mill. kroner.
Etter disponeringav regnskapsmessig
overskuddi 2017,er bufferfondetpå kr. 430.000.

Kommunestyrevedtak per 11.10.18som har konsekvenserfor budsjett
2019:
KS-sak 100/18– Godkjøringsreglement – reduserte kostnader 1,4 mill. kroner

Vedtak:
Godtgjøringsreglement
vedtatt25.juni 2015 gjelderut kommunestyreperioden
med
unntakav endring i pkt. 3.2.1 «Varaordførerskal ha fast godtgjøringtilsvarende50%
av ordførersgodtgjøring».Resteni pkt. 3.2.1hvor %satser nevnt rettestil 50%.
Pkt.3.2,6.
Førstesetningok.
Tilføye: Representanten
godtgjøresmed fast godtgjøringfor den belastning
representanten
har hatt (altså4 møter).Derettergodtgjøresrepresentanten
med fast
månedliggodtgjøringfor hver møterepresentanten
stiller som varai det aktuelle
utvalg/FS.
KS-sak 105/18– Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til
kommunale barnehager.
Vedtak:
1: Informasjonom "Prosjektom varmmati de kommunalebarnehagene"
tastil
orientering.
2: KS innstiller på at midler til dampovneri alle kommunalebarnehagerinnarbeidesi
forslagtil handlingsprogram2019-2022.

3: KS menerat måltidenei barnehagene
er viktige for barnsutvikling og læring.KS
ber derfor rådmannenutredeen ny sakmed utgangspunkti at kommunenskal kunne
levereet variert og rikt tilbud innen kosthold.
Rådmannens
kommentar:Kjøp av dampovner til alle kommunalebarnehagervil gi
investeringpå 1 mill. kronerog vil belastedriftsregnskapetmed kr. 225.000i renter
og avdragi 5 år.
KS-sak 106/18 – Prosjekt «Oppgradering av Hønefossbarnehage»
Vedtak:
1.
Prosjektet«oppgraderingHønefossbarnehage»tastil orientering.
2.
Kostnadenpå tiltakenevurderesi forbindelsemed utarbeidelsenav
Handlingsprogram2019-2022.
3.
KS menerRingerikekommuneskal ha systemerog planerhvor utgifter til
løpendevedlikeholdog oppgraderingav bygningsmass
en skal væreen del av
driftsbudsjettetog at kun ekstraordinære
investeringerskal gjøresgjennom
prosjektog investeringsbudsjett.
Rådmannens
kommentar:Kostnadenfor tiltak som er benevntsom må-tiltak er kr. 500.000,
og er investeringi inventar.Konsekvensenfor driftsbudsjettetvil værekr 62.500til renterog
avdragi 10 år.
Bør-tiltakenemå gjennomgåsfor å kategoriseredem som investerings- eller driftstiltak.

Oppsummering:
Makssats
barnehager
Ressurskrevende
tjenester
KS-sak100/18
KS-sak105/18
KS-sak106/18

Totalt

Driftsbudsjett2019 Investering
Kr 600.000

Kommentar
Redusertinntekt

Kr 2.000.000

Redusertinntekt

Kr 1.400.000
Kr 225.000 1,0 mill. kroner
Kr 62.500 0,5 mill. kroner

Reduksjonav kostnader
Økt kostnad
Økt kostnad.Ytterligere
driftsbudsjettkonsekvenser
og investeringermå
vurderepå bør-tiltakene
Økt kostnad

Kr 1.487.500 1,5 mill. kroner

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1379-125

Arkiv: PLN 431

Medvirkning med barn og unge - 431 Områderegulering Hønefoss
Forslag til vedtak:
Medvirkningsrapporten tas til orientering

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok planprogrammet for Områderegulering for Hønefoss i februar 2018. I
planprogrammet står det at det skal gjennomføres medvirkning i forbindelse med planen, og
medvirkning med barn og unge blir særskilt nevnt.
Kommunen har våren og sommeren 2018 gjennomført et omfattende medvirkningsopplegg
med barn og unge. Rapporten "Barn og unges medvirkning" er et resultat av dette arbeidet.
Vedlagt følger medvirkningsrapporten (hoveddokumentet), oppsummeringsdokument
(kortversjon av rapporten), sammenstillingen av alle innspillene, oppgavene som ble gitt på
medvirkningsverkstedene og eksempel på et informasjonsbrev som ble sendt ut til
foreldre/foresatte.
Medvirkning
Hensikten med medvirkning er å legge til rette for økt deltakelse og innflytelse etter plan- og
bygningsloven. Medvirkning er viktig i en planprosess fordi det er de som bruker et område
som sitter på lokalkunnskapen. Det er gjennom dialog med befolkningen at man sikrer seg et
nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag med en forståelse for utviklingsbehov og muligheter.
Det er viktig å legge opp til et medvirkningsopplegg som gjør det lettere for grupper som ellers
ikke har så lett for å bli hørt å komme med innspill. Barn og unge er et eksempel på en slik
gruppe, det er derfor nå gjennomført et eget medvirkningsopplegg for denne gruppen.
"En by for barn er en by for alle". Hvis man tilrettelegger for barna i byen vil dette forbedre
alle sin opplevelse av byen.

-

Medvirkningsopplegget
Ringerike kommune har, i samarbeid med nærmere 450 barn og unge, utarbeidet en
medvirkningsrapport i forbindelse med Områderegulering for Hønefoss.
Kommunen ønsket bred medvirkning med barn og unge, med deltakelse fra både barneskole,
ungdomsskole, videregående og universitet. Skoler innenfor planavgrensningen, og skoler med
en elevmasse som vil bli særlig påvirket av planen, ble inkludert. Skolene er som følger: Eikliog Hønefoss skole, Veienmarka-, Hov-, og Haugsbygd ungdomsskole, Ringerike- og Hønefoss
VGS og Universitetet i Sør-Øst Norge.
Valg av klassetrinn og elevgrupper ble gjort i samarbeid med de respektive
utdanningsinstitusjonene.
Det har blitt benyttet to ulike medvirkningsmetoder. For elever ved barneskolen benyttet
kommunen barnetråkk og for elver ved ungdomsskoler, videregående skoler og studenter ved
universitetet ble det gjennomført medvirkningsverksted.
Barnetråkk er en ferdig utviklet metode som er gratis å bruke og er tilgjengelig på nett.
Registreringen er todelt. Via en egen nettside skal elevene først tegne inn skoleveien sin på et
kart og kommentere på denne. Deretter markerer og beskriver de steder de liker, steder de
ikke liker og hvilke aktiviteter de gjør hvor ved hjelp av fargede merker.
Medvirkningsverksted er et opplegg hvor deltakerne jobber sammen i grupper og diskuterer
utvalgte tema. Elevene fikk to oppgaver som skulle utføres på kart i A0-format med tilhørende
oppgaveark. Den første oppgaven handlet om dagens Hønefoss og elevene skulle fortelle om
positive og negative sider ved byen slik den er i dag. Den andre oppgaven handlet om
fremtidens Hønefoss og oppfordret elevene til å komme med forslag til hvordan de ville
Hønefoss skal se ut i fremtiden.
Resultat av medvirkningen
Medvirkningsrapporten viser hva barn og unge synes om byen. Det er noen tema som fremstår
som mer fremtredende enn andre.
Det var et stort fokus på blå og grønne strukturer, både bevaring og mer aktiv bruk av dem.
Det kom frem at elven ikke blir brukt til sitt fulle potensiale, og det var derfor ønsker om
tilrettelegging for mer aktiv bruk av elven. Mange var også opptatt av at det burde være flere
aktiviteter, både i grøntområdene og andre steder i byen.
Trygghet var også et tema som gikk igjen. Fokuset her var på ulike områder det var ubehagelig
å oppholde seg og trafikksikkerhet.
Barn og unge er generelt opptatt av mulighetene for å komme seg fra sted til sted i byen, og de
var meget samstemte i oppfatningene sine. En av oppgavene var plassering av broer, og
plasseringen var tilnærmet lik på tvers av aldersgrupper. Det var også stort fokus på de
negative følgene av biltrafikken i sentrum og de store forekomstene av bilkø.
Rådmannens vurdering

-

Rapporten vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av Områderegulering for
Hønefoss, brukes som grunnlag i arbeidet og samstilles med annet datamateriale i planen.
Veien videre
Rapporten vil kunne danne grunnlaget for fremtidig medvirkning og undersøkelser. Opplegget
kan gjentas for å undersøke om barn og unges meninger endrer seg over tid, og det kan i stor
grad brukes på den øvrige befolkningen, for å se hvilken retning ulike aldersgrupper ellers
sosiale grupper ønsker for byutviklingen.
Det er viktig at deltakerne får se at bidraget deres resulterer i noe og blir brukt videre, derfor
vil det høsten 2018 bli holdt foredrag for deltakerne om rapporten og hvordan denne vil bli
brukt videre i forbindelse med Områdereguleringen for Hønefoss.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Medvirkningsrapport
Oppsummeringsrapport
Sammenstilling av data
Oppgavene
Informasjonsbrev

Ringerike kommune, 09.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Karen Rygh

-

RINGERIKEKOMMUNE – OMRÅDEREGULERINGFOR HØNEFOSS
RAPPORTOM MEDVIRKNING, REV.09.10.2018

Rapporten oppsummerer funn fra medvirkningspros essen, våren 201 8, gjennomført med barn og unge i
forbindelse med byplanen .
Rapporten er utarbeidet av areal og byplankontoret i Ringerike kommune.
Arbeidsgruppe:
Karen Rygh, areal planlegger og medvirkningsansvarlig
Linda Nethus, arealplanlegger og prosjektleder for byplanen
Linda Moholdt Nordgården, informasjonsrådgiver
Mathilde Høglund, arealplanlegger
Ressursgruppe:
Ole Sannes Riiser, arealplanlegger/geolog
Hanne Wilhelmsen, ar ealplanlegger/geolog
Åshild Lie, arealplanlegger
Kathrine Kammerud, arealplanlegger
Lars Lindstøl, arealplanlegger
Foto:
Forside: Knut Andreas Ramsrud, Ringerikes Blad (ungdomsskoleelever)
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Sammendrag
I forbindelse med områ deregulering for Hønefoss (byplanen) gjennomførte Ringerike kommune et
omfattende medvirkningsarbeid med barn og unge våren og sommeren 201 8. Formålet var å kartlegge
hva barn og unge synes om Hønefoss, hva de bruker sentrum til og hvilke ønsker de har for fremtiden.
Medvirkningen ble gjennomført med bruk av to ulike medvirkningsmetoder. For elever ved
barneskolene benyttet kommunen metoden barnetråkk 1, utarbeidet av DOGA, KMD og UiB. For elever
ved ungdomsskoler og videregående skoler, og studenter ved universitetet, ble det gjennomført
planverksteder med gruppeoppgaver.
Barn og unge er generelt opptatt av mulighetene for å komme seg fra sted til sted i byen, og de var
meget samstemte i oppfatningene sine. Det var stort fokus på de negative følgene av biltrafikken i
sentrum og de store forekomstene av bilkø. Det var også en del kommentarer om dårlige eller farlige
veistrekninger. Deltakerne ble blant annet spurt om å plassere gang - og sykkelbro, og det var en høy
grad av samstemthet om plassering av slike broer på tvers av aldersgrupper.
Det var også et stort fokus på blå og grønne strukturer, både mer aktiv bruk av dem og bevaring. Mange
var opptatt av at det burde være flere aktiviteter, både i grøntområdene og andre steder i byen.
Eksempelvis bl e det foreslått både fastmonterte griller og benker, baner fo r ulike ballspill, og mulighet
for å arrangere festivaler. De syntes også at elven ikke ble brukt til sitt fulle potensiale. De ville at det
skulle tilrettelegges for mer aktiv bruk av elven med for eksempel badestrender, brygger og aktiviteter
som utleie av kano.
Trygghet var et tema de var veldig opptatt av, selv om de ikke ble spurt om dette dirkete. Det var fokus
på områder det var ubehagelig å oppholde seg, og områder hvor det var skumle m ennesker.
Kommunen opplevde at alle utdanningsinstitusjonene var positive til å delta i medvirkningsarbeidet.
De la godt til rette for gjennomføringen og kom med innspill til dette. Elevene var generelt sett positivt
innstilte, og tok oppgavene på alvor. Vårt hovedinntrykk er at barn og unge ønsker å bli hørt og har
mange meninger om byutvikling. Men de trenger en plattform hvor de kan gi uttrykk for sine meninger.

1

https://www.barnetrakk.no/
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1 Introduksjon

I forbindelse med byplanen har Ringerike kommune våren og sommeren 201 8
gjennomført et omfattende medvirkningsopplegg med barn og unge.
Formålet med byplanen er å lage de overordnede rammene som skal sørge for en g od
og helhetlig utvikling av Hønefoss. Planen skal sikre at Hønefoss utvikler seg til en
attraktiv, levende og miljøvennlig by, der folk trives.
Når fremtidens byer skal planlegges, er det viktig at man lytter til de som skal bruke
byen i fremtiden. Medv irkning er derfor et viktig verktøy for å kartlegge hva
innbyggerne ønsker, og for å gi dem en plattform for å bli hørt. Det er viktig å legge opp
til et medvirkningsopplegg som gjør det lettere for grupper som ellers ikke har så lett
for å bli hørt å komm e med innspill. Barn og unge er et eksempel på en slik gruppe.
Kommunen vil i denne rapporten legge frem og analysere meningene til barn og unge
i Ringerike kommune . Rapporten vil ikke konkludere med forslag til tiltak som skal
iverksettes, men brukes som kunnskapsgrunnlag for videre planlegging av Hønefoss.
I kapittel 1 har temaet medvirkning blitt introdusert, og bakgrunnen og formålet med
rapporten er forklart. I neste kapittel vil m edvirkning som teori og konsept bli lagt frem.
Medvirkningsmetoden b enyttet for å samle inn data for denne oppgaven, bli r
presentert og diskutert i kapittel 3 . Kapittel 4 omhandler gjennomføringen av
medvirkningsopplegget. I kapittel 5 vil analyse av data materialet ble lagt frem, før
funnene oppsummeres i kapittel 6.
Det er også laget et dokument som oppsummerer funnene fra denne rapporten.
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2 Medvirkning
I plan - og bygningsloven (PBL) er medvirkning forstått som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne
delta i, og påvirke offentlige utrednings - og beslutningsprosesser 2. Det er med andre ord lovbestemt
at innbyggerne har rett til å påvirke planprosessene.
Det er de som bruker et område som sitte r på lokalkunnskapen. Denne kunnskapen kan supplere
fagkunnskap som statistikk og utredninger slik at planen blir enda bedre. Derfor er medvirkning et
veldig viktig hjelpemiddel i planleggingen. Det er slik man får sikret seg et nyansert og helhetlig
kunnskapsgrunnlag med en forståelse for utviklingsbehov og muligheter. I tillegg til at medvirkning kan
resultere i en inkluderende planprosess med tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, vil medvirkning også
kunne føre til at planen blir mer demokratisk forankret og at både privatpersoner, organisasjoner og
politikere vil føle en tilhørighet til planen. "En rask oppstart, uten tilstrekkelig involvering fra berørte
interessegrupper, gir ikke nødvendigvis mer effektive planprosesser." 3

Innflytelsessirkelen
Det er mang e ulike medvirkningsmetoder. I
regjeringens
veileder
for
medvirkning
i
planleggingen introduseres innflytelsessirkelen.
Denne modellen viser at forskjellige medvirknings metoder gir ulik grad av involvering og innflytelse i
planprosessen.
Det er fire sirkler som hver representerer med virkningsmetoder som gir ulik grad av innflytelse.
I en bred planprosess vil det være vanlig å bevege
seg mellom sirklene.

1. Den innerste sirkelen , tilgjengeliggjøring av informasjon , omfatter offentliggjøring av en
planpr osess og er den sirkelen hvor det er lavest innflytelse. Eksempler på
medvirkningsmetoder vil kunne være allmenn kunngjøring, for eksempel varsel om oppstart av
planarbeid eller invitasjon til åpent folkemøte. Det kan argumenteres for at den innerste
sirkelen ikke er medvirkning, men informasjonsformidling, da det er enveiskommunikasjon fra
kommunens side og innbyggerne ikke har mulighet til direkte påvirkning. Men på den andre
siden blir de informert om det som skjer, og kan derfor ha større mulighet til påvirkning på et
senere tidspunkt ved å for eksempel skrive høringsinnspill.
2. Den andre sirkelen, innsamling av informasjon , omfatter åpne prosesser med større
medvirkningsmuligheter og derfor også større innflytelse. Et eksempel på en slik
medvirkningsme tode vil være spørreundersøkelse. Dette er en måte å få generelle meninger
fra innbyggerne. Metoden egner seg godt om man ønsker et stort representativt grunnlag for
beslutninger.

2
3

Medvirkning i planlegging, KMD (201 4)
Medvirkning i planlegging, KMD (201 4)
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3. Den tredje sirkelen, dialog , omfatter medvirkning hvor det er enda større mulighet for
innflytelse. Et eksempel vil være oppsøkende virksomhet, slik som en stand på torget. Dette er
en metode hvor man tar direkte kontakt med innbyggerne, gjerne der de ofte ferdes.
4. Den ytterste sirkelen, samarbeid og rådsordninger , omfatter sam arbeid og nær samhandling
med de berørte. I denne sirkelen vil det også være størst innflytelse. Et eksempel på en slik
medvirkningsmetode er samarbeidsgruppe. I en samarbeidsgruppe vil representanter fra ulike
interessegrupper arbeide sammen for å behandl e sentrale spørsmål . Dette kan skje gjennom
vanlig møtepraksis, eller mer kreative arbeidsformer som gruppeoppgaver .

Krav til medvirkning
Minimumskravet til medvirkning er varsling av berørte parter, samt at planen skal legges ut på
høring/offentlig ette rsyn. Studier viser at det som oftest ikke blir gjort medvirkning utover minstekravet
i en reguleringsplanprosess, men i noen tilfeller er det naturlig å gjennomføre en større og grundigere
medvirkning.
I PBL står det at "Kommunen har et særlig ansvar får å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.". Det er viktig at man sikrer medvirkning med de
samfunnsgrupper som ikke har like god mulighet til å fremme sine egne interesser.

Medvirkning i Ringerike kommune
I Ringerike kommune har det , i forbindelse med byplanen , blitt politisk vedtatt at det skal være
medvirkning i forb indelse med planprosessen. Medvirkningsmetode og omfang er spesifisert i
planprogrammet.
Ringerike kommune har valgt å fokusere særs kilt på medvirkning med barn og unge ved å gjennomføre
både barnetråkk for barneskolen og planverksted for ungdomsskoler, videregående skoler og
universitetet. Planverksted og barnetråkk vil være innenfor den tredje sirkelen i modellen, dialog . Disse
medvi rkningsmetodene vil bli grundig utbrodert og drøftet i senere kapitler.
I tillegg til medvirkning med barn og unge vil kommunen gjennomføre åpne folkemøter, møte mellom
kommunen og næringslivet, enkeltsamtaler med utbyggere, temamøter og planverksteder f or
politikerne i formannskapet og kommunestyret, og to planverksteder som omhandler henholdsvis
fysisk utforming og trafikk.
Det vil også bli gjennomført en egen medvirkningsprosess, i regi av Rambøll, med tre tematiske
planverksteder. Denne prosessen res ulterer i en byutviklingsstrategi som også vil være en del av
kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av byplanen .
Figuren under viser planprosessen til byplanen. De røde områdene viser til medvirkning, og den grønne
sirkelen markerer hvor i prosessen man var da medvirkningen ble gjennomført.
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3 Metode
3. 1 Utvalg
Kommunen ønsket bred medvirkning med barn og unge, med deltakelse fra både barneskole,
ungdomsskole, videregående og universitet. Skoler innenfor planavgrensningen, og skoler med en
elevmasse som vil b li særlig påvirket av planen, ble inkludert. Valg av klassetrinn og elevgrupper ble
gjort i samarbeid med de respektive utdanningsinstitusjonene. Utvalget er nærmere beskrevet
nede nfor.

Barneskole
Ved utvelgelse av barneskoler falt valget på de to som
ligger innenfor planavgrensningen . Eikli barneskole
ligger i Hønefoss sør, ovenfor Rådhuset, mens
Hønefoss barneskole ligger på nordsiden av byen, like
ved broen som går over til Vesterntangen. Sentrum får
to nye barneskoler når Ullerål kole bygges ut (20 20) og
Benterud skole ferdigstilles (januar 201 9). Elevene på
Eikli skal gå på Benterud skole fra januar 201 9. Svarene
til elevene ved de respektive skolene er fortsatt vurdert
som de mest relevante siden de kommer til å benytte
deler av den samme skoleve ien, selv etter skolebytte.
Det blir anbefalt å ha barnetråkk for enten 5. eller 6.
klasse på barneskolenivå, og i samtale med skolene
ble 6. klasse utpekt som beste alternativ. Til sammen
ble det gjennomført barnetråkk med tre klasser (ca. 70
elever tilsammen), én fra Eikli skole, og to fra Hønefoss
skole.

Ungdomsskole
Det ligger ingen ungdomsskoler innenfor plan avgrensningen for byplanen. Siden Haugsbygd - ,
Planavgrensningen for byplanen
Veienmarka- og Hov ungdomsskole alle ligger i kort
avstand fra Hønefoss by, og har elever som br uker byen, ble disse skolene utvalgt til å delta på
medvirkningsverksted. Haugsbygd ungdomsskole ligger i Haugsbygd, nord - øst for Hønefoss,
Veienmarka ungdomsskole ligger på Veien, nord - vest for Hønefoss, mens Hov ungdomsskole ligger
ved Hovsmarka, nord fo r Hønefoss.
I samarbeid med rektorene fra ungdomsskolene ble det bestemt at det var bedre å velge ut 25
enkeltelever fra hver av de tre skolene istedenfor å velge ut én klasse fra hver. Kommunens STL4koordinator ble også involvert for å sikre bredde i u tvalget.

Videregående skole
Det er to videregående skoler i Ringerike kommune. Begge ligger i Hønefoss, hvorav én ligger innenfor
planavgrensningen. Ringerike VGS ligger i Hønefoss sentrum og har studieretninger innenfor
studiespesialiserende, idrettslin je, musikklinje og service og samferdsel. Hønefoss VGS ligger på
sørsiden av Hønefoss sentrum (like utenfor planavgrensningen) og har yrkesfaglige studieretninger i
tillegg til påbygg til generell studiekompetanse.

4

Samordni ng av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak
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Kommunen ønsket å gjennomføre medvirkni ngsveksted med elever fra begge skolene, og utvalget ble
gjort i samråd med utdanningsinstitusjonene. Siden Hønefoss VGS har en veldig stor bredde av elever
på de ulike linjene, ble elevrådet (ca. 20 elever) foreslått som deltakere på verkstedet. Geografik lassen
ble foreslått som deltakere fra Ringerike VGS da dette faget er nærmest knyttet opp mot planlegging,
og de derfor også ville få et faglig utbytte av deltakelsen. Det ble derfor gjennomført et
medvirkningsverksted for to av geografiklassene som gikk første året (ca. 45 elever). Geografi er
obligatorisk første året, dermed fik k vi et bredt utvalg av elever.

Universitetet i Sør- Øst Norge, campus Ringerike (USN)
Campus Ringerike ligger på sørsiden av Hønefoss, i nærheten av Eikli næringsområde. Universitet
arrangerte et møte mellom kommunen og elevrepresentantene for de ulike studiene ved USN. I
samråd med disse kom vi frem til at det beste ville være å invitere til medvirkning med bevertning, da
dette trolig ville øke sannsynligheten for deltakelse. Elevrepresentantene tok ansvar for å invitere sine
medelever. Vi håpet på omtrent 40 studenter, men fikk engasjert rundt 25 stykker. Dette skyldes trolig
kort frist og nært forestående eksamener.

Skolenes beliggenhet
Dette kartet viser hvor skolene ligger i forhold til Hønefoss sentrum.

Barneskoler

Ungdomsskoler

Videregående skoler

Universitetet

Det totale antallet elever som har d eltatt på medvirkningsopplegget:
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Skole
Eikli skole
Hønefoss skole
Ungdomsskolene
Hønefoss VGS
Ringerike VGS
Ringerike VGS - infodag
USN
Barneskolene
Sum:

Elev
er
27
35
75
35
45
140
25
62
444

3. 2 Medvirkningsmetode
Kommunen har gjennomført barnetråkk ved barneskolene og planverksted for de andre
aldersgruppene. Barnetråkk - metoden ble valgt på grunn av annerkjennelsen metoden har, med et
allerede klart opplegg som er tilpasset barn i barneskolealderen. Verksted ble valgt for de andre
aldersgruppene da dette er en interaktiv måte å jobbe på som skaper diskusjoner rundt de
problemstillingene som blir presentert. Samtlige svar ble anonymisert.

Barnetråkk
Dette er en fer dig utviklet medvirkningsmetode, som er tilgjengelig på nett, og som gjøres gjennom en
internettside. Metoden lar barn beskrive hvordan de bruker området de bor i, og hva de ønsker skulle
vært annerledes der. Medvirkningsopplegget blir delt inn i en analog del og en digital.
I den analoge delen blir klassen delt inn i mindre grupper slik at de kan jobbe med et stort fysisk kart
som viser både skolen og de områdene elevene bor. Dette er viktig for både kartforståelse og
refleksjon rundt nærområdet, og forbe reder også elevene på neste del av barnetråkket.
Den neste delen, den digitale , blir gjennomført individuelt på PC. Her vil de kunne tegne inn og beskrive
skoleveien sin, og hvor de ellers beveger seg. I tillegg markerer og beskriver de steder de liker, steder
de ikke liker og hvilke aktiviteter de gjør hvor. Dette gjøres ved hjelp av merker som er avbildet under.
De grønne klistremerkene markerer positive sider ved området, de røde markerer negative sider ved
området mens de blå markerer aktiviteter i om rådet. Elevene vil plassere merkene på kartet og kan
deretter kommentere hvorfor de har plassert dem der.

Refleksjoner rundt metoden
Barnetråkk er i teorien et veldig godt opplegg med god veiledning på hjemmesiden, men vi opplevde
brukervennlighe ten som heller dårlig for elevene.
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Det viste seg å være vanskelig og lite intuitivt å tegne skoleveien. Blant annet så måtte denne svarte
streken avsluttes med et dobbeltklikk, noe mange av elevene glemte. Dette førte til at de måtte gjenta
handlingen op ptil flere ganger, noe som kan oppleves som frustrerende for elevene, som har brukt
mye tid på å være nøyaktig i oppføringen sin.
Det finnes en demoversjon slik at man kan vise elevene hvordan verktøyet fungerer før de skal gjøre
registreringen selv. Den ne demoversjonen er imidlertid annerledes enn den som elevene faktisk
bruker til registreringen, noe som forvirrer både elevene og de som hjelper til. I tillegg fremstår
demoversjonen som mer fullstendig da den skiller mellom skolevei og andre veier barna går, noe
versjonen elevene jobber med ikke gjør.
Registreringene lagres automatisk, men dette er ikke formidlet noe sted, noe som gjør det til et
usikkerhetsmoment. I tillegg viste det seg at ikke alle registreringene ble lagret når de utfylte kartene
etter registreringen ble vist på storskjerm. Dette var det veldig mange av elevene som reagerte på og
det gjør at medvirkningen mister troverdighet. Vi ba de elevene som hadde mistet registreringen som
om å registrere på nytt, men da resultatene ble gått gje nnom i ettertid er det fortsatt veldig mange av
registreringene som ikke er kommet med. Dette er ikke bra.

Medvirkningsverksted
Medvirkningsverksted er en arena for interaktiv samhandling mellom inviterte deltakere, hvor de jobber
sammen i grupper og di skuterer utvalgte tema. Elevene ble delt inn i grupper på seks til åtte personer,
som skulle jobbe med to oppgaver. Begge oppgavene skulle utføres på kart i A0- format med tilhørende
svarark i A3 hvor de skulle skrive utfyllende kommentarer. To ferdigutfylt e kart er avbildet nedenfor.
Den første oppgaven fokuserte på nåtidens Hønefoss. Her skulle deltakerne sette ti røde og ti grønne
(studentene fikk røde og gule) nummererte prikker på kartet. De røde prikkene representerte negative
aspekter ved byen, og d e grønne representerte positive. Plasseringen av prikkene skulle kommenteres
på tilhørende svarark. Gruppen måtte ikke bli enig, og de kunne sette prikker i begge farger på samme
sted, så lenge plasseringen ble begrunnet. Denne oppgaven lar oss se hva delt akerne mener er
positivt og bør bevares, og hva de mener er negativt som bør endres.
Den andre oppgaven omhandlet fremtidens Hønefoss. I tillegg til noen åpne spørsmål så skulle
deltakerne svare på konkrete spørsmål ved hjelp av både kart, klistremerker o g tusjer. For eksempel
så representerte rød tusj sykkelsti, mens grønn tusj representerte grøntareal. På slutten av oppgave 2
ble deltakerne bedt om å bli enige seg imellom om de tre idéene som var de viktigste for de som
gruppe, og rangere disse. Oppgaven gir oss konkrete forslag til tiltak både innenfor etterspurte tema,
og generelle tiltak som deltakerne selv kan komme med, uavhengig av tema. Oppga vearkene er
vedlagt rapporten.
De ulike klistremerkene og deres betydning er som følger:

Uteserveri ng

Aktivitet

Gang- /sykkelbro

Forbedring
av sted

Badeplass

Forbedring
av sted
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To av klistremerkene symboliserer forbedring av sted 5. Det er to klistremerker for dette spørsmålet fordi
gruppene forvekslet dette klistremerket og det for aktivitet. For å unngå forvirring for senere
medvirkning valgte vi å endre det ene klistremerket.
Oppgave én var lik for samtlige aldersgrupper. Oppgave to hadde samme prinsipp for samtli ge, men
noen modifikasjoner ble gjort på bakgrunn av vår erfaring underveis i medvirkningsprosessen.
Studentene var den første gruppen som fikk medvirke. Oppgavene de fikk bar preg av å være noe mer
tekstbaserte. I tillegg hadde de ikke klistremerker for a ktiviteter eller forbedring av sted. Det ble ikke
like stort engasjement rundt de oppgavene som var kun tekst og hvor man ikke skulle bruke kartet,
derfor ble oppgavene skrevet om slik at det skulle være enklere for de neste gruppene. Selve
oppgaveteksten ble forenklet og fikk bedre lesbarhet etter medvirkningen med studentene.

Refleksjoner rundt metoden
Det at oppgavene ble endret underveis kan være en medvirkende årsak til at enkelte tema har blitt
utelatt hos noen av de tidlige gruppene . Dette er en en dring vi ikke ville vært foruten, siden det
forhåpentligvis har gjort dataen fra de senere gruppene bedre.
I tillegg har hver målgruppe fått spørsmål spesielt tilpasset dem. For eksempel hadde studentene
ølglass som skulle representere utesteder og blå p rikker som skulle representere studentboliger.
Valg av spørsmål og tema kan styre respondentenes svar. Dette vil alltid være en potensiell faktor i
medvirkning. Derfor ble det valgt en blanding av konkrete spørsmål, tematiske spørsmål og helt åpne
spørsmål for å sørge for konkrete svar, samtidig som at respondentene fikk komme med eventuelle
andre innspill. Dette sikret også bredest mulig datamateriale.
Svarene var av varierende kvalitet. De aller fleste tok rollen seriøst og var veldig engasjerte og ak tive,
men med så mange respondenter så er det alltid noen få useriøse svar. I tillegg var det noen av
gruppene som ikke svarte på alle spørsmålene, eller svarte kort og upresist. Grunnet det brede utvalget
påvirker ikke dette datamaterialet betydelig.

5

Oppgaveteksten lød slik: "Er det steder i byen som kunne vært bedre? Eksempel: sitteplasser, park, belysning,
aktiviteter med mer."
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Eksempelpå ferdig utfylt kart fra medvirkning
med studentene (oppgave 1, gruppe 3).

Eksempel på ferdig utfylt kart fra medvirkning
med studentene (oppgave 2, gruppe 3).
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4 Gjennomføring
For å sikre en god prosess, forankre arbeidet internt og få et godt utvalg, hadde vi et møte med
kommunalsjef for skole og kultur og spesialrådgiver innen skole om medvirkningen med barneskolene
og ungdomsskolene. Kommunalsjef oppfordret skolene om å delta.
Etter møtet tok vi kontakt med utdanningsinstitusjonene. Dette skjedde våren 201 8. Det ble avholdt et
felles møte med rektorene for de aktuelle barneskolene og ungdomsskolene om
medvirkningsopplegget som skulle foregå utover sommeren . Det var også et møte med representanter
fra begge de videregående skolene og løpende kontakt med en representant fra Universitetet, i tillegg
et møte med representanter fra studentorganisasjonene ved USN. Det er også disse kommunen har
hatt dialog med i forkant av at medvirkningen skulle finne sted.
Til rektorene for barneskolene og ungdomsskolene ble det i god tid levert ut et samtykkeskjema for
deltakelse på medvirkningen. Foresatte fikk et informasjonsskriv om arbeidet, hvorfor det skulle
gjennomføre s medvirkning og hvordan det skulle gjøres. Alle ble også informert om at det ville bli tatt
bilder men at disse ville bli godkjent av lærer før publisering. Elever kunne også si ifra til lærer om at de
ikke ønsket å fotograferes.
Kommunen skal tilbake t il skolene etter at rapporten er vedtatt for å fortelle om f unnene og hva som
skjer videre.

Barnetråkk
Lærerne hadde registrert klassen sin på forhånd ved å logge seg inn med Feide på www.barnetrakk.no .
Dette gener erer et kart, og læreren får en internettlenke som elevene kan bruke for å logge seg inn på
det nyopprettede kartet og begynne registreringen. Dette gikk nesten problemfritt hos alle, med noen
misforståelser, siden det ikke var helt intuitivt hvordan man s kulle gjøre det. Kommunen stilte med et
halvt dusin ansatte for å sørge for at registreringen gikk greit for seg og at elevene hadde tilstrekkelig
med hjelp. I tillegg var klasseforstanderne tilstede under hele medvirkningen.

5 min
1 5 min
5 min
5 min
35 min
1 5 min
1 0 min
80 min
1 5 min

Velkommen
Informasjon om byplan
Informasjon om dagen
Introduksjon til analog del
Analog del
Friminutt
Introduksjon til digital del
Digital del
Avslutning

Før selve barnetråkkene på Eikli og Hønefoss skole, hadde
ko mmunen et møte med de tre klasseforstanderne fra
barneskolene. Vi fikk nyttige innspill fra lærerne (for
eksempel hvilke områder av byen kartet til den analoge
biten skulle inneholde) ble tatt med videre. Dette gjorde at
opplegget ble gjennomført på en end a bedre måte.
Barnetråkk ble gjennomført 7. og 8. mai 201 8 på hver
enkelt skole. Det var enklere å ha det på skolene, både
fordi skolen er kjent for elevene og på grunn av logistikken.

Dagen startet med en liten presentasjon fra prosjekt lederen for bypla nen . Deretter ble det forklart hvordan
resten av medvirkningsopplegget ville se ut generelt, før elevene fikk en introduksjon til den analoge
delen.
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Den analoge delen foregikk i små grupper som
lærerne hadde delt inn i på forhånd etter oppfordring
fra kommunen. Hver gruppe fikk et A0- kart over
Hønefoss. Vi valgte å bruke ortofoto 6 slik at det ville
være enklere for elevene å finne huset sitt og få en
oversikt over området. Ideen med oppgaven var at
de skulle bli kjent med Hønefoss fra et kartperspekt iv.
Dette var viktig siden ikke alle var like vant til å se på
og bruke kart. Oppgaven gikk ut på å sette små
runde klistrelapper på kjente steder i Hønefoss som
Schjongslunden, kjøpesenteret Kuben, jernbane stasjonen, Hønefossen og Hønefoss kirke. I tille gg
skulle de finne skolen sin og huset sitt.

Barneskoleelever

Barneskoleelever

Deretter fikk elevene en forklaring på hvordan den
digitale delen ville foregå. Hvordan selve barne tråkkregistreringen skulle gjøres ble vist på storskjerm
ved hjelp av demoversjonen til barnetråkk, før elevene
skulle gjennomføre registreringen på egenhånd. På
begge skolene var det ikke nok datamaskiner på ett
rom, derfor måtte elevene fordeles over flere rom og
etasjer. Det var mange som hjalp til slik at dette fungerte
bra. Registreringen gikk fint, men verktøyet var til tider
vanskelig å bruke, selv for voksene som er godt kjent
med data.

Etter at elevene hadde registrert sine reisevaner og meninger om byen ble resultatet vist på storskjerm.
Dette var en stor suksess, bortsett for de elevene som merk et at deres registreringer ikke var kommet
med. Elevene ble engasjerte av å se resultatet av det de nylig hadde jobbet med.

Medvirkningsverksted
Det første verkstedet som ble holdt var med
studenter fra universitetet den 11. april. Det måtte
være såpas s tidlig på året for å kunne avholdes før
eksamensperioden startet. Opplegget måtte derfor
lages på tre uker, og selv om oppgavene ble bra og
det fungerte godt kan dette være noe av grunnen til
at oppgavene ble endret litt etter medvirkningen
med universitetet. For studentene var det best å ha
medvirkningen på universitetet, for at det skulle
være
lettere å sette av tid til arrangementet,
fremfor å ha det i sentrum.

Studenter ved Universitetet i Sørøst- Norge

Deretter fulgte Hønefoss VGS 30. mai, Ungdomsskolene 4. juni og Ringerike VGS 18. ju ni. Det ble tidlig
i møter med ungdomsskolene og de videregående skolene avklart at det beste ville være å ha
medvirkningsverkstedene et annet sted enn på skolene. Både fordi det kunne være vanskelig å finne

6

Flyfoto med samme geometriske egenskaper som kart.
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store nok rom til å gjøre gruppearbeid med så ma nge deltakere, og fordi elevene ville ha godt av å
komme seg litt vekk fra skolen. Kommunen reserverte derfor rommet bysalen amfi, i Ringerike
Kultursenter, for alle tre verkstedene.
I tillegg til medvirkningsverkstedet ønsket Ringerike videregående å ha en introduksjonsforelesning om
medvirkning for alle elevene som tok geografi på førsteåret. Målet var at de skulle bli kjent med
Ringerike, visjoner og mål for utvikling av kommunen, byplanen og ikke minst viktigheten med
medvirkning.
Foredraget startet og sluttet med en Kahoot, og forelesningen ble holdt av
kommunikasjonsrådgiver, prosjektleder for byplan og medvirkningsansvarlig på planavdelingen. Møtet
ble avholdt 15. juni i lokalene til Metodistkirken.

Opplegg for verkstedene
Agendaen som ble brukt f or medvirkningsverkstedene er vist under.

5 min
25 min
45 min
30 min
45 min
30 min

Velkommen
Informasjon om planlegging,
byplanen og medvirkning
Oppgave 1
Spisepause
Oppgave 2
Oppsummering/avslutning

På verkstedene ble deltakerne delt inn i t re til ti grupper,
avhengig av antall oppmøtte. Alle verkstedene begynte
med en introduksjon av byplanarbeidet og medvirkning
generelt i regi av prosjektlederen for byplan. Deretter
ble oppgave 1 introdusert.

Gjennomføringen av oppgave 1 gikk bra. Deltak erne var
engasjerte og ofte litt uenige seg imellom slik at det
skapte gode diskusjoner. Et potensielt problem var at
det var vanskelig ikke å komme med spesifikke forslag når de diskuterte de negative aspektene ved
byen. Dette gjorde at mye av tiden gikk med til å diskutere hva som kunne gjøres i byen, heller enn å
poengtere og kommentere det som utpekte seg som positivt eller negativt. Dette gjaldt alle
aldersgruppene.
Oppgave 2 var en oppgave som skapte enda mer engasjement. Her var det mye kreativitet og mange
gode ideer som kom frem. Det var tydelig at de spørsmålene i oppgaven som hadde klistremerker, var
morsommere enn de tekstbaserte oppgavene.
Mellom de to oppgavene var det pause med servering av boller og brus (studentene fikk pizza) før
introdu ksjonen av oppgave 2.
Utfordringen med begge oppgavene var at det ikke ble tatt høyde for at deltakerne ikke var så
interesserte i å utbrodere svarene sine. Ikke alle grupper var like flinke til å kommentere på hvorfor de
mente noe og argumenterte sjelden t for svarene sine. Det gjorde at medvirkningsopplegget ikke var
så informativt som det kunne ha vært.
En mulig forklaring er også at det nærmet seg sommerferien, noe som gjorde at deltakerne ikke hadde
det nivået av engasjement de kanskje kunne hatt li tt etter ferien. Men med det stramme tidsskjemaet
byplanen har, var ikke en senere gjennomføring mulig.
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5 Analyse/funn
I dette kapittelet blir det gjort rede for de viktigste funnene fra medvirkningen med barn og unge før
funnene analyseres . I kapittelet separeres medvirkningsverksted og barnetråkk fra hverandre, og de
blir analysert hver for seg.

5. 1 Medvirkningsverkstedene
Da datamaterialet 7 skulle analyseres ble byen delt inn i syv ulike områder for å kunne sammenstille og
sammenlikne informasjonen bedre. In ndelingen kan man se på kartet under. De ulike områdene er
som følger:
1. Nordsia: området omfatter hele nordsiden av
byen, og følger elvens naturlige avgrensning
2. Jernbanestasjonen: omfatter vestre del av byen.
Område - avgrensningen går langs elven (nord for
området), ned soknedalsveien og følger så den
naturlige høydekurven rundt Høyby.
3. Sentrum: området omfatter det sentrum og de
områdene som ikke blir omfattet av andre
områdeavgrensninger.
4. Tippen, Petersøya og Søndre park : området
følger elveleiet og grøntområdene.
5. Vesterntangen: omfatter området nord - øst i byen.
6. Eikli: området omfatter hele den sørlige delen av
byen, og følger elvens naturlige avgrensning.
7. Schjongslunden: omfatter grøntområdet sør i
byen. Området følger elven og Ringeriksgata.

I tillegg er det laget egne kategorier for trafikk og
elven, og en oppsummerende kategori kalt " annet ".

I presentasjonen av funnene blir det først gjort rede for hva elever/studenter fra de ulike utdannings nivåene mener om de forskjellige geografiske område ne og elven. Temaet trafikk er delt inn i generelle
meninger, gang - og sykkelsti og gang - og sykkelbro.

5.1 .1

Sentrum

Studentene ved USN mener at restaurantene, kaféene og
utelivet i byen er bra, men de savner større grad av uteservering
(på blant annet Kuben , Tippen eller Fordtomta) og de har noen
forslag til nye steder hvor nye utesteder kan opprettes. De synes
at grøntområder/parker er viktig og vil blant annet at Søndre torv
skal gjøres til et grøntområde og opprette en skogsvei fra
Søndre park til Schjong slunden. De foreslår også å ha en
blandet bygningsstruktur på Fordtomta med næringslokaler i
underetasjen og studentboliger over.

7

Grøntområder
Forbedre bussterminalen
Flere aktiviteter for ungdom
Trygghet om kvelden

Både rådata og sams tillingen av dataen er vedlagt.
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Elevene ved Hønefoss VGS er opptatt av å ha møteplasser i byen. De kan for eksempel tenke seg en
uteplass på Kuben. I tilleg g ønsker de en forbedring av Kuben med flere ungdoms butikker og et bedre
samlingssted. De ønsker at Søndre torv skal være et sted med mye aktivitet. Mange benytter seg av
busstilbudet og de fokuserer derfor på situasjonen rundt busstasjonen. De påpeker at det er få
sitteplasser der, det er trangt mellom bussene og uoversiktlig. Elevene ønsker flere grøntområder i
byen og synes det kan være mer blomster og trær på Søndre torv. I tillegg ser de verdien i
transformasjon av områder og foreslår alternativ bruk av både Lloyds marked og Tippen , eksempelvis
grøntområder eller aktiviteter som skatepark .
Elevene ved Ringerike VGS er opptatt av estetikk, parker, benker og møteplasser. I sentrum er deres
største fokus Ringerike VGS. De synes skolen er gammel og har et dårlig inneklima, og ønsker
oppussing av skolen med flere møteplasser og bedre inneklima. De mener at Søndre torv er litt kjedelig
og at det burde være flere benker for eksempel rundt fontenen og flere aktiviteter der. De har også
noen forslag til altern ativ bruk av Livbanen 8, Lloyds marked og Fordtomta.
Ungdomsskoleelevene er opptatt av møtesteder i byen, og vil blant annet gjerne ha flere steder som
Freezone9. De synes en del steder i byen er skumle på kveldstid, som Søndre torv, trappen opp til
Freezone og området utenfor kinoen. De synes det burde være flere aktiviteter i byen for ungdom og
ønsker blant annet skatepark på Fordtomta og trampoliner i bak ken (InGround) på Søndre torv.

5.1 .2

Tippen, Petersøya og Søndre park

Studentene ved USN mener at Søndre park og Petersøya skal
forbli grønne, med de vil også ha en bedre utnyttelse av Søndre
park. Forslag er fastmonterte griller og uteservering i tilknytning til
en "marina" mellom Søndre park og Petersøya. Det er også noen
av dem som ønsker studentboliger på Petersøya. I tillegg er det et
stort fokus på mulighetene for serveringssteder med
skjenkebevilgning i Søndre Park.

Bruk av elven
Belysning
Aktiviteter
Forbedring av Søndre park

Elevene ved Hønefoss VGS synes at Søndre park og Petersøya er skummel på kvelden, fordi det er en
del narkomane som oppholder seg der på den tiden. De er opptatt av aktiviteter i området, og foreslår
blant annet skatepark på Tippen og volleyballbane på Petersøya. De ønsker også badeplass på
Petersøya med sandstrand og stupetårn.
Elevene ved Ringerike VGS synes ikke at Petersøya og Søndre park blir brukt til sitt fulle potensiale. De
mener det er for lite å ta seg til der, og at områdene er for lite grønne. De foreslår å ha fle re aktiviteter
for ungdommer, som skøytebane 10 og skatepark. I tillegg ønsker de å ha "koselig belysning" , bedre
uteområder, kafé og "food trucks" . De foreslår også at disse områdene skal brukes som festival områder med konserter (elvefestival) om sommeren. I tillegg foreslår de at det opprettes en badeplass
på Petersøya eller i viken mellom Petersøya og Søndre park .

8

9

Etter medvirkningsverkstedene har det blitt opprettet streetbasket, petanque og bordtennis.
En ungdomsklubb i sentrum av Hønefoss som har åpent to kvelder i uken. Ideen er at det skal være et fristed for

ungdom uansett hudfarge, religion, legning eller annen bakgrunn. Ungdom har tilgang der fra de begynner i 8.
klasse til de fyller 1 9 år.
10
Skøytebane er planlagt å ha på streetbasketbanen på livbanen om vinteren.
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Ungdomsskoleelevene er opptatt av
aktiviteter for ungdom. De mener det
det er kjedelig på både Petersøya og
Søndre Park, og foreslår blant annet
skatepark, basketbane, fotballbane,
hinderløype, minigolf og lekeplass på
Petersøya, og trampoliner i Søndre
park. I tillegg mener de det hadde vært
fint med flere benker, bedre sti og en
brygge. De synes også at Søndre park
er skummel og utrygg på grunn av de
narkomane som oppholder seg der ,
spesielt på kveldstid
. Ungdomsskoleelever

5.1 .3

Nordsia

Studentene ved USN er mindre oppt att av Nordsia enn
andre deler av byen, men de mener blant annet at Nordre
park er fin og at noen av utestedene på den siden av byen
er bra. Ellers synes de at bowlinghallen er for langt unna
sentrum.

Videreutvikling av Glatved brygge
Aktiv bruk av Riddergården
Aktiviteter, spesielt på Hengsle

Elevene ved Hønefoss VGS synes noe må gjøres med
Hengsle. De foreslår minigolf, skatepark, aktivitets - park. I
tillegg ønsker de at Hønefoss skole skal brukes til for
eksempel skatepark. De mener også at det burde være
flere utesteder på Nordre torv.

Videregåendeelever

Elevene ved Ringerike VGS er veldig fornøyde med Glatved
brygge, men mener den kan utvides eller gjøres mer
attraktiv med sitteplasser, kaféer, iskrembod og utleie av
kano og andre båter 11. Ellers mener de det er viktig å bevare
grøntområdene på Nordsia. De mener Riddergården kan
utnyttes bedre, og forslår bla nt annet sitteplasser,
restaurant , mer parkarealer og bedre belysning. De foreslår
også å ha en aktivitetspark i Riddergården, for eksempel
hundepark, minigolf eller Escape Room 12. I tillegg ønsker
de badeplasser på Nordsia ved Gledeshuset/Glatved
brygge. De har også noen forslag til steder hvor det kan
tilføres trær, grøntområder og liknende på Nordsia.

Ungdomsskoleelevene ønsker seg badeplass på Glatved brygge og Hengsle. I tillegg synes de det
mangler aktiviteter på Hengsle. De foreslår blant annet bask etbane, klatrestativ og hinderløype. De vil
også gjerne ha flere sitteplasser og et parkområde på Hengsle og flere steder på Nordsia. De mener
at Nordre park burde ha aktiviteter som skatepark og eventuelt en kiosk/kafé. De syntes også at det
mangler noe p å Nordre Torv for at de skal kunne oppholde seg der.

11
12

Stiftelsen Glatved har ambisjoner om å etablere kommer siell båtd rift på Storelva .
Et fysisk spill der en gruppe spillere blir låst inn i et rom og får begrenset tid på å løse gåter for å komme seg ut.
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5.1 .4

Schjongslunden

Studentene ved USN ønsker sesongbasert uteservering på
Schjongslunden i tillegg til alkoholservering ved fotball - og
volleyballbanen. De vil at Schjongslunden skal forbli et grønt område , men med utendørs basseng/svømmehall med bade muligheter både ute og inne. Noen grupper ønsker også student boliger der.

Forbedring av hallene
Badeanlegg inne og ute
Aktiviteter
Aktiv bruk av elven

Elevene ved Hønefoss VGS vil ha bedre strand på Schjongslunden, men også inne - og utendørs
badepark. De vil også ha flere sportslige aktiviteter og litt forbedring av de eksisterende.
Elevene ved Ringerike VGS ønsker også forbedring av de eksisterende anleggene på Schjongslunden.
De ønsker en stor bystrand som blir gjort attraktiv med kafé/kiosk, trampoline, sykkelstier og platting.
De mener det burde lages møteplasser der med benker, spisebord og griller. De har også forslag til
aktiviteter som hundepark og vannaktiviteter.
Ungdomsskoleelevene ønsker også forbedring av de eksisterende anleggene på Schjongslunden. De
ønsker at bad estranden oppgraderes med blant annet volleyballnett og benker , og at stranden blir
finere. De kan også te nke seg et utebasseng. I tillegg vil de ha aktiviteter og park på området.

5.1 .5

Eikli

Studentene ved USN mener at Eikli skole bør
Ta i bruk Eikli skole til aktiviteter
transformeres etter nedleggelsen.
De foreslår
Gjøre Osloveie n grønnere
bowlinghall, arkade eller svømmehall. De ønsker et
Parkeringsmuligheter for studenter
serveringssted i nærheten av universitetet og student Serveringssteder som café
boliger på Eikli. De foreslåtte plasseringene av
studentboliger er Eikli næringsområde, Eikli skole og
Benterudgata. I tillegg ønsker de et grøntdrag langsmed Osloveien inn til byen. De vil også ha parkering
nærmere universitetet og vil veldig gjerne få lov til å parkere på Hønefoss VGS igjen.
Elevene ved Hønefoss VGS ønsker flere sitteplasser og en
kiosk/kafé på Eikli, mellom Hønefoss VGS og rådhuset. De vil ha
flere parkområder generelt, og de vil også ha badeplass ved
båtutslippet ved Benterud.
Elevene ved Ringerike VGS ønsker at Eikli barneskole blir brukt til
noe fornuftig etter nedleggelse. De ønsker også mer aktivitete r
og grøntområde ved nye Benterud skole. De foreslår også
badeplass ved den nye skolen og grøntområder ved brakkene
mellom Hønefoss VGS og rådhuset.
Ungdomsskoleelevene ønsker flere aktiviteter for ungdom på
Eikli. De foreslår eksempelvis aktivitetspark med trampoline,
bordtennis, skatepark og badeplass på Benterud. De syntes
også det bør lages en park ved den nye Benterudskolen.

Ungdomsskoleelever
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5.1 .6

Vesterntangen

Studentene ved USN nevner ikke dette området av byen.
Elevene ved Hønefoss VGS er misfornøyd med Hønefoss
sykehjem. De mener det er dårlig luft, små rom og mangel på
arrangementer for de eldre. De kan også tenke seg at det
bygges flere boliger mellom Gartneriveien og Støalandet.

Flere boliger
Park ved sykehjemmet
Forbedring av sykehjemmet

Elevene ved Ringerike VGS liker heller ikke Hønefoss sykehjem, og har mange av de samme
argumentene som elevene ved Hønefoss VGS.
Ungdomsskoleelevene mener også at Hønefoss sykehjem ikke er ideelt. De foreslår en park ved siden
av.

5.1 .7

Jernbanestasjonen

Studentene ved USN har ikke mange formeninger om
jernban estasjonen og området ru ndt. De synes det er for langt
å gå mellom stasjonen og universitetet. I tillegg ønsker de
uteservering på stasjonen.

Aktiviteter rundt Meieritomta
Park
Uteservering

Elevene ved Hønefoss VGS har ingen kommentarer om dette området.
Elevene ved Ringerike VGS synes at jernbanestasjonen bør oppgraderes med flere sitteplasser og
med muligheter for kjøp og salg av mat og drikke. De ønsker også aktivitet rundt Meieritomta, men
mener den må gjøres mer attraktiv først.
Ungdomsskoleelevene synes det skal være park både ved jernbanestasjonen og på Høyby.

5.1 .8

Elven

Studentene ved USN ønsker passasjerbåt fra Petersøya til Universitetet. De
kan også tenke seg at det blir arrangert studentleker 13 i elven.
Elevene ved Hønefoss VGS ønsker flere grøntområder langs eleven. De
ønsker også flere bademuligheter
som stren der, brygger og
lekeapparater/stupebrett.

Passasjerbåter
Båtutleie
Bademuligheter
Brygger

Elevene ved Ringerike VGS mener det burde være mer aktivitet langs elven. De foreslår flere
badestrender, båtplasser, kano - /kajakkutleie og småbåtbrygger. De vil også at det skal gå en turistbåt
langs elven.
Ungdomsskoleelevene synes det burde være en passasjerbåt i elven. De ønsker også fiskesteder,
kajakkutleie, rafting i fossen og båtplasser.

5.1 .9

Trafikk

Det var to spørsmål i oppgaven som omhandlet trafikk. Deltakerne fikk i oppgave å plassere gang - og
sykkelbr oer på kartet. I tillegg ble de bedt om å markere med rødt i kartet der de ønsket gang - og
sykkelstier.

13

Et arrangement hvor studenter konkurrerer i ulike sportsgrener og leker.
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Samtlige hadde meninger om trafikk, noe som resulterte i et stort datamateriale. Grunnet størrelsen på
datamaterialet og den generelle konsensusen om de ulike temaene inne trafikk, har dataen blitt
kategorisert etter temaene kollektivt, bil, vei, bro og annet. Det er ikke blitt fordelt etter alder.

Generelle meninger
Kollektivt
Alle aldersgrupper mener at busstilbudet er for dårlig og at billettene (både for buss og tog) er for dyre.
I tillegg blir det påpekt at busstasjonen må forbedres. Den blir av mange sett på som uoversiktlig, dårlig
skiltet og til tider farlig.
Bil
Studentene vektlegger flere parkeringsplasser for studenter. De uttrykker sin misnøye om dagens
situasjon og ønsker flere plasser på, eller i nærheten av, campus.
Køproblematikken nevnes av alle aldersgrupper. Her peker deltakerne ut strekninger og kryss de ser
på som spesielt problematiske. Disse inkluderer Kongens gate, Hønengata , sentrum, Hønefoss bru og
krysset Hønengata - Hvitbrua.
Vei
Det blir poengtert av en god del av deltakerne at det er unødvendig mange lyskryss i sentrum. Det blir
også bemerket at det er en del dår lige veistrekninger i Hønefoss, b lant annet Riperbakken, Støalandet,
Sundgaten og Vesterngata. Studentene er spesielt misfornøyd med Osloveien fra universitetet til
sentrum. I tillegg kommer det et forslag om å redusere trafikken i Hønengata for å gjøre den koseligere.
Broer
Det er stor enighet om at Kvernberg sundbroen er uegnet for fotgjengere og syklister. Forholdene er
spesielt dårlige om vinteren når det nesten er umulig å bruke den grunnet store mengder snø, slaps og
ikke minst vanndammer. I tillegg kommenterer noen at både Hønefoss bru og Hvitbrua også er dårlige
for fotgjengere og syklister. Noen er veldig fornøyd med at det er en gangbru rett nedenfor Hønefoss
bru, mens andre poengterte at den er for smal.
Annet innenfor trafikk
Flere ønsker seg bysykkel for å komme seg raskere rundt i byen til skole, trening og andre aktiviteter.
Det blir også kommentert at det er for dårlig belysning lags veier og stier.

Gang - og sykkelsti
De fleste ønsker trygge ferdselsårer for myke trafikanter i hele eller deler av sentrum og det var mange
forslag til gang - og sykkelveier blant deltakerne. Spesielt strekningen fra sør til nord trekkes frem.
Andre forslag er rundt Petersøya, langs Elvelangsruten og forbedring av gangveien på
Kvernbergsundbroen. I tillegg kommer ønske om gang - og sykkelsti blant annet langs Osloveie n,
Hønengata, Vesterngata, Arnemannsveien, Kvernbergsundbroen og Støalandet. Det er flere som
ønsker sammenhengende gang - og sykkelsti til bynære tettsteder i kommunen. Fullstendig liste er
vedlagt.

Gang- og sykkelbro
Deltagerne ønsker å knytte de ulike b ydelene bedre sammen ved å ha broer over elven. Det er stor
grad av enighet om plassering av broene.
Fra Eikli bydel ønsker de flere broer. En bro fra Benterud til Bloms gate vil gjøre skoleveien for elevene
ved Nye Benterud skole kortere og tryggere. I tillegg er det ønske om en egen gang - og sykkelbro ved
Kvernbergsundbroen, siden deltagerne er meget misfornøyd med dagens bro for gående og syklende.
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Det er et stort ønske om å knytte Schjongslunden tettere opp mot Eikli, universitetsområdet og
Støalandet, samt opp mot Krakstadmarka. Det blir foreslått en bro fra Eikli skole til Schjongslunden.
Dette reduserer avstanden mellom bydelene betydelig, Schjongslunden blir mer tilgjengelig og det vil
bli enklere å utnytte stedets potensiale. Flere, og da spesie lt studentene, ønsker en bro fra universitetet
til Schjongslunden. Dette ville knytte sørsiden av byen tettere sammen med Schjongslunden og
sentrum. Flere ønsker også en bro fra Schjongslunden over til Støalandet, slik at de som bor på
Vesterntangen vil få en mulighet til å komme seg raskere til sentrum uten å måtte ferdes på trafikkerte
bilveier.
Fra sentrum er det flere som ønsker broer til nordsiden av byen og over til Vesterntangen, samt over til
Petersøya. Flere ønsker bro fra Arnemannsveien over til Hengsle, slik at det blir lettere å komme til
friområdene på Hengsle. Mange ønsker en bro til Petersøya, slik at denne blir mer tilgjengelig både
generelt og spesielt om våren. Noen ønsker også en bro videre fra Petersøya til Glatved, med
"mellomstopp" på holmen mellom med trapp ned slik at man kan bruke området.

5.1 .10 Vektlagte tema
Hver gruppe fikk i oppgave om å i gruppene om å bli enige om å prioritere tre hovedpunkter. En
sammenstilling av disse prioriteringen kan man se under.

Universitetet
Bro fra Universitetet til
Schjongslunden
Mer parkering på eller i
nærheten av universitetet
Bedre busstilbud. Både
på pris og hyppighet
Bedre fortau på
Kvernbergsundbrua

Hønefoss VGS
Gang- og
sykkelbroer
Grøntområder
Busstilbud
Badestr ender

Ringerike VGS
Forbedre parker og
torg
Aktiviteter/kafé i og
rundt sentrum
Gangbroer – tiltak for
mindre trafikk
Badeplass/park

Ungdomsskolene
Aktiviteter
Parker
Møteplasser
Broer. Gang- og
sykkelsti
Bading og
strender

5.1 .11 Analyse: medvirkningsverksted
Både innad og på tvers av aldersgrupper er det mange like meninger om byen og hvordan den skal
brukes. Dette betyr at det er mange kvaliteter ved en by som barn og unge i alle aldersgrupper
verdsetter. Det er også noen motstridende meninger om bruken av for eksempel parker.

Sentrum
Deltakerne synes det var veldig bra at det var grønne lunger i byen, men at det burde være grønnere
på Søndre torv og flere kaféer og sitteplasser. De vil ha et aktivt sentrum. Mange ønsker også en stor
brygge ved fossen med uteservering, liknende Aker brygge.
Dette tyder på at de er opptatt av sosiale møteplasser i det offentlige rom fremfor mindre allmenne
møteplasser i sentrumsnære områder, som ungdomsklubber, utesteder og liknende. En grunn til dette
kan være formuleringen av spørsmålene. De fikk oppgaver som omhandlet grøntarealer , aktiviteter og
forbedring av plasser, og ikke oppgaver som omhandlet spesifikt de mindre allmenne møteplassene.
Dette kan ha medført at de ikke har nevnt andre ting de er opptatt av.
Det at de har svart utfyllende tyder imidlertid på at de faktisk er opptatte av temaet. Det at barn og unge
i ungdomsskolealder og oppover gjerne vil "henge" med venner utenfor hjemmet, gjør også at behovet
for sosiale møteplasser i det offentlige rom uansett fremstår som et viktig .
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Komme ntarer om Kuben rangerer fra at det er et bra sted å være til at senteret har altfor få butikker
som er rettet mot unge. Det er logisk at deltakerne er opptatt av kjøpesenteret, da mange barn og unge
bruker Kuben aktivt til både til handel og som et opphol dssted.

Elven
Flertallet av gruppene er meget opptatt av at det burde tilrettelegges for aktiv bruk av elven . Det blir
påpekt at Hønefoss har en stor og fi n elv som ikke blir utnyttet fullt ut. De kommer med flere forslag til
hvordan elven kan bli en større del av byen enn det den er nå, eksempelvis badestrender, ute - og
innendørs badeanlegg, utleie av båter og andre aktiviteter .
Det eneste spørsmålet elevene ble stilt om elven var plassering av badeplass. Ettersom de på eget
initiativ kom med så mange og varierende forslag om bruk av elven, tyder det på et stort behov for og
ønske om å trekke elven mer inn i bybildet. Elven er i dag en barriere. Den separerer bydeler,
vanskeliggjør transport og gjør at folk må reise store omveier for å komme seg dit de vil. Når det i tillegg
er få aktiviteter knyttet til elven, vil den lett bli oppfattet som en byrde fremfor noe positivt som kan
utnyttes. Hvis man kan bruke elven og muligheten den gir i byutviklingen, heller enn å videreføre den
barrieren den er i dag , vil det utgjøre en stor forskjell i bybildet. Byer som tar aktivt i bruk elven kan
fremstå som mer attraktive.

Grøntområder
Barn og unge er veldig opptatt av bevaring og videreutvikling av de grøntområdene vi har. De fleste
ønsker å bevare grøntområdene i byen og gjøre dem mer attraktive med belysning og benker og
fastmonterte griller. Mange synes at Petersøya ikke er så for seg gjort som den kunne ha vært, for
eksempel mente noen at det skulle etableres en botanisk hage der .
Det er tydelig at de verdsetter å ha ryddige og pene omgivelser rundt seg, men dette poenget kan virke
sterkere enn det i realiteten er da elevene kan være farget av spørsmålene våre. Ungdommen fikk én
oppgave tilknyttet grøntområder , og den omhandlet plassering av parker og andre grøntareal , noe som
kan ha ført til at de har fokusert mer på dette temaet enn de ellers ville ha gjort. Allikevel svarte de
utbroderende om disse områdene, noe som kan tyde på at disse områdene er viktige for dem.
De alle fleste menter at det er for lite å gjøre i grøntområdene i byen. De ønsker aktiviteter for at
områdene skal bli benyttet oftere, eksempelvis ballspill, minigolf og mulighet for bading. I tillegg er det
veldig mange som mener det er et stort potensiale for ulike festival- arrangementer i Søndre par k og på
Petersøya.
Dette viser at barn og unge ikke benytter steder hvor det ikke skjer noe. De er opptatt av å fylle tiden
sin med noe som er meningsfylt for dem, ikke bare ha et sted de kan oppholde seg. Selv om kun é n av
oppgaven e omhandlet grønt områd er så valgte de allikevel å plassere aktivitetene i parkene. Dette kan
peke på at det er et stort ønske og behov for forbedring av grøntområdene, og det er stor sannsynlighet
for at de vil bli benyttet av barn og unge dersom de blir tilrettelagt for dem.
Noen ønsker å bevare grøntområdene, andre vil ha aktiviteter der og noen synes det burde etableres
studentboliger der. Det er altså en del motstridende interesser angåend e bruk av grøntområdene i
byen, slik det gjerne vil være når disponering av arealer skal diskuteres.
Det er ikke bare i grøntområdene det er ønske om aktiviteter.

Aktiviteter
Mange, særlig ungdomsskolen , synes det er veldig lite å gjøre i byen , og ønsker blant annet flere
ungdomsklubber som Freezone, flere steder for ballspill , og flere badeplasser. Videregående derimot,
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fokuserer i større grad på forbedring av de stedene de allerede b ruker. Slik som å få «foodcarts»14 eller
liknende til Glatved brygge.
Det å ha noe å gjøre, ikke bare et sted å være, fremstår som viktig for alle gruppene . M ange aktiviteter
er tilsynelatende aldersspesifikke ; likevel foreslo de fleste gruppene aktiviteter som vil kunne være
aktuelle for andre grupper. Mange ulike forslag til aktiviteter kom frem. Noen vil være basert på
infrastruktur, som for eksempel bane r for ballspill, svømmehall og skatepark. Andre vil igjen være av
mer midlertidig karakter, slik som foodcarts, festivaler og konserter. Det er altså flere måter å oppfylle
ungdommenes ønsker om et mer aktivitetsrikt sentrum på , uten å gjøre store investeringer .
Ungdommene ønsker at det etableres og avholdes midlertidige aktiviteter , noe som viser at det
allerede er et engasjement og potensielt kundegrunnlag for slike aktiviteter. Midlertidige aktiviteter kan
ofte gjennomføres på eksisterende arealer, noe som gjør at man bedre utnytter de arealene som byen
allerede har. Det er derfor et billigere alternativ til mer permanente løsninger. Dette er også noe som
kan virke positivt for Hønefoss, siden midlertidige aktiviteter gjerne lettere skaper følelsen av e n
dynamisk by hvor det ofte skjer noe nytt.

Trafikk og vei
De fleste synes busstilbudet er for dyrt, og det er for få avganger, mens få synes selve rutene er for
dårlig. Bussbruk er imidlertid en individuell aktivitet, så det er rimelig å anta at de fles te bare har tenkt
på sin bruk. Deres meninger indikerer likevel hva som kan endres for øke barn og unges bussbruk.
Alle elevene som deltok på medvirkningen bor relativt nært Hønefoss sentrum . Derfor vil ikke funnene
over nødvendigvis gjelde for hele kommu nen.
Mange er misfornøyd e med en del veistrekninger, enten grunnet dårlig veikvalitet eller mangel på
gangvei, mens alle er misfornøyd e med Kvernbergsundbroen. I tillegg er mange opptatt av alle køene
som er i Hønefoss, både av fremkommelighets - og av trafikksikkerhetshensyn.
Det å kunne ferdes trygt og behagelig i hverdagen e r viktig for samtlige elever. Opplevd trygghet i
trafikken vil kunne påvirke valg av fremkomstmiddel. Ungdommer vil oftere be foreldre kjøre dem til
skole og aktiviteter , heller enn å gå eller sykle hvis dette virker utrygt for dem. Dette skaper økt biltrafikk,
som igjen kan føre til at det blir utrygt i trafikken.

Trygghet
Flere av stedene i byen de gjerne ønsker å bruke er utrygge ; særlig elevene ved ungdomsskolen mener
dette . I Søndr e park påpeker mange at det er skummelt å være på kveldstid da det er en del narkomane
der. Trappen opp til Freezone er også et sted som ble nevnt flere ganger som utrygt .
Man burde kunne føle seg trygg på alle offentlige steder, uansett tid på døgne t og hvilken aldersgruppe
man tilhører. Trygghet var ikke noe det ble spurt om i medvirkningen. Allikevel tok ungdommene dette
opp p å eget initiativ, og trygghet er et tema som går igjen i de aller fleste aldersgrupper . Det å føle seg
trygg er veldig viktig for ungdommene, og helt essensielt når det kommer til bruk av byen; ingen ønsker
å oppholde seg steder hvor de ikke føler seg trygge.

14

Bil som selger enkel gatem at
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Bro er
Plassering av broer er noe som skaper stort
engasjement hos deltakerne. De fikk et begrenset
antall broer, men hadde vanskelig for å prioritere, og
tegnet ofte på flere enn de ble gitt.
Plasseringene av broene er nesten helt identiske, noe
som viser en stor samstemthet når det kommer til
ønske om hvor de vil ha broene. De er veldig opptatt
av å knytte byen bedre sammen, korte ned
gangavstandene og gjøre byen mer tilgjengelig. I
tillegg var det flere som begrunnet broplassering med
andres behov enn sine egne. Blant annet plasserte
mange grupper en bro fra Benterud til Bloms gate til
fordel for barneskoleelevene.
Illustrasjonen til høyre viser gang - og sykkelbroene
som ble foreslått flest ganger.

Andre refleksjoner
Få forslag går ut på å endre dagens bruk (rive bygg
for å gjøre plass til noe annet).
Dette kan imidlertid være et utslag av at mange ikke ser for seg store endringer når de skal tenke seg
til hvordan de ønsker byen, heller enn at det er et bevisst valg om å ikke endre noe. Det er også mulig
at de ser på den fysiske utformingen av byen som permanent og at man bare kan endre dagens bruk.
Mange fore slår ny bruk av steder som ikke brukes eller skal endres . Mange har blant annet forslag for
både Ford - tomta, Eikli skole og Hønefoss skole.
Ungdommene er opptatt av fornying av bybildet og at områder ikke skal stå ubrukte. De ser potensialet
i eksisterend e arealer og tenker i mange tilfeller på transformasjon istedenfor riving og nybygg.

5. 2 Barnetråkk
5.2.1

Positive trekk ved byen

I sentrum er barna positive til åpne plasser hvor de kan leke, slik som
Petersøya, Søndre torv og Søndre park. De ønsker at Søndre park får flere
lekestativer og andre morsomme aktiviteter. De synes også at Livbanen er
bra, og spiller ballspill og sykling der. I tillegg blir Kuben, kinoen og
biblioteket pekt ut som positive sider ved byen. Noen påpeker også at
Hønefoss kirke er blitt fin.
Barna finner ikke noe negativt ved Schjongslunden . De synes det er en fin park og en hyggelig skog,
og bruker området til blant annet ballspill slik som for eksempel fotball. De ønsker en bro fra
Schjongslunden til Støalandet slik at området blir let tere tilgjengelig.
På Nordsia synes elevene at Hønefoss skole er bra, men beskriver at det noen ganger er hærverk på
lekeplassen. De synes også at koranskolen er morsom og fin, og de liker å leke og ake på St.
Hanshaugen. I tillegg er de fornøyde med det fine grønne området på Hengsle, og de liker Hønefossen.
Elevene er fornøyde med at det kommer en ny skole på Benterud .
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På Tolpinrud er det en bred og fin nedoverbakke (Tolpinrudveien) som brukes mye som akebakke. I
tillegg er der en fin skog øst for Tolpinrudveien og nord for jernbanen
Barna syntes at det er positivt med fotballbane på Trygstad .

5.2.2

Negative trekk ved byen

I sentrum mener elevene at lekeplassen på Løkka er slitt og oppgraderes slik
at det blir en mer attraktiv møteplass. I Kongens gate m ener de det er dårlig
vei med mye trafikk. Det er også mye trafikk i Norderhovsgate. Elevene er
også opptatt av at byen skal se fin ut og påpeker at det er mye søppel, både
på Petersøya og bak Kuben. Det er en del steder i byen som barna synes er
skumle. Blant annet er det noen ganger skumle folk ved Kuben, rusede
mennesker i Søndre park og mange som drikker og skriker til barn på Søndre
torv. Det er også mye støy på parkeringsplassen ved bussgaten på grunn av rus, og hunder som bråker
masse i Kong rings ga te. I tillegg misliker noen utseendet på Hønefoss kirke.
Barna mener at mye av problemet på Nordsia er trafikken. De sier det er mye trafikk fra lyskrysset sør
for Hønefoss bro og nordover i Hønengata. Også i Lagesens gate er det mye trafikk slik at man m å løpe
over veien. Det kan også være farlig i krysset Vesterngata/Hønengata da mange barn har det som
skolevei og mange kjører fort på rødt lys. Det er også noen som peker på at Ullerålveien er en trang vei
med mange lastebiler, og veien er så skeiv at man sklir på den når den er isete om vinteren. I tillegg
sier noen at Glatved brygge ikke har resirkulering, og de ønsker at det settes opp søppelkasser. Det
blir også bemerket at det er en skummel hund i Asbjørnsens gate.
Noen av barna mener det bygges for mange blokker på Benterud .
På Trygstad blir skoleveien langs Osloveien utpekt som spesielt trafikkert. "Det kan være litt skummelt
å sykle der nede siden mange biler kjører fort". Det er også skumle folk i sykehusbakken, og man finner
en del narkotika (sprøyter) der.
På Tolpinrud blir det sagt at det er mørkt i krysset Tungaveien/Østmoveien. Det er også mye trafikk
langs Askveien, som benyttes som skolevei.

5.2.3

Kommentarer om aktiviteter

I s entrum trekkes Kuben frem av veldig mange som et sted å handle. I
tillegg til handel er barna opptatt av aktiviteter. De nevner lekeplassen på
torget samt Livbanen. De ønsker seg lekeapparater i Søndre park slik at
man ikke kjeder seg når man er der. De mener også at det burde være litt
flere steder for litt mindre bar n og unge i Hønefoss, siden Freezone er for de
litt større. De nevner at det er fin utsikt på toppen av fossen.
På Schjongslunden er det masse aktivitet, både håndball, fotball, friidrett, skøyter og basketball.
Dette er et sted som mange bruker. I tille gg blir også gangstien på Schjongslunden benyttet til blant
annet lufting av hund.
På Nordsia er det en moskéskole hvor barn møtes. "Det er på en måte en jenteklubb, vi er i moskeen
og gjør masse gøye ting." Barna spiller fotball og andre ballspill på Hønefoss skole og leker på
lekeplassen nedenfor Riddergården. I tillegg bruker de lekeplassen innerst i Asbjørnsens gate.
Elevene synes at badeplassen på Holttangen er fin. Her vil en del av elevene at det kan bli flere ting å
leke med og de ønsker seg en svømmepark. Ettersom det er mange barn i området hadde det vært fint
med en liten lekeplass på Nordsia også. Baksiden av St. Hanshaugen blir benyttet til fritidssykling. I
tillegg pleier noen å sykle rundt Storløkkaveien.
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Elevene bruker Eikli skole til å g å på ski om vinteren, og fotball om sommeren.
På Tolpinrud er det mange som sykler. Det er også en fotballbane der som brukes en del.
Fotballbanen på det gamle grustaket på Trygstad er mye i bruk. De bruker også en akebakke ved
blokkene i Konglefaret og de går på ski på Tandbergmoen.
På Vesterntangen

brukes fotballbanen både som møteplass og for å spille fotball.

Veienmarka ungdoms skole blir brukt til ballspill.

5.2.4

Skolevei

Mange av elevene har deler av sentrum som sin skolevei. De påpeker at det
er mye trafikk på Kvernbergsund bru. De som kommer fra vest må krysse
veien for å komme til skolen. Noen gjør det før de går over brua, andre venter
til lyskrysset ved skolen. Dette er det ikke alle som liker. På andre siden av
veien, sør for Fordkvartalet, men er elevene at det er dårlig fortau, det er smalt
og usikker flate. Det er ingen av elevene som velger å gå langs Kong Rings
gate. De som må over Hønefoss bru for å komme seg til skolen bruker som oftest bilbroen og ikke
gangbroen på nedsiden. "Hønefoss bru er litt skummel, men gøy ved fossen." Det er flere som sykler
til Schjongslunden. Noen sykler langs Kongens gate, mens andre tar sidegatene og synes de er fine.
Noen går langs Kongens gate for å komme seg på skolen.
På veiene ned mot Schjongslunden er de t mange som kjører for fort og det er litt skummelt der.
Elevene velger å bruke Kongens gate når de skal til Schjongslunden.
På Nordsia synes de lyskrysset ved Hønefoss skole er litt skummelt fordi man ser ikke om det kommer
noen imot. Ingen av elevene velger å benytte Hønengata nord for Ullerålsgata, men mange går langs
andre deler av Hønengata. Andre velger å gå via Ullerålsveien, mens de fleste går Torvgata fremfor
Strandgata.
På Eikli er det er ulikt hvilket gangfelt som benyttes. De aller fleste br uker lyskrysset, mens noen få går
over fotgjengerfeltet ved Rema 1000.
Fram til brua over jernbanen ved Tolpinrud benyttes alle de ulike gatene til skolevei. Herfra går man
enten Askveien eller via folkehøgskolen.
Fra Trygstad er det tre ulike skolevei er: enten via Arnegårdsveien, på baksiden av sykehuset eller
langs Osloveien. Alle går langs østsiden av Osloveien på vei til skolen.
På Vesterntangen

5.2.5

oppleves skoleveien som trygg. Det er for tau der og det er fint å sykle.

Analyse: barnetråkk

Trafikk, aktiviteter og trygghet var noen temaer som var mer fremtredende og had de flere kommentarer
enn andre. Tem aene trafikk og aktiviteter er nok fremtredende fordi dette er noe som elevene fikk
direkte spørsmål om, mens temaet trygghet er noe elevene har snakke t om helt uoppfordret. Dette er
desto viktigere å ta med i videre planlegging. Disse temaene vil bli diskutert under.
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Trafikk
Trafikken er et stort problem i Hønefoss, og dette kommer klart frem i resultatene fra barnetråkket.
Siden en av oppgavene i bar netråkk er å beskrive skoleveien, derfor er det stort fokus på dette, men
kommentarene er helt og holdent elevenes formeninger om dagens situasjon.
Noen steder fremstilles som større problemområder enn andre. Blant annet Osloveien fra sykehuset
og nordo ver er sterkt trafikkert, med dårlig fortau som gjør det skummelt å gå og sykle til skolen. Et
annet problemområde er krysset ved Hønefoss barneskole, ned mot Hvitbrua. Der tør ikke elevene å
bruke krysset, og går heller ned gjennom undergangen og opp bakveien til skolen.
Når barn av egen fri vilje tar slike drastiske valg for å unngå krysset, så oppleves ikke krysset som trygt,
og har et stort forbedringspotensiale. En konsekvens av slik opplevd og rapportert utrygghet blant barn
og ung e kan føre til at flere foreldre kjører barna sine til skolen og aktiviteter. Dette forverrer
trafikksituasjonen og skaper mer utrygghet. Dersom det oppleves utrygt kan det i tillegg skape en
forventning om å bli kjørt, noe som gjør at barna kan bli mer avhengige av foreldr ene for transport enn
nødvendig.

Aktiviteter
Barna er opptatt av aktiviteter de kan gjøre i sentrum og der de bor. Mange er også ofte nede i hallene
på Schjongslunden eller ved Hovsmarkveien. De har få forslag til aktiviteter eller nye steder å være.
Men de ville veldig gjerne ha en fritidsklubb for barn på lik linje med den klubben ungdommene har. I
tillegg til fellesområder som parker og torv, peker mange av elevene på skolene de går på (samt
ungdomsskoler) som områder de driver med aktiviteter (fotball , ski). Det er også rimelig å anta at de
leker eller oppholder seg her utenfor skoletid .
Barna har et ønske om å kunne være aktiv ute i bybildet, både på offentlige steder og spesielt rundt
skolene. De virker stort sett fornøyd e med dagens tilbud, men ba rna ble bedt om å plassere aktiviteter
ut fra hva de gjør i dag. De ble ikke oppfordret til å komme med konkrete forslag til aktivitete r, i
motsetning til hva ungdommene ble. Dette har trolig påvirket graden av konkrete forslag. De ser også
hva de større ungdommene har i Freezone, og uttrykte her et konkret ønske om noe tilsvarende tilbud
tilpasset dem . Naturlige områder for forbedring og tilre ttelegging for aktivitet vil være på og rundt
skolene, da disse da blir brukt større deler av dagen og man sånn set t får mer tilbake for investeringen
sin.

Trygghet
Barna trakk frem det de besk rev som skumle folk, narkomane, og trafikkfarlige områder (både som
følge av folk som kjører fort og lite oversiktlige områder). De trakk frem mange spesifikke steder hvor
de op plevde ubehagelige personer, slik som ved Kuben, Søndre park og Søndre torv. Trafikkmessig
var mange spesifikke strekninger og krysningen nevnt.
Når barn opplever friområder som utrygge, medfører det at de bruker disse områdene mindre. Dette
gjør at offen tlige rom blir benyttet i mindre grad, og uteaktiviteter kan erstattes av mer passive
inneaktiviteter. Ved å tilrettelegge og sikre offentlige rom vil kommunen kunne stimulere til økt bruk.
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6 Avslutning
Medvirkningsopplegget for elevene i grunnskolen og de videregående skolene var obligatorisk for
elevene, med mindre foreldrene søkte om fritak. For studentene var det et åpent planverksted.
Selv om det var obligatorisk for de fleste og medvirkningen foregikk på slutten av skoleåret, var det et
stort engasje ment hos deltakerne. De var genuint interesserte i å fortelle hvordan de opplevde byen
og hadde lyst til å komme med forslag til forbedringer. Barn og unge er en gruppe i samfunnet so m i
medvirkningssammenhenger gjerne vil bli hørt, men det må tilrettelegg es for det . De har mange tanker
om lokalsamfunnet og hvordan det kan forbedres, de må bare bli gitt muligheten til å si noe om det.
I medvirkningsverkstedene stilte vi generelle spørsmål slik at deltakerne hadde mulighet til å vinkle
svare sine på mange ulike måter. Selv om de skulle svare ut ifra sin nåværende fase i livet, opplevde vi
at mange av forslagene til forbedringer også vil kunne komme andre til nytte. Selv om det er
egeninteresse som ligger til grunn for forslagene, er de åpenbart allmennyttig e eller nyttige for en
annen gruppe i tillegg til dem selv.
For eksempel kom det frem at mange ønsket seg bedre belysning og et tryggere miljø i Søndre park,
noe som også vil gagne andre som ferdes der selv om det ble foreslått som et tiltak mot barnas
opplevde utrygghet. Et annet eksempel er at flere av elevene fra ungdoms - og videregåendeskolen var
opptatt av trygg skolevei for barneskolebarna som skal starte på Benterud skole .

Hovedfunn
Gjengående tema er grøntarealer, aktiviteter, trafikksikkerhet og problemstillinger
fremkomstmidler . Nyansene i svarene varierer ut fra elevenes situasjoner og forutsetninger.

ru ndt

Mange av gruppene tar opp de samme grøntområdene . Det kom flere forslag om hvordan man kan
utnytte disse bedre. Noen gikk ut på generell forbedring, slik som med belysning, benker og bord,
grilling, lekestativ og badeplasser. Andre var mer knyttet til aktiviteter, slik som muligheten for
svømmehaller, ballspillområder og båtutleie. Det var et stort fokus på utvikling av grøntområder i
tilknytning til elven, og et ønske om å bruke denne mer aktivt.
Alle gruppene var opptatt av å ha aktiviteter som var relevante for dem i byen. Fokuset er noe ulikt ut
fra aldersgrupper, men tema som idrettsområder, skatepark og bruk av elven går igjen hos de fleste .
Mer aldersspesifikke funn er at studentene ønsker studentboliger og serverings - og spisesteder, og
ungdommene generelt ønsker festivaler og konserter, noe som gjerne ikke faller seg naturlig for
barneskoleelever å ønske seg. Flere av aktivitetene var sterkt knyttet til elven.
Disse funnene bekrefter i stor grad at det er nødvendig å vende byen mot elven, å ta i bruk elven som
en ressurs fremfor å se på den som en hindring .
Under te maet trafikk fokuserer barneskoleelevene mest på gange og sykkel sannsynligvis fordi det er
deres primære fremkomstmidler når de ikke blir kjørt av voksne. Ungdomsskoleelevene fokuserer også
på dette, men disse bruker også buss i større grad. Videregåendeelevene og studentene fokuserer i
tillegg på bilkjøring og parkering .
Deltakerne er opptatte av å komme seg lettere, raskere og tryggere frem. Samtlige ønsker seg større
innslag av sykkel - og gangbroer og gangstier, og de fleste forslagene til plassering av spesielt broer
går igjen blant alle gruppene. Kollektivtrafikk e r ogs å et gjengående tema, med ønsker om hyppige re
avganger slik at det fremstår som et reelt alternativ. Behovet for et bedre sykkel- og gangnett er med
andre ord stort, ettersom de samme ønskene og plasseringen e kommer fra alle.
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Tilsvarende er det også behov for forbedring av kollektivtilbudet i byen. Funnene viser at det er en vilje
til å bruke gange, sykling og kollektivtransport som fremkomstmidler, bare forholdene legges godt nok
til rette for dette. Dette vil bidra til at det å gå, sykle eller ta b ussen blir foretrukne transportmidler, noe
som vil føre til at vi kan nå målet om en bedre og tryggere reisehverdag. Dette vil være mer bærekraftig
med tanke på arealbruk, køproblematikk og utslipp.

Fremtidig bruk av medvirkningsmetoden
I dette medvirknin gsopplegget har vi brukt metoder som enkelt kan gjentas og modifiseres for senere
medvirkning.
Barnetråkk - opplegget ligger fortsatt tilgjengelig på nett, og kan brukes som medvirkningsverktøy for
andre skoler i kommunen, eller for de samme skolene på et senere tidspunkt . Dersom man
gjennomfører medvirkningen på de samme skolene vil dette muliggjøre sammenlikning av data .
Opplegget for de eldre elevene ble utviklet av kommunens medvirknings - ansvarlig i samråd med
planavdelingen, og kan brukes fritt og vide reutvikles om ønskelig.
Opplegget har allerede blitt brukt som en del av et åpent folkemøte om byplanen våren 201 8.
Denne rapporten viser funn av både generell og spesifikk art, både kvalitative og kvantitative, og er klart
knyttet til geografiske områd er. Dette gjør den anvendelig for bruk i bredere medvirkningsopplegg med
andre grupper, siden man da kan danne seg et samlet bilde av områdets utfordringer og
utviklingspotensial. Resultatene kan også lett sammenlignes ved å gjenta opplegget mot de samme
målgruppene, slik at man kan sammenligne hva barnesko leelever i dag og om ti år mener om byen de
bor i.
En by for barn er en by for alle. Dersom kommunen i den videre planleggingen tar hensyn til barn og
unges ønsker, vil Hønefoss bli en by som i større gr ad er tilpasset barn og unge. Det å utvikle byen i en
mer barnevennlig retning, hvor barn og unge føler seg trygge og trives i sine omgivelser, vil gjøre
kommunen mer attraktiv for barnefamilier. Dette vil bidra til befolkningsvekst, som er en av kommunens
viktigste målsettinger.
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Veien videre
Denne rapporten vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for byplanen , og vil bli en del av saksdokumentene
for planarbeidet.
Resultatene av medvirkningsopplegget bli r presentert for deltakerne .
Rapporten vil kunne danne grunnlaget for fremtidig medvirkning og undersøkelser. Opplegget kan
gjentas for å undersøke om barn og unges meninger endrer seg over tid, og det kan i stor grad brukes
på den øvrige befolkningen, for å se hvilken retning ulike aldersgrupper ellers sosiale grupper ønsker
for byutviklingen.
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1 Sammendrag
I forbindelse med områderegulering for Hønefoss (byplanen)
gjennomførte
Ringerike
kommune
et
omfattende
medvirkningsarbeid med barn og unge våren og sommeren 201 8.
Formålet var å kart legge hva barn og unge synes om Hønefoss, hva
de bruker sentrum til og hvilke ønsker de har for byen i fremtiden.
Medvirkningen ble gjennomført med bruk av to ulike
medvirkningsmetoder. For elever ved barneskolene benyttet
kommunen metoden barnetråkk 1, utarbeidet av DOGA, KMD og UiB.
For elever ved ungdomsskoler og videregående skoler, og
studenter ved universitetet, ble det gjennomført planverksteder med
gruppeoppgaver.
Barn og unge er generelt opptatt av mulighetene for å komme seg
fra sted til sted i byen, og de var meget samstemte i oppfatningene
sine. Det var stort fokus på de negative følgene av biltrafikken i
sentrum slik som mye bilkø. Det var også en del kommentarer om
trafikksikkerhet . Deltakerne ble blant annet spurt om å plassere
gang - og sykkelbro, og det var en høy grad av samstemthet om
plassering av slike broer på tvers av aldersgrupper.

være flere aktiviteter, både i grøntområdene og andre steder i byen.
Eksempelvis ble det foreslått både fastmonterte griller og benker,
baner fo r ulike ballspill, og mulighet for å arrangere festivaler. De
syntes også at elven ikke ble brukt til sitt fulle potensiale. De ville at
det skulle tilrettelegges for mer aktiv bruk av elven med for eksempel
badestrender, brygger og aktiviteter so m utleie av kano.
Trygghet var et tema de var veldig opptatt av, selv om de ikke ble
spurt om dette dirkete. Det var fokus på områder det var ubehagelig
å oppholde seg, og områder hvor det var skumle mennesker.
Kommunen opplevde at alle utdanningsinst itusjonene var positive til
å delta i medvirkningsarbeidet. De la godt til rette for
gjennomføringen og kom med innspill til dette. Elevene var generelt
sett positivt innstilte, og tok oppgavene på alvor. Vårt hovedinntrykk
er at barn og unge ønsker å bli hørt og har mange meninger om
byutvikling. Men de trenger en plattform hvor de kan gi uttrykk for
sine meninger.
Dette dokumentet er en sammenstilling av hele rapporten om barn –
og unges medvirkning.

Det var ogs å et stort fokus på blå og grønne strukturer, både mer
aktiv bruk av dem og bevaring. Mange var opptatt av at det burde

1
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2 Introduksjon
I forbindelse med byplanen har Ringerike kommune våren og
sommeren 201 8 gjennomført et omfattende medvirkningsopplegg
med barn og unge.
Formålet med byplanen er å lage de overordnede rammene som
skal sørge for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss. Planen skal
sikre at Hønefoss utvikler seg til en attraktiv, levende og miljøvennlig
by, der folk trives.
Når fremtidens byer skal planlegges, er det viktig at man lytter til de
som skal bruke byen i fremtiden. Medvirkning er derfor et viktig
verktøy for å kartlegge hva innbyggerne ønsker, og for å gi dem en
plattform for å bli hørt. Det er viktig å legge opp til et
medvirkningsopplegg som gjør det lettere for grupper som ellers
ikke har så lett for å bli hørt å komme med innspill. Barn og unge er
et eksempel på en slik gruppe.
I denne oppsummeringen av medvirkningsrapporten vil temaet
medvirkning bli definert, før man går inn på selve medvirkningen og
funnene blir lagt frem.
I hovedrapporten finnes en fullstendig gjennomga ng av metode,
utførelse og funn.

Planavgrensningen for byplanen
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3 Medvirkning
M edvirkning er et veldig viktig hjelpemiddel i planleggingen . Slik
man får sikret seg et nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag med
en forståelse for lokale utviklingsbehov og muligheter. M edvirkning
vil også kunne føre til at planen blir demokratisk forankret og at både
privatpersoner, organisasjoner og politikere føler en tilhørighet til
planen.
Figuren under viser planprosessen til byplanen. De røde områd ene
viser til medvirkning, og den grønne sirkelen markerer hvor i
prosessen man var da medvirkning ble gjennomført.

2

«Enkeltpersonersog
gruppers rett til å kunne
delta i, og påvirke
offentlige utredningsog beslutningsprosesser»2

Medvirkning i planlegging,KMD (2014)
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4 Utvalg
Kommunen ønsket bred medvirkning med barn og
unge, med deltakelse fra både barneskole,
ungdomsskole, videregående og universi tet. Skoler
innenfor planavgrensningen, og skoler med en
elevmasse som vil bli særlig påvirket av planen, ble
inkludert. Valg av klassetrinn og elevgrupper ble gjort i
samarbeid med de respektive utdanningsinstitusjonene.
Totalt var nærmere 450 elever og studenter med .

Antall deltakende elever
Skole
Elever
Eikli skole
27
Hønefoss skole
35
Ungdomsskolene3
75
Hønefoss VGS
35
Ringerike VGS
45
Ringerike VGS - infodag 140
USN
25
Barneskolene
62
Sum:
444

3

Kart over plasseringen av deltakende skoler

Veienmarka, Hov og Haugsbygd ungdomsskole
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5 Medvirkningsverkstedene
Medvirkningsverksted ble arrangert for studenter, videregående - og
ungdomskolelever.
Alle elevgruppene ble bedt om å prioritere de tre viktigst e punktene.
Sammenstillingen av prioriteringene kan man se i tabellen under.

Prioriterte
Universitetet
Bro fra Universitetet
til Schjongslunden
Mer parkering på
eller i nærheten av
universitetet
Bedre busstilbud.
Både på pris og
hyppighet
Bedre fortau på
Kvernbergsundbrua

tema fordelt på aldersgrupper
Hønefoss VGS
Gang- og
sykkelbroer
Grøntområder
Busstilbud
Badestrender

Ringerike VGS
Forbedre
parker og torg
Aktiviteter/kafé i
og rundt
sentrum
Gangbroer –
tiltak for mindre
trafikk
Badeplass/park

Ungdomsskolene
Aktiviteter
Parker
Møteplasser
Broer. Gangog sykkelsti
Bading og
strender

En av oppgavene var å plassere gang - og sykkelbroer. Kartet til
høyre viser de broene som ble foreslått flest ganger.
Kart over foreslåtte broplasseringer
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5.1 Funn fra medvirkningsverkstedene
Funnene er delt inn etter de temaene som alle er mest opptatt av,
uansett alder. De mest fire mest fremtredende temaene var
følgende:
1 . aktiviteter
2. parker og grøntområder
3. trafikk og transport
4. elven

Aktiviteter
Ballspill og skatepark
Festivaler og konserter
Midlertidige installasjoner (Food cart)
Nye idrettsanlegg, eventuelt forbedring av gamle
Badeplasser, gjerne med lekeapparater og stupetårn

Parker og grøntområder
Belysning
Lekestativ
Bord, benker og griller
Aktiviteter som skøytebane og skatepark

Trafikk og trans port
Gang- og sykkelbroer
Parkering ved skolene
Trafikksikkerhetstiltak
Gang- og sykkelveinett
Bedre og billigere kollektivtilbud
Tiltak som skal føre til mindre kø

Elven
Båtutleie
Aktiviteter
Offentlige brygger
Aktiv bruk av elven
Badeplasser, gjerne i tilknytning til grøntområde
Gang- og sykkelbroer
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6 Barnetråkk
Barnetråkk ga barneskoleelevene mulighet for å si hva de er
opptatt av å komme med kommentarer om dette. De tre mest
fremtredende temaene var følgende:
1 . vei og trafikk
2. trygghet
3. aktiviteter

Vei og trafikk
Utrygge skoleveier
Trafikk og farlige situasjoner
Smale og dårlige fortau for gående og
syklende

Trygghet
Tryggere parker
Skumle områder og mennesker
Mindre forsøpling
Utrygge veistrekninger

Aktiviteter
Handel
Lekeplasser
Arenaer for ballspill
Svømmepark
Fritidsklubb for barn

10

RINGERIKEKOMMUNE – OMRÅDEREGULERINGFOR HØNEFOSS
OPPSUMMERING AV RAPPORT OM MEDVIRKNING, REV.09.1 0.2018

7 Avslutning
Medvirkningsopplegget for elevene i grunnskolen og de
videregående skolene var obligatorisk for elevene, med mindre
foreldrene søkte om fritak. For studentene var det et åpent
planverksted.
Selv om det var obligatorisk for de fleste og medvirkningen foregikk
på slutten av skoleåret, var det et stort engasjement hos deltakerne.
De var genuint interesserte i å fortelle hvordan de opple vde byen og
hadde lyst til å komme med forslag til forbedringer. Barn og unge er
en gruppe i samfunnet so m i medvirkningssammenhenger gjerne vil
bli hørt, men det må tilrettelegges for det. De har mange tanker om
lokalsamfunnet og hvordan det kan forbedres, de må bare bli gitt
muligheten til å si noe om det.
I medvirkningsverkstedene stilte vi generelle spørsmål slik at
deltakerne had de mulighet til å vinkle svare sine på mange ulike
måter. Selv om de skulle svare ut ifra sin nåværende fase i livet,
opplevde vi at mange av forslagene til forbedringer også vil kunne
komme andre til nytte. Selv om det er egeninteresse som ligger til
grun n for forslagene, er de åpenbart allmennyttige eller nyttige for
en annen gruppe i tillegg til dem selv.
Et eksempel er at mange ønsket seg bedre belysning og et tryggere
miljø i Søndre park, noe som også vil gagne andre som ferdes der
selv om det ble fo reslått som et tiltak mot barnas opplevde
utrygghet. Et annet eksempel er at flere av elevene fra ungdoms - og
videregåendeskolen
var opptatt
av trygg skolevei for
barneskolebarna som skal starte på Benterud skole .

7.1 Hovedfunn
Gjengående tema er grøntarealer, aktiviteter, trafikksikkerhet og
problemstillinger rundt fremkomstmidler. Nyansene i svarene
varierer ut fra elevenes situasjoner og forutsetninger.
Mange av gruppene tar opp de samme grøntområdene. Det kom
flere forslag om hvordan man kan utnytte disse bedre. Noen gikk ut
på generell forbedring, slik som med belysning, benker og bord,
grilling, lekestativ og badeplasser. Andre var mer knyttet til
aktiviteter, slik som muligheten for svømmehaller, ballspillområder
og båtut leie. Det var et stort fokus på utvikling av grøntområder i
tilknytning til elven, og et ønske om å bruke denne mer aktivt.
Alle gruppene var opptatt av å ha aktiviteter som var relevante for
dem i byen. Fokuset er noe ulikt ut fra aldersgrupper, men tema som
idrettsområder, skatepark og bruk av elven går igjen hos de fleste.
Mer aldersspesifikke funn er at studentene ønsker studentboliger og
serverings - og spisesteder, og ungdommene generelt ønsker
festivaler og konserter, noe som gjerne ikke faller seg n aturlig for
barneskoleelever å ønske seg. Flere av aktivitetene var sterkt knyttet
til elven.
Disse funnene bekrefter i stor grad at det er nødvendig å vende byen
mot elven, å ta i bruk elven som en ressurs fremfor å se på den som
en hindring.
Under tema et trafikk fokuserer barneskoleelevene mest på gange
og sykkel sannsynligvis fordi det er deres primære fremkomstmidler
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når de ikke blir kjørt av voksne. Ungdomsskoleelevene fokuserer
også på dette, men disse bruker også buss i større grad.
Videregåendeele vene og studentene fokuserer i tillegg på bilkjøring
og parkering.
Deltakerne er opptatte av å komme seg lettere, raskere og tryggere
frem. Samtlige ønsker seg større innslag av sykkel - og gangbroer og
gangstier, og de fleste forslagene til plassering av spesielt broer går
igjen blant alle gruppene. Kollektivtrafikk er også et gjengående
tema, med ønsker om hyppigere avganger slik at det fremstår som
et reelt alternativ. Behovet for et bedre sykkel - og gangnett er med
andre ord stort, ettersom de samme ønskene og plasseringene
kommer fra alle.
Tilsvarende er det også behov for forbedring av kollektivtilbudet i
byen. Funnene viser at det er en vilje til å bruke gange, sykling og
kollektivtransport som fremkomstmidler, bare forholdene legges
godt nok til r ette for dette. Dette vil bidra til at det å gå, sykle eller ta
bussen blir foretrukne transportmidler, noe som vil føre til at vi kan
nå målet om en bedre og tryggere reisehverdag. Dette vil være mer
bærekraftig med tanke på arealbruk, køproblematikk og u tslipp.

7.2 Fremtidig bruk av medvirkningsmetoden

gjennomfører medvirkningen på de samme skolene kan dataen
sammenliknes. Opplegget for de eldre elevene ble utviklet av
kommunens medvirknings - ansvarlig i samråd m ed planavdelingen,
og kan brukes fritt og videreutvikles om ønskelig. Opplegget har
allerede blitt brukt som en del av et åpent fol kemøte om byplanen
våren 201 8.
Denne rapporten viser funn av både generell og spesifikk art, både
kvalitative og kvantitative, og er klart knyttet til geografiske områder.
Dette gjør den anvendelig for bruk i bredere medvirkningsopplegg
med andre grupper, siden man da kan danne seg et samlet bilde av
områdets utfordringer og utviklingspotensial. Resultatene kan også
lett samme nlignes ved å gjenta opplegget mot de samme
målgruppene, slik at man kan sammenligne hva barnesko leelever i
dag og om ti år mener om byen de bor i.
En by for barn er en by for alle. Dersom kommunen i den videre
planleggingen tar hensyn til barn og unges ønsker, vil Hønefoss b by
som i større grad er tilpasset barn og unge. Det å utvikle byen i en
mer barnevennlig retning, hvor barn og unge føler seg trygge og
trives i sine omgivelser, vil gjøre kommunen mer attraktiv for
barnefamilier. Dette vil bidra til befolkningsvekst, som er en av
kommunens viktigste målsettinger.

I dette medvirkningsopplegget har vi brukt metoder som enkelt kan
gjentas og modifiseres for senere medvirkning.
Barnetråkk - opplegget ligger fortsatt tilgjengelig på nett, og kan
brukes som medvirkningsverkt øy for andre skoler i kommunen, eller
for de samme skolene på et senere tidspunkt . Dersom man
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7.3 Veien videre
Denne rapporten vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for byplanen, og
vil bli en del av saksdokumentene for planarbeidet.
Resultatene
deltakerne.

av

medvirkningsopplegget

blir

presentert

for

Rapporten vil kunne danne grunnlaget for fremtidig medvirkning og
undersøkelser. Opplegget kan gjentas for å undersøke om barn og
unges meninger endrer seg over tid, og det kan i stor grad brukes
på den øvrige befolkningen, for å se hvilken re tning ulike
aldersgrupper eller sosiale grupper ønsker for byutviklingen.
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Takk til:
Alle elever og studenter som deltok på medvirkningen
Medielinjen ved Ringerike VGS
Barnetrakk.no
Ringerike kultursenter
Ansatte ved:
Hønefoss barneskole
Eikli barneskole
Veienmarka ungdomsskole
Haugsbygd ungdomsskole
Hov ungdomsskole
Hønefoss videregående skole
Ringerike videregående skole
Universitetet i Sør- Øst Norge
Ansatte ved Areal- og byplankontoret
Ansatte i Kommunikasjonsavdelingen
Andre avdelinger i Ringerike kommune

Ringerike kommune, 08.1 0.201 8
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M edvirkning med barn og unge i forbindelse med Områderegulering for Hønefoss
Dato: 11.04.18

Skole:Universiteteti Sør-Øst Norge(USN)

Klassetrinn:Åpent mot påmelding,men involverte linjerepresentantenefor å inspireretil deltakelse.

RESULTATER
Område:
Sentrum

Negativt
Matbutikker: det manglermatbutikker i sentrum.Det er heller
ingensom er søndagsåpne.
Det er dårlig med treningstilbudi sentrum for studenter (sporty 24
ved fossen).For dyrt, lite med studentrabatt.
Kongensgate manglerfortau på deler av strekningen(ca.15 m.).
Søndretorv: lite utnyttet. Ikke et sted vi oppholdeross.
Kino:betalingsparkeringgjør tilbudet mer kostbart for brukerne.

Tippen,Petersøya,
søndrepark.

Søndrepark: Har potensialefor å bli utnyttet bedre.

Nordsia

Bowlingen:for langt unna.
Veisystemetrundt Nordre Torv er komplisert.
Nordre torv: lite tilgjengelig/solarium.
Hallen:studentenefår ikke lov til å bruke hallen.

Schjongslunden

Eikli

Tidligerehar studenter fått parkereved HønefossVGS,men har nå
mistet mulighetentil parkeringder.

Positivt
Kuben:bra beliggenhet,stort kjøpesenter,bra utvalg av butikker og mange
gratis parkeringsplasser.
Kinoen:sentral beliggenhet,bra kino.
Vinmonopolet: fint at det er vinmonopol i sentrum. Gratis parkering.
Kulturhuset:samarbeidsvillig.
Fengselet:koselig restaurant.
Juvelen:bra utested.
Sentrum:Bra serveringsstederog bra nattliv/utesteder. Det er mangfoldi
restaurantene.
Bra med spisestederog grønt/park i midten.
Søndretorv: fint område. Bra med et sentralt område uten biltrafikk. Mange
fine cafeer.
Det er bra steder for nattmat rundt søndretorv.
Hønefosskirke: fin kirke.
Bra treningstilbudi sentrum.Mangetreningssentre.Bra spredning(nærmealle
studentene),tilrettelagt studenter.
Fint med park i sentrum.
Søndrepark: fint område.
Søndrepark: lett tilgjengelig,bra med utescene.
Petersøyaer et koseliguteområde.

Kooperativen:veldighyggeligpub, spennendearrangementerog hyggelig
stemning.
Nordre park: fint område hvor man kan se fossen.
Fin park med godemuligheterfor grilling.
Godeløpemuligheter.
Fint samlingsstedfor studentene.
Fint turområde.
Aktivitet: bra tilbud til uteaktiviteter, bla. volleyballbane.
HønefossArena:åpnermulighetenefor studenter med klatrevegg,salerosv.

HønefossVGS:området rundt HønefossVGShar godemulighetermtp. butikker.
Eiklinæringsområde:det er bra utvalg av butikker på Eikli,nær universitetet
(sportsbutikk,dagligvare).
Fint med BigBoxpå Hvervenkastet.

Forslag

o
o

Kuben:ute – og inneservering(ute på sommertidmen med mulighet for å lukke senerei sesongen).F.eks.liknende
Kavai Bergen.
Nytt Lloydsved Hønefossbru.
Studentboligerpå Fordtomta.Næringslivi bunn, studentboligerover. Kanbidra til å skapenettverk mellom
næringsliv(lokalt) og studenter.Bidra til økt innbyggertall.Matbutikk, treningssenterog solstudio.
Studentboliger
Ved Ådalsgata.Men matbutikk.
Grøntområdepå Fordtomta.
Uteserveringpå Fordtomta:Naturpils.
Uteserveringpå Tippen.Fordi det er sentralt med utsikt.
Skogsveilangsmed elvenfra Søndrepark til Schjongslunden.
Gjøresøndretorv til et grøntområde.

Søndrepark og Petersøyaskalforbli grønne.
Søndrepark: fastmonterte griller.
Ikke forbud mot alkohol innenfor området. Det er koseligeomgivelser.
Studentboligpå Petersøyamed mulighet for å ta båt til skolen.
Uteserveringpå søndrespissav Petersøyamed tilhørendemarina mellom Petersøyaog søndrepark.

o
o

o
o

o
o
o

Uteservering:
(sesongbasert)på tuppen av Schjongslunden.
Ølserveringved fotball- og volleyballbanen.Et koseligserveringssted.
Permanentbar/café (liknendeLloyds/Kooperativen)med f.eks.brettspill: i kryssetTyristrandgata/Ringeriksgata.
Badestrand/badeaktiviteter (kanskjei nærheten av den sesongbaserteuteserveringenpå tuppen?).
Utendørsbassengog stupetårnpå tuppen.
Schjongslundenskalforbli delvisgrønnmed unntak av uteserveringog badeplass.
Studentboligerpå Schjongslunden.
Med svømmehallute og inne.
Studentboligerved stadion.
Eiklibarneskole:
Bowlingog arkade.
Studentboligog svømmehall.
Et serveringsstednærmereUniversitetet(ikke spesifisert).
GrønndraglagsOsloveienfor å gjøre det hyggeligereå kommetil og fra skoen.
Studentboliger
Eiklinæringsområde,rett ved Meny og Kiwi.
Benterudgata:kort avstandtil universitetetog universitetet.
Eiklibarneskole:kort avstandtil universitetet og universitetet.

Vesterntangen
Jernbanestasjonen

Stasjonener for langt borte fra USN.

Uteserveringved jernbanestasjonen.

Elven
Trafikk

Lyskryss:det er unødvendigmangelyskryssi sentrum og på
Osloveien.Det er for mangelyskryssi kongensgate.
Det er dårlig vei fra USNog inn mot byen.
Kvernbersundbroen:Dårlig vedlikehold av fortauet. Smalbru.
Det er dårlig drenering på broen, så det samler segmye vann der
og er veldig vått og slapseteom vinteren. Det er dårlig
vintervedlikehold med mye salting. Det er en ulempe at dette er
den enestemåten å komme segtil og fra sentrum på.
Hønefossbru: smalefor forgjengereog syklister,noe som
medførerproblemer,særligpå vinterstid med sørpeog store
vanndammer.
Tog:veldigdyre togbilletter.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Båt fra Petersøyatil Universitetet.
Ved Kvernbersundbroen:Holdestudentlekeri vannet med kanoereller dragebåter.
Gang- og sykkelsti:
Elvelangs.
Rundthele Petersøya.
Overgangbroenved Hønefossenog til Hvitbrualangsvannet.
Påhøyeog venstresideav Eiklihalvøyen,langsvannet.
Langsmed sørsidenav søndrepark, gjennomSundgataog opp Holmboesgate ved Kuben.
Langshele Blomsgate.
Kongensgateog Hønengata.
RundtHøyby.
Fra Hønefossbru til jernbanestasjonenvia Arnemannsveien.
Overved Begnabru,ned Movaldgataog Hammerbrogaden.
Opp Lagesensgadeog Ankersgate.
Stangsgate og Askveien.

o
o
o

Buss:Det er for lite busstilbudog billettene er for dyre. Ingen
studentrabatt på bussen.Det er ogsådårlig med kollektivtilbud
om kvelden.Det er ogsådårlig med transport mellom
stasjonsområdetog USN.
Lite samhandlingmellom bussog tog.
FortauetlangsOsloveien:mye oppsamlingav vanngrunnet dårlig
vei. Smalgangstifor gåendeog syklende.
Riperbakken:stengt på vinterstid – ingen god løsningfor beboere
som skaltil USN.

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tre prioriteringer
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Annet

Ringeriksbadet:lite tilgjengelig.
Ingengodekollektivtilbudtil aktiviteter utenfor Hønefoss
sentrum.
Dårligparkeringsmulighetergenerelti byen (ekskludertKuben).

Bybildeter fint. Herunderfossenosv.Fineparker.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Strekningender Stangesgate møter Kongensgate manglerca. 15 m med fortau.
Osloveien.
RundtRingerikeVGS(ned Alf Westerngate, bort til og ned Gigstadsvei, bort til og opp HaraldHardrådesgate til
Osloveien)
Fra Hvitbrua,bort til, og langsmed hele Støalandet.
Ned DronningÅstasgate til Gigstadsvei.
Opp Stubbveientil Universitetet.
Gang- og sykkelbro:
Fra Universitetet til Schjongslunden.Dette vil være en stor snarveiog vi sparertid. Det vil være lettere å komme
segfra campustil naturområdene.Det vil være en fin gangveitil byen.Da slipperman å gå langsOsloveien.
Fra Støalandettil søndrepark.
Fra Aabenraagatatil Støalandet.
Fra DronningÅstasgate til Eikligård.
Fra telegrafalleentil Eikli(Bakrådhuset).
fra Blomsgate til Benterudskolen.
Ny bro på høyresideav Kvernbergsundbroen.
Stor opprustningav Kvernbergsundbroen
for gåendeog spesieltsyklende.
Fra Eiklibarneskole til Schjongslunden.
Egensykkelstipå gangbroenved fossennedenfor Hønefossbro.
Citybike – over hele byen. Sykletil og fra skolenhvisman pendler med toget.
Bedrebusstilbudtil stasjonenfor tog.
Flereog bedre bruer.
Dreneringpå/langsOsloveiensamt Kvernbergsundbroen.
Rundkjøringi kryssetKongensgate-Arnemannsveien
-Hønefossbro.
Sperreinnfart i Kongensgate fra Stangsgate til KongRingsgate.
Parkeringfor studenter ved HønefossVGS.
Gruppe1:
Bro fra HSNtil Schjongslunden.
Utbedre Schjongslunden
med studentboligerog andretilbud.
Forbedrekollektivtilbud (tog og buss),spesielttil og fra togstasjonen(Citybike).
Parkeringi nærheten av HSN.
Gruppe2:
Bro fra skolen til Schjongslunden.
Bro fra rådhusettil rundkjøringen(Fordtomta).
Tilgjengelighetfra togstasjonentil høyskolen.
Parkering.
Gruppe3:
Parkeringfor USN(høyt antall pendlere og ingen parkering).
Studentboliger.
Bro fra universitetet til Schjongslunden.
God studentby:
Uteservering,studentrabatter,
Senerekollektivadganger,bedre kollektivtilbud, rimeligerebilletter.
Genereltmer sentrerte aktiviteter som f.eks.bowling.
Nærmereavstandtil togstasjonen.
Studentboligerog parkeringved boligene.
Gratisparkering,sosialeaktiviteter, konserterosv.
Vil ha mer:
Aktiviteter.
Bussog tog.
Parkering.
Konserteri sentrum.
Kulturellearrangementeri sentrum.
Stupetårnved elven.
Bedretilgjengelighettil fots og med bil.
Lysløype.
Parkeringtilegnet studenter ved og i nærhetenav universitetet.
Svømmehalli sentrum.
Det er veldigmye vann i Hønefoss,men ingen stedersom utnytter dette i form av Aker Bryggeeller Bryggeni
Bergen.Vi ønskeret koseligsted.

M edvirkning med barn og unge i forbindelse med Områdereguleringfor Hønefoss
Dato: 30.05.18

Skole:HønefossVGS

Klassetrinn:Eleverfra elevrådet.I hovedsak1. og 2. klassinger,men noen få fra 3. klasse.

RESULTATER
Område:

Negativt

Sentrum

Hønefosskirke. Bytte ut. Mye plasssom blir lite brukt. Veldigmye
plassblir frigjort om man flytter kirken vekkut av sentrum/ikkeså
nær.
Kirka:er ikke tradisjonellog ser ut som en hoppbakke.
Kuben:bedre og mer ungdommeligebutikker. Bedrealternativer for
unge og samleseg.
Søndretorv: ikke veldigkoselig,lite å gjøre,dødt område.
Lloydsmarked:blir et dødt sted som bare brukestil trening i deler av
det.
RingerikeVGS:flere gratisparkeringsplasser.
Busstasjon:lite sitteplasser,trangt mellom busseneog farlig ferdselpå
og rundt området.

Positivt
Gangbroennedenfor Hønefossbro: mulighet for egenbro. Skiller
myke trafikanter fra biler osv. Trygt for fotgjengere og syklister.
Søndretorv: møteplass.Mange arrangementer.En fin møteplass
for alle, trygt for barn og mangesitteplasser.
Kuben:møteplass.Bra butikker.
Fengselet:møteplass.Lite uteareal.
Sporty24:fin hagepå baksiden.
Hønefosskirke: gjør byen mer moderne og fin som flerbruk. Kult
bygg.Sermoderne ut.
Fengselet:finrestaurant, grønt, snarvei,skiller segfra bymiljøet.
Fin og bra oppussing.Fint grøntområdei byen. Brukesav mange.
Brutorget:flere butikker og bomuligheter.Utnytter plassen.Serbra
ut.
Freezone:bra sted for barn og ungdom.

Forslag

o
o
o
o
o

Tippen,Petersøya,
søndrepark.

Søndrepark: trenger bedre sjekk av politiet. Narkomaneer der på
kvelden. Det er derfor folk ikke er der på kvelden. Utrivelig park fordi
narkomaneleggerigjen sprøyter og oppholder segder.
Petersøya:narkomaneer der. Burde ha noe som skjerder. Plassen
gror igjen. Strøgrusliggeretter vinteren.
Tippen:parkeringsplassen
står tom. Byggnoe som kan brukes.

Søndrepark: bra treningsstedog samlingsplass.

Nordsia

Pizzabakeren
– Hønengata:burde hatt eget lokale,dårlig plassfor folk.
KyssetNygata-Hønengata(rett bed Rema1000Hønengata):rev ned et
gammelthus for å byggeparkeringsplass.
Byggenerett ovenfor Glatvedbrygge:dårlig bebyggelse.Burdeha mer
som Gledeshuseti stil og type. Sombarer og restauranter.
Områdetpå sør-vestsidenav Rabbaveien,ned mot vannet(Hengsle):
burde gjøresmer attraktivt (ingenspesifikasjon).

MIX Hønengata:møteplass.
Bowlingen.MENligger på feil sted. Kunnevært mer sentralt.
Glatvedbrygge:bra sosialsone.
Gledeshuset:passerinn i byen.
Områdetpå sør-vestsidenav Rabbaveien,ned mot vannet
(Hengsle):fint grønnsonemed massepotensiale.

Burdefå tilbake badeplassenpå Schjongslunden.

Schjongslunden:Godemuligheterfor aktivitet.
Schjongslunden:bra sted!
AKA:bra bygg.Fotballkamper.Sentralt.
Treningsmuligheteneer bra og anleggeter supert.
Hønefossarena:fine grøntområder.Bratilbud på stadion.
HønefossVGS:fint uteområde. Moderne skole.
Benterudskole:bra med utvikling og en lur investering.

Schjongslunden

Eikli
o
o
o
Vesterntangen

HønefossVGS:
kjedelig.Lite som skjer,lite liv. Gjørenoe med det.
Dårligluft.
Fleresosialesonerutendørs.

o
o
o

o
o

Hønefosssykehjem:dårlig luft, smårom, mangelpå arrangement.
Trengerting de eldre kan gjøre.

Hønefosskirke: vil flytte den sidenden er dårlig plassert,kanskjetil dere Hønefosssykehjemstår i
dag?
Fengselet:vil beholdegrøntområdenerundt den.
Grøntpå RingerikeVGS.
Kuben:bedre uteplasser.Ungdomsklubb.
Søndrepark: lekestativ.
Grøntområdeved parkeingentil stormarkedet(Lloydsmarked).
Grøntområdened mot arenaenfra rundkjøring.
Grøntområdeved Rema1000i Hønengata.
Grøntområdeved HønefossVGS.
Grøntområdepå Fordtomta.
Parkeringentil stormarkedet:park/aktivitetsparkfor yngre.
Rutebilstasjoni sentrum
Sitteplasser.
Skilting.
Oversiktlighet.
Søndretorv:
Mer blomster og trær.
Kaféer,modernebutikker, barer, utesteder,klubber.Et aktivt torg.
Bademuligheterpå Petersøya.Sandstrand.Stupetårn.
Tippen:skatepark. Det vil være lokalt for alle i regionenmed ute- og innemuligheter.
Petersøya:Volleyballbaneog grilling.
Palmepromenadetil Petersøyafra Krematoriet.
Grøntpå Tippen.
BeholdePetersøyagrønn.
Petersøya:aktivitetspark/anlegg.Skøytebaneosv.
Glatved brygge:Utesteder,restauranter.
Nordre torv: nytt utested (navn:Nordsia).
Områdetpå sør-vestsidenav Rabbaveien,ned mot vannet(Hengsle):
Minigolf.
Skatepark.
Aktivitetspark.
Områdetbak Parkgataog Tordenskioldsgate:
liten badepark.
Hønefoss skole:Skatepark.
Utvide volleyballbanenog fikse nett rundt.
Sportsinstallasjoner
på venstresideav Schjongslunden.
BadingSchjongslunden
Bedrestrand på tuppen.
Ute/inne badepark.Ute sommer,inne vinter.
Mellom HønefossVGSog Rådhuset (tvers ovenfor Eiklibarneskole):sitteplasser,kiosk/café
(fargerikt).
Benterudskole:park ved sidenav skolen.
Mellom Gigstadsveiog Bråtaveien:En liten park.
Badeplassved båtutsettet på Benterud.
Mellom gartneriveienog Støalandet:vil ha boliger her som ikke er såveldigdyre.

Jernbanestasjonen
Elven
Trafikk

Burdevære flere bademuligheter.Strender,bryggerog
lekeapparater/stupebrett(lokasjonikke spesifisert).
Kongensgate: dårlig trafikkflyt. Lyskrysseneskaperlange køer
gjennom byen.
Kvernbergsundbroen:smal gangvei.Burde ha egensykkelvei.Mye
folk som ferdes mye her. Trangog dårlig. Ikke bra tilrettelagt for
gåendeog syklende.Trangog utrygg overgangsmulighet.
KryssetHønengata-Hvitbruaskaperkø i rushtiden.

Vil ha grøntområderrundt elven.
Rundkjøringved Fordtomta:t rygg og oversiktligog "løser" litt
trafikkproblemer.

o
o
o
o
o

Gang- og sykkelsti:
Vesterntangen(gjennomVesterngata,ned støalandet,over ny bru til Petersøya,fra Petersøyatil
KubengjennomKongRingsgate).
Gjennomsentrum(Storgate,over Hønefossbru og opp Hønengata,med sidegater).
Ved busstasjoneni sentrum.
LangsOsloveien.
Arnemannsveien.

o

Kryssetved kinoen (enten ved Hønefossbru eller ned til Tippen?):
vektsensoreri krysset,noe som gjør at det ikke blir grønt når man
kommer med moped sidenman ikke er tung nok. Fjernedisse
sensorene.
Buss:dårligebusstiderog dyre priser.

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Tre prioriteringer
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Annet

Nattlivet.
Burdetilretteleggesfor dyr.

Sykehuset:fort legetimer.Bra tilrettelagt.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ned til Petersøyafra krematoriet – slik at man kan sykletil strandauten å måtte kjøre i veien eller
ved fotgjengere.
RundtPetersøya.Plankebryggesom er på søyler i vannet(leggeplankerrundt såfolk kan sykle).
Gang- og sykkelbro:
Fra Eikli barneskoletil Schjongslunden:Det er langt å gå til gymtimen. Bruker tid av friminuttet
og av timer. "Kjapperemulighet for elever". Lettere å komme segtil gymtimen. Enklerevei å
komme til gym, sparingav tid, oversiktlig trafikk.
Inntil Kvernbergsundbroenslik at folk slipper å sykle på veien. Kommelettere til sentrum.
Fra søndrepark til Petersøya:for å sykle til parken/stranda. Fin vei å komme segtil parken.
Fra Petersøyatil Støalandet:brukervennlig.
Fra kryssetAabenraagata/Thornes
gate til Støalandet.
Fra Blomsgate til Benterudgata.
Sørfor Hvitbrua– fra høyre for Glatvedbryggetil Elvegata:oversiktlig,mer sosialt,bedre tid.
Fra Arnemannsveientil Hengsle.
Forbedringav Hvitbrua.
Leieav sykkel.
Lyslangsveier og stier.
Bedrebusstilbud.
Sentrumsstoppet/busstasjonen
er dårlig. Trangt,dårlig opplyst, lite sitteplasser,ingen venterom,
farlig trafikk og langt fra alle busstoppene.
Gruppe1:
Bruer.
Badestrender.
Sykkelveier.
Gruppe2:
Buss-rutetider: tilgjengeligeoveralt og til de fleste steder.
BadeparkSchjongslunden
(badeanlegg)
Bru ved Eiklibarneskole.
Gruppe3:
Petersøya.
Tippen.
Søndretorg.
Gruppe4:
Sykkelstierog gangbroer:bedre for byen, miljø, flere gangbroer.
Parker:bedre tilbud i parkeneog hva parkenetilbyr. Bedrefor ungdom.
Busstasjon:altfor mangeproblemer.
Savner:
Litt mer av det ekstra.Mer aktivitet om kvelden.
Aker brygge(eller noe liknende).
McDonalds.
Utesteder18+.
PUBfra 16+.
Restauranter.
Sykkelutleie.
Mopedparkeringgenereltover.
Størretilgjengelighettil buss(tider).
Minigolf.
Bedrefotballbane.
Skatepark.
Volleyball.
Kafépromenade.
Leilighetermed grønnsonei midten.
Ny asfalt og gangvei.
Bysykkel(nordre torv, Ringeriksgataved HønefossArena,HønefossVGSog jernbanestasjonen).
Ungdomsområder.
Aktivitetsområder.
Grøntareal.
Plasstil syklisterog fotgjengere.
Bryggeutenfor Tippen.
En elv som skiller Petersøyafra resten. Såkan man heller ha bro over.
Vil ha grøntområderrundt leilighetenei byen.

M edvirkning med barn og unge i forbindelse med Områdereguleringfor Hønefoss
Dato: 18.06.18

Skole:RingerikeVGS

Klassetrinn:Geografi1. klasse,(to klasser,ca. 50 elever)

RESULTATER
Område:
Sentrum

Tippen,Petersøya,
søndrepark.

Negativt
Busstasjonene:dårlig med sitteplasser,dårlig oversiktog
busstider,dårligeog få busstilbud.
RingerikeVGS:dårlig byggog luft. Dårlig med parkering.
Gammeltbygg. Gammelskole. Dårlig parkeringsplassfor
elever med bil. Styggskole innvendig.Trengerbedre
inneklima og rom og alt egentlig.
Søndretorv: kjedelig, blir ikke brukt, stort område. Det er
veldig dødt der. Dårlig med " gatebutikker" . Mange
kebabsjapperder det heller kunne vært noe annet. Sakff
noe annet enn bare frisører og kebabsjapper.
Kuben:bedre butikkutvalg. Har veldig lite utvalg og
lokalene er små.Bedre klesbutikker enn det det er nå. Altså
mer populære butikker blant ungdom. Ikke 70 butikker.
Busstasjonen:liten stasjon,dårlig busstilbud.
Hønefosskirke: dyr investeringmed liten nytte. Den passer
ikke inn og ser ut som Holmenkollenhoppbakke.For mye
glass.Er dette en kirke?
Storgata17: kun åpent på tirsdagog torsdagBarelegerder
på torsdag.(helsestasjon?)
KinarestaurantChangChing:utrolig lite brukt. Kunnebygges
til noe mer nyttig for byen. Ganskegod beliggenhettil å ikke
bli brukt.
Brutorget:en matbutikk t il i nærhetenav Brutorget.
Kultursenteret:forbedre kultursenteretog ha flere
forestillinger/konserter.Helst mer som er interessantfor
ungdom.
Stormarkedet(Lloydsmarked):pusseopp, gjøre om
markedet(og tippen). Det ser ikke så bra ut, og kan brukes til
butikker e.l. (eller leiligheter).
Dönerkebab:må åpnesigjen. Syndat byensbeskekebaber
borte.
Fordtomta:grusomtstygt område.
BakSøndreTorv er det styggehus.
Juvelenhar for høy aldersgrense.
Nytt liv til byen. Folkvil bruke sentrum mer.
Petersøya:Stor plasssom ikke blir brukt. Det er kjedelig
der. Burde være mer aktiviteter for ungdommer.Den kan
bli brukt til arrangementerfor ungdom f.eks. festivaler
(elvefestival?).
Søndrepark: for lite aktiviteter som tar sted her. Burde
være mer aktiviteter for ungdommer.Lite brukt. Serikke ut
som en park.

Positivt
Hønefosskino: bra beliggenhet+ bibliotek.
Kuben:sentralt, bra butikker. Stort senter i liten by. Har mangebutikker lett tilgjengelig. Fint
sted for ungdommer.Fint kjøpesentermed forskjellige butikker fo r alle aldre. Hyggeligsenter.
Lovemeny <3 Bra at vi har et kjøpesenter.
Fengselet:liker parken m/benker. Fin møteplassmed god mat. Blir mye brukt av alle
aldersgrupper.Velstelt og fint. Hyggeligå gå forbi. Positivetil lærlinger fra kokkelinja fra
Hønefoss.Det nye uteområdet er veldig fint. Fengselsparkener generelt bra og et hyggelig
sted å være. Hyggeligpark. Isolert fra trafikk.
Hønefosskirke: moderne og stor. Det gjør Hønefosstil en mer attraktiv by. Kjempefinog
moderne. Ogsåpositivt at det kan brukestil andre ting. Bra med ny kirke.
Søndretorv: alt er såsentralt ved søndretorv. Fin fontene.
Hønefosskino: fin møteplassfor unge. God tilgang på nye filmer. Et sted å være.
Brutorget: nye leiligheter i byen. Serveldig bra ut. Vi vil ha flere byggsom dette. Veldig bra
med kaféer/butikker under leilighetene også.
RingerikeVGS:sentral. Positivt med oppussing.Godesofaer i kantina.
Storgata17: bra når det først er åpent. (helsestasjon?)
Lekeplassen
på torvet: gøyfor barna.
Sentrum:det er lett å komme segrundt i sentrum.
Fordtomta:blir bra med nye leiligheter. Vi syntesutseendeer viktig.
Bellablue restaurantog bar: bra sted for eldre folk, hvisman vil ha det hyggeligen kveld med
godevenner,se på sport og drikke o.l.
Arkaden:fint sted å være.Det er rolig og koselig.
Polet er et bra tilskudd for byen.
Sport24:her kan man bole med bole-John.
Promenadenmellom Tippenog Petersøya:fint turområde hvor man kan fiske,lufte hunden
eller kikke på svaner.
Saltog pepper.
Gangbroenover fossen.
Alis kebab:fint og sosialtsted på lørdagskveldenetter at alle har vært på byen.
Fin busstasjon.Liggerfint til.
Boligområdemellom Schjongslundenog sentrum:koselig boligområde.Finehus.
Gågatebitenav Storgatamot SøndreTorv: fint med gågate,burde bli flere.
Til høyrefor Kvernbergsundbro: fine leiligheter.
Begnabru er fin.
Søndrepark: den er fin og stor + bra med dam. Fint friområde i en by. Fin park med
treningsmuligheter.

Forslag
RingerikeVGS:pusseopp. Fåen skole med bra inneklima og flere sosialemøtesteder.Bedre
møteplasseri friminuttet. Bedreinneklima.
Søndretorv:
o
utnytt arealet av torvet (ved fontenen) slik at vi får flere sittesteder (moderne).
o
Aktiviteter .
Rektangelet Blomsgate,Holmboesgate,Storgataog Stangsgate:gjøresgrønt.
Lloydsmarked:lekeland/stormarked.
Stort tre i rundkjøringenved Fordtomta.
Fjernealle husenemellom Ringeriksgataog Thornesgate.Byggebassengog kaféer.
Skateparkpå Livbanen. Mangeskaterei Hønefossmå reisetil Oslofor å skate.
Gjørenoe med tippen: skapeharmoni mellom folkeliv og naturen.
Fordtomta:skatepark.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nordsia

Hønefossbarneskole:falleferdig.
Riddergården:blir ikke brukt. Fint og stort område.

Glatved brygge:koseligsted å ta segen is med venner. Tilpassetalle aldersgrupper.Bryggaer
fin og blir mye brukt om sommeren.

Petersøya:
Kanskje bruke til festivaler. Lagnoe gøy her. For å få mer aktivitet på Petersøya:kafé, park, konserter,
festivaler, koseligbelysning.Bedre uteområde.
Aktiviteter . Ungdomsklubb.
Aktivitetspark på Petersøya.Stort tomt områdesom er nære fossen,parkenosv. Fint tursted og
piknikplass.
FinerePetersøy.Med flere sittegrupperog mulighet for å arrangereeventer.
Søndrepark:
Foodtrucks (eller restauranter)i søndrepark. Haddegjort området mye mer attraktivt!
Botaniskhage.
Mer å gjøre.
Gjøreområdet mellom søndrepark, AnnaColbjørnsensdattergate og Sundgatagrønn.Fåkaféerom
møteplasseri dette området.
Bedreuteområde.
Skøytebane.
Skatepark.
Aktiviteter , skatepark.
Badeplass:
I viken mellom Søndrepark og Petersøya.
På Petersøya.
Påholmen nord for Petersøya.
Grøntområderder parkeringsplassen
ved Petersøyaer i dag(og på toppen av Høyby).De planlagtparkene
skaperen sammenhengsom er vital for videre utvikling og ekspandering.
Glatved brygge:

Bowlinghallen:dårlig beliggenhet,burde pussesopp, ganske
styggutenpå.
Nordre torv: ser veldigdødt ut. Vil at det skalkommemer liv
der.
Områdetpå sør-vestsidenav Rabbaveien,ned mot vannet
(Hengsle):gjør området mer attraktivt. Med f.eks.
volleyballbaner,utbedring av fotballbanerosv.Stort område
som kan brukestil mye rart.
Bygningeneovenfor Hønefossbarneskoleer ikke fine.
Kornsiloen.
Glatved brygge:for kaldt vann.

Gledeshuset:koseligutested for litt stemning i hverdagen,med god mat. Det gjør Hønefosstil
en mer attraktiv by. Liggerfint til. God mat. Et godt initiativ. Fint bygg. Byggeter bra med
restaurant og forestillinger. Fint.
Nordre park.

o
o
o

o
o
o
o
o
Schjongslunden

Eikli

Vesterntangen
Jernbanestasjonen

Fotballbanenebak Schjongslunden:
lite brukt, dårligebaner.
Stort områdesom kan brukesbedre.
Kunstgresshallen:
stygg,dårlig luft og temperatur. Trenger
oppussing.Trengerstørrebane.
Burdefå til bedre parkeringstilbud.
Volleyballbane:utviding av volleyballbaner.
Bedrebadeplasser.
Trengerbenker.
Stadiontreningssenterer langt unna.
For mye pengerbrukt på et dårlig lag.

Områdetmed AKAog HønefossArenaer veldigpositivt.
AKA-arena: fin kunstgressbane.
Hønefossarena: stort. Mulighet for mangeaktiviteter. Bra byggerog arealbruk. Et sosialt
sted. Fin og bra gjennomført. Mange muligheter for alle, på sammested.
Nye beachbanene:bedre beliggenhetenn da de var ved ringeriksbanen. Fint at de kan brukes
av alle og at det er gratis å være der. Bra med beach-håndballbaner+ volleyballbaner.
Schjongslundengenerelt: fint uteområde med aktiviteter. Bra med volleyballbaner og
badeplass.Det er natur og mulighet for alle til å drive med aktiviteter. Fin og hjelper folk i
form.
Fin løpestirundt Schjongslunden.
Fin strand på sør-vest spissenav Schjongslunden.

Nye Benterudskole:Veldigdårlig plasserti forhold til
elevenesom kal gå der. Dårligbeliggenhet.
HønefossVGS:langt unna busstasjonen.Sterk lukt av
motorolje. Bråketesykler. For mye pengerbrukt.
Rådhuset:det skalrepresenterebyen vår, men det gjør det
ikke.
Eikli barneskole:gammelbarneskole.Styggskole.
Hønefosssykehjem:stygt sykehus.
Hønefossstasjon:gammelog liten.
Høyby:Veienmoener et fint sted med lekemuligheterfor
barn og boligmuligheterfor alle aldre.

HønefossVGS:stort og flott med mangeparkeringsplasser.Fin og ny langt unna byen. Fin og
ny skole. Bra skole og tilbud til parkeringsplasser.Elerhar mulighet til å parkere og stå der
gratis. Fin skole, vi liker det moderne utseende.Pussetopp og elever trives der. Veldig fin
skole. Veldig fin skole.
Ny Benterud skole: positivt med ny skole. Ny og moderne barneskole.Dette trengs, så det er
bra! Fint med ny barneskolenår alle andre barneskolerer gamle og ikke vennlig for elever.

Elven

Trafikk

o
o
o
o

Eiklibarneskole:blir forlatt. Kanbrukespå en annenpositiv måte. Kafé.
Rådhuset:hundepark.Flytte rådhusettil parkeringsplassen
på andre sidenav Benterudgata.
Grøntområderved brakkeneelevenmå gå på nesteår.
Aktiviteter på Benterud.
Grøntområdepå Benterud,rundt den nye skolen.
Badeplasspå Benterud.
Tusenfrydpå Benterud(fornøyelsespark).
Enforbedret jernbanestasjonmed flere sittemuligheterog muligheterfor å kjøpemat og drikke.
Aktivitet ved området rundt Meieriet. Områdetmå gjøresmer attraktivt først.

Hønefossen:vakker turistattraksjon. Fin foss og attraktivt for turister. Fin og tiltrekker
turister. Fossener fin når den renner men bygningenerundt fossener stygge.

Hønefossbru: mye trafikk. For mye kø.
Hønengata:mye trafikk.
Byen:mye trafikk.
Hønengata,kryssved rema1000:dårlig kryss,fare for
bilister og syklister + forgjengere.Forferdeligbilkryss.
Konstant trafikk og folk blir nesten påkjørt konstant. Lite
attraktive gangveiersom kan forbedres.
Kryssetned til Tippen:for rasketrafikklys.
Hvitbrua:rasistisknavn.
Kongensgate: trenger bedre struktur i trafikken.Spesielti
rushtida.
Kvernbergsundbroen:
trang gangveiover broen.
Vannet mellom Støalandetog Petersøya:skulle vært en bro
der.

Kunneutvides.Hatt en bryggehvor det f.eks.var en iskrembodhvor man kan kjøpeis og sette segned å
koseseg(likendeTønsbergbrygge).
Gjørebryggenmer attraktiv ! Kaféer,sitteplasser/benkerf.eks.
Utleie av kanoerog båter på brygga.Utleie av padlingfra bryggatil Onsakervikamed stoppestederpå
veien.Dette er positivt for brygga.
Bedreutnytting av Riddergården.
Hengsle:Badestrand,aktiviteter.
Nordre torv: bedre uteområde.
Hønengata:trenger mer grønt. Er for kjedelig.
Nord-vest for Movaldgata:bevaregrønt.
Haugenpå nordsiden(mellom Parkgataog Ankersgata)- Bowlingplassen:klatrepark,bevaregrønt.
Forbedrenordre park: Utnytte naturen den vakrefossengir oss.
Riddergården:
Byggeaktivitetsparkpå Riddergården.Kanf.eks. være hundepark,minigolf, skatepark,lasertag,Escape
Room,kioskeller kafé, trampoline.
Sitteplasser,restaurant,park og belysning.
Badeplass:
NedenforGledeshuset.Fint og sentralt badested.
Glatvedbrygge:lag demningrundt slik at det blir bedre å bade.
Vedendenav Molvaldgata.
Stor bystrandpå tuppen av Schjongslunden.Gjøresattraktivt for alle med f.eks.kaféer/kiosk,trampoliner,
sykkelstier,platting osv.
Nyegarderoberfor fotball, friidrett og håndball.
Bedreoppholdssteder,benkeraktiviteter.
Skatepark.Vil løsede kriminelle problemenei Hønefoss.
Badeplass
Bedrebadestrand ved Schjongslunden.
Blir alleredemye brukt.
Åpent og fint. Kanbaderett etter trening.
Bystrand.
Badeplassog trampoline.
Ny kunstgresshallfor å få bedre mulighetertil å spille fotball.
Fåmøteplasserog kaféer.Benker,spisebord,grillplass.
Hundeparkpå sørsidenav Schjongslunden.
Sitteplasserved Schjongslunden
(sør-vest) slik at folk kan møtes+ bålplass.
Vannsklie/slalåmbakke
(m/heis) fra Universitetetog ned mot Schjongslunden.

Badestrenderskapersamholdog godt kulturliv. Skaperogsåspennendeutfordringer for Hønefoss'
innbyggere.
Båtplass:i svingenetter Glatvedbrygge,før Hvitbrua.
Kajakk-/kanoutleie i viken mellom søndrepark og Petersøya.
Leieav Kajakkpå vestsidenav Kvernbergsundbroen
(Eikli-siden)såman kan padlelangselven.
Bryggerlangsmed hele Schjongslunden,
for småbåt.
Turistbåti storelven.

o
o
o
o
o
o
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o
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Gangog sykkelstigjør byen til ett. Minsker avstanderog sørgerfor at geografiskavstandikke er en
utfordring for samarbeidmellom byensinnbyggere.
Gangog sykkelsti:
Kongensgate: i svingenetter Fordtomta.Dårligsykkel- og gangsti.
Langsvestsidenav Schjongslundentil ny bro over til Eiklibarneskole.
FraBjørklundsgate til Blyberggata(i en U-form).
Gjennomhele byen (kongensgate-Hønefossbru).
Fraden nye Benterudskole:GjennomOsloveien,ned Benterudgataog ned HaraldHardrådesgate.
Vi har mangesykkelveierfra før.
RundtPetersøya.
RundtSchjongslunden.
Påbeggesider av Kvernbergsundbroen.
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Gangog sykkelbro:Gjør reiseveienkortere og sørgerfor at flere transporteres.Veierinn til sentrum gjør at
sentrumblir mer aktivt brukt.
Fra Vesteren/vesterntangen/Støalandet/vestbankentil Petersøya.Gjør at Petersøyablir mer brukt.
Skapertilgjengelighet. Trengerbro ASAP.Roligereog raskeretil sentrum.
FraSchjongslundentil Krakstadmarka:mangenye boliger og fine turområder.
Fra Aabenraagata(eller rundt Hønefossarena)til Støalandet.Kortere vei fra Haugsbygdtil områdene
ved Schjongslunden.
Fra Blomsgate/Tolpinrud/Nedre Høybytil Benterud: mindre omvei for barna som skal gå på den nye
skolen (ny Benterud skole).Fortere til sentralen. Sikrereog kortere vei til skolen.
Fra Eikli barneskoletil Schjongslunden:for å komme enklere ned til Schjongslundenuten å måtte
gjennom rundkjøringen.
Fra Schjongslundentil Universitetet/Tanbergmoen. Raskerefor de som bor på sørsidenå komme segtil
Schjongslunden.
Langsmed Kvernbergsundbroen.
NedenforHønefossKirketil Christiesgate på Vestern.
Gang-, sykkel-, og bilbro mellom Schjongslunden
og Vestern.
FraArnemannsveientil Hengsle.
FragangstiennedenforHønefosskirke, til den lille holmen nord for Petersøya(hvor det bør væreet
undervannsmuseum).
FragangstiennedenforHønefosskirke, til den lille holmen nord for Petersøyatil øst for Glatvedbrygge.
FraElvegatatil Gullagata.
Gjørenoe med kryssetHønengata-Hvitbrua.
Hønengata:Forbedreutseende,nye butikker/spisestederog bedre trafikk.
Buss:Flerebussersom går oftere til lengredistanser.Billigerebussbilletter.
Enbilbru mellom Schjongslundenog Støalandet:bedre fremkommelighetfor folk til Hønefoss
arena/Schjongslunden,
og mindre trafikk gjennombyen.
Gangveienmellom Stormarkedetog Petersøyaburde forbedres.
RundkjøringkryssetHønengata-Hvitbrua.
Ekstrakjørefelt på Hønefossbru (eller rundkjøring).

Tre prioriteringer
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Gruppe1:
Byggebilbru fra Støalandettil Schjongslunden.
Lagefestivalplasspå Petersøya.
Ny kunstgresshall.
Gruppe2:
Bruafra Nye Benterudskole(til Blomsgate).
Schjongslunden
stedet.
Klatrepark/Petersøya
aktiviteter.
Gruppe3:
Petersøyahaddevært et fint sted å være på.
Søndrepark haddevært et fint sted å værepå.
Nordre torg. Kanbli mere butikker osv.
Vi valgte dissevalgenefordi vi mente dissevalgenekunnegjøre Hønefosstil en bedreby enn det er nå.
Gruppe4:
Rundkjøringer:mindre trafikk og kø.
Petersøya:flere aktiviteter + festivaler(Fossenfestivalen).
Bruene(gangbroene?)for mindre trafikk.
Badeplassm/demning, for å unngåstrømmeni elva,ved bryggav/gledeshuset.
Gruppe5:
Petersøya+ søndrepark.
Bystrandpå Schjongslunden.
Brygga.
Vi valgte dissefordi vi vil ha mer aktiviteter og stederå værefor ungdom!
Gruppe6:
Aktivitetsområdepå Petersøya.
Caféeller restaurantnærmereHønefossVideregående.
Hundeparkved Arenaen.
Gruppe7:
Brygga.
Petersøya.
Schjongslunden.
Gruppe8:
Petersøya(viktigst).
Badestrand(Schjongslund)m/trampoline.
Juvelen.
Gruppe9:
Broer.
Badepark.
Skatepark.

Annet

Ny svømmehall(for langt unna?):Schjongslunden
mangler
en svømmehall.
Rådhusettar dårligebeslutninger,som å sendeRIVStil
HønefossVGS.

Hvervenkastet:gjort noe med, som gjør det fint.
Nyeleiligheter i byen.
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Savner:
Flere restauranter og spisesteder/kaféer .
Flerebutikker.
Båthavn.
Kajakk.
Trampolinepark(Livbanen?).
Bedrebusstilbud.
Aktiviteter og utested på gangstimellom Petersøyaog Stormarkedet.
Mer modernearkitektur og bygningersom ser bra ut.
Starbuckspå Kuben.
Møteplasser.
Iskremboder.
Vil ha grøntarealoveralt der det er grønt fra før.
Turister.
Badesteder.
Kaféer.
Mindre biler: mer gangvei,sykkelstiog båttrafikk.
Langrennsski.
Miljø.
Skyskraperav internasjonalstandardsom viserhva byen er i stand til å gjørefor resten av Norge.

Medvirkning med barn og unge i forbindelse med Områdereguleringfor Hønefoss
Dato: 04.06.18

Skole:Ungdomsskolene
Hov, Veienmarkaog Haugsbygd

Klassetrinn:i hovedsak9. klasse,men noen fra 8.

RESULTATER
Område:
Sentrum

Tippen,Petersøya,
søndrepark.

Negativt
Fengselet:dårligestoler.
Søndretorv: det er narkomaneder noen ganger.Altfor lite å gjøre der for
ungdom. Lite planter og ikke hyggelig.
Freezone:tappa er dyster og stygg.Stygg,føles utrygg. Skummel,folk sitter
under der. Mye drama.
Kvartaletmellom Stangsgate, Storgataog Blomsgate: Vanskeligå se at det er
en kirke der (DenNorskeKirke),det er vanskeligå finne fram til helsestasjonen
for ungdom+ bygningener stygg.
Sentrumskvartalet:trangt, kjedelig,trangt bosted.
Ringerike VGS:ser ogsåhelt forferdelig ut. Stygg.
Lloydsmarked: det er ganskedrittkjedelig der. Klokketårnetved Lloyds
marked er stygt og ekkelt. Det er stusseligder, ikke tiltrekkende. Gammeltog
ødelagt.
Hønefosskino: det er mørkt og skummeltrundt området på kvelden.
Fordtomta:det er stygt og lite trivelig.
Hønefosskirke: ser ikke ut som en kirke, kirker bør bære tidløse. Serut som
en hoppbakke/skaterampe.
Kuben:trenger nye butikker.

Søndrepark: manglertoalett. Utrykt, det er mangenarkomaneder. Det må
være noe der, f.eks. kafé, lekeplassosv. narkomane,får ikke vært i
tufteparken pga. at vi er redde for narkomane,jenter er redde for å bli
voldtatt om kvelden.Narkotika, drukningsfare.
Petersøya:ofte oversvømmelse,kjedelig. Ingenting å gjøre der/kjedelig. Lite
oppleggfor ungdom. Har potensialemen blir ikke tatt i bruk. Veien ned til
Petersøyaer farlig.

Positivt
Brutorget:nye leiligheter ved brutorget.
Kuben:et fint sted å møte venner. Bra butikker, fint møtested, bra spisested.Mange
butikker med mye utvalg! Sosialtmøtested,fint å være der.et sted å oppholde seg,det er
trivelig. Helt OKhandlesenter,greit å se på inne og ute. Mat, butikker og samlingssted.Fint
å bruke pengerpå noe.
Saltog pepper:god mat og mye utvalg.
Søndretorv: bra spisesteder,fi nt klatrestativ. Det er fint og koselig,fint møtested.
Busstasjonen:stor plass,grei oversikt.
Hønefosskino: fint bygg(åpent), koseligbibliotek. Bra møtested, sosialt. Kino, film,
bibliotek, wifi. Bra fordi vi trenger kino, det er gøy å se på film.
Freezone:fint sted for ungdom,diskorom,PlayStation(osv.),mattilbud, hyggeligpersonale.
Freezone+ kultur pop-up med kulturskolen/kultursenter.
Krone:billig mat, bra utvalg,søndagsåpent.
Hønefosskirke: ny og fin kirke, fin hoppbakke.Veldig fin, lyser opp om kvelden.Fin, ny,
moderne kirke, det frister mer å gå dit grunnet utseende.Moderne gudshus.
Fengselet:det er veldig fint der, og det er fint med de bildene som handler om Hønefosssin
historie. Det er bygd et glasshussom utested i fengselet, det er fint og attraktivt og man får
veldig lyst til å spiseser når man ser det. Fint parkområde,god mat.
Boligfeltetnord for Schjongslunden:fint sted.
Lloydsmarked:fin bygning.Masseforskjelligebutikker.
Nabolagetrundt Blomsgate: fint sted. Utrolig fint nabolagmed enkle bilveier.
Busstasjonen:kiosk og god plass,taxi og veldig sentralt. Fint med buss.
RingerikeVGS:bra med kunnskap.
Petersøya:enkelte steder det er fint å bade. Utrolig fint sted å dra på piknik.
Søndrepark: treningsapparater,koselig,møtested. Parkener fin, ganskemye å gjøre der.
Veldig fint der med treningsgreiene.Kan utføre aktiviteter på forskjellige stasjoner. Koselig,
fint, sosialt sted, åpent, ryddig, avslappende.Bra pga. tuftepark, det er trivelig. Fin park
med mangemuligheter, skiløypeom vinteren og treningsmuligheter(Tufteparken).Fint
parkområde,trenings- og konsertmuligheter.Grønt samlingssted.Fint å være ute. Masse
plass,sentralt.

Forslag
RingerikeVGS:pussopp.
Kuben:flere butikker, burde utvides..
KvartaletSundgata-Kongensgate: vi vil ha noe der, flere sitteplassermed fine blomster rundt.
Søndretorv: trampoliner i bakke,og fontene i bakkensom spruter vann.
Sport24:belysning.
Parki kvartalet Holmboesgate
-Blomsgate-Telegrafalleen.
Livbanen:mer aktiviteter.
Badeplass:
o
Pånedsidenav Høyby,ned mot Eikli.
Lloydsmarked:aktivitetssenterfor pensjonister.
Grøntarealønskeligpå haugennord for Schjongslunden.
Akebakkepå vinteren, vannsklieom
sommeren.
Fordtomta:ungdomsklubb,skatepark,benker,gresslette.
Grøntpå Fordtomta,Hønefosskino, Brutorget,Søndretorv.
Skateparkved HønefossKirke.

o
o
o
o

Nordsia

Schjongslunden

Nordre torv: går ikke an å hengeder. Ikke vedlikeholdt, brukes ikke til sitt
fulle potensiale.
Hvitbrua:dårlig vei.
Hov ungdomsskole:stygg,ingentingå gjøre.
Vesterntangen:vanskeligå komme segdit fra byen,det er ingentingå gjøre der.
Hønefossbarneskole:ser ut som et høl. Gammelog utdatert.
Nordre torv (ett bygg):det er ikke fint å være der, må malespå nytt.
Hengsle:det er ikke noe spesieltå gjøre der, det er bare en gresslette.
Kjedelig,åpent.
Vesterngata7: skummelthus,ikke koselig der, barneskolengår ned trappa der,
ikke hyggelig,nifst.
Pumpehusved Glatvedbrygge:skummeltog stygt.
Eiklibarneskole:det er mobbereder.

Gledeshuset:fint ved det nye gledeshuset.Fint ved brygga.Det nye Gledeshusetsamler
folk. Restaurantved elva og fossen. Veldig fint, og god mat.
Nye Rema1000i Hønengata.
Nordre park: fint, åpent. Fin park, selv om det er ganskelite å gjøre og den er liten.
Glatved brygge:fint om sommeren.Det er fint og koselig,kan være møtested og man kan
bade. Det er hyggeligsiden det er ved elva. Kanbrukestil mye, VELDIGfin, enkelt å kjøre
med båt til Hønefoss.
Bowling:gøy,og det går an å ha bursdagerder.
Nordre torv: bra spisesteder.
Hengsle:det er fint siden det er en grønn slette hvor det er fint å være.Stor og fin åpen
plassmed plasstil mange.
Holttangen:bra badeplassog fotballbane.
Peppes:godt med pizza.

Tribunetil friidrettshallenog tidtakingsskureter dårlig.
Kunstgresshallen
ved HønefossArenaer gammel.Mye søppel på banenog
tribunen.
Strandenpå Schjongslunden:kan bli bedre. Det er en fin plass,men vi kan få
volleyballnett,benker,huskerog svingetråd.
Schjongslunden:
stygt område,vil ha badebassengigjen.
Hockeyhallen:stygg,lukter ekkelt. Har dårlig vei, fryktelig irriterende.
ByggetnedenforAKA/HønefossArena:stygge,gamle,lukter vondt.
Stygt,gammelog ikke i bruk (uvissthvilke byggde mener her).

Schjongslunden:stort område, bra løpesti. Fine treningsmuligheterog det er fint at alt er
samlet på ett sted. Fint der, løpe, bade. Fin park og treningsområde,bademuligheter.
Masseplass,fint område, stort potensiale,nær boligfelt.
AKA/HønefossArena: idrettshall, ulike sporter. Bra fotballbane. Det er fint det er mye å
gjøre der, mangeidretter som håndball,fotball, løping osv. bra aktiviteter der, spisested+
tilbys fire aktiviteter og bra lokaler for aktivitetene, fint og moderne. Jegliker å være rundt
HønefossArena fordi jeg spiller håndball der, det er alltid noen der. HønefossArena er
veldig fin, bra ventilasjon + bra at hallene er sånærme hverandreog garderobenepå
HønefossArena er fine. Flott og fin, ga nye muligheter. Fotball, trening. HønefossArena er
nytt og ser bra ut, der kan man møte folk og trene.
Badeplassen:fin, den er fint plassertså det er lett å bade etter trening f.eks.

o
o
o

o

Petersøya:park, attraksjoner.Skatebaneog basketbane.Selvom det er fint der såkunne vi
ha fått noen benker.Fotballgolf.Fotballbane.Må gjøresbedre for å "utnytte et fint sted".
Lekeplass.Det bør bli badestrand,bedre sti, benker,mål til håndballog fotball og brygge.
Hinderløype(sånnsom på Helgelandsmoen).
Minigolf, aktivitetspark.
Grøntareal:Petersøya.For variasjonog for å gjøre det koselig.
Badeplass:
Petersøya.Lagestrand med benker og sitteplasser, brygge,gresslette.Petersøyahar
masseplassog ligger ved vannet.
Badeparkpå Petersøya.
Søndrepark.
Påholmen nord for Petersøya:"hadde vært kult".
Søndrepark: trampoliner. Husker(sånnsom på torvet). Skatepark.
Holttangen:bedre slenghuske!
Badeplass:
GlatvedBrygge
Hengsle
Påtuppen, rett etter Glatvedbrygge.
Hengsle:park, basketbane.Mer å gjøre,mer benker,mer sitteplasser.Skøytebane.
Klatrestativ,hinderløype,trampoline. Dyrehage.
Grøntareal:Hengsle.
Nordre park: noe Freezone-aktig (en klubb liksom).Kafé/kiosklengstvest i parken.Skatepark.
Parkved bowlingen.
Parki Hønengata,rett etter Nordre torv: For variasjonog for å gjøre det koselig.
Lekeplassved Peppes.
Flyplass.
Grønti Nordre torv.
Badeplass:
På sørspissen.Det bør bli finere stand og badeplasser.Byggeut bademulighetene.
Utebasseng.
Aktivitet og park.
Lekeplass.
Tivoli over AKA-arenaeller på Schjongslundengenerelt.
Cheerleading.
Litt mer å gjøre,mer benkerved stranda,mer sitteplasser,mer å gjøre.
Husker(sånnsom på torvet).

Eikli

Mellom HaraldHardrådesgate og Bakkevegenburde det komme mer trær.
Eiklibarneskole:stygg.
Kvernbergsundbroen:
massesprøyteresterunder broen.
Rådhuset:utdatert, stygt å se på.

HønefossVGS:fint aktivitetssted. Fin, moderne skole. Bra og ny skole,fine uteområder.
Veldig fin og moderne. Fin skole,god arkitektur, økte interessentil de unge for å ta
praktiske fag. Yrkeslinja,frihet. Bra med kunnskap.
Nye Benterud barneskole:blir en fin, moderne og flott skole. Fint med ny skole.
o

Vesterntangen

Jernbanestasjonen

Elven

Trafikk

Hønefosssykehjem:dårlige forhold for eldre, ukoselig,stygt, gammelt + bør
ligge mer i utkant av byen. Dårlig behandlingog respekt.
Pumpehuset:skummeltog lukter.
Stasjonen:trangt og gammelt. Stygg.Gammel,slitt + grått område rundt.
Vinterroveien(tunell under jernbanen): fortau for lite, humpete,hullete og
veldignær veien(skummelt).
Høyby:det er ingentingder, mørkt og ikke trivelig.
Begnabru: styggbru.
(Vann)strøm-fare ovenfor fossen.
(Vann)strøm-fare/flomfare i elven ved Schjongslunden.
Dumt å drukne.

Jafshar kjempegodemilkshakesog pommesfrittes, vi kunne hatt det på Kuben.

Kvernbergsundbro:smalegangfelt. Dårlig og trangt fortau (smalt). Fortau for
lite, humpete, hullete og veldig nær veien (skummelt).Dårlig gangvei.Hull i
gangfeltet, dårlig rekkverk. Dårligplasstil å gå.
Det burde bli en bru over til Petersøyafra Hofgaardsgate fordi det noen ganger
er flom.
Sundgata(på nordsidenav Fordtomta): humpete dårlig vei. Veldig humpete
vei, dårlig å kjøre på.
Riperbakken:bratt, farlig. Altfor bratt, men får ikke syklet opp.
Hønefossbru: dårlig gangveiog skummeltrafikk.
Hvitbrua: dårlig og styggbru, trenger oppussing.Det er skummelt under brua
om natta, narkomanerog ikke hyggelig.
GangbruanedenforHønefossbru: veldigsmal,kan ikke sykleforbi noen.
Gullagata(hullgata) på Holttangen:dårlig vei, hullete.
Støalandet:dårlig vei hele veien,forferdelig,hull, dumper, liten vei, smal.
Kongensgate: kø.
KryssetHønengata-Hvitbrua:trafikk.
Vesterngata:trangt, dårlig vei.

Gangbroennedenfor Hønefossbru: de to gang- og sykkelbroeneover fossenpå nedsidenav
Hønefossbro. Fin sykkelsti. Fin gang- og sykkelbro,det er bra at det ikke er biler der, barn
blir trygge.

Høyby(Nord for Riperbakken):Åpenplass,ved boligfelt, nær skolen.

Fineelver med rent vann.
Hønefossbru: under brua. Fineog kule tagginger.
Flott å se på.
Fint å bade.
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Aktivitetsparkved Benterud:f.eks. med trampolinepark,tennis,bordtennis,liten basketbane,
fotballbanemm.
Parkved Benterudbarneskole.
Badeplass:
Benterudbarneskole.
Skateparkved Benterudskole.
Skateparkved HønefossVGS.
Hønefosssykehjem:pusseopp.
Park ved Hønefoss sykehjem.
OmgjøreEikli barneskoletil skatepark.
Parkved Jernbanestasjonen.
Parkpå Høyby,nord for Kuben.

Enbåt som frakter menneskeri elven sånnat man kan kommesegraskeretil forskjellige
stederi byen og for å opplevebyen fra elva.Påen måte en bussbåt.
Fiskesteder,der det er fisk.
Kajakk.
Raftingi fossen.
Båtplassnord for Begnabru.
Gang- og sykkelsti("Vi trenger sykkelveisånnat vi har egenkjørebane,som bilene").
Forbedregangstien på Kvernbergsundbroen
: "Heller ett stort gangfeltenn to små på hver
sideav Kvernbergsundbru". Bru til de som går og de som sykler,slik som ved fossen.
Alle veier i sentrum.
Riperbakken.
Rundt Kuben.
Stabelsgate.
Gågata.
KongRingsgate fra Kubentil Kvernberggata.
Kongensgate.
OverHønefossbro og rundt Nordre torv.
OverHvitbrua.
FraHønefossBru…:til Movaldgata.Opp til Stasjonenvia Arnemannsveien.Til Bowlingen
Rundtved boligfeltenepå Vestern(rett etter Hvitbrua)
På/rundt Petersøya.
Frarådhusettil Benterudbarneskole
NedenforHøyby
Langsmed Begnabru
På Hengsle.
FraPetersøyatil Schjongslunden(langsvannet).
RoaldAmundsensgate.
AnnaColbjørnsdattersgate.
NedenforHønefossbru: bredere for sykkel/gå,med eget felt til gående og eget til syklende.
Osloveien.
Elvelangs:fra Kvernbergsundbru til Petersøya.
Vesterngata.
Askveien.
Soknedalsveien.
Benterudgata.
Sundgata.
Gang- og sykkelbro("For å komme lettere til sentrum.For å kommesegtil stederfortere
istedenforå gå rundt")
Fra vestre tupp av Schjongslundentil bak Shelli Osloveien.
FraKrematoriet-sidentil Petersøya.
Fra Hengsletil Arnemannsveien(sør for BegnaBru).
Fra Aabenraagatatil Støalandet.
Fraendenav Blomsgate til Hvelvenomsorgssenter.
Gangbropå venstresideav Kvernbergsundbroen.
Kvernbergsundbroen
skalkun ha sykkelog
bil, men sykkelbitenav broen må forbedres.
Koselig/fingangbromed dekorasjonerfra nedenforHønefosskirke, til holmen nord for
Petersøyatil Christiesgatepå Vetstern.Dekorasjonerlangsbroen, "siden broen kommer til å
bli sålangssåmå vi ha noe å se på". En måte å komme segtil holmen på fra broen.
Fra Eikli barneskole/HønefossVGStil Schjongslunden("vi vil ha en bru bortenfor Eikli skole
som går til HønefossArena"). Gjør det enklere for elever å ta i bruk området.
Fra Nye Benterud skole til Blomsgate.
FraPetersøyatil Støalandet.
FraEiklinæringsparktil gårdentvers over Storelva.
Nord for Begnabru.
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Fra Støalandettil Schjongslunden:komme segfortere fre m, slippe å gå/sykle ved trafikkert
vei.
Frabrygga(Glatved)til Petersøyafor de som vil til Petersøyauten de trafikkerte veiene.
Holtangentil Livveien.
FraHønefosskirke til Holmennord for Petersøya.
Støalandet:asfaltert.
Gruppe1: Gruppe2: Gruppe3:
Bru
Parker,møteplass,aktivitet.
Bussbåt.
Gruppe4:
Fotballbane– Petersøya.
Trampoliner– SøndreTorv.
Gruppe5: Gruppe6:
Gangog sykkelsti.
Strenderog badeplasser.
Bruer.
Gruppe7:
Bruene!(Schjongslunden
-Støalandet,Holtangen-Livveien,HønefossKirke-Holmen).
Butikker.
Strender(Holmen,Hengsle).
Gruppe8:
Gruppe9:
Gruppe10:
Savner:
Arkade.
Blomsterrundt om i byen.
At bortgjemte parkerblir mer synlige.
Bussbåtmed stopp på Glatvedbrygge,Schjongslunden,
Eiklibarneskoleog Benterud
barneskole.
Utebasseng.
Flerefritidsstedersom Freezone
Vannfontenertil å fylle på flasker
Fleresykkelveier.
Fiskestederder det er fisk i elven.
Stort Hollywood-skilt med HØNEFOSS.
Ziplinefra rådhusettil rafting i fossen.
Energidrikk-automat.
Poker/bingo-klubb.
McDonaldsDrive Through.
Båtcafé.
Starbuckspå Kuben.
Vannscooter.
Matbutikk som kan væreutenfor kuben,i byen.
Vanntrampoliner.
Trampolineri parken.
Ziplineover vannet (fra Petersøyatil Støalandet).
Bryggerut i vannet.
Butikker: urban, dropsen,gina Trikot, hestebutikk,XXL,McDonalds,WoW, Zara,Bit, Adidas.
Matbutikk på Almemoen,da trenger ikke de å kjøre bil ned til Hønengata.
Flereparker og grønt over hele byen.
Flererestauranter.
Det er fint med litt grønt, parker ved eller i boligområder.
Badeplass:det er ganskefine steder (Glatvedbryggeog ved Benterud),men det er lite
bademuligheterog det er litt utrygt.
Offentlig fyrverkerioppskytingi sentrum på nyttårsaften.
Parki Herandsbygda.
Fortnite-tema i byen: GreasyGrovecafé.ChugJug,-automat, ShiftyShaftstema langsmed
elvelangsstienmellom Schjongslundenog søndrepark, port a fort.
Belysningoppoverbakkeni Krakstadmarka.Det er bekmørktog "farlig" og lett for å møte på
en syklistuten refleksf.eks.
Mopeder burde kunne bruke sykkelfeltetfor å ikke bli pressetut av veien av biler.
Pusseopp gamlebyggsom det ved sidenav Gledeshuset.Oslostyle i byen.

Medvirkning med barn og unge i forbindelse med Områdereguleringfor Hønefoss
Dato: 07-08.05.18

Skole:BarneskoleneEikliog Hønefoss

Klassetrinn:6. klasse

RESULTATER
Skole
Eikli
9 elever

Positivt
Trygstad: Det er positivt at det er en fotballbaneher så du kan
spille fotball på fritiden x3.
Benterud/Eikli: Positivtmed ny skole.
Tolpinrud: Det er en stor og bred nedoverbakkesom er godt likt
i Tolpinrudveien.Det er en fin skogøst for Tolpinrudveienog på
nordsidenav brua over jernbanen.
Sentrum: Søndrepark er en fin park som mangeliker. Kinoener
bra sammenmed biblioteket.
Petersøya:Det er veldigfint der og jeg elsker å være der.
Schjongslunden
: Her er det kun satt opp positive merker og
aktivitetsmerker.Det er en fin park, fin utsikt og et fint sted å
værenår man trenger litt frisk luft.

Hønefoss1 (Rosita
Mills)
12 elever

Nordsia: Hønefossskole:Jegliker skolen,den er sågammelog
er en såfinbygning.Men noen gangerpå lekeplassenså skjer
det hærverkmed lekeapparatene.Det kan jo hendedet skjer
fordi skolenliggermidt i byen.
Vesterntangen:
Sentrum: Søndrepark er en fin park. Det er bra her med
treningsting,men det er ønskeom at parkenskalfå mer
klatrestativog gøyeting. Ballspillog syklingpå Livbanen.
Hønefosskirke er en fin bygning.Søndretorg er fin, her er det
gøyå leke. Det er fint på Petersøya.

Negativt
Trygstad: SkoleveienlangsOsloveienhar mye negativtrafikk. Det kan være
litt skummeltå sykleder nedesiden mangebiler kjører fort. I
Sykehusbakken
er det ogsåskumlefolk. Det er mangesom tar narkotikaog
kasterdet på bakkensånnat det er lett å tro at det er noe annet ogsåtar
du på narkotika.
Benterud/Eikli: Fleresynes det byggesfor mangeblokkerpå Benterud.
Tolpinrud: Det er mørkt i kryssetTungaveien– Østmoveien.Det er mye
trafikk langsAskveiensom benyttessom skolevei.
Sentrum: Lekeplassenpå løkkaer slitt, det ville blitt bedre hvisman frisket
opp de gamle lekeneog gjorde det til en møteplass.
Noen gangerer det rusafolk i Søndrepark. Fleresyneskirken ikke er noe
fin.

Skolevei
Trygstad: Det er tre ulike skoleveierfra dette området, enten via
Arnegårdsveien,på baksidenav sykehuseteller langsOsloveien.Langs
Osloveiener det. Alle går langsOsloveienpå østsidenpå vei til skolen.

Ativitet
Trygstad: Fotballbanenpå det gamlegrustaketer mye i bruk. Det er en
akebakkeved blokkenei konglefaretsom benyttesog man går på ski på
Tandbergmoen(?)

Benterud/ Eikli: Det er ulikt hvilket gangfeltsom benyttes.De aller
fleste bruker lyskrysset,mensnoen få går over fotgjengerfeltetved
Rema1000.

Benterud/Eikli: Elevenebruker ogsåEikliskoletil å gå på ski.

Sentrumog Tolpinrud: på Kverbergsundbru er det mye trafikk. De
som kommer fra vest må krysseveien for å komme til skolen.Noen
gjør det før de går over brua, andre venter til lyskryssetved skolen.
Dette er det ikke alle som liker. Påandre sidenav veien sør for
Fordkvartalet er det dårlig fortau, det er smalt og usikkerflate. Ingen
går langsKongRingsgate.
Tolpinrud: Framtil brua over jernbanenbenyttesalle de ulike gatene
til skolevei.Herfra går man enten Askveieneller via folkehøgskolen

Nordsia: Det er mye trafikk fra lyskryssetsør for Hønefossbru og nordover
i Hønengata.Det sammegjelder.Det sammegjelderLagesensgate.Der er
et mye trafikk når man skalover veien og man må bare løpe over. Det er
farlig og det vært trafikklyseller noe sånt. VedkryssetVesterngata
HønengataSynesen det er litt farlig fordi det er jo mangebarn som går
hjem fra skolenog det er menneskersom kjører fort på rødt lys. Her er det
ogsået hus som ikke er noe fint og det er grafitti der og det er ikke så
veldigkoselig.Gladtvedtbrygge– det pleier være søppelkassersom folk
kastersøppeloppi og det blir ikke kastet i riktig søppel,og da vil jeg at det
skalkomme nye søppelkasser:fire søppelkassersom står ved sidenav
hverandresom er med papp/papir plastikkmetall og flasker.I Asbjørnsen
gate er det en skummelhund.

Nordsia: Lyskryssetved Hønefossskoleer litt skummeltfordi man ser
ikke om det kommer noen imot. Ingengår i Hønengatanord for
Ullerålsgata.
Vesterntangen: Skoleveienopplevessom trygg, det er fortau og det er
fint å sykle.
Sentrum: De som må over Hønefossbru for å komme segtil skolen
bruker biulbrua og ikke gangbruapå nedsiden.
Schjongslunden
: Det er mangesom kjører for fort og det er litt
skummeltder. BrukerKongensgate når de skaltil Schjongslunden.

Tolpinrud: Her er det mangesom sykler.Det er en fotballbaneher som
brukes.
Sentrum: Kubentrekkesfram av mangesom et sted å handle.Shoppinger
lagt inn flere gangerpå Kubenen på resten av kartet til sammen.Lekeplass
på torget trekkesfra, sammenmed Livbanender det er litt større. Det er
ogsåønskeom lekeapparateri Søndrepark slik at man ikke kjeder segnår
du er der. Ved kultursenteret:Freezoneer for de store. Det burde være
flere steder for barn og ungdomi Hønefoss,kanskjefor de som er litt
mindre også?Det er trangt mellom huseneved Kultursenteret.
Det er fin utsikt på toppen av fossen.
Schjongslunden
: Her er det masseaktivitet, bådehåndball,fotball, friidrett
og skøyter.
Nordsia: moskeskolehvor de møtes.Det er på en måte en jenteklubb,vi er
i moskeenog gjør massegøyeting. Spillerfotball på skolenog leker på
lekeplassennedenforRiddergården.Lekeplassinnerst i Asbjørnsensgate.
Holttangener en fin badeplass.Her vil flere at det kan bli mere og ting og
leke med og at det skalbli en fiiiiin svømmepark.Sidendet er mangebarn i
området haddedet vært fint med en liten lekeplass.
Vesterntangen: Fotballbanenbrukessom møteplassog for å spille fotball.
Sentrum: Kubensom sted man drar og handler.Det er gøyå shoppefor du
finner såmangeting du liker.
Schjongslunden
: Fotball, skøyterog basketball.

Schjongslunden
: Det er fint å være her og man møter mange
folk.

Vesterntangen:
Ballspillpå Veienmarkaungdomsskole.
Sentrum: BakKubener det veldigekkelt og se at det ligger massesøppel
utenfor søppelkassenog at de som kastersøppelikke treffer søppelkassen.
Det er litt mye søppelher, for det er massesnus,røyk,glassflaskerosv…
fordi folk sikkert fylla og sånt når de går i byen. I norderhovsgataklager
flere på trafikk og støy.Det er mye søppelpå Petersøya,det er det flere
som bemerket.Det er ogsåønskeligmed en bru til Petersøya. Pånedsiden
av Hønefossbru er det mørkt og skummeltog det er søppel.
Schjongslunden
: Det haddevært fint med en liten bru (til Støalandet),
sidenmangefolk bor der.

Hønefoss2 (Helle
Storskogen)
9 elever

Nordsia: Grøntområdetpå Hengsle,her leker jeg noen ganger
med søsterenmin. Koranskolener skikkeliggøyog fin, men
veldiggammel.Hønefossskoleer en fin bygning,men veiener
skummel.PåSt. Hanshaugenkan man ake og leke masse,det er
kjempegøyher. Fossener fin.
Sentrum: Søndrepark er en fin park. Jegkommerhit om
sommereneller soldager.Jegliker Petersøyaveldiggodt, men
det burde kommet et lekestativder. JegsynesKubener et
veldigflott sted, moro å shoppeder.
Schjongslunden
: Ballspill,fotball, håndballog en fin skog.

Sentrum: Kongensgate er en veldigdårlig vei. Det er mye trafikk. Ved
Kubener det ganskemye skumlefolk, hvert fall når det blir mørkt om
vinteren, da grøsserdet over hele meg når det er mørkt. På
parkeringsplassen
ved bussgataer det mye støy på grunn av russ.Det er
hunder som bjeffer i KongRingsgate. Det bor skumlefolk i Villaen,jeg er
redd for å gå der og hilse på de, men det er et fint bygg.Det er søppelved
sidenav Kuben.Det er søppelpå Petersøya.Det er veldigdumt. Jegønsker
at det skalryddesopp. Jegønskerikke at det skalbyggesnoe på Petersøya.
Nordsia: i nærhetenav SøndreTorg– folk som drikker alkoholog som
skrikerpå små barn. Det er mangestore lastebileri Ullerålveienog trang
vei. Ullerålveiener skjev,såom vinteren når det er is på den, sklir man ut i
veien.

Hovsenga: Det er et veldigfint sted å gå tur.
Nordsia: GårlangsHønengata.Synesdet er en fin vei. Andre går via
Ullerålsveienog synesden er fin. De fleste går Torvgatafremfor
Strandgata.5 oppgir at de bruker Hønefossbru, ,menstre bruker
gangbrua.Hønefossbru er litt skummel,men gøyved fossen.
Sentrum: Det er flere som syklertil Schjongslunden.
Noen syklerlangs
Kongensgate,mensandre tar sidegateneog synesde er fine. Noen
går langsKongensgate for å kommesegpå skolen.

Nordsia: Ballspillpå Hønefossskole.Møtes på Nordre torg for å dra til
aktiviteter sammen.Syklingpå baksidenav St. Hanshaugen.Pleierå sykle
rundt Storløkkaveienfordi det er som en sirkel og det er strekveier
mellom.
Sentrum: Shoppingpå Kuben.Jegsynesat Kubener et veldigflott sted og
det er veldigmoro å shoppe der. Det er 60 butikker, er ikke det kult?!
Vesterntangen:
Schjongslunden
: Her går jeg tur med hunden.
Eikli: Fotballpå Eikliskole.

OPPGAVE
1: Hva synesdu om Hønefossby, slik det er i dag?
Dereskaldiskutereog kommefrem til hvordandere oppleverHønefossby.
Grønnemerker er positivesider ved byen
Rødemerker er negativesider ved byen
Fokuserpå hvordandet er i dag.
Festmerkenepå kartet og beskrivi kolonnenunder hvorfor dere har satt dem akkuratder.
Talleneer ikke ment som en rangering.

Hvaliker du med Hønefossby?
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Hvasyntesdu byen Hønefossmangler?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPPGAVE
2: Hvordanvil du byen skal se ut i fremtiden?
Svarpå spørsmåleneog bruk kartet.
Bruktusj og klistermerker.
Begrunnsvarene.
Det er TOark med spørsmål.

Spørsmål

Svar
1.

Er det steder i byen som
kunnevært bedre?
Eksempel:sitteplasser,
park, belysning,
aktiviteter med mer.

2.

3.

Hvor vil dere ha parker
og grøntareal?
Grønntusj

1.
Hvor vil dere ha
badeplass?
2.

Hvor vil dere gå og
sykle?
Rødtusj

1.
Hvor vil dere ha
gangbroer?
2.

3.

Spørsmål

Svar
1.

Hvilkeaktiviteter synes
dere det skalvære
Hønefoss?
Foreslåhvor de skalvære.
Eksempel:skatepark,
ungdomsklubb,
skøytebane,minigolf,
aktivitetsparkosv.

2.

3.

Er det noe annet dere
savneri byen eller noe
dere vil ha mer av?

Er det noe vi ikke har spurt
om som dere ønskerå si
noe om?

1.

Velg ut de tre idéene
som er viktigst for
dere.
Hvorfor valgte dere
disse?

2.

3.

Medvirkning fra barn og unge i byplan for Hønefoss
Areal- og byplankontoreti RingerikeKommunearbeidermed
byplanenfor Hønefosssentrum (områdereguleringHønefoss),
og medvirkninger en sentralt og viktig del av arbeidsprosessen.
Medvirkningfra barn og ungeer spesieltviktig i et planarbeidet
da det gir planleggernebedre forståelsefor hva barn og unge
mener.Vi drar nytte av dennekunnskapeni arbeidet vårt og til
å skapeen by som er bedre for den oppvoksendegenerasjon.
Vi har avtalt med skoleledelsenat vi før sommerferienutfører et medvirkningsopplegg
for eleveri
barneskole,ungdomsskole,videregåendeog for studenter på høyskolen(HSN,campusRingerike).

Medvirkning med 9. klassingeneved Haugsbygd,Hov og VeienmarkaUngdomsskole
For ungdomskolenehar vi valgt ut Haugsbygd,Hov og Veienmarkaungdomsskolemed elever fra
hovedsakelig9. trinn, og noen fra 8. trinn. Deltakelsei medvirkningsprosessen
innebærerat eleven
vil bli tatt ut av ordinær undervisning.
Hvor og når
Det vil foregå på Ringerikekultursenter,4. juni, sannsynligvisfra kl. 11-14. Elevenetar felles bussned
til sentrum,men sørgerfor å komme seghjem selv.Enkjent voksenfra hver ungdomsskolevil være
tilstede.
Metode
Oppleggetvil beståav to gruppeoppgaver.Den første oppgaven
vil fokusererpå hva elevenesyntesom dagensHønefoss.Her vil
de kunnesi noe om hvordandet er å være ungdomi Hønefoss.
Hvade synteser positivt eller negativt med byen og hvordan
byen fungererfor dem. Den andre oppgavenvil fokusere på
fremtidensHønefoss.Her vil de kunnekomme med forslagtil
hvordanHønefossburde se ut i fremtiden, f.eks.hvor de ønsker
gang- og sykkelsti,gangbroer,parker eller ulike aktivitetsområder
som skateparkel.
Beggeoppgavenevil beståav åpnespørsmålog kart slik at de kan uttrykke segbådeskriftlig og
visuelt.Da medvirkningeni hovedsaker knyttet opp mot byplanenvil spørsmålenevære på et
overordnet nivå,men vi setter pris på alle synspunktersom kan hjelpe ossi arbeidet med å lageen
bedre by. I tillegg vil hver gruppebli observertav én voksensom vil notere underveis.Pådenne
måten vil elevenekunne få hjelp dersomde lurer på noe.
Kjennskaptil medvirkningog byplanlegging
I forkant av medvirkningsopplegget
vil vi informere eleveneom planlegging/byutviklingog byplanen,
viktighetenav deresinnspill og hva informasjonenvi får vil brukestil. Vi vil i etterkant kommetilbake
til klasseneog vise dem hva deresinnspill ble brukt til.

Vi håper at ditt barn kan delta på medvirkningsoppleggeti juni 2018.Tusentakk på forhånd!
VennligHilsen
Ringerikekommune
Areal og byplan

Svarslippmedvirkning ungdomsskole
Elevensnavn:……………………………………………………………………………………………
Klasse:………………
Jeg/viønskerat mitt/vårt barn skaldelta på medvirkningi regi av kommunen.
Jeg/viønskerIKKEat mitt/vårt barn skaldelta på medvirkningi regi av kommunen.
Jeg/vi samtykkerat det kan tas bilde av barnet og at de kan bli brukt offentlig

Stedog dato:…………………………………………………………………………….
Underskriftforeldre/foresatte:………………………………………………………………………………………………
Returnerestil kontaktlærerinnen:

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3817-2

Arkiv: F00

Sak: 36/18
Saksprotokoll - "Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger
ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.10.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3817-1

Arkiv:

"Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)
Forslag til vedtak:
Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger
ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning.
Innledning / bakgrunn
Formannskapet vedtok i sak 57/18 «Bruk av avsetning for hjelpetiltak for
sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å bli det», pkt.2 følgende:
«Formannskapet bevilger kr 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne tiltaksarrangører som
allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med aktuelle
tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket innenfor rammen».
Beskrivelse av saken
I nært samarbeid med Menova as er det nå utarbeidet et pilotprosjekt; «Pilotprosjekt
NAV/Menova, - kommunalt aktivitetstiltak/arbeidsforberedende trening». Formålet med
tiltaket er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i en arbeidsrettet
aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse.
Tiltaket retter seg også inn mot unge sosialhjelpsmottakere som kvalifiserer for aktivitetsplikt.
Tiltaket skjer i regi av Menova as, som skal levere et individuelt tilrettelagt aktivitetstiltak med
raskt inntak og fleksibelt innhold. For ungdom som kvalifiserer til aktivitetsplikt, og som
henvises fra NAV, vil det måtte brukes mye tid på motivasjon. Inntaket av andre som trenger
ekstra tiltak, skal bl.a. baseres på intervju av aktuelle kandidater der særlig motivasjon for å
gjennomføre et program for å komme i jobb vektlegges. Aktiv tyngre rusbruk diskvalifiserer
fra deltakelse.
Menova skal gi den enkelte muligheter for meningsfulle/samfunnsnyttige arbeidsoppgaver som
kan bidra til overgang til det ordinære arbeidsliv der det er mulig.

Der det ikke blir overgang til arbeid utarbeides en rapport med avklaring av ressurser,
hindringer og muligheter i forhold til arbeidsdeltagelse vurdert mot konkrete yrkesmål for hver
enkelt deltager.
Det vil være realistisk å kunne starte piloten fra november 2018. Det gjøres en
underveisevaluering etter 3 mnd. Og det skal skrives en endelig evaluering som legges frem for
Kommunestyret etter endt pilot etter 6 mnd. Det er enighet om at Menova håndterer utgifter
som eventuelt overskrider budsjett, og at dersom det er færre deltakere, reduseres økonomisk
ramme og og differansen tilbakeføres kommunens konto. Detaljer vedr. piloten kan leses i
vedlagte avtaletekst.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er av formannskapet gitt i oppdrag å gjennomføre tiltaket som foreslått av
«Holten-utvalget» innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner. For en pilotperiode på seks måneder
gir dette muligheter for 15 deltakere. Det beregnes da en månedsverkpris lik AFT i-tiltaket som
er kr. 16.470,-.
Bakgrunnen for at AFT-kostnad legges til grunn er at tidligere erfaringer tilsier at dette vil
være kandidater som vil ha behov for tett oppfølging, individuell tilpasning og bruk av
Menovas fellesressurser som næringslivskontaktene, kartleggings- og
karriereveiledningskompetanse, samt god oppfølging ute hos arbeidsgivere.
Erfaringsmessig viser behovet for oppfølging og veiledning å være større for deler av denne
målgruppen enn det vi ser i tiltakene innen AFT. Erfaringer fra bl.a. «Jobbsjansenii» tilsier også
at et av de viktige momentene for å lykkes med en slik gruppe er at selve gjennomføringen
legges til «annerledes lokaler» enn de en slik gruppe har møtt møtt tidligere, som NAV-kontor,
skole og Menova-kontor. Leie av lokaler dekkes inn i kostnaden. I tillegg til en faglig leveranse
kommer her også servering av et daglig måltid.
I samarbeid med Menova as ser rådmannen at evalueringsgrunnlaget ideellt sett bør være ca.
20 deltagere for en slik pilot, med en nedre grense på 10 deltakere. Menova as har tilbudt seg å
dekke kostnader ut over de 15 som bevilgningen vil dekke, for å få dette til. Rådmannen
oppfatter dette som et svært generøst tilbud, og at bedriften tar dette oppdraget meget seriøst.
Vedlegg
 Pilotprosjekt NAV/Menova – kommunalt aktivitetstiltak- arbeidsforberedende trening

Ringerike kommune, 25.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
i

ArbeidsForberedende Trening
Tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. Prosjekt
gjennomført av Menova i samarbeid med HBK, på oppdrag av NAV i 2015
ii

Pilotprosjekt NAV/Menova – kommunalt aktivitetstiltakarbeidsforberedende trening
Formål:
Formålet med tiltaket er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i
en arbeidsrettet aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid og
selvforsørgelse. Tiltaket skal også benyttes til å sikre aktivitetsplikt for unge
sosialhjelpsmottakere.

Innhold:
Menova skal levere et individuelt tilrettelagt aktivitetstiltak med raskt inntak og fleksibelt
innhold. Aktiv tyngre rusbruk diskvalifiserer en fra deltakelse.
Menova skal gi den enkelte muligheter for meningsfulle/samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
som kan bidra til overgang til det ordinære arbeidsliv der det er mulig. Der det ikke blir
overgang til arbeid utarbeides en rapport med avklaring av ressurser, hindringer og
muligheter i forhold til arbeidsdeltagelse vurdert mot konkrete yrkesmål for hver enkelt
deltager.

Rammer:
Forutsetningen for å starte piloten er minimum 10 deltakere.
Utvelgelsen skal skje i oktober, med oppstart av piloten i november. Det gjennomføres en
forventnings- og motivasjonsavklaring med den enkelte, samt en gjennomgang formål og praktiske
forordninger.

Tilbudet skal vare fra kl. 09.00-15.00, mandag til fredag. Brukerne skal ha et måltid pr. dag.
Leveringssted må være sentralt med tilgang til god offentlig kommunikasjon.

Målgruppe:
Utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet, herunder aktivitetsplikt for unge under 30.
Deltagere må møte rusfri på tiltaket.

Varighet på deltagelse:
Tiltaket har en varighet på inntil seks måneder. Det gjennomføres status/evalueringssamtale
med deltaker og NAV/kommunal veileder ved behov, men senest etter tre måneder. Dersom
en deltaker avsluttes/faller ut, skal denne erstattes med ny deltaker.

Antall plasser:
En eventuell videreføring av prosjektet etter pilotering vil baseres på 15 plasser. Ved
avslutning av en deltaker skal denne erstattes med ny deltaker som fyller vilkårene.
Menova ønsker at piloten skal ha et omfang som sikrer et godt evalueringsgrunnlag, og tilbyr
å gjennomføre piloten med 20 plasser. De siste fem plassene dekker Menova selv.

Kostnad:
Totalkostnad for piloten er 1.5 mill. kroner. Pris per deltager per måned settes til kr 16 470,-.
Ringerike kommune betaler hele summen på 1,5 mill. for piloten også om det ikke innsøkes
tilstrekkelig antall deltakere, eller om det er personer som har under 50 % deltakelse i
tiltaket.
Dersom antallet er lavere enn 15 personer reduseres kostnadene tilsvarende pris pr. deltaker pr.
mnd. Dersom så skjer, tilbakeføres differansen kommunens konto når piloten avsluttes.

Rapportering/evaluering:
Menova skal rapportere daglig om fravær. Det skal utarbeides statusrapport på den enkelte
deltager hver 4. uke. Menova synliggjør kostnadene gjennom et aktivitets/prosjektregnskap
samt måle oppnådde resultater.
Sluttrapporten skal ha fokus på tre hovedelementer:




Antall deltakere.
Resultat etter tett oppfølging i seks måneder.
Hvor mange er kommet i arbeid/aktivitet/utdanning.

Tidsramme for pilot:
Piloten skal kjøres over seks måneder. Tiltaket evalueres etter henholdsvis to og fire
måneder for å avklare eventuelle behov for justeringer i rammer og innhold.
Sluttevaluering av prosjektet skal synliggjøres i en egen rapport og fremmes som sak til
politisk behandling.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3221-2

Arkiv: A20

Sak: 35/18
Saksprotokoll - HJERTEROMMET - Avdeling for kompetanse og mestring
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:

1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» – etableres på
Benterud skole
2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse
og systematikk rundt den enkelte elev
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3221-1

Arkiv: A20

Benterud skole - Avdeling for elever med spesielle behov
Forslag til vedtak:
1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» – etableres på
Benterud skole
2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse
og systematikk rundt den enkelte elev

Sammendrag
«HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring ved Benterud skole, er et tilbud
til elever på 1.-7.trinn med bl.a. psykisk utviklingshemming, diagnose innenfor
autismespekteret, medfødte utviklingsforstyrrelser og andre behov. Avdelingen har og et SFOtilbud og vil således også være åpen i skolens ferier.
For at avdelingen skal være i stand til å bygge kompetanse og systematikk rundt arbeidet med
enkeltelever, er det lagt opp til en grunnbemanning. Denne justeres etter elevtallet.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret vedtok i sak 136/15 at det for barn og unge med sammensatte behov skulle
opprettes et tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen, dersom et
tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig.
Beskrivelse av saken
I prosjekteringen og byggingen av Benterud skole er det lagt inn lokaler til en slik avdeling.
Avdelingen har fått navnet «HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring.
Avdelingen har kapasitet til å gi et opplæringstilbud til inn til 20 elever fra 1.-7.trinn i Ringerike
kommune.
Tilbudet er først og fremst rettet mot:
 Elever med behov for en helhetlige, alternative undervisningsmetoder.

-




Elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
Elever med avvik fra store deler av kompetansemålene i læreplanen.

Elevene vil ha individuell opplæringsplan (IOP) der egne mål vil være skissert. Målet for
elevene på er læringsutbytte, mestring og utvikling individuelt og i fellesskap med andre elever.
Opplæringen vil ta utgangspunkt i gjeldende læreplanverk og ha fokus på følgende
hovedområder:
Kommunikasjon
Selvstendighet og egenomsorg
Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller
Grunnleggende ferdigheter
o Nærmiljø og samfunn
o
o
o
o

Pedagogikken vil bære preg av samspill der det legges vekt på gjensidighet i forholdet mellom
eleven og den voksne. Fokuset vil være å gjøre noe sammen med eleven, i stedet for å gjøre
noe “med” eleven. Digitale verktøy vil også bli benyttet i undervisningen.
Elevene ved avdelingen vil og kunne søke plass ved Benterud SFO, avdeling «Hjerterommet».
Åpningstider for skole og SFO vil være som resten av grunnskolen.
Benterud SFO har ansvaret for ferietilbudet for elevene i hele Ringerike kommune, også
elevene på «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring.
Avdelingens faste ansatte vil og arbeide i SFO-ordningen og være til stede i skolens høstferie,
vinterferie og sommerferie. I de øvrige skolens ferie og fridager i jul, påske og 4 uker i juli vil
SFO være stengt.
Innsøking til «Hjerterommet» - avdeling for kompetanse og mestring
Opplæringen gitt ved Hjerterommet avviker fra nærskoleprinsippet, jf. Opplæringsloven §8-1.
Skolen kan ta opp elever fra hele kommunen. For at en elev skal kunne begynne på avdeling
"Hjerterommet» kreves det søknad fra foreldrene. PPT har en sentral rolle i å vurdere om det
aktuelle barnet vil få best utbytte av nærskoletilbudet eller tilbudet gitt ved Benterud skole.
Elever kan bli tatt opp ved Hjerterommet hvert skoleår, men fortrinnsvis ved 1. trinn og 4.
trinn. Første opptak er våren 2019, med oppstart i august 2019.
Juridiske forhold
Opplæringsloven § 5-1. Rett til spesialundervisning:
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod
som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven.
Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhold at det sama tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg
utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er
realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale
undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf 2-2.
Tidligere behandlinger og vedtak
Skole- og barnehagehagetilbud for barn og unge med sammensatte behov er tidligere behandlet
i kommunestyret (K-sak 136/15)

-

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.
Økonomiske forhold
For at avdelingen «HJERTEROMMET» – skal være i stand til å bygge kompetanse og
systematikk rundt arbeidet med enkeltelever, er det nødvendig at avdelingen har en
grunnbemanning uavhengig av antall elever på avdelingen. Det er derfor foreslått avsatt 2
millioner kr i forslaget til budsjett for 2019.
Grunnbemanningen vil bestå av yrkesgruppene lærer/spesialpedagog, vernepleier og
fagarbeider/assistent for å gi et helhetlig og godt opplæringstilbud til elevene.
Rådmannens vurdering
Det er rådmannens vurdering at «HJERTEROMMET» – avdeling for kompetanse og mestring,
vil gi elever i Ringerike kommune på 1. – 7. trinn med behov for helhetlige og alternative
undervisningsformer et godt opplæringstilbud.
Vedlegg


HJERTEROMMET – Pedagogisk plattform

Ringerike kommune, 18.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes
Saksbehandler: Roy Korslien

-
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BENTERUD SKOLE

HJERTEROMMET
Avdeling for kompetanse og mestring

Veileder og pedagogisk plattform for
ansatte, ledelse og foreldre.
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1 Bakgrunn for avdeling Hjerterommet
Benterud skole, Hjerterommet, avdeling for kompetanse og mestring, bygger på:





Saksfremlegg for hovedkomiteen for oppvekst og kultur, 01.06.15
Prosjektrapporten «Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatte behov»
Sak nr 14/4132 28.05.2015
Vedtak i hovedkomite for oppvekst og kultur, Sak 19/15: «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»

Tilbudet er først og fremst til:




Elever med behov for en helhetlige, alternative undervisningsmetoder.
Elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
Elever med avvik fra store deler av kompetansemålene i læreplanen.

Dette kan være:





Elever med dyp psykisk utviklingshemming
Elever med diagnoser innenfor autismespekteret
Elever med sammensatt problematikk som følge av medfødte utviklingsforstyrrelser,
ervervede skader, Downs syndrom, andre syndromer.
Elever som av andre grunner skulle ha behov for det

MESTRING

KVALITET

ELEVEN

INKLUDERING

FLEKSIBLE
LØSNINGER
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2 STRUKTUR
Hjerterommet – avdeling for kompetanse og mestring skal være en spesialavdeling for hele
Ringerike kommune. Avdelingen er en del av Benterud skole, med rektor som øverste ansvarlig.
Avdelingen har egen koordinator og avdelingsleder.
Avdelingen er tenkt som en forlengelse av barnehagen sitt tilbud ved Heradsbygda bhg, Avdeling
Andedammen, og skal videreføre arbeidet med elevene over til forsterket enhet på ungdomsskolen.
Foreldrene med barn som er aktuelle for avdelingen, må søke kommunen om plass på avdelingen.
Søknader kan behandles hvert år, men fortrinnsvis i overgang mellom barnehage-førsteklasse, og i
overgangen til mellomtrinnet (4. trinn). Styrer i barnehagen og/eller rektor ved nærskolen bør bifalle
søknaden. Det er skoleadministrasjonen i kommunen i samarbeid med PPT som avgjør søknaden.

3 VISJON: Læring gjennom mestring
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring ønsker å tilrettelegge for mestring ved å:



Gi tilstrekkelig hjelp og systematisk avtrapping av hjelpebetingelser i takt med elevens
progresjon
Se på læring som en prosess som foregår hele tiden, på alle arenaer

Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i den enkelte elevs ressurser og muligheter og bygger videre på
disse.

4 MÅL for avdelingen
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring har som mål å samle et kompetansemiljø
innen det spesialpedagogiske feltet i Ringerike kommune slik at eleven så raskt som mulig kan
komme i gang med et helhetlig skoletilbud. Høy kompetanse skal bidra til at elevene skal få utviklet
en høyest mulig livskvalitet, selvstendighet og kompetanse.
Det er et mål at alle elevene ved Benterud skole skal ha en følelse av og oppleve naturlig tilhørighet
til sin gruppe og sitt trinn.
Avdelingen ønsker å være et kompetansesenter for pedagogisk personale i Ringerike kommune, slik
at andre kan komme til avdelingen for å se hvordan det jobbes, se på materiell som benyttes i
arbeidet og få veiledning for å sette en struktur i arbeidet med andre elever.

HJERTEROMMET – AVDELING FOR KOMPETANSE OG MESTRING
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5 KVALITET
5.1 Læring og mestring
Alle elevene ved denne avdelingen vil ha egen individuell opplæringsplan (IOP) der egne mål vil være
skissert.
Målet for elevene på Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring er læringsutbytte,
mestring og utvikling individuelt og i fellesskap med andre elever.
Opplæringen vil ta utgangspunkt i gjeldende læreplanverk og ha fokus på følgende hovedområder:
o Kommunikasjon (å gjøre seg forstått og forstå andre)
o Selvstendighet og egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse)
o Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller (sosial, faglig og kulturell læring gjennom
deltakelse i et jevnaldringsmiljø).
o Grunnleggende ferdigheter (å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, lesing, regning og å
kunne bruke digitale verktøy)
o Nærmiljø og samfunn (styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og
kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett)
Pedagogikken vil bære preg av samspill der det legges vekt på gjensidighet i forholdet mellom eleven
og den voksne. Fokuset vil være å gjøre noe sammen med eleven, i stedet for å gjøre noe “med”
eleven.
Digitale verktøy vil bli benyttet i undervisningen, gjennom ulike pedagogiske apper, boardmaker og
digitale tavler. Chromebook og I-pad vil være i aktiv bruk.

5.2 ASK
ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon. Avdelingen benytter norsk med tegnstøtte
og grafiske tegn i opplæringen. Kommunikasjon er overordnet og en del av, all annen opplæring. På
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring arbeider vi med å fremme funksjonelle
kommunikasjonsferdigheter som er anvendelig på alle elevens arenaer. Trening av kommunikasjonsferdigheter skal ta utgangspunkt i funksjonelle sammenhenger og hele miljøet skal brukes som
treningsarena. Eksempler på kommunikasjonsformer: norsk med tegnstøtte, tale, bilder,
ordbilde/tekst og objekter.
Som innlæringsmetode i bruk av bildekommunikasjon bruker vi PECS (The Picture Exchange
Communication System).

5.3 Sosial Kompetanse
Sosiale ferdigheter kan være en forutsetning for å handle sosialt kompetent. Det oppstår et sosialt
samspill når to mennesker kommuniserer med hverandre ansikt til ansikt. Sosial kompetanse er
derfor viktig for en persons evne til samspill med andre i ulike situasjoner. Hjerterommet avdeling for kompetanse og mestring skal bidra til at elevene utvikler overordnede sosiale
ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Det vil vektlegges å jobbe med
ferdigheter i å omgås andre på en sosialt akseptabel måte i gjensidig påvirkning og respekt. Elevene
skal oppleve sosiale aktiviteter som positivt og hyggelig. Det skal være noe de kan mestre og glede
seg til. Det jobbes spesifikt med mål innenfor tre kategorier: samvær, felles opplevelser og sosialt
samspill. I tillegg systematisk og visuelt støttet arbeid med selvforståelse, regulering av
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følelsesuttrykk og forberedelse av pubertet. Sosial kompetanse kan læres og må sees i sammenheng
med den faglige kompetansen.
Noen grunnleggende mål avdelingen jobber med kan være:



Hilse på hverandre.



Vente på tur



Være sammen på en hyggelig måte.

Avdelingen vil blant annet benytte sosiale historier og KAT-kassen som verktøy for å jobbe med
følelser og sosial kompetanse.

5.4 ADL-trening
Forkortelsen ADL står for Activities of Daily Living som på norsk er oversatt til Aktiviteter i dagliglivet.
Det kan også kalles hverdagsmestring. ADL blir brukt om gjøremål og aktiviteter som må til for å klare
praktiske og andre utfordringer i hverdagen så selvstendig som mulig. ADL-treningen vil tilpasses det
enkeltes behov om det har kommunikasjonsvansker, motoriske vansker, samspillvansker eller andre
sammensatte vansker.
Eksempel på ferdighetstrening kan være personlig hygiene, toalett ferdigheter, av/påkledning, spise
ferdigheter og bordskikk, matlaging, av/pådekking og funksjonell systemforståelse (dagsplaner,
arbeidsplaner, huskeliste, kalender).
Gode ferdigheter i ADL kan bidra til et økt begrepsforståelse, utvikling av selvstendighet, økt
deltakelse i samtaler og fritidsaktiviteter, et positivt selvbilde og mestringsfølelse.

5.5 Struktur
Avdelingen vil kjennetegnes ved at det legges stor vekt på struktur. Oversikt og forutsigbarhet, for
eksempel gjennom å benytte TEACCH som metode gjør at eleven opplever trygghet og mestring og
dermed lærer å bli selvstendig.

HJERTEROMMET – AVDELING FOR KOMPETANSE OG MESTRING
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6 INKLUDERING
Elevene ved Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring vil være en del av skolens
elevgruppe på linje med alle de andre elevene. De vil tilknyttes sitt naturlige trinn og delta i
undervisning og aktiviteter sammen med trinnet når forholdene ligger til rette for det.
Det er et mål at alle elever og ansatte ved Benterud skole har kunnskaper om alternativ
kommunikasjon og kan bidra til å inkludere elevene i fellesskapet.

6.1 Samhold
Det er samtidig et klart mål å knytte fellesskap og vennskap blant elevene på avdelingen. Derfor vil
elevene tilknyttet Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring ha faste aktiviteter og
læringsarenaer sammen gjennom uka. Det er en grunnleggende tanke at elevene kan arbeide
sammen i små grupper, men i enkelte tilfeller vil enkelte elever trenge eget rom med en-til-en
undervisning.
Erfaring viser at mange med sammensatte vansker opplever ensomhet i skolen. Vi tenker at et bidrag
for å redusere ensomhet er å bygge opp et godt og robust samhold innad i denne gruppen.

6.2 Omvendt inkludering
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring har i tillegg mål om at elever kan komme
til avdelingen for å være med på aktiviteter som denne gruppa jobber med. Det kan for eksempel
være elever som trenger trening innenfor områder som enkeltelever i avdelingen jobber, men det
kan også være elever som kommer på besøk.
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7 FLEKSIBLE LØSNINGER
7.1 Fysiske forhold
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring er bygd med en kapasitet på inntil 20
elever. Avdelingen har eget aktivitetsrom med kjøkken, eget opplevelsesrom, 4 til 5 Læringsrom, et
fysioterapirom, eget lagerrom, samt møterom og kontorarbeidsplasser.
Avdelingen har også et skjermet uteareal med stimulerende utemiljø.
Det er lagt til rette for rullestolbrukere og det er mulighet for elevtransport helt fram til døra.

7.2 Timeplan
Elevene ved avdelingen vil i stor grad følge samme rutiner som resten av skolen når det gjelder start
og slutt på skoledagen, det samme gjelder friminutt og lunsj.
Avdelingen vil ha egen smørelunsj enten daglig eller noen dager i uka, for å jobbe med ADLferdigheter innen området servering, på/avdekking av bord, hygiene, påsmøring, turtaking osv.
Hver dag vil starte med en fellessamling, før elevene går i læringsgrupper eller til sine klasser.
Musikk, Mat- og Helse samt Fysioterapitrening vil være aktiviteter alle elevene ved avdelingen deltar
i. Utover dette vil elevene får egne timeplaner som legger til rette for trening av læringsmål i ulike
grupper og med ulike metoder.

7.3 Personalet
Personalet som får ansvaret for opplæringen til elevene på Hjerterommet - avdeling for
kompetanse og mestring vil bestå av godt kvalifiserte medarbeidere. De vil ha utdanning som
vernepleier, spesialpedagog, barnevernspedagog, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere
eller personer med tilsvarende kompetanse.
Personalet vil jobbe i faggrupper knyttet til enkeltelever slik at de kan bygge kompetanse og
systematikk rundt arbeidet med enkeltelevene.
Personalet på avdelingen vil ha fokus på å holde seg oppdatert på forskning, innenfor metodefeltet,
læringsfeltet og diagnosefeltet.

7.4 Transport
Elevene som er tilknyttet Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring kan etter
vedtak ha rett til spesialtransport. Det vil bli satt opp faste tidspunkt der spesialtransporten kan ha
med ledsager fra avdelingen i bilen.

7.5 SFO
Elevene ved avdelingen vil ha mulighet for å søke SFO-plass ved Benterud SFO, avdeling
Hjerterommet. Her vil fagarbeiderne fra Hjerterommet - avdeling for kompetanse og
mestring kunne videreføre de samme kjente tanker og strukturer som avdelingen til enhver tid
praktiserer. Elevene vil kunne trekke seg bort til avdelingen og holde på med aktiviteter der eller de
kan delta i varierte aktiviteter sammen med de andre SFO-barna.
Åpningstider for barn tilknyttet Hjerterommet:
Mandager:
07:00-15:00
(Skoletid 08:10-12:50)
Tirsdag til fredag:
07:00-16:45
(Skoletid 08:10-12:50/13:20/14:30)
Individuelle løsninger kan drøftes ved behov.
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7.6 Ferietilbud
Benterud SFO vil ha ansvaret for ferietilbudet for hele Ringerike kommune, også elevene på
Hjerterommet - avdeling for kompetanse og mestring. Avdelingens fagarbeidere vil være
tilstede i SFO-ordningen både i skolens høstferie, vinterferie og sommerferie. Jula, påsken og 4 uker i
juli vil SFO være stengt.

8 Innsøking til Hjerterommet-avdeling for kompetanse og mestring
Opplæringen gitt ved Hjerterommet avviker fra nærskoleprinsippet, jf. Opplæringsloven §8-1. For at
grunnskoletilbudet til en elev skal flyttes fra nærskolen til Hjerterommet – avdeling for
kompetanse og mestring kreves det en søknad fra foreldrene.
Nærskolen, barnehagen og PPT har en sentral rolle i å vurdere om det aktuelle barnet vil få best
utbytte av nærskoletilbudet eller tilbudet gitt ved Benterud skole. Elever kan bli tatt opp ved
Hjerterommet hvert skoleår, men fortrinnsvis ved 1. trinn og 4. trinn.
Hovedopptak vil skje med søknadsfrist 1. februar på eget søknadskjema. Barnehage og/eller
nærskolen har ansvar for å sørge for at foreldrene får den informasjonen de trenger om tilbudet,
samt bistå foreldrene i søkingen. Opptaket er å betrakte som et ordinært skolebytte.
Foreldrene har en rett til å søke seg tilbake til nærskolen dersom man ønsker dette.
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4308-1

Arkiv:

Nye Ringerike interkommunale legevakt, - mulige endringer i framdriftsplanen
Forslag til vedtak:
De skisserte mulige endringer i framdriftsplanen tas til etterretning.
Innledning / bakgrunn
Ringerike interkommunale legevakt består av samarbeidskommunene Ringerike, Hole,
Jevnaker, Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå og Ringerike, der Ringerike kommune er
vertskommune.
Ringerike kommune har bedt de andre samarbeidskommunene å bekrefte videre deltagelse i
legevaktsamarbeidet, samt akseptere en mindre endring i samarbeidsavtalen når det gjelder
oppsigelsestid. Dette for å sikre en viss trygghet for en investering i denne størrelsesorden,
samt sikre samtlige kommuner mot uforutsette kostnader ved at en eller flere kommuner ikke
vil videreføre samarbeidet i nye lokaler.
Beskrivelse av saken
Samtlige kommuner har gitt positiv tilbakemelding, med unntak av Modum kommune, som
ønsker å få utredet en mulig tilhørighet til Drammen legevaktsentral før de endelig bestemmer
seg. Dette vil ha som konsekvens at B2-saken ikke vil komme opp til politisk behandling i
Ringerike kommune før februar 2019. Dette vil igjen influere negativt på tidspunkt for
ferdigstillelse, noe som vil forstyrre de planer Ringerike sykehus har om annen utnyttelse av
eksisterende bygningsmasse.
Rådmannens vurdering
Da Modum kommune ønsker mer tid til drøftinger om alternativ legevakttilhørighet, skaper dette
usikkerhet i forhold til finansiering og framtidig drift av Ringerike interkommunale legevakt. For
vertskommunen er en avklaring nødvendig før byggesaken endelig politisk behandles, noe som
igjen er nødvendig for utlysning av anbudsprosesser. Likeens er en avklaring nødvendig for at
samarbeidskommunene skal kunne planlegge i forhold til framdrift og økonomiske forpliktelser.
Rådmannen har orientert samarbeidskommunene om forholdet, og vil med dette orientere
formannskapet om hvordan kommunen vil håndtere den oppståtte situasjonen.
Dersom Modum kommune ikke presenterer en tilfredsstillende avklaring på spørsmålet om
legevakttilhørighet innen 31. oktober, vil byggesaken ikke kunne fremmes for politisk behandling
i Ringerike kommune før februar 2019. Dette vil kunne forsinke ferdigstillelse med ca. tre
måneder.

Dersom Modum kommune innen 31. oktober ikke kan gi signaler som gjør det overveiende
sannsynlig at de slutter seg til avtalen, vil byggesaken også inneholde et nedskalert alternativ
tilpasset et befolkningsgrunnlag der Modum kommune ikke medregnes. Men da kan ikke saken
bli fremmet før februar 2018. Rådmannen er oppmerksom på at foreliggende prosjekt nå er
«knadd og bearbeidet» så mye som mulig, og at det er vanskelig å fjerne arealer/funksjoner.
Dersom Modum kommune faller fra, bør det allikevel være mulig å vurdere en nedskalering i
forhold til antall legekontorer, antall overvåkingsrom og antall triageringerom etc., som nå er
direkte dimensjonert i forhold til en befolkningsmengde der også Modum kommune er
medregnet.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 17.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
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