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Utvalg:  FORMANNSKAPET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  23.10.2018  

Tid:   11:00  

 

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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Arkivsaksnr.: 18/3778-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport 2. tertial 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

145/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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       Kr 3.200.000      erstatningssak – finansieres ved bruk av 

disposisjonfond 

 

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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Arkivsaksnr.: 18/4047-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 2. tertial 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

146/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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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Arkivsaksnr.: 18/4201-1   Arkiv: 255  

 

Ringeriksbadet IKS – endring av selskapsavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

147/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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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Arkivsaksnr.: 18/2980-1   Arkiv: 231 F25  

 

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med 

brannvarsling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

117/18 Formannskapet 25.09.2018 

148/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

/ Eldrerådet  

 

 

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 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/3796-1   Arkiv: 231 A30  

 

Gradert betaling, Ringerike Kulturskole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

149/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/3837-3   Arkiv: 220 C00  

 

Tilskuddsordninger  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

150/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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   (Formannskapets disp.konto) 

Ringerike International Youth Film Festival: 150 000 kr (Formannskapets disp.konto) 

 

Andre Tilskudd 

Tros- og livssynssamfunn:           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 Sum 

2018 

Sum 2019 

Faste driftstilskudd Samles eget 

ansvarsområde, 4-årige 

driftsavtaler 

HOK, hvert 4 

år. 

3 364 000 3 450 000 

(+ evt 1 500 

000 økning 

Kultursenter) 

Kulturmidler  

 

 

Samles til en 

tilskuddsordning 

«Kulturmidler». 

Fast vekting mellom 

lag/forening barn og 

unge // andre 

kulturformål 

HOK 

 

461 000 500 000 

Driftstilskudd større 

kulturtiltak  

Arrangementstilskudd Fortsatt administrativ 

behandling 

Administrativ 150 000 200 000 

Løypetilskudd Fortsatt administrativ 

behandling. 

Ordningen fikk økt sum 

til fordeling i 2017. 

Administrativ 300 000 300 000 

Rest 2019 Fordeles mellom Fast 

driftsstøtte, barn og 

unge og 

arrangementstilskudd. 

  177 000 0 

Enkeltsøknader 

gjennom året 

Behandles løpende 

gjennom året, dekkes  

av Formannskapets 

disposisjonsfond 

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 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/3840-1   Arkiv: N02 &41  

 

Busstilbud til Ringkollen vinterstid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

151/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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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Arkivsaksnr.: 18/3999-2   Arkiv: 145  

 

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

152/18 Formannskapet 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 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Folkevalgte og revisjon 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788 
Administrasjon og fellestjenester 103 781 119 063 125 315 123 807 124 493 123 223 
Barnehage 188 776 178 249 188 288 189 448 189 448 189 548 
Grunnskole 297 169 293 854 299 773 298 610 298 167 298 167 
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 148 422 138 873 138 873 138 873 
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876 
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 136 614 986 614 736 614 736 
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113 
Avsetninger, overføringer -89 045 6 522 19 362 19 362 19 362 19 362 
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0 
Finans 550 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 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 Rev. bud. Økonomiplan  
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Frie disponible inntekter             

Skatt på inntekt og formue  -781 820 -800 000 -836 150 -836 150 -836 150 -836 150 
Ordinært rammetilskudd -737 801 -756 800 -783 000 -784 700 -785 200 -785 200 
Skatt på eiendom -54 148 -54 200 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 
Andre generelle statstilskudd -24 538 -22 812 -20 800 -20 466 -20 126 -19 861 
Sum frie disponible inntekter -1 598 306 -1 633 812 -1 699 950 -1 701 316 -1 701 476 -1 701 211 

              
Finansinntekter/-utgifter             

Renteinntekter og utbytte -27 113 -25 757 -31 450 -26 650 -26 650 -26 650 
Gevinst finansielle instrumenter -11 493 -6 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 36 143 44 200 53 700 66 506 74 511 79 911 
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 500 126 400 136 400 141 000 
Mottatte avdrag på utlån -600 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 71 023 108 243 124 750 159 256 177 261 187 261 

              
Avsetninger og bruk av avsetninger             

Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-52 179 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger 17 987 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164 

              
Overført til investering             

Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100 
Til fordeling drift -1 508 216 -1 493 150 -1 534 636 -1 498 163 -1 481 744 -1 497 686 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 534 636 1 498 163 1 481 744 1 497 686 
Merforbruk/mindreforbruk -37 095 0 0 0 0 0 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 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 2019-

2022). 

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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Arkivsaksnr.: 17/1379-125   Arkiv: PLN 431  

 

Medvirkning med barn og unge - 431 Områderegulering Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

153/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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: Eikli- 

og 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. Medvirkningsrapport 

2. Oppsummeringsrapport 

3. Sammenstilling av data 

4. Oppgavene 

5. Informasjonsbrev 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 
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Arkivsaksnr.: 18/3817-1   Arkiv: F00  

 

"Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.10.2018 

154/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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. 
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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 
ii Tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. 

Prosjekt gjennomført av Menova i samarbeid med HBK, på oppdrag av NAV i 2015 
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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.: Utvalg Møtedato 

35/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 10.10.2018 

155/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

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 SFO-

tilbud 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 Kommunikasjon 

o Selvstendighet og egenomsorg  

o Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller  

o Grunnleggende ferdigheter  

o 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, 18.10.2018 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 18/4308-1   Arkiv: G21  

 

Nye Ringerike interkommunale legevakt, - mulige endringer i 

framdriftsplanen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

156/18 Formannskapet 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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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       Kr 3.200.000      erstatningssak – finansieres ved bruk av 

disposisjonfond 

 



- 

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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R inger ike kommune – 1 . Ter t ia lrapport , augus t 201 8

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

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

2. Årsprognose
Årsprognose n indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 201 8 som viser et mer forbruk i
forhold til budsjett på 5, 7 mill . kroner dersom prognosen holder til årets slutt . Rådmannen vil
sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor har f or å gjennomføre
tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes.

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
26,5 mill kroner . Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 1,1 %.

3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

Barnehage
Flere barnehager melder nå inn et mindrefo rbruk, som til sammen dekker inn det tidligere meldte
merforbruket. Års aken til at prognosene justeres er blant annet økte vedtak for spesialpedagogiske
tjenester som gir økte refusjoner til barnehagene . Dette gjenspeiler den økte kostnaden i tjenesten
for spesialpedagogiske tjenester under spesielle tiltak.

Grunnskole
Samlet avvik for sektoren er 4,4 mill kroner.
2,5 mill kroner av dette er merforbruk på Læringssenteret for voksne i fht. introduksjonslønn samt
b emanning . Det forventes noe innsparinger utover høsten, men også noe usikkerhet knyttet til
tilskudd.
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Resterende avvik er i hovedsak knyttet lave refusjon sinntekter fra andre kommuner - og samtidig
høye re fusjonsutbetalinger til andre kommuner . Dette er refusjoner som skal dekke kostnader til
undervisning for våre elver bosatt i andre kommuner, og elever f ra andre kommuner bosatt i
Ringerike. I tillegg er det et merforbruk knyttet til dekning av un dervisningskostnader i privatskoler i
kommunen.

Spesielle tiltak barn og unge
Prognosene viser et samlet avvik i sektoren på om lag 4,4 mill . kr oner .

Enheten Austjord avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak
p å om lag 5 mill ioner kroner. Det forv entes også et merforbruk på 1 million kroner for økte kostnader
knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem.
Ø kte vedtak på assistenter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagesekt oren fører til økte kostnader på
800 000 kr.

Tiltakene som er satt i gang i 2018 i barneverntjenesten har nå begynt å gi gode resultater. Kjøp av
plasser er redusert og erstattet av inte rne tiltak. Det meldes ved 2.tertial et mindreforbruk på 1
million kroner i tjenesten.

Tidligere i år ble budsjettet til boligen for enslige mindreårige flyktninger i Færden redusert med om
lag 1,4 millioner kroner.

Helse og omsorg
Helse og omsorg melder om et merforbruk på 18 , 5 mill kroner . Det er fortsatt usikkerhet knyttet til
prognosen. Arbeidet med tiltak konsentreres om tiltak som kan gjennomføres og nye tiltak.

Det er for tidlig å si akkurat hva effekten av ny organisering i hjemmetjenesten i Hønef oss
blir. Sommeren har vært krevende siden ikke alle stillinger var besatt, sykdom og mangel på vikarer
med dertil overbelastning på ansatte og overtidsbruk. Har foreløpig meldt avvik på 5 mill. kr.

Det har vært nedgang i antall overliggere på sykehuset i sommermånedene både sammenlignet med
tilsvarende periode i 2017, og sammenlignet med de fem første månedene i år. Hjemmetjenesten
sammen med HPH - team har vært viktige bidragsytere for å redusere antall overliggere. Det er nå en
omforent oppfatning at hj emmetjenesten kan ta seg av mange som kommer ut fra behandling på
sykehuset i stedet for videre behandling i egne institusjoner.

I de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med hjemmetjenester) er det spesielt
hjemmetjenestene med variasjoner i tjene stebehovet som er usikkerheten . De mindre
tjenestes te dene tillater ikke nedgang i antall årsverk, noe som gir andre tiltak som reduksjon i overtid
og endring i turnus.

Etter åtte måneders drift er utviklingen i økonomisk sosialhjelp uendret fra forrige r apportering. Det
er satt inn flere tiltak for å snu utviklingen i økonomisk sosialhjelp og håpet er at det kan gi positive
resultater utover høsten. Tiltak som kan nevnes er å få flyktninger som går ut av
introduksjonsprogrammet ut i arbeid i stedet for ti l NAV, det vurderes om enkelte mottakere av
sosialhjelp heller skulle hatt uførepensjon som varig ytelse, og startlån benyttes som virkemiddel for
at flere skal eie egen bolig.
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Kjøp av institusjonsplasser/plass i omsorgsbolig utenfor egen tjenesteproduksj on har foreløpig et
merforbruk på kr 3 mill.kr. Det mest usikre her er overliggerne på sykehus og reduksjon i kjøp av
plass. Reduksjon i antall kjøpte plasser har ikke gått som planlagt.

Samfunn
Samfunn melder et avvik på 5,2 mill kroner i merforbruk tota lt for sektoren for 2018, en bedring fra
forrige økonomirapport.

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet som egen enhet slik at disse ikke skal blandes med
ordinær drift ved rapportering. I selvkostmøte 3. september ble det for alle områdene satt pr ognose
for 2018 og denne er tatt inn i tertialrapporten. Slik det ser ut nå vil alle selvkostområdene med
unntak av plan og oppmåling ha positive selvkostfond ved utgangen av 2018.

Det er på Teknisk Forvaltning at hovedutfordringen for Samfunn ligger. Det har vært ekstra høye
utgifter til brøyting, strøing og feiing i 2018 i tillegg til høyere utgifter til energi (strøm, fjernvarme,
bioenergi, fyringsolje) samt for høye utgifter til kjøp av tjenester. Det er stor fokus på
kostnadsbesparende tiltak, og det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger blant holdes det igjen
midler satt av til vedlikehold i størrelsesorden 4,1 mill . kroner.

Avsetninger, overføringer
Kostnader til pensjoner er stramt budsjettert, og i henhold til beregninger fra KLP, er det
tilstrekkelige budsjetterte midler til pensjon i 2018. Reguleringspremien ble noe lavere enn
budsjett ert, men endelig tall for pensjon foreligger ikke før til regnskapsavslutningen for 2018.

KLP hadde ett godt år i 2017, og fordeler 25 mill. kroner til R ingerike kommune av dette overskuddet.
I forhold til budsjett, er dette 19 mill. kroner mer, men påvirker ikke kostnadene, kun likviditet en.

Med høyere strømpriser og større volum, vil konsesjonsin ntektene fra Ringerikskraft øke med 1 mill.
kroner .

Skatt og rammetilskudd
Innbygger tilskuddet for 2018 er 1,3 mil l. kroner høyere enn opprinnelig budsjettert.

Siste avregning av inntektsutjevning for 2017 ble bokført i 2018, dette utgjør 2,6 mill. kroner .
Ringerike kommune er tildelt 1 mill. kroner i ekstraord inære skjønnsmidler for 2018 fra
Fylkesmannen.

Skatteinngangen for 2018 så langt er i henhold til budsjett, men Ringerike kommune har lavere vekst
i skatteinngangen enn landet for øvrig. I RNB er veksten i skatteinngang en redusert til 1% med
begrunnelse me d lavere lønnsvekst enn hva som ble forutsatt i Statsbudsjettet for 2018.
Skatteinngangen for landet for øvrig er god, noe som gir Ringerike kommune økte inntekter fra
inntektsutjevningen .

Finans
Prognosen viser 1,5 mill. kroner i positivt avvik i forhold til 1. tertialrapport.

Prognosen for renteinntekter viser en økning på 0,8 mill. kr oner til 5 mill. kr oner . Renteinntektene på
konsernkonto har passert 4 mill. kr oner hittil i år, og det forventes at renteinntektene vil bli høyere
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enn budsjettert. Noe a v årsaken til økte renteinntekter er at låneopptak til investeringer blir stående
lenge på konsernkontoen før de blir benyttet.

Prognosen for renteutgifter på investeringsgjelden reduseres med ytterligere 0,7 mill. kr oner til 37,7
mill. kr oner som følge a v uendret flytende rente siden begynnelsen av april og forsinket
investeringsfremdrift. I prognosen per 2. tertial er det tatt høyde for en marginal økning i rentenivået
mot slutten av året.

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 %.
For øvrig henvises til Finansrapport i egen sak.

4. Status bosetting av flyktninger

Kommunen har etter anmodni ng fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018, hvor 2 av disse skal
være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger . Så langt i år er det
bosatt 31 personer. 2 av disse er enslige mindreårige .

5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2018 har kommunen
ca. 489 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av 2. tertial er beløpet ca. 430 mill.
kroner og består av både fondsmidler og ubrukte lånemid ler . I tillegg har kommunen en driftskreditt
på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen . D riftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2018.
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6. Investeringer
Invest eringsregnskap pr 2 . tertial 2018 med årsprognose og avvik ift budsjett
Tabellen unde r viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:
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Prosjektregnskap investeringer pr 2 . tertial 201 8
Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som pågår over flere regnskapsår:

Kommentarer til utvalgte prosjekter
Ullerål skole med
idrettshall

Miljøsanering av alle bygg er ferdig. Riving av østfløy er ferdig , og riving av
nordfløyen er langt på vei ferdig.
Oppstart av betongarbeider og bunnledninger for vann og avløp. Videre
detaljprosjektering av bygget pågår.
Prosjektet følger oppsatt økonomi og fremdriftsplan .
Prøvedrift gjennomføres mars - juni 2020.
Ny skole skal tas i bruk til skolestart 2020.

Benterud skole Skolen er overtatt av Ringerike kommune 28.09.18.
Frem mot 30.12.2018 skal skolen test kjøres , og inventar og kunst skal på
plass.
Følger oppsatt fremdriftsplan.
Vil levere skolen til budsjett.
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Bygget tas i bruk januar 2019.

Heradsbygda
omsorgssenter

Prosjektet har fått en fremdriftskonsekvens som følge av gjentatte
endringer i forhold til oppri nnelig bestilling. Byggestart er vår/sommer
2019.
Basert på mulighetsstudien, ble prosjektet vedtatt med en totalramme på
330 mill. kroner. Totalrammen må oppjusteres på grunn av
indeksregulering og endringsbestillinger.
Prosjektet vil ha BP2 - sak høst 2018 .

Ringerike legevakt
og ambulansesentral

Prosjektet har fått en fremdriftskonsekvens som følge av gjentatte
endringer i forhold til opprinnelig bestilling.
Forventet ferdigstillelse er høst/vinter 2019/2020.
BP2 - sak høst 2018.

Trygg skolevei
Benterud skole

Anleggsdrift i full gang. Kiss - n - ride, fortau i Harald Hardrådesgate og
venstresvingefelt i Osloveien er nær ferdig og asfalteres i disse dager.
Følger oppsatt økonomi og fremdriftsplan med ferdigstillelse i løpet av
oktober 2018.

Ringerike vannver k Ringerike vannverk er ferdigstilt og overtatt til produksjon og drift.
Det gjenstår utenomhusarbeider samt nødvendig oppgradering på
eksisterende bygg/anlegg som må tas etter at nye anlegget er tatt i bruk.
Anlegget forventes avsluttet innen utgangen a v 2018.

Overføringsledninger
Åsa – Monserud

Det er forsinkelser i prosjektet. Det er inngått kontrakt for utførelse fra
Framdal mot Hønekrysset, og anlegget er under utførelse.
Prosjektet forventes avsluttet i løpet av 2019 .
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7. Sykefravær

Sykefravær 2 . kvartal 2018 sammenlignet med 2 . kvartal 2017

Hele kommunen

Kommunens samlede sykefravær 1. kvartal 2018 var 10,6 % - det er en økning på 1 prosentpoeng
(pp) i fht. 1. kvartal i 2017. Det egenmeldte fraværet har økt med 0,2 p p til 1,6 % og langtidsfraværet
(sykemelding 17 - 365 dager) har økt med 1 p p til 7,4 % . Korttidsfraværet (sykemelding 1 - 16 dager)
har gått ned med 0,1 pp til 1,6 % .

Administrasjon og fellestjenester
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Administrasjon og fellestjenester ha dde et samlet sykefravær 1. kvartal 2018 på 9,2 % - det er en
økning 1,2 p p i fht. 1. kvartal 2017. Korttidsfraværet har økt med 0,6 p p til 1,6 % , det egenmeldte
fraværet med 0,6 p p til 1,7 % o g langtidsfraværet har økt med 0,3 p p til 5,9 % .

Barnehage

Barnehagenes samlede sykefravær 1. kvartal 2018 var 11,7 % - det er en økning på 1,4 p p i fht. 1.
kvartal 2017. Det egenmeldte fraværet har økte med 0,6 p p til 2,2 % og l angtidsfraværet har økt med
0,9 p p til 8,2 % . Korttidsfraværet er uendret.

Spesielle tiltak barn og unge

Spesi elle tiltak barn og unge hadde et samlet sykefravær 1. kvartal 2018 på 12 % - det er en økning på
3,1 p p i fht. 1. kvartal 2017. Langtidsfraværet har økt med 2,4 til 12 % . Det egenmeldte fraværet har
økt med 0,5 p p til 2,2 % og korttidsfraværet har økt med 0,2 til 1,6 % .
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Skole

Det samlede sykefravæ ret i sektor skole 1. kvartal 2018 var 8,1 % - det er på samme nivå som 1.
kvartal 2017. Langtidsfraværet har imidlertid gått ned med 0,4 p p til 5,6 % . Korttidsfraværet har økt
med 0,1 pp til 1,2 % og det egenmeldte fraværet har økt med 0,4 pp til 1,3 % .

Kultur

Sykefraværet i Kultursektoren 1. kvartal 2018 var 6,9 % - det er en nedgang på 0,8 p p i forhold til 1.
kvartal 2017. Langtidsfraværet har g ått ned med 2,1 pp til 6,9 % . Korttidsfraværet har økt med 0,5 p p
til 1,4 % og det egenmeldte fraværet har økt med 0,7 p p til 1,6 % .
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Helse og omsorg

Det samlede sykefraværet i Helse og omsorg 1. kvartal 2018 var på samme nivå som 1. kvartal 2017.
Langtidsfraværet har imidlertid økt med 0,9 p p til 9 % . Det egenmeldte fraværet har gått ned med
0,1 pp til 1,5 % og korttidsfraværet har gått ned med 0,8 p p til 1,8 % .

Samfunn

Det samlede sykefraværet på Samfunn sek toren 1. kvartal 2018 var 9,3 % - det er en økning på 4,1 pp
i forhold til 1. kvartal 2017. Langtidsfraværet har økt med 3,2 p p til 5,6 % . Korttidsfraværet har økt
med 0,6 pp til 1,8 % og det egenmeldte fraværet har økt med 0,3 pp til 1,9 %.
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8. Bemanning
Tabellen viser antall årsv erk pr. 1. august 2018 sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall årsverk har økt fra 1754 til 1789 , det er en økning på 35 årsverk.
Antall ansatte har økt med 20 personer . Endringen i antall ansatte er lavere enn endringen i antall
årsverk , noe som betyr at det er nå færre a nsatte som har deltidsstillinger . Antall årsverk med
variabel lønn har også gått ned med 8 i forhold til samme tid i fjor.
Pr. 1.august

Rammeområder Årsverk Antall ansatte

2017 2018 endring 2017 2018 endring

Folkevalgt og revisjon 2 2 0 2 2 0
Administrasjon og fellesutgifter* 96 117 21 104 127 23
Barnehage 163 163 0 192 186 - 6
Grunnskole 414 419 5 467 480 13
Spesielle tiltak barn og unge 143 144 1 195 201 6
Kulturtjenesten 18 23 5 29 35 6
Helse og omsorg 693 704 11 982 976 - 6
Samfunn 225 217 - 8 243 227 - 16

sum 1 754 1 789 35 2 214 2 247 20

Variabel lønn 311 303 - 8
*) årsverk og ansatte inkluderer lærlinger

9. Konsulentkontrakter
I forbindelse med politisk behandling av Handlingsprogram 2017 - 2020 og budsjett 2017 ble det
vedtatt et verbalforslag som innebærer at alle konsulenttjenester med verdi over 500.000 kroner skal
rapporteres i tertialrapportene. De fleste av disse kontrakte ne inngås i forbindelse med
investeringer, men kan også forekomme ved behov for bistand i forhold til driften. I 1. tertial 2018 er
følgende avtaler inngått :

Prosjekt Avtalepart Funksjon Kontraktssum Kommentar
GDPR Atea Prosjektledelse - drift 1.100.000 Etter medgått tid
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.



Tall i hele 1000 kroner Økonomiske prognoser 2018

Februar Mars April Mai Juli August

Folkevalgte og revisjon Prognose 10 307 10 307 10 787 10 787 10 787 10 887

Budsjett 10 307 10 307 10 307 10 307 10 407 10 407

Administrasjon og fellestjen e ster Prognose 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

Barnehage 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

Grunnskole 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

Spesielle tiltak barn og unge 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

Kulturtjenesten Prognose 28 888 28 905 26 505 26 505 26 050 26 705

Budsjett 28 905 28 905 28 905 28 905 28 905 29 104

Helse og omsorg 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

Samfunn 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

Avsetninger, overføringer Prognose 6 622 6 522 3 522 3 522 2 731 - 13 350

Budsjett 6 622 6 622 6 522 6 522 5 731 - 11 699

Skatt og rammetilskudd 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

Finans 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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Vedtak i Kommunestyret 2014 - 201 7 som krever oppfølging

År 2014

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak

Status/ kommentar :

IV=iverksatt
IIV=ikke iverksatt

Ansvar / Videre
oppfølging pr.

dato:

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR.
1/14

Vedtak:

Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:

«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark
AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:

1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring
for den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetninger som lå t il grunn for
etableringen av selskapet.

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det
bør foreligge en årlig egenevaluering.»

Rådmannen tar
kontakt med
øvrige eiere for å
gjennomføre
vedtaket.

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI - OG KLIMAPLANEN

PROSJEKT OPPFØLGING

Vedtak:

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av
energi - og klimaplanen tas til orientering.

2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Ny Klima og
miljøsjef er tilsatt,
og starter opp 1.
september 2018.
Rullering av
energi - og
klimaplanen blir
en av hennes
oppgaver.
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30.10 133/14

BOLIGSOSIAL HA NDLINGSPLAN 2015 –
2022
Vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringe rike kommunes
«Boligsosiale handlingsplan 2015 - 2022»,
men med den presisering at det skal søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra
behovet

2. De fem hovedstrategier som er
beskrevet i planen

- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)

- Fra «Leie til Eie»

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på
boevne

- Samarbeid med frivillig

skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor
boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.

3. Ri ngerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingsprogram.

4. Det bes fremmet en sak om bygging og
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglene for fritak av merverdiavgift ved
nybygg er blitt slik at det bare er
kommunen som kan få det.

5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.

6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial handlingsplan.
Utredningen legges fram til politisk
behandling.

Det er gjort e n
organisatorisk
justering av
Boligtjenesten

Fra og med 1. mars
er Boligtjenesten
organisatorisk
plassert under
Forvaltningsenheten
hvor Ingunn Camilla
Tangen er
enhetsleder. Denne
enheten har nå to
avdelinger. En
forvaltning av
helsetjenester og en
forval tning av bolig
og husbankens
virkemidler. Tine
Solbakken
konstituert som
avdelingsleder for
boligforvaltning frem
til 1.
september. Stillinge
n lyses ut.

Punkt 5.

Sak 147/17
Evaluering av
Boligsosial
handlingsplan.
Vedtatt KS 5.
desember 2017.

Sak 35/18
Husbankens
kommuneprogram
2018 - 2020.

Handlingsplan og
årlig aktivitetsplan.
Vedtatt av KS april
2018

1 .

Ivaretas av
Boligtjenesten.
Boligsosial
handlingsplan er
erstatte av
Husbankens
strategiprogram –
svart ut i sak
147/17 og 35/18.

2 .

Strategiene var
gjeldende frem til
nytt
strategiprogram
fra Husbanken –
svart ut i sak
147/17 og 35/18.

3 .

Se pkt. 1 og 2.

4 .

IIK – ikke
iverksatt.

5 .

Se pkt. 1 og 2.

6 .

IIK – ikke
iverksatt.
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År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT

Vedtak:

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til
orientering.

2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hvord an
Ringerike interkommunale legevakt skal
organiseres i forhold til arealbehov,
kapasitet og innhold fra 2020.

3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:

Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes
dekt ved nybygg.

Plassering av lege vakten skal ligge i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike
sykehus.

Behandlet politisk
4.5.17 i sak

54/17 i
kommunestyret.

1 .

OK

2 .

IV – Iverksatt.

Sak 92/18 =
intensjonsavtaler
med
samarbeidende
kommuner samt
planskisser.

3 .

Ivaretatt.

4 .

Gjøres i
kontinuerlige
samarbeidsmøter
med sykehuset.
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Mulighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To
alternativer drøftes:

a) Sykehuset bygger, og Ringerike
interkommunale leg evakt leier

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier

4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om
mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommu nale øyeblikkelig - hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter
betinget av samhandlingsrefo r men. Dette
for å optimalisere finansieringen og
utnyttelsen av de statlige
investeringstilskudd.

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.

Vedtak:

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.

Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med
evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.

Følgende personer tiltrer utvalget:

Politiske representanter:

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs - og
skjenkebe villinger), Christine Granlund

Følges opp i 201 8

Rusplan er under
utarbeidelse og
legges frem for
politisk
behandling før jul
2018.

Saken er svart ut i
sak 42/16 under
år 2016 – se
nedenunder.
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(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud
(Kristelig Folkeparti).

Representanter fra næringslivet:

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)

Faginstanser:

SLT - koordin ator, kommuneoverlege, en
representant fra politiet, og leder av
enheten helse og rus.

Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.

Det står utvalget fritt å innkalle personer
med nødvendig kompetanse i forhold til
nåsituasjonen , samt å avgjøre behovet for
møter.

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

27.08 104/15

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR
PLANARBEID I HØNEFOSS

Vedtak:

1 - Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss

2 - Det skal gjennomføres en
mulighetsstudie i form av parallelle
arkitektoppdrag

3 - Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

Jobbes med videre
gjennom 2018 og
forventes
ferdigbehandlet i
2019

Aug. 2018:
Parallellopp -
draget er
gjennomført. Det
er igangsatt
reguleringsplanar
beid, 431
Område -
regulering for
Hønefoss som
følger fastsatt
plan, hvor
Formannskap er
styringsgruppe.
ABY arbeider i
forhold til avtalt
plan og holder
den vedtatte
planen.
KK/ABY/040918
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26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov

Vedtak:

1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.

2. Det opprettes en forsterket enhet i
barneha ge for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio -
emosjonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksisterende tilbud,
ell er inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.

4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

Det er i august 2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.

Det bygges en
avdel ing for elever
med store og
sammensatte behov
bygges ved Benterud
skole og åpner i
2019.

Avdeling ved
Benterud skole
legges fram som
egen politisk sak i
oktober 2018.

1. IV
2. tilrettelagt

avdeling i
Heradsbygda

IV .

Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.

År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging
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28.01 2/16

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om
kommunens antikorrupsjonsarbeid.

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
systemer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.

2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i løpet av 2016.

Status på
arbeidet for å
bekjempe
korrupsjon
inkluderes i
kommunens
årsrapport.

Seriøsitetskrav
ble behandlet i
sak 118/17 i
Kommunesty ret
5.10.17

31.03 42/16

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vedtak:

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 –
2020 for Ringerike kommune godkjennes.

2. Administrasjonen bes sørge for at det
blir gjennomført effektiv kontroll av salgs -
og skjenkesteder

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk
av rusmidler og rusrelaterte skader
fremmes i løpet av 2016.

Alkoholpolitisk
handlingsplan ble
godkjent mars 2016.

T iltaksplan ses i
sammenheng med
sak 75/15 – mandat
for utvalg for
rusproblematikk.

3 .

Rusplan er under
utarbeidelse og
legges frem for
politisk
behandling før jul
2018.

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering

Vedtak:

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar en tredobling av
tilskuddet til RU med halvtårs virkning fra
2016. Dette innarbeides i forbindelse med
den politiske behandlingen av 1. tertial.

3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike
kommune til Ringerike Utvikling AS være
på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha dette
driftsgrunnlaget de kommende 3 år.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivå er
innarbeide t i
rådmannens forslag
til budsjett 2017.

Årlig oppfølging i
kommunens
eiermelding.
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4. Kommunestyret forutsetter at det
gjøres en grundig evaluering av
måloppnåelsen våren 2019, før en
vurderer videre tilskudd.

5. Eier forventer at det gjennomføres to
eiermøter i året hvor selskapet legger
frem status og fremtidsutsikter.

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike

Vedtak:

1. Felles barnevernsvakt for Midt -
Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker
kommune etableres fra sommeren 2016 i
tråd med saksframstillingen.

2. Barnevernsvakten organiseres som et
interkommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28 - 1 b.

3. Barnevernsvakten etableres som et
prosjekt. Prosjektet evalueres fram til
årsskifte 2018 - 2019, med sikte på
implementering av et eventuelt korrigert
driftskonsept fra 1. januar 2019.

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017 .
Samarbeid mellom 6
kommuner.

Årsrapport 2017
ble lagt fr am i KS -
sak 69/18 .

Barnevernsvakt
ordningen
evalueres i
november 2018

26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom
husbanken, private utbyggere og
kommunen

Vedtak:

Ringerike kommune søker samarbeid med
private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å
stimulere til økt boligbygging og for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre
vanskeligstilte på boligmarkedet i
kommunen trygge og kvalitativt gode

Denne oppgaven
ligger i enheten
Boligkontoret
(etablert 01.01.17).

D ette er en
føring til arbeidet
i Boligtjenesten.
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boforhold i hensiktsmessige bo miljø i tråd
med sak s framstillingen.

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd
Idrettsforening , Flerbrukshall - Haugsbygd
Arena

Vedtak:

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til
orientering.

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening etter at
barnehage - og skolebehovsanalysen er
politisk behandlet.

(Se også sak 129/16)

Ny elevtalls - og
befolkningsprognose
er mottatt fra
Norconsult.

Legges fram som
politisk sak i
september 2018.

Haugsbygd IF har
utviklet
forprosjekt til
mulig idrettshall
på skoleområdet
i Haugsbygd.
Midler til
forprosjekt ble
bevilget i KS - sak
60/18.

Ny
elevtall prognose
legges fram som
politisk sak i
september 2018

Idrettsrådet sin
prioritering av
nye anlegg legges
fram sammen
med
økonomiplanen.

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde - Planforslag
til 2. gangs behandling

Vedtak:

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med tilhørende
bestemmelser vedtas.

2. Rådmannen retter en forespørsel til
SVV for vurdering av endring av
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingen og Klekken.

Planen er
vedtatt.

SVV vurderer,
det er ikke
kommet svar. Vi
følger opp videre
mot SVV når det
gjelder
fartsgrense på
fylkesveien.

KK/ABY/040918

30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behov s a nalyse

Vedtak:
Ny utvidet
behovsanalyse vil
bli gjennomført i
2019 - 2020 .
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1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

2. Videre planlegging av nytt sykehjem,
herunder erstatning for Hønefoss sykehjem
avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se
på muligheter for en mer optimal
utnyttelse av eksisterende og planlagt
bygningsmasse fram til 2020.

24.11 153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i
Ringerike kommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på
sykehjem i Ringerike kommune tas til
orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en
rullerende aktivitetsplan ved
sykehjemmene, samt en halvårsplan over
varierende aktiviteter. Slike oppsett skal
være tilgjeng elig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på
kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen
redegjøre for status i arbeidet med å
implementere «minimum 1 times aktivitet
for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 2017.

Av holdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonene i
Eldrerådet og
Hovedutvalget våren
2017.

Egen sak om dette
høsten 2017, sak
17/2124

1 .

OK

2 .

Alle institusjoner
har oppslag over
aktiviteter som
tilbys.

3.

IIV - ikke
iverksatt

Å r 201 7

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

02.02 6/17 Ståstedsanalyse IT
Vedtak:
1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering
for Ringerike kommune -
virksomhetsområde IT» til orientering.
2: Tilstandsvurderingen avdekker at
Ringerike Kommune ikke har et modent
nok forhold til sikkerhet og risiko knyttet til

Rådmannen har i
forslag til Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanse og
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informasjonssikring. Dette kan i stor grad
sees i sammenheng med at ansvar for
sikkerhet i kommunen per i dag ikke er
plassert på et beslutningsmyndig nivå i
organisasjone n. Én av konsekvensene er
usikkerhet knyttet til overholdelse av
regelverk.
Rapporten peker på at kommunen bør
utnevne en sikkerhetsansvarlig for
kommunen, og at det bør gjennomføres en
utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og
risikosituasjon for å avd ekke kritiske trusler
og avvik fra regelverk.
Kommunestyret mener at IT - sikkerhet og
beredskap skal inngå som en sentral
forutsetning i kommunens IKT arbeid og
ber på bakgrunn av denne rapporten
rådmannen komme tilbake med en
konkret tiltaksplan for utbedr ing av de
svakheter i informasjonssikkerheten som
er avdekket .

kapasitet innenfor
områdene IT -
sikkerhet og IT -
arkitektur som en
forutsetning for
gjennomføringen av
digitaliseringsstrategi
en.
Informasjonssikkerhe
tssjef tilsettes
sommeren 2018, og
vil ha som oppgave å
lage en tiltaksplan for
bedret informasjons -
sikkerhet.

02.03 21/17 Helsefremmende forebyggende tilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerike kommune etablerer
helsefremmende og forebyggende tilbud til
eldre som et gruppetilbud, supplert med
hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppen er 75 år, som
regjeringen anbefaling.
2. Ansvaret for utvikling og organisering av
tilbudet legges til Aus tjord
Behandlingssenter i tråd med
saksframstillingen.

Ca. 180 personer har
meldt seg på
fellessamlingene om
helsefremmende
forebyggende tilbud
til eldre.
Gjennomføres
september og
oktober 2018.

IV – i verksatt.

06.04 44/17 Refusjon Nerbytunet Foreløpig
godkjenning av plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
Vedtak:
Etter plan - og bygningsloven §18 - 8
godkjennes planene for utførelse,
kostnadsoverslag og forslag til fordeling

Grunnlag mottatt
fra tiltakshaver i
mai 2018. Sak
utarbeides og
kommer til
politisk
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med endring av beregnet totalbeløp for
refusjon. Totalbeløpet s om godkjennes for
refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i
refusjonssaken samt refusjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandeler og
kostnader» datert 24.03.2017.
Rådmannen utfører varsling om vedtak av
godkjenning av fo rslag til refusjon til
refusjonspliktige. Saken fremmes for
endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i
kommunestyret når refusjonsberettigede
tiltak er gjennomført og regnskap for disse
er innsendt og gjennomgått av kommunen.
Rådmannen igangsetter evalue ring av
arbeidet med refusjonssaken med hensikt
å fremme politisk sak med anbefaling om
håndtering av refusjonssaker. Saken tar
sikte på å avklare følgende forhold:
Anbefaling av organisering og plassering av
ansvar på avdeling for saksfremstilling og
vurd ering av refusjonssaker.
Anbefaling om delegering av myndighet til
vedtak i refusjonssaker.
Anbefaling om beregning av gebyr ved
saksbehandling av refusjonssaker.

behandling etter
sommerferien .

Saken er under
behandling. Vi
venter på
ytterligere
informasjon og
dokumentasjon
fra utførende,
noe som skal
underbygge hans
krav da dette er
høyere enn
tidligere estimat.

KK/ABY/040918

57/17 Korps i skole – rapport og v idereføring
Vedtak:
Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.
FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle
elever på 3. trinn i Ringerike kommune.
Budsjettet for Ringerike kulturskole økes
med 162.000 kroner i 2017 for å utvide
prosjektet til to n ye skoler. Summen
innarbeides i budsjettet ved 1.
tertialrapport.
En videre plan for gradvis innføring av
Korps i skolen innarbeides i budsjett og
handlingsplan med målsetting em et tilbud
på alle skoler innen skoleåret 2021/22.

Skoleåret 2018 - 2019
er det Korps i skolen
på Helgerud, Veien,
og Ullerål, Eikli,
Kirkeskolen,
Hallingby og Vang
skoler.

Prosjektet utvides til
nye skoler fra neste
skoleår, etter vedtatt
plan.

Plan for
implementering
ble vedtatt i
kommunestyret
sak 57/17.
Vedtaket gir
føringer på
implementering i
skolene og
budsjettene
innen 2021/22.
Implementeringe
n er i gang etter
vedtatt plan.

58/17 Turskiltprosjektet
Vedtak:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar
informasjonen om Turskiltprosjektet til
orientering, og bifaller en økt satsning på
friluftsliv i Ringerike kommune.

Prosjektene er i gang. Vikerfjell,
Vassfaret og
Krokskogen er i
gang med sine
prosjekter.
Tilskudd blir
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utbetalt når
tiltakshaverne
når bestemte
milepæler. I 2018
utbetales 50% av
tilskudd til
Vikerfjell
skiløyper. Det
antas at
resterende
prosjekter får
sine utbetalinger
i 2019.

01.06 61/17 Rehabilitering av kommunale kjørebruer –
finansiering
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Nødvendige investeringsmidler innarbeides
i behandlingen av 1. te rtial 2017.
Nødvendige investeringsmidler på 4
millioner kr innarbeides i behandlingen av
2. tertial 2017.

Innarbeidet i sak
120/17, for 2.
tertial 2017.

74/17 Tilstandsrapport kommunale
veier/Hovedplan vei
Vedtak:
Statusrapport hovedplan vei tas til
orientering.
Rådmannen bes om å innarbeide
tilstrekkelige driftsmidler (inkl
vedlikeholdsmidler) i framtidige budsjetter
for å stanse og ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannen bes å innarbeide nødvendige
investerin gs midler etter prioriterte behov.
Rådma nnen legger frem forslag på årlige
prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
Hovedplan vei rulleres hvert 4. år.

Hovedplan vei er
vedtatt.

Forslag på årlige
prioriterte behov
er lagt frem i fbm
budsjett -
behandlingen .

75/17 Ringerike kommunes seriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet
Stein - Roar Eriksen, oversendes saken til
rådmannen for utredning og
kvalitetssikring.
Saken legges frem i september møte.

KS - sak 118/17 (5.
oktober 2017)
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78/17 Kommunale kriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerike kommunes retningslinjer for
tildeling av startlån harmoniseres med
husbankens kriterier. Dette innebærer at
kravet til at man må ha registrert bosted i
kommunen for å være s øknadsberettiget
startlån, strykes.
KS ber rådmannen i løpet av høsten
kartlegge og vurdere om endring av
kriteriene for startlån, fører til behov for
økt kapasitet ved denne avd.
(Boligtjenesten).
Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i
budsjettforsla g 2018.

Det arbeides jf.
vedtatte kriterier.

Praksis og erfaring
med nye kriterier vil
danne grunnlag for
vurdering av
kapasitet.

Ref sak 18/645 .

07.09 98 /17 Temaplan for digital barnehage - og
skolehverdag 2017 - 2021

1. Temaplan for digital barnehage - og
skolehverdag i Ringerike – 2017 - 2021
vedtas som vedlagt med følgende
hovedpunkter:
2. Barnehagebarn tilegner seg digital
kompetanse i tråd med rammeplan for
barnehagen.
3. Skoleelever tilegner seg digital
kompetanse i tråd med læreplan for
Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i
fremtidens samfunn
4. Ansattes digitale kompetanse heves
gjennom utviklingsarbeid og
kompetansebygging lokalt.
5. Læringsresultatene følges opp i den
årlige tilstandsrapport for grunnskolen.
6. Som infrastruktur og antall digitale
enheter vedtas:
7. Plan for utbygging av infrastruktur
implementeres.
8. Implementering av utstyr i barnehagene
følges opp i planperioden.
9. Implementering av 1:1 i skolene følges
opp i et treårsløp
10. Økt investeringsbehov legges inn i
Handlingsprogram 2018 - 2021, budsjett
2018
11. Som teknologisk plattform for
Ringerik skolen i perioden 2017 - 2021
vedtas:

Infrastruktur er bygd
ut etter planen.

Kompetanse bygges
opp og nye enheter
er i 2018 kjøpt inn til
ansatte, alle elever
på 8. og 9. trinn og til
alle elever på Vang,
Helgerud og Sokna
skoler.

Planen
iverksettes i tråd
med politisk
vedtak
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Skylagringstjeneste og digital
pedagogisk plattform G Suite for
Education fra Google

Læringsplattform med kommunikasjon
skole – hjem: IST læring

Digital enhet barn 1. - 10. trinn: Google
Chromebook med touchskjerm og penn

05.10 102 /17 Prøveordning for økonomisk støtte til
privatpersoner bosatt i Ringerike ved
erverv av el sykkel

Gruppelederne setter seg sammen med
sikte på å fremkomme med et
fellesforslag, som fremlegges og
behandles i KS november 2017.

I KS - sak 59/18 ble det
vedtatt at det ikke gis
tilskudd til innkjøp av
el - sykkel for
privatpersoner.

02.11 122 /17 Rapport eierskapskontroll Ringeriks -
Kraft AS

Vedtak i Kommunestyret:
1. Rapporten tas til etterretning
2. Eierskapsmelding utarbeides
3. Behov for felles eierstrategi for
Ringeriks - Kraft AS sammen med Hole
kommune og KLP avklares og
felleseierstrategi utarbeides.
4. Eierskapsmelding og eventuell
felleseierstrategi fremlegges ved
ferdigstillelse til behandling i egen sak for
Kommunestyre t

02.11 125/17 Oppgradering av fyrrom -
Ringerikskjøkken

Vedtak i Kommunestyret:

1. Oljekjelen som produserer damp til
matproduksjonen skiftes så snart som
mulig ut med en elektrokjel.

2. For å forbedre produksjonssikkerheten
ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar.

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7
millioner kroner, innarbeides i
handlingsprogrammet for 2018.

Dette arbeidet er nå
påbegynt. Det vil
kontraheres
konsulentbistand for
prosjektet, og
oppstartsmøte vil
s kje i løpet av uke 23
i 2018 .

Ny sak vil komme
innen årsslutt
2018.

02.11 126 /17 Søknad om økonomisk støtte til
Bassgarasjen - Ringerike kultursenter

Kommunestyret økte
bevillingene til
Ringerike
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Vedtak i Kommunestyret:
Ringerike kommune går i dialog med
Stiftelsen Ringerike kultursenter med
sikte på å finne løsning på de økonomiske
utfordringene. Ny sak legges fram for
Kommunestyret.

kultursenter med
500 000 kr for årene
2018 - 2021 i sak
133/17 og
Formannskapet med
1 500 000 kr i F - sak
51/18 for året 2 018.

02.11 127 /17 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
kommune 2017 – 2021

Vedtak i Kommunestyret:
1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
kommune 2017 – 2021 vedtas.
2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til
revidering våren 2018.
3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet
berammes våren 2018, (kommunale veier,
gang/sykkelvei, fylkesvei)
4. Kommunestyre ber om en egen sak der
det gjøres rede for hvordan sikre
måloppnåelse for å bli godkjent som
trafikksikker kommune (Trygg trafikk).

Re visjonsarbeidet
legges fram for
politisk behandling
høsten 2018

Sak til KS høsten
2018 .

05.12 146/17 Salg av tomteareal til
småhusbebyggelse

Rådmannens forslag ble enstemmig
vedtatt som Formannskapets innstilling
til Kommunestyret.
Ringerike kommune selger 1 683 m²,
området BFS3, til Ringerike Boligstiftelse
for på kr 639 540, - .
Ringerike boligstiftelse skal benytte
området til småhusbebyggelse. Det
resterende området beholdes i kommunal
regi som fremtidige tomtereserver.

Prosjekt erings -
a rbeidet er iverksatt.

05.12 147/17 Evaluering av Boligsosial handlingsplan

1. Evalueringen tas til orientering

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med
revidert Handlingsplan for Husbankens by
og tettstedsprogram for 2018 - 2020 i tråd
med Husbankens nye satsing.

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye
måltall for videre strategi og satsing legges
frem til poli tisk behandling våren 2018.

Status for
Boligtjenesten er lagt
fram politisk, og tatt
til orientering.

Ny sak vil komme
innen årsslutt
2018.

05.12 150 /17 Etablering av nye ladepunkter for
ladbar motorvogn

KS - sak 30/18.
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Vedtak i Kommunestyret:
Saken utsettes.

05.12 153 /17 Bosetting av flyktninger i 2018

Vedtak i Kommunestyret:
1. Ringerike kommune vedtar å bosette
35 flyktninger i 2018.

2. 2 av bosettingene forbeholdes enslige
mindreårige over 15 år, men kommunen
vil være fleksibel i fordelingen av plasser
til enslige mindreårige over og under 15
år dersom alderssammensetningen i denne
gruppen endrer seg.

3. Eventuelle familiegjenforeni nger
kommer i tillegg.

4. Tjenestene bygd opp for mottak og
bosetting i 2016 og 2017, bygges gradvis
ned de neste årene og tilpasses
bosettingsantallene.

5. IMDI anmodes om ikke å tildele
enslige mindreårige flyktninger til
Ringerike kommune i 2019.

Bosetting 2018 pågår
i tråd med politisk
vedtak.

Nedbygging av
tjenestene er startet
og det blir færre
ansatte fra høsten
2018.

Kommunestyret
vedtok i sak 94/17
06.09.18 en økning
fra 35 – 40
flyktninger, men ikke
flere mindreårige

05.12 155 /17 Søknad på ekstra midler fra
Husbanken for videreformidling som
startlån

Vedtak i Kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner at rådmannen
søker å øke innlånet til startlån fra
husbanken med 30 mill. kroner for 2017
til totalt 65 millioner.

Ytterligere
behandling av
utvidelse av
startlån i sak
18/645 .

(Siste sak er 155/17 i 2017)
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K OM M U N E STYR E T 2018
status på vedtak

Møte
dato

Beh.
nr.

Saks nr. Sak / Vedtak til oppfølging Status 01 / 08 - 18

01.02.18 3/18 18/402 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) –
Gang - og sykkelvei langs Osloveien ned fra
Hvervenkastet
Siden det ikke er mulig å få på plass en langsiktig
løsning før skolen (Benterud) tas i bruk mener
administrasjonen at hensynet til myke
trafikanter/skolebarn må prioriteres først og vil
derfor anbefale at mi dlertidig tiltak med dobbelt
autovern gjennomføres som planlagt.

Midlertidig løsning:
Spleiselag mellom
Statens vegvesen og
Ringerike kommune om
gjerde/rekkverk. Tiltak
skal iverksetter før den
nye skolen tas i bruk.

Midlertidig løsning er
etablert sommeren 2018

Det ble 24.05.2018
gjennomført et møte og
befaring med Statens
vegvesen og Ringerike
kommune. Statens
vegvesen har startet
forprosjekt for et tiltak
om tilrettelegging for
gående og syklende for
strekningen «E16/Fv 35
Hønefoss sentrum til
sy kehuset, hvor det
særlig er
«Sykehusbakken» som er
aktuell.
Forprosjektrapport
ferdigstilles ila.
Sommeren. Oppstart
reguleringsplan høsten
2018, med forventet
vedtak i 2019. Ligger
midler inne i SVVs
handlingsprogram med
40 millioner i 2021/2022.
Dette pr osjektet blir nå
koordinert inn mot
krysset ved USN der det
er planlagt rundkjøring.
Følges opp mot SVV,
Fylkte og Statsbygg.
KK/ABY/040918

01.02.18 6/18 17/4571 Redegjørelse om driften av Røsholmstranda
Det etableres nytt lås s ystem på Røsholmstranda
før badesesongen 2018. Det innvilges 100.000 til
investeringer og kr. 75.000 til drift. Dette dekkes
av formannskapets disposisjonskonto.
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08.03.18 4/18 Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP)
Tilsynsordning om tobakk

Tilsynet vil bli ivaretatt av
de som i dag har tilsyn
etter alkoholloven.

08.03.18 7/18 18/825 Interpellasjon fra Arne Broberg (H) –
masseforvaltning
Ordfører anmoder rådmann om å forberede og
utarbeide forslag til overordnet plan knyttet til
masseforvaltning.
Ordføreren oppfordrer rådmannen til samarbeid
med Buskerud Fylkeskommune om å se på
revidering av eksisterende Strategiplan 2013 -
2016 – Geologisk samarbeidsprogram Buskerud
Telemark Vestfold Fylkeskommuner.

Rådmannen fremmer
egen sak om dette,
«Kommunedelp lan
masseforvaltning» ESA
sak 18/1877.
Saken kommer til
behandling i HMA 04. juni
og i FS 12. og 13. juni
eller 19. juni.
Det arbeides med saken
som nå blir
prosjektorganisert i ABY.
KK/ABY/040918

08.03.18 12/18 16/5755 Godkjenning av Hovedplan avløp
1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og
vannmiljø 2017 - 2027. Planen følger saken som
vedlegg.
2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan
avløp og vannmiljø 2017 - 2027 legges til grunn
for rådmannens årlige forslag til handlings - og
økonomiplan og budsjett.
3. Planen rulleres årlig administrativt og
økonomiske konsekvenser spilles inn i
forbindelse med den årlige
budsjettbehandlingen.

Tiltaksplan innarbeides
og innarbeides i
forbindelse med
utarbeidelse av Budsjett
2019 og
Handlingsprogram 2019 -
2022

08.03.18 15/18 18/708 Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5.
desember 2017 annulleres (Arbeid og aktivitet
2017 – Holtenutvalgets innstilling)
1. Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5.
desember 2017 annulleres.
2. Formannskapet følger opp utvalgets forslag i
14 punkter og kommunestyrets vedtak om
avsetning på kr 3 mill. for hjelpetiltakover for
sosialhjelpsmottakere og personer som er nær
ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018
3. Rådmannen legger frem sak om rev idert
eierstrategi for Menova As med tydelige
forventninger og styringssignaler til selskapet.

Saken følges opp, og det
er redegjort for framdrift
i kommunestyret 31/5
gjennom besvarelse av
grunngitte spørsmål fra
representanten Arnfinn J.
Holten (KrF)

Revidert eierstrategi for
Menova AS ble lagt fram i
sak 29/18 i KS møte 5.
april 2018 og vedtatt.

S e sak 18/1033 31/5 - 18.
08.03.18 18/18 18/792 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, -

forvaltningsrevisjonsrapport
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
Rapporten sendes til Hovedkomiteen for helse
og omsorg for videre oppfølging.
Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle
tiltak ved egen sak til Kommunestyret.
2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre.

Saken har vært behandlet
i hovedkomiteen, som
ikke ser grunn for
iverksettelse av
ytterligere tiltak (HOV sak
12/18)

05.04.18 2/18 16/1465 Søndre Kirkemoen – salg av tomt – eventuelt
makeskifte
Kommunestyret fattet 26.05.16 i sak 84/16
følgende enstemmig vedtak:

Det er enighet med
utbygger om både priser
og overtakelse.
Dokumentene blir
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1. Del av eiendommen gnr 274 bnr 79,
makeskiftes mot areal til gang og sykkelsti,
med utbygger av Søndre Kirkemoen

Resterende areal selges til utbygger av Søndre
Kirkemoen basert på takst baser på råtomtverdi
uten hensyn til reguleringsforhold.

utarbeidet og oversendt
ila kort tid.

05.04.18 22/18 18/645 Startlån i Ringerike kommune – behov for
utvidet låneramme
2. Rådmannen får fullmakt til å låne inn in ntil

65 mill kroner fra Husbanken, slik at
startlåns - ordningen kan videreføres i 2018
med en ramme på 100 mill. kroner.

IV – iverksatt.

05.04.18 23/18 18/744 Kjøp av eiendom – Hensmoveien 19
1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe

Hensmoveien 19 av Menova AS til
30.000.000, -

2. Rådmannen fremmer egne saker
knyttet til kostnader med tilpasninger
av bygningsmassen, herunder
flyttekostnader

3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd
med rådmannens innstilling i sak
154/15

Rådmannen gremmer egne sak om
tidsbegrenset etterb ruk av de leide arealene på
Follum

Henvendelse er sendt til
Menova vedrørende
kjøp/overtakelse av
eiendommen.

Fremmet egen sak om
fibertilknytning til
Hensmoveien 19.
behandles i KS 11.10.18

05.04.18 30/18 17/4413 Etablering av ledepunkter for ladbar
m otorvogn
Det etableres 50 stk. semi - hurtigladere (inntil 22
kW) på kommunens parkeringsplasser.
Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til
parkeringsplass og gir 16 - 20 nye kommunale p -
plasser.
Investerings kostnaden ved etablere
ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i
prisen for å lade beregnet etter antatt levetid og
brukstid. Dette sammen med
drifts/vedlikeholdskostnader og strøkostnaden
innarbeides i betalingsreglementet som en
minutt etter timepris. Det innkreves ½ pris av
parkeringsavgift for å stå parkert.
Ladepunkt P - plassene skiltes med tekst
«Reservert for El - og hybridbiler under lading
Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende
tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen
må utredes.

4. Det utredes å etablere ladepunkter ved
pendlerparkeringene.

Møte
dato

Beh.
nr.

Saks nr. Sak / Vedtak til oppfølging Status 01 / 08 - 18

03 .0 5 .18 11 /18 1 6 / 4592 424 Follummoen – områderegulering Møter, det arbeides
med SVV om

kryssløsning. ABY er
bedt om å inngå avtale

med rådgivende
ingeniør for
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prosjektering på C -
tegnings nivå.

Reguleringsplanen skal
vurderes mht.
byggehøyde.

KK/ABY/040918
0 3 .0 5 .18 12 /18 1 8 / 1033 Hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere Ref møte 31/5 - 18 .

0 3 .0 5 .18 3 6 /18 1 8 / 1256 Månedsrapport februar 2018

0 3 .0 5 .18 3 7 /18 1 8 / 1254 Regnskap og årsrapport 2017

0 3 .0 5 .18 3 8 /18 1 8 / 690 Kontrollrapport 2017 -
skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike
kommune

0 3 .0 5 .18 3 9 /18 1 8 / 1382 Sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg -
Tyristrand Kirke

0 3 .0 5 .18 40 /18 1 4 / 1312 15008 - Avvikling KUR - anlegg og
tilknytning nytt ledningsnett - Åsa

To av 5 entrepriser
fullført. En er startet
opp sommer 2018 (Åsa
vest).
Åsa øst på anbud
høst/vinter 2018/2019

0 3 .0 5 .18 41 /18 1 8 / 251 Kontrollutvalget 2018 - møteinnkallinger /
protokoller

0 3 .0 5 .18 42 /18 1 8 / 1243 Eierstyring Ringerike kommune -
Ringeriksbadet IKS Rapport etter
gjennomført eierskapskontroll
« 1. Kommunestyret tar saken til orientering
2. Kommunestyret forutsetter at rapportens
merknader følges opp av kommunen og
selskapet.
3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status
oppdatering i slutten av 2018.
4. Kontrollutvalget bes undersøke mer
under b etegnelsen «andre forhold» og
legge dette frem som sak for KS i løpet av
høsten 2018. »

Sak under arbeid.

0 3 .0 5 .18 43 /18 1 8 / 1249 Rapport - vurdering av spørsrnål knyttet til
momskompensasjon

0 3 .0 5 .18 44 /18 1 8 / 901 Overføring av investeringsmidler fra 2017
til 2018

0 3 .0 5 .18 45 /18 1 8 / 714 Høring av rapport fra ekspertutvalget som
har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene

0 3 .0 5 .18 46 /18 1 8 / 1332 Høring Jernbanesektorens
handlingsprogram 2018 - 2029

0 3 .0 5 .18 47 /18 1 8 / 834 Årsmelding for eldrerådet 2017
0 3 .0 5 .18 48 /18 1 6 / 2046 Sykkelby Hønefoss Arbeides med

kontinuerlig,
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koordineres med
byplanen.
KK/ABY/040918

0 3 .0 5 .18 49 /18 1 6 / 2801 Ringerike Montessori AS Utdanningsdirektoratet
har nå gitt Ringerike
Montessori A/S
tillatelse til å starte
med ungdomstrinn fra
skoleåret 2019/2020.

0 3 .0 5 .18 50 /18 1 6 / 4161 404 - Detaljreguleringsplan -
Fritidsbebyggelse Gnr/bnr 299/1 -
Gunbjørrud

Planen er vedtatt.
KK/ABY/040918

0 3 .0 5 .18 51 /18 1 7 / 2403 Status planarbeid og prioriteringer
fremover

Planstatus følges opp
fortløpende og
rapporteres etter
gjeldende plan for
rapportering.
KK/ABY/040918

0 3 .0 5 .18 52 /18 1 7 / 4978 Kommunale mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltningen i Ringerike

0 3 .0 5 .18 53 /18 1 8 / 560 Vold og trusler
0 3 .0 5 .18 54 /18 1 8 / 958 Adgangskontroll kommunale prosjekt

System Infobric er
kjøpt inn og skal
benyttes under
bygging av kommunale
investeringsprosjekt
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Møte
dato

Beh.
nr.

Saks nr. Sak / Vedtak til oppfølging Status 01 / 0 8 - 18

31 .0 5 .18 1 3 /18 1 8 / 1033 Hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere
31.05.18 14 /18 1 8 / 2024 Gjenbruksbutikk
31.05.18 55 /18 1 8 / 1682 Økonomirapport mars 2018
31.05.18 56 /18 1 8 / 1371 Revisors beretning for årsregnskapet 2017
31.05.18 57 /18 1 8 / 1254 Regnskap og årsrapport 2017
31.05.18 58/ 18 1 8 / 1254 Regnskap og årsrapport 2017
31.05.18 59 /18 1 4 / 1662 Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter

opprykk til GET ligaen
31.05.18 60 /18 1 8 / 1440 Flerbrukshall - Haugsbygd Arena Midler til forprosjekt ble

bevilget i KS - sak 60/18.
31.05.18 61 /18 1 8 / 1534 Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Pågår.

KK/ABY/040918 .
31.05.18 62 /18 1 4 / 286 379 Detaljregulering for grusuttak

Hensmoen
Planen er vedtatt.
Klagebehandling pågår
(7 klager). Klager
kommer til politisk
behandling oktober –
november 2018.
KK/ABY/040918

31.05.18 63 /18 1 5 / 487 373 Detaljregulering for Apalbakken
Gnr/bnr 103/295. Tidligere Ringkollveien
77 og Nøklebybakken

Planen er vedtatt.
KK/ABY/040918

31.05.18 64 /18 1 7 / 2150 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler Planen er vedtatt.
Klagebehandling pågår.
Byggestart går som
planlagt, klage
medfører ikke utsatt
oppstart.
KK/ABY/040918 .

31.05.18 65 /18 1 8 / 1345 14015 - Trygg skolevei Benterud skole -
Grunnerverv

Anleggsarbeider i gang
og fullføres høst 2018 .

31.05.18 66 /18 1 7 / 4585 Verbalforslag nr 19, Årsbudsjett 2017 -
Oversikt over kommunens eiendommer

31.05.18 67 /18 1 8 / 1754 Forskrift om politivedtekt, Ringerike
kommune

31.05.18 68 /18 1 8 / 1756 Rettsinstruks for Ringerike kommune
31.05.18 69 /18 1 6 / 1459 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,

Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike

Evalueres nov 2018 .

31.05.18 70 /18 1 8 / 185 Tariffoppgjøret 2018
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Møte
dato

Beh.
nr.

Saks nr. Sak / Vedtak til oppfølging Status 01 / 0 8 - 18

28 .0 6 .18 3/18 1 8 / 2408 Møte i Kommunestyret den 28.06.2018
28.06.18 4/18 1 8 / 2408 Møte i Kommunestyret den 28.06.2018
28.06.18 15 /18 1 8 / 2105 Brakar - busstilbud sommeren 2018
28.06.18 1 6/18 1 8 / 2023 Interpellasjon - kunstgressbaner i

Ringerike
28.06.18 1 7/18 1 8 / 2426 Trafikksikkerhet - Norderhovsgata
28.06.18 71 /18 1 8 / 251 Kontrollutvalget 2018 - møteinnkallinger /

protokoller
28.06.18 72 /18 1 8 / 1371 Revisors beretning for årsregnskapet 2017
28.06.18 73 /18 1 8 / 251 Kontrollutvalget 2018 - møteinnkallinger /

protokoller
28.06.18 74 /18 1 8 / 1857 1.Tertialrapport - april 2018
28.06.18 75 /18 1 8/2176 Finansrapport 1. tertial 2018
28.06.18 76 /18 1 8 / 1680 Finansieringsstøtte og kommunal garanti -

Snøproduksjon på Ringkollen
28.06.18 77 /18 1 7 / 3542 Fotballhall - Heradsbygda
28.06.18 78 /18 1 5 / 8408 10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Klage på

reguleringsplan.
Behandles 21.08.2018.
Forprosjekt klart.
Antatt byggestart
vår/sommer 2019 .

28.06.18 79 /18 1 6 / 2812 Arbeidsgiverstrategi
28.06.18 80 /18 1 6 / 3051 Plansamarbeid i Ringeriksregionen - felles

plankontor
KS sak 28.06 sak 80/18
Regionalt
plansamarbeid i
Ringeriksregionen –
endret modell.

28.06.18 81 /18 1 7 / 4444 Kommunalt ordensreglement for
grunnskolene

28.06.18 82 /18 1 7 / 4908 Verneprosess for Ringeriks banen / E16
28.06.18 83 /18 1 8 / 1336 Steinsfjorden Montessoriskole
28.06.18 84 /18 1 8 / 1984 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
28.06.18 85 /18 1 8 / 2294 Fritak fra verv Elin Benterud Fleischer
28.06.18 86 /18 1 6 / 6379 10001 Ullerål skole med idrettshall Riving pågår. Byggestart

ny skole 2018

Siste sak pr. møte 28.06.18 - 86/18.
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Verbalforslag 201 8

Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

6.2 Formannskapets
disponible midler
Ringerike kommune
avsetter for 2018 6
millioner kroner til
Formannskapets
disposisjonskonto. For
øvrig forvalter
Formannskapet
fondsmidler til
utviklingstiltak etter
egne fonds regulerte
regler. For tiden
tilsvarer dette en
fondskapital samlet på
21 millioner kroner.
Det legges i årene
fremover opp til mer
aktiv bruk av disse
midlene i arbeidet med
vekst - og
samfunnsutvikling.

Økonomi I arbeidet med
budsjett 2019 og
Handlingsprogram
2019 - 2022, gjør
rådmannen en
vurdering på hvordan
fondsmidlene kan
brukes på en aktiv
måte i
handlingsprogramperio
den.

Det fremlegges egen sak
om utjevning av vann og
avløpsavgifter før
endelig fastsettelse av
vann og avløpsavgifter
for årene 2019 og
fremover. Viser til
tidligere henvendelse
om saken.

Samfunn /
Økonomi

Rådmannen beskriver
mulighetene for
utjevning av gebyre ne
for vann og avløp i
forbindelse med
arbeidet med
handlingsprogrammet
for 2019 - 2022.
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Verbalforslag 2017

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

3

Rådmannen bes i løpet av
første halvår 2017 legge
frem en analyse av samlet
gebyr og avgiftsøkning for
innbyggerne som følge av
de rentable investeringene
i handlingsprogrammet for
2017 - 2020.

Samfunn/
Økonomi

Behandlet i sak KS
123/17

Investeringer i
Monserud og
Kilemoen. I tillegg
en vurdering av
fremtidig
investerings behov
på vann og avløp.

6

Ved alle lokale
lønnsforhandlinger og ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges. I kommunens
årsmelding skal det
spesifikt framgå hvordan
kvinner og menns
lønnsutvikling utvikler seg.
Kommunestyret ber
rådmannen passe på at
ikke likelønnsprinsippet
fravikes.

HR/ Økonomi Rådmannen følger opp
dette i
lønnsfastsettelsen ved
tilsetninger og
lønnsoppgjør. Tas med
i årsberetninger.

9

Rådmannen utreder
støtteordninger for barn i
familier som ikke har
ressurser nok til at barna
kan delt a på kulturskole,
kulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Oppvekst og
kultur

Kobles også til andre
saker, som kulturplan,
likemannskort.

Det er og søkt om og
innvilget nasjonale
prosjektmidler til tiltak
på dette området.

Sak om gradert
betaling i
kultursk olen
kommer til politisk
behandling i
oktober.
Gratistilbud til
barn 4 - 6 klasse
driftes av
kulturskolen på
andre året.
Kulturskolen har
friplasser.
Familier i kontakt
med
NAV/sosialhjelpsm
ottagere får
dekket 1
fritidstilbud pr
barn.
En avtale med
idrettsrå det/andre
organisasjoner bør
fortsatt utredes.

10

Rådmannen bes gi en
redegjørelse om hvordan
driften av Røsholmstranda
gjennomføres ut fra

Samfunn Sak KS 6/18
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

gjeldende avtale med
Røde Kors.

11

Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode

Samfunn/
oppvekst og
kultur

Oppstart med
kartlegging i 2018 med
politisk behandling 1.
halvår 2 019.
Rådmannen vurderer
om vi skal benytte
ekstern kompetanse til
dette arbeidet.

13

Kommunestyret ber
rådmannen kartlegge
egnede arealer i
kommunen for bygging av
et utendørs
flerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet
for barn og unge. Dette
kan være mindre utendørs
anlegg som for eksempel
små klatreanlegg, BMX -
sykling, skateanlegg og
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealer i dag.
Arealene skal tilpasses å
være lavterskeltilbud.

Oppvekst og
kultur/
Samfunn

Få oversikt over
arealer og mulighet for
tilrettelegging på disse.

Verbalforslaget tas
med inn i arbeidet
med byplan
Hønefoss.
Orientering om
kartlegging av
egnede arealer
k ommer til politisk
behandling høsten
18 (Fra Sektor
samfunn)
Kommunedelplan
for idrett - og
friluftsliv, som
rulleres 2018, har
også et kapittel om
utendørs
flerbruksanlegg
samt bynære
aktiviteter, samt
oversikt over
kommunale
arealer.

Dette arbeidet er
ikke utført, følges
opp av ABY.

KK/ABY/040918

15

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra
mange land og etnisiteter.
Rådmannen bes
undersøke med de ulike
foreninger som finnes om
planlagte festivaler /
høytider og lage en

Oppvekst og
kultur

Aktivitetskalender
kommer på plass på
kommunens nye
nettsider som lanseres
vår/sommer 2018.

Integreringsrådet,
kulturenheten og

Aktivitetskal ender
er på plass på nye
nettsider.

Det skal utarbeides
rutine for bruk for
lag/foreninger
høsten 2018.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

aktivitets kalender for
kommunen. Mange
foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer / festivaler og
det vil bli lettere blant
annet for politikere å
planlegge deltagelse på
slike markeringer.

innvandrer -
organisasjonene
samarbeider om
aktiviteter og
informasjonsdeling.

App’en «INTO
Ringerike», for
informasjon, aktivitet
og frivillighet er under
utvikling.

17

Rådmannen bes legge
frem en sak for å se på
mulighetene for å kunne
realisere et nytt
terapibasseng ved
Ringeriksbadet i henhold
til tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider
fullt, dette gjør at behov
for en utvidelse med et
terapibasseng er aktuelt
for å bedre kunne ivareta
satsningen på
forebyggende helsearbeid
og rehabilitering. Det
varme vannet gjør
terapibasseng spesi elt
godt egnet for
babysvømming,
svømmeopplæring og
terapitrening for folk med
leddsykdommer og for
eldre

Helse og
omsorg

Ses i sammenheng
med kommunens
behov for
svømmeanlegg i et litt
lengre perspektiv.
Politisk behandlet i sak
67/17 i Formannskapet
20/6 - 17.

Rådmannen fremmer
sak til FS og KS i
oktober 2018.

Sak under
utarbeidelse

19

Kommunestyret ber
rådmannen legge frem en
oversikt over kommunens
eiendommer, fortrinnsvis
som et ledd i
byplanarbeidet. Dette for
å synliggjøre hvilke arealer
som kan brukes til
allmennyttige formål, eller
som kan makeskiftes for
gjennomføring av det
komm ende planverket.
Kommunestyret ber
samtidig rådmannen

Samfunn Sak i kommunestyret
66/18
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

redegjøre for hvordan det
aktivt arbeides med
utvikling, kjøp/salg, inn - og
utleie av kommunale
eiendommer i dag.

20

Rådmannen fremmer en
sak om evaluering av
nåværen de
turistinformasjons
samarbeid og mulig
etablering av
turistinformasjon for
Ringeriksregionen.
Etableringen kan skape
flere grønne
arbeidsplasser og vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens unike
natur - og kulturverdier.

Rådmann
v/informasjons
- rådgiver i
s amarbeid med
Ringerike
Utvikling

Det har vært lagt fram
sak i Ringeriksrådet.
Destinasjonsselskapet
har gjennomført en
egenevaluering og det
ligger an til at de tre
kommunene fortsetter
sin deltagelse i
selskapet.

En identisk politisk sak
om dette fremmes i de
tre kommunene . Det
er derfor ikke noe
grunnlag nå for å
evaluere dette på egen
hånd med en mulig
etablering av egen
turistinformasjon for
Regionen.

Gjøres i samarbeid
med Jevnaker og
Hole.

21

Rådmannen bes
undersøke med Buskerud
Fylkeskommune og Bra kar
om mulighet for å starte et
prøveprosjekt med lavere
priser på lokalbuss i
Ringerike. Eksempelvis kan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som
bybussen, som kjører Nord
– Sør aksen i Hønefoss.

Samfunn Oppretter dialog med
Fylkeskommunen.

I forbindelse med
byplanarbeidet har
vi tett dialog med
Fylkeskommunen
om fremtidens
kollektivløsninger
for Hønefoss. Det
er ikke kjent at
dette tiltaket
spesielt er
diskutert, fokuset
har vært helhetlige
løsninger
fremover.

22

Kommunestyret ber
rådmann en om i løpet av
2017 å legge fram en
oversikt over status på
bruer på kommunale veier
og en plan for
vedlikehold/oppgradering
av de bruene som ikke
oppfyller gjeldende krav.

Samfunn Følge opp tidligere
planer og politiske
vedtak.

Politisk sak høst
2018.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

24

Rådmannen legger frem
en revidert Miljø og
klimaplan («Det grønne
skiftet») i løpet av 2017.
Følgende underpunkter
tas med som innspill og
vurdering i det videre
arbeid med miljø og
klimaplan.

1. Det vurderes en
etablering av en
geopark i
Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdene i
Hønefoss. MDG
har tidligere - i
samråd med
Miljøvernforbund
et - pekt på
Hensmoens unike
geologiske
kvaliteter. Sabima
har også pekt på
områdets unike
biologiske
mangfold. MDG
nevnte ideen om
en geopark ved
hørin gsuttalelse
(april 2016) til
grensedragning
for masseuttak i
området.
Anleggshaver bør
eventuelt kunne
tilrettelegge for
dette tiltaket.

2. Det vurderes
opprettelse av et
geo -
informasjonssente
r i
Ringeriksregionen.
Et geo - senter
kommer
innbyggerne til
gode so m en

Samfunn Inn spill og vurderinger
i verbalforslaget
vurderes i
revideringen.

Samarbeid med
Kartverket?

Samarbeide/ konferere
med bondelaget/
småbrukarlaget?

Oppstart av planen
i 2018. Dette vil
være en av
oppgavene i
strategi - og
utviklings -
avdelingen.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

ressurs når det
gjelder reiseliv,
undervisning og
lokal
identitetsbygging.
Senteret skal
fortrinnsvis ha
hovedvekt på
kvartærgeologi da
Ringerike har
spesielle nasjonale
verneverdier på
dette feltet. I
tillegg har vi
Oslofeltets unike
geologi i
umidde lbar
nærhet.
Rådmannen bes ta
opp et arbeid for
lokalisering av et
slikt vitensenter.

3. Det vurderes å
arbeide for en
etablering av
område for
parsellhager i
forbindelse av
utbyggingen i
Krakstadmarka.
Slik kan
befolkningen i
Ringerike få
muligheten til å
ko mme seg ut og
erfare grønne
omgivelser hvor
de kan dyrke egne
grønnsaker og gi
barna muligheten
til å lære om
planter.
Parsellhagene kan
også drives i
samråd med
skolene.

4. HRA produserer i
dag biogass.
Postens biler og
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

HRAs egne biler
bruker denne
gassen, m en mye
av denne
ressursen kjøres
ut av vårt distrikt.
Det vurderes om
kommunen kan ta
i bruk denne
bioenergien i egne
større kjøretøy.

5. Det vurderes å
premiere
innbyggere som
velger miljøvennlig
byggemetode.
Kommunestyret
ber rådmannen
vurdere mulighet
for å endre dagens
betalingsreglemen
t, slik at
dokumentert
miljøvennlige
byggeplaner kan
få lavere
betalingssatser /
prosentvis fratrekk
i avgifter.

6. Det vurderes å
undersøke
omfanget av olje -
og parafinkaminer
som eksisterer
blant kommunens
innbyggere som
mottar
kommunale
helsetjenester,
gjerne også de
som er avhengig
av vedfyring. Etter
undersøkelsen
fremmes sak for
kommunestyret
med hensikt (hvis
mul ig) om å
fremskynde
utskifting av
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

eksisterende
anlegg med
varmepumper.

7. Det vurderes om
at alle tak på
kommunale
nybygg skal
utstyres med
solcellepanel og
mulighetene for å
kle eksisterende
kommunale bygg
med solcellepanel.

8. Kommunen har
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybygg skal
vurderes oppført i
tre. Det vurderes
om kommunen vil
gi en generell
oppfordring til alle
utbyggere om
også å vurdere
nybygg i tre.

9. Rådmannen
utreder
muligheten for å
etablere et
kommunalt
klimafond (ENØK -
fond).



Verbalforslag 201 8 , 2017 og 2016 – status per 12.10 .2018

Verbalforslag 2016

Verbalforslag Status 01.08.2018

Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike,
der i blant R INGBO for utbygging av
utleieboliger for vanskeligstilte, ungdom og
flyktninger.

Kommunen har opprettet en egen enhet
Boligtjenesten fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke
etablert et formelt samarbeid med
eiendomsutviklere/ utbyggere for utbygging av
utleiebolig er til vanskeligstilte. Boligtjenesten jobber
videre med saken.

Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike
Boligstiftelse med tanke på å få redusert
kommunens årlige leie og hvordan
eiendommene skal forvaltes når det gjelder
oppussing og tomgangsleie mv.

Dialogen er innledet, og vi avventer resultatene.

Ringerike Kommune skal over tid
planmessig skifte ut alle diesel - og
bensindrevne biler/rullende materiell med
lav - /nullutslippsbiler (el -
biler/hybridbiler/hydrogendrevne biler) i
alle sektorer der det er hensiktsmessig ut
fra arbeidets og tjenestens art.

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i
august 2016. En av de prioriterte oppgavene er å få
oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder
leasingavtaler på biler og maskiner. Når tilstrekk elig
oversikt er på plass, vil det bli utarbeidet rutiner for
innkjøp av biler og maskiner, herunder
leasingavtaler som beskriver hva slags teknologi som
skal velges ved nyanskaffelser.
Strategi - og utviklingsavdelingen vil sammen med
innkjøpsavdelingen s e på de ulike sektorenes
muligheter for å benytte lav/nullutslippskjøretøy.
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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 
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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.
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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 i netto finansutgifter i perioden 20 1 7 - 201 8 :

(Inntekter 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.
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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 av netto renteeksponert gjeld gir et mer riktig bilde
på renterisikoen.

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 i k ommunens gjeldsportefølje i
2 . tertial 201 8 :

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets låneramme til investeringer i 201 8 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 VAR -
investeringer 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, rentebindingstid
og refinansier ingsrisiko:

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 . F astrenteandelen 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 rapporterte rentebinding stid
på 3,16 år ved utgangen av 2. tertial.

Dagens rentebinding 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.



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 %

Totalt 144 961 753 1 707 270 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 06.09.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2018



Totalt 1 707 270 4 148 975 20 626 098 21 290 074

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 39 214 289 924 1 357 565 1 357 936

Obligasjoner 199 725 741 156 4 140 960 4 106 325

Internasjonale aksjer 1 179 886 1 963 146 9 967 130 10 509 743

Norske aksjer 288 445 1 154 749 5 160 444 5 316 070

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 1,19 % 2,98 % 5,65 % 6,16 %
Referanseportefølje 1,02 % 2,81 % 5,53 % 6,20 %

Pengemarked 0,12 % 0,87 % 1,61 % 1,59 %
ST1 X 0,05 % 0,33 % 0,52 % 0,54 %

Obligasjoner 0,40 % 1,51 % 1,90 % 1,81 %
ST4X 0,45 % 0,08 % 0,70 % 0,68 %

Internasjonale aksjer 2,53 % 4,28 % 8,09 % 9,41 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

2,39 % 5,39 % 12,20 % 13,77 %

Norske aksjer 2,13 % 9,12 % 15,33 % 17,63 %
OSEFX 1,09 % 10,57 % 14,45 % 17,08 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 06.09.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2018



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Pluss Likviditet II 23.09.2016 15 268,71 1 003,79 15 326 546 1 013,67 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 7 336 961 5,1 % 14 645

Klientkonto DNB 223 555 223 555 0,2 % 0

Sum 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

Sum 48 925 290 49 976 101 34,5 % 1 050 811

Internasjonale 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

RBC Global 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 2 982 781 2,1 % 182 781

Sum 40 872 128 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

Sum 9 628 558 13 816 070 9,5 % 4 187 512

Totalt 132 562 573 144 961 753 100,0 % 12 399 180

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 06.09.2018

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

Alfred Berg Nordisk Pengemarked Classic 7 322 14 645 14 645 14 645 14.06.2018

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

Sum 39 214 289 924 1 357 565 1 357 936 19.08.2015

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 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

Realiserte poster 0 0 926 962 916 769

Sum 199 725 741 156 4 140 960 4 106 325 23.08.2015

Internasjonale aksjer

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

RBC Global Equity Focus Fund hedged 108 967 586 955 825 231 825 231 16.11.2017

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 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4 Produksjonsdato: 06.09.2018

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

Nordea Norge Verdi 48 341 60 971 1 821 774 1 881 412 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 -26 036 9 851

Sum 288 445 1 154 749 5 160 444 5 316 070 23.08.2015

Totalt 1 707 270 4 148 975 20 626 098 21 290 074 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 06.09.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2018



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 1,19 % 2,98 % 5,65 % 6,16 % 19.08.2015
Referanseportefølje 1,02 % 2,81 % 5,53 % 6,20 %

Pengemarked 0,12 % 0,87 % 1,61 % 1,59 % 19.08.2015
ST1X 0,05 % 0,33 % 0,52 % 0,54 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,14 % 1,04 % 1,69 % 1,67 % 24.08.2015
ST1 X 0,05 % 0,33 % 0,52 % 0,53 %
DNB Likviditet 20 (II) AFLIKVI NO 0,10 % 0,70 % 0,86 % 26.10.2017
ST1 X 0,05 % 0,33 % 0,40 %
Alfred Berg Nordisk Pengemarked Classic NO0010821218 0,10 % 0,20 % 14.06.2018
ST1 X 0,05 % 0,17 %

Obligasjoner 0,40 % 1,51 % 1,90 % 1,81 % 23.08.2015
ST4X 0,45 % 0,08 % 0,70 % 0,68 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,50 % 1,16 % 2,37 % 2,28 % 24.08.2015
ST4X 0,45 % 0,08 % 0,70 % 0,64 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,15 % 1,05 % 2,15 % 15.05.2017
ST1 X 0,05 % 0,33 % 0,46 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,72 % 3,46 % 4,80 % 4,51 % 24.08.2015
ST1 X 0,05 % 0,33 % 0,52 % 0,53 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,20 % 1,02 % 1,73 % 1,73 % 24.08.2015
ST3X 0,11 % 0,19 % 0,52 % 0,52 %

Internasjonale aksjer 2,53 % 4,28 % 8,09 % 9,41 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 2,39 % 5,39 % 12,20 % 13,77 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 1,50 % 3,49 % 9,31 % 10,42 % 24.08.2015
MSCI World NR 4,12 % 7,22 % 12,42 % 13,95 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID 4,80 % 7,21 % 18.06.2018
MSCI World NR 4,12 % 6,02 %
C Worldwide Globale Aksjer Etisk CAWWETI NO 3,81 % 6,60 % 7,87 % 10,08 % 24.08.2015
MSCI World NR 4,12 % 7,22 % 12,42 % 13,95 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged LU1711394145 1,25 % 7,12 % 10,32 % 16.11.2017
Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX -0,19 % -7,62 % 3,29 % 19.09.2016
MSCI Emerging Markets NR 0,07 % -5,08 % 11,86 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 06.09.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Norske aksjer 2,13 % 9,12 % 15,33 % 17,63 % 23.08.2015
OSEFX 1,09 % 10,57 % 14,45 % 17,08 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 2,48 % 12,70 % 20,89 % 17.02.2016
OSEFX 1,09 % 10,57 % 20,13 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 1,88 % 8,90 % 13,91 % 16,27 % 24.08.2015
OSEFX 1,09 % 10,57 % 14,45 % 17,09 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 1,91 % 2,42 % 15,29 % 17,40 % 24.08.2015
OSEFX 1,09 % 10,57 % 14,45 % 17,09 %

Periodens utvikling
Markedsverdi

31.07.2018
Avkastning Kostnader Bevegelser

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

Totalt 143 254 483 1 707 270 0 0 144 961 753

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 06.09.2018

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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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. 
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SE L SK AP SAVTAL E

F O R

RI N G E RI K SB AD E T I K S
( utkast 27.08.08 vedtatt av Hole og Ringerike kommunestyrer )



2

§ 1. Navn
Ringeriksbadet IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om
interkommunale selskap av 29. januar 1999.
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være medeiere i selskapet.

Selskapets firma er "Ringeriksbadet IKS". Selsk apet har følgende eiere: Hole kommune og
Ringerike k ommune.

§ 2. Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal
registreres i Foretaksregisteret.

§ 3. Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Hole kommune.

§ 4. Formål og ansvars område
Formålet med selskapet er å ivareta driftsansvaret for badeanlegget "Ringeriksbadet".
Selskapet leier, gjennom egen leiekontrakt med "Ringeriksbadet AS", hele badeanlegget på
Helgelandsmoen for en periode på 40 år.

§ 5. Eiertilskudd og eierandel
Medeierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i
representantskapet. Eiernes tilskudd skal også dekke utgifter til skolebarnsvømming i h t.
egen avtale samt andre aktiviteter som eierne ser seg tjent med at badeanlegget ivaretar
som deler av den kommunale driften.
Det er for øvrig en forutsetnin g at eiertilskuddene og driftsinn tektene ved den øvrige
driften av badeanlegget skal være tilstrekkelig for å dekke faste driftsutgifter, inkl.
kapitalutgifter etter en nedbetalingsplan over 40 år.

Ved oppstart av selskapet skyter hver av eier ne inn kr 100.000, - i startkapital.

Eierandelen er fastlagt i prosent etter en slik fordeling: Eiere/eierandel:
Hole kommune 50%
Ringerike kommune 50%

§ 6. Ansvarsfordeling
Hver av eierne hefter for 50% av selskapets samlede forpliktelser.

§ 7. Selskapets organer
Selskapet skal ha følgende organer:
- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder
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§ 8. Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med tre
representanter hver.
Vedkommende kommunestyre oppnevner selv sine representanter. Det skal oppnevnes ett
varamedlem for hv er av de faste medlemmene.
Kommunestyret bestemmer selv om dets representanter skal velges ved
forholdsvalg eller flertallsvalg.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i repres entantskapet.
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den
enkelte eier kan foreta nyva lg av sine representantskapsmed lemmer i valgperioden.
Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

§ 9. Representantskapets møter
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av mars måned.
Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers
varsel, og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også de enkelte
eiere varsles.
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om
interkommunale selskaper § 8.

Ordinært representantskapsmøte behandler:
1. Valg av protokollkomite med to medlemmer.
2. Årsmelding og regnskap.
3. Budsje tt, økonomiplan.
4. Tilskudd fra eierne.
5. Valg av revisor.
6. Valg til styret.
7. Valg av valgkomite med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for

ett år.

Representantskapets leder innkaller representantskapet.
Det i nn kalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt
angitte spørsmål . Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to
styremedlemmer, revisor eller ett/flere representantskapsmedlemmer/eiere ber om
det eller om representantskapets leder føler behov fo r dette.
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle
styremedlemmene og daglig leder har møte - og talerett.
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av representantene er til stede.
Ved votering har hver ti lstedeværende eier en stemme hver.
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.
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§ 1 0. Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom
styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går
ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal representantskapet og medeierne gjøre s
oppmerksom på dette . Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i
vedtatt budsjett for virksomheten.

De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov
om interkommunale selskaper skal gjelde for virksomheten.
Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1 . september hvert år.
Budsjettet er ikke endelig før alle medeiernes budsjett er behandlet etter
kommunelovens § 45.
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.

§ 11. Styret
Styret velges av representantskapet. Valgkomiteen, jfr. § 9, innstiller kandidater. Styret
skal ha fem faste medlemmer med tre nummererte varamedlemmer. Styrets
medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. To
medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre medlemmer og ett
varamedlemmer velges for to år i år med partall. Blant styrets medlemmer velges av
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år a v gangen.

Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ved endelig uttreden
eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av
funksjonstiden.
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene
som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge
opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve
styri ng gjennom det enkelte driftså .
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte
oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for
at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig
forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak.

Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller
daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett,
må utøve den i fellesskap.

§ 12. Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst
halvpa1ien av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets
leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen ska l normalt
l eses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.

§ 13.Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave
utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak
som er fattet av styret.
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret.
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Vedkommende har tale - og forslagsrett I styrets møter.

§ 14. Organisering av tilsynsfunks joner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig
oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets
møtebøker skal fortløpende sendes til eierne.

§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning
S elskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder
forvaltningsloven, offentlighetsloven, personopplysningsloven og lov om offentlige
anskaffelser m/forskrifter.

Reglene om habilitet I kommuneloven gjelder for selskapets organer.
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid
gjeldende regler i lov om interkommunale selskaper.

§ 16. Økonomiforvaltning
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om
interkommunale selskaper og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.

§ 17. Låneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta lån til likviditetsformål med inntil kr 1.000.000, - . For øvrig gjelder de til
enhver tid gjeldende regler som følger av lov om interkommunale selskaper og tilhørende
forskriftsverk.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive
kommunestyrene.

§ 18 Arbeidsgiveransvar
Styret bestemmer selv om selskapet skal drifte anlegget med egne ansatte eller om disse
tjenestene skal kjøpes eksternt.

§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av
representantskapet.
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.

§ 20. Endring av s elsk apsavtalen
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret må selv vedta avtalen.
Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4,
tredje ledd, setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et
likelydende vedtak om dette.
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de
avgitte ste mmene.
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere
av medeierne.
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før
disse fremmes for behandling hos eierne.
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§ 21. Utelukking, uttreden og oppløsning
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne
enste mmig vedta at vedkommende medeier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om
interkommunale selskaper § 31.
Den enkelte eier kan med I - ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt medeierskap etter reglene i
lov om interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12.
året oppsigelsen ble leve1t.

Forslag til o ppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet.

Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov
om interkommunale selskaper § 30.

Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper
§ § 33 - 38 og eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet. Styret plikter å melde fra om
avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 22. Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige
eiere.

Eiere Dato Underskrift/stempel



 

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. 
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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 
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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:   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   (Formannskapets disp.konto) 

Ringerike International Youth Film Festival: 150 000 kr (Formannskapets disp.konto) 

 

Andre Tilskudd 

Tros- og livssynssamfunn:           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 Sum 

2018 

Sum 2019 

Faste driftstilskudd Samles eget 

ansvarsområde, 4-årige 

driftsavtaler 

HOK, hvert 4 

år. 

3 364 000 3 450 000 

(+ evt 1 500 

000 økning 

Kultursenter) 

Kulturmidler  

 

 

Samles til en 

tilskuddsordning 

«Kulturmidler». 

Fast vekting mellom 

lag/forening barn og 

unge // andre 

kulturformål 

HOK 

 

461 000 500 000 

Driftstilskudd større 

kulturtiltak  

Arrangementstilskudd Fortsatt administrativ 

behandling 

Administrativ 150 000 200 000 

Løypetilskudd Fortsatt administrativ 

behandling. 

Ordningen fikk økt sum 

til fordeling i 2017. 

Administrativ 300 000 300 000 

Rest 2019 Fordeles mellom Fast 

driftsstøtte, barn og 

unge og 

arrangementstilskudd. 

 177 000 0 

Enkeltsøknader 

gjennom året 

Behandles løpende 

gjennom året, dekkes  

av Formannskapets 

disposisjonsfond 

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 
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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 
 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Folkevalgte og revisjon 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788 
Administrasjon og fellestjenester 103 781 119 063 125 315 123 807 124 493 123 223 
Barnehage 188 776 178 249 188 288 189 448 189 448 189 548 
Grunnskole 297 169 293 854 299 773 298 610 298 167 298 167 
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 148 422 138 873 138 873 138 873 
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876 
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 136 614 986 614 736 614 736 
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113 
Avsetninger, overføringer -89 045 6 522 19 362 19 362 19 362 19 362 
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0 
Finans 550 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 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. 



- 

 
 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Frie disponible inntekter       

Skatt på inntekt og formue  -781 820 -800 000 -836 150 -836 150 -836 150 -836 150 
Ordinært rammetilskudd -737 801 -756 800 -783 000 -784 700 -785 200 -785 200 
Skatt på eiendom -54 148 -54 200 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 
Andre generelle statstilskudd -24 538 -22 812 -20 800 -20 466 -20 126 -19 861 
Sum frie disponible inntekter -1 598 306 -1 633 812 -1 699 950 -1 701 316 -1 701 476 -1 701 211 

       
Finansinntekter/-utgifter       

Renteinntekter og utbytte -27 113 -25 757 -31 450 -26 650 -26 650 -26 650 
Gevinst finansielle instrumenter -11 493 -6 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 36 143 44 200 53 700 66 506 74 511 79 911 
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 500 126 400 136 400 141 000 
Mottatte avdrag på utlån -600 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 71 023 108 243 124 750 159 256 177 261 187 261 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       

Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-52 179 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger 17 987 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164 

       
Overført til investering       

Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100 
Til fordeling drift -1 508 216 -1 493 150 -1 534 636 -1 498 163 -1 481 744 -1 497 686 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 534 636 1 498 163 1 481 744 1 497 686 
Merforbruk/mindreforbruk -37 095 0 0 0 0 0 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 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 2019-

2022). 

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

Handlingsprogrammet for 2019 til 2022 og budsjett for 2019 bygger på vedtatt samfunnsdel av
kommuneplanen for perioden 2015 til 2030.

Handlingsprogrammet støtter opp under målene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Både handlingsprogram og budsjett bygger videre på de vedtakene og målene kommunesty ret satt for
handlingsprogrammet 2018 - 2021.

Driftsnivået for 2018 ble i hovedsak viderefør t på det samme nivået som i 2017 .

Utfordringer

For 2018 ser vi økonomiske utfordringer i driften innenfor enkeltområder. Innenfor helse og omsorg er
det høyere behov enn det budsjettet legger opp til, blant annet innenfor økonomisk sosialhjelp og
hjemmetjenesten

Vi ser at rammefaktorer utenfor våre tjenester har økt mer enn vanlig lønns - og prisvekst også i 2018.
Eksempelvis har kostnader til skyss, betaling for barn i andre kommuner og innslagspunktet for
ressurskrevende tjenester økt utover vedtatt budsjett.

Dette har ikke budsjettet for 2018 tatt høyde for og vi ser at det fører til overforbruk innenfor de
aktuelle sektorene.
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I forbindelse med budsjettet for 2019 har rådmannen derfor fokusert på å få frem de reelle kostnadene
for denne typen utgifter. På den måten ivaretar budsjettforslaget for 2019 denne kostnadsveksten i
tjenestene.

Budsjettforslaget for 2019 legger opp til en stabil ressursinnsats på nivå m ed tjenesteproduksjonen i
2018. Endringer i tjenestetilbudet og effektiviseringskrav må løses gjennom innovasjon og omstilling i
den enkelte sektor.

Kompetanseheving

Rådmannen foreslår å styrke den brede satsningen på kompetanse for ansatte. Tilbakemelding ene fra
organisasjonen og fagforeningene er svært positive og det er et bredt ønske om videreføring og
forsterkning av tiltak for kompetanseutvikling. Dette vil være avgjørende for organisasjonens muligheter
til å utvikle tjenestetilbudet med hensyn til en drede behov hos brukerne.

Vi opplever nå at kommunen har blitt en mere attraktiv arbeidsgiver. Satsningen på kompetanse, ledelse
og synlighet bidrar sterkt til dette.

Ledelse

Gjennom arbeid med lederutvikling og økt nærvær av ledelse ser rådmannen flere po sitive effekter.
Blant annet har Ringerike kommune hatt en jevn nedgang i sykefraværet til og med 2017.

Rådmannen vil videreføre utviklingen av organisasjonen gjennom fortsatt satsning på ledelse.

Vekst

Målet om vekst i kommuneplanens samfunnsdel preger naturligvis rådmannens prioriteringer i forslaget
til handlingsprogram og budsjett for 2019.

Økt kapasitet i planavdelingen og opprettelsen av utviklings - og strategiavdelingen i 2018 videreføres i
2019.

Investering og fornying

Rådmannen viderefører i sit t forslag til investeringsprogram de satsningene kommunestyret har vedtatt
tidligere. Investeringene svarer opp behovet for fornying og behovet for økt kapasitet på kort sikt.

Med hensyn til fornyingsprogrammet knyttet til inventar og utstyr, avsluttes det te i 2019. Innenfor de
store tjenestene er utdatert inventar og utstyr nå i all hovedsak skiftet ut.

Ved utgangen av perioden for handlingsprogrammet vil det meste av bygningsmassen fremstå som
moderne og godt tilpasset effektive tjenester.

Budsjettforslag et legger opp til økt bruk av digitale løsninger og teknologiske hjelpemidler i utførelsen av
tjenestene og i dialogen med innbyggere.
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God kontroll

Rådmannen mener kommunen ved inngangen til 2019 har god kontroll på driften. Opparbeidelsen av
disposisjonsf ond gjør kommunen mer robust og bedre i stand til å kunne møte uforutsette hendelser.
Budsjettforslaget for 2019 viderefører og bygger ytterligere opp under dette, gjennom et stramt, men
forsvarlig budsjett.

Det har i forslaget vært viktig å legge vekt på å finne en god balanse mellom eksisterende
tjenestetilbud og å møte endrede behov hos brukerne.

For å løse fremtidens utfordringer vil det være behov for å gjennomføre nødvendige omstillinger, øke
brukerdialog og avstemme forventninger med hensyn til det t jenestetilbudet kommunen faktisk kan yte
overfor innbyggerne.

Økonomisk status ved utgangen av 2018

Regnskapsresultat for årene 2016 og 2017

Regnskapene for 2016 og 2017 viste et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på til sammen
163 millioner kroner. Etter overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble
det et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i de to årene på 89 millioner kroner.

Etter avlagt regnskap for 2017, er disposisjonsfondet på 165,5 mill . kroner. Dette er med på å gjøre
kommunens økonomi mer robust, og bedre i stand til å takle økonomiske svingninger.

Prognosene for netto driftsresultat for 2018 viser at vi har utfordringer i driften som gir høyere
kostnader enn budsjettert.

I hjemmetjen esten og integrerte tjenester er det større behov for tjenester enn det er forutsatt i
budsjettet for 2018, noe som gir ett merforbruk innenfor disse tjenestene. Økonomisk sosialhjelp har
også større utbetalinger enn budsjettert i 2018.

Dette sammen med hø ye kostnader til brøyting i en snørik vinter med kulde som ga et høyt
strømforbruk og høye strømpriser som har holdt seg utover i 2018, samt høyere kostnader til elever i
private skole og andre kommuner, gir ett lavere netto driftsresultat enn budsjettert.

Noe av kostnadsøkningen oppveies av god skatteinngang for landet som gir Ringerike kommune
inntektsutjevning som en merinntekt, samt at vi også har høyere inntekter fra konsesjonskraft på grunn
av høyt volum på strømproduksjon og høyere strømpriser.

Prognosen for 2018 viser ett driftsresultat i størrelsesorden 20 til 25 millioner kroner.

Øko nomiske utfordringer i perioden 2019 - 2022

Handlingsprogram 2019 - 2022 viser at for å kunne dekke økte rente - og avdragsutgifter, samt stabilt
høye pensjonskostnade r, må de nye løsningene finnes innenfor eksisterende rammer. Det er behov for
regnskapsmessig overskudd slik at kommunen selv kan finansiere en del av kommende investeringer
etter 2020 og ha økonomisk handlefrihet i forhold til uforutsette hendelser.
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Avdr ag på lån stiger hvert år i perioden siden nye låneopptak er høyere enn det som betales i avdrag.
Fra 2018 til 2019 stiger renter og avdrag med 23,2 millioner kroner. Fra 2019 til 2022 er økningen på
59,3 millioner kroner dersom investeringsplanen følges o g alle investeringer lånefinansieres. En del av
denne kostnadsøkningen vil bli oppveid av leieinntekter fra beboere i omsorgsboliger, Vestre Viken for
ny ambulansestasjon, kommunene som er i med i legevaktsamarbeidet gjennom husleie og gjennom
gebyrer for vann og avløp.

Siden 2002 har etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene akkumulert til
151 millioner kroner (per 01.01.18). Med en redusert nedbetalingstid på fremtidige premieavvik, vil det
være økt behov for å dekke pensjons kostnader i budsjettene for årene framover. For 2018 vil vi få ett
positivt premieavvik 34,5 millioner kroner slik at det akkumulerte premieavviket vil øke til 160,5 mill.
kroner.

Driftskostnadene i Ringerike kommune ligger fortsatt noe høyt i forhold til kommunens inntekter, og
innsatsen for å effektivisere og omstille må fortsette. Slik blir det rom for nye tjenester og nye løsninger.
Rådmannen må ha spesiell oppmerksomhet på tjenester hvor Ringerike kommune ligger høyere enn
sammenlignbare kommuner i KOS TRA for å finne handlingsrom.

KOSTRA - tallene for 2017 er innarbeidet i sektoromtalen. Det vises til utviklingen for Ringerike
kommune, sammenligning med andre kommuner som ligner oss og gjennomsnittet i KOSTRA - gruppe
13. Disse sammenligningene gir god info rmasjon om hvordan vi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

Forutsetninger for Handlingsprogrammet 2019 - 2022

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019

I kommuneøkonomiproposisjonen er veksten i samlede inntekter mellom 2,6 og 3,2 milliarder k roner i
frie inntekter.

Skatteøren 2019

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for
kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skatteøren for 2019 vil komme i statsbudsjettet for
2019 som legges fram 8. oktober 2018.

Vekst i frie inntekter

Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demografi - og pensjonskostnader i tillegg til satsing på rus
og opptrappingsplan for hab ilitering og rehabilitering.

Ringerike kommune vil ha en vekst på 4 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 62 millioner kroner.

Utvikling i skatteinntekter

I budsjettet for 2018 er det budsjettert med skatteinngang på 800 millioner kroner. Skatteinngange n for
2018 danner utgangspunkt for beregningen av forventet skatteinngang i 2019. Ved utarbeidelse av 2.
tertialrapport (månedsrapport for august 2018) viser prognosen for skatteinngang at vi i 2018 vil motta
800 mill. kroner i skatteinntekt. Usikkerheten i prognosen er på +/ - 0,4%.
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I budsjett for 2019 er kommunens skatteinntekter beregnet til 836 millioner kroner. Dette er en økning
på 36 millioner kroner, som er en økning på 4,5 % i forhold til vedtatt budsjett for 2018.

Ringerike kommune har de siste åre ne hatt en betydelig bedre skatteinngang enn budsjettert, slik som
mange andre kommuner har hatt. Dette har gitt gode regnskapsmessige resultater for kommunene
disse årene.

For 2018, er bildet noe annerledes - Ringerike kommune ser ut til å få skatteinnte kter svært nær
opprinnelig budsjett. Men siden skatteinngangen i resten av kommune - Norge er bedre enn
forventningene i Kommuneøkonomiproposisjonen, får Ringerike kommune høyere inntektsutjevning
enn budsjettert.

For 2019 har rådmannen brukt KS modell for beregning av skatt og rammetilskudd som ble utarbeidet
etter at Kommuneøkonomiproposisjonen ble lagt fram i mai 2018. En av forutsetningene i denne
modellen bygger på forutsetning i Revidert nasjonalbudsjett for 2018 om vekst i skatteinntektene for
landet som helhet på 1%. Skatteveksten så langt i 2018 er på 4%. Rådmannen har derfor økt
skatteanslaget for 2019 utover KS - modellen med 7 mill. kroner. Rådmannen vil gjøre en ny vurdering av
skatteinntektene når statsbudsjettet for 2019 foreligger, samt ny model l fra KS for beregning av skatte
og inntekstutjevning.

Nøkkeltall for Handlingsprogramperioden 2019 - 2022

Rådmannens forslag til budsjett for 2019 - 2022 tar utgangspunkt i et 2% "resultat" for avsetning til
disposisjonsfond.

Det er ikke lagt inn nye store in vesteringsprosjekter ut fra prinsippet om at gjeldsgraden ikke skal øke
ytterligere i perioden.

Ringerike kommune som arbeidsgiver

Ringerike kommune er i gang med et langsiktig arbeid hvor satsning på tiltak innen organisering, ledelse
og medarbeiderskap er sentralt.

Ny arbeidsgiverpolitikk ble utarbeidet og vedtatt i 2018 og vil gjelde for perioden 2018 - 2022.
Kommunens overordnede mål og satsninger er lagt til grunn. Prioriterte satsningsområder er
arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse, kommunikasjon og ten ke nytt
(innovasjon). Arbeidsgiverpolitikken peker på sentrale innsatsområder som skal gjøre Ringerike
kommune til en attraktiv arbeidsgiver:
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Utgangspunktet for arbeid med å realisere vedtatt arbeidsgiverpolitikk er gjeldene lov - og avtaleverk,
Ringeri ke kommunes verdigrunnlag og arbeid gjennom trepartssamarbeid (politikere,
tillitsvalgte/vernetjeneste og ledelse).

I forbindelse med ny arbeidsgiverpolitikk er det besluttet nye verdier for Ringerike kommune,
N ytenkende, Æ rlig, R espektfull (NÆR).

Ringerik e kommune har i flere år prioritert arbeid med utvikling av medarbeideres kompetansenivå,
både for ledere og medarbeidere. Gjennom økt oppmerksomhet og øremerkede ressurser ser vi
resultater av arbeidet. Tiltakene har vært mange og effektene gode. Dette ar beidet vil bli videreført.

I 2019 skal det igangsettes et arbeid med å utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan for
Ringerike kommune. Planen skal blant annet inneholde en vurdering av kommunens behov for
kompetanse i årene fremover.

Den viktigst e ressursen

De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Ved å etablere gode og interessante fagmiljøer med
mulighet for utvikling og innovasjon øker muligheten for å tiltrekke og beholde gode fagfolk. Stimulere
fagutvikling, videreutdanning og kompetansehev ende aktiviteter øker kvaliteten på de tjenestene
kommunen yter overfor befolkningen.
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Lærende organisasjon – faglige nettverk

Læring og kunnskapsdeling er nødvendig for å møte krav til endring og tjenesteinnovasjon i
virksomheter. Dette er særlig utfordren de i komplekse organisasjoner som en kommune. En kommune
er en organisasjon med høy intensitet og kompleksitet både hva gjelder kunnskap og praktisk arbeid.
Det er behov for kunnskapsdeling både innenfor og mellom faggrupper. Det er derfor viktig å få på p lass
gode arenaer for læring. Faglige nettverk og tverrfaglige team er eksempler på gode læringsarenaer som
kan bidra til å videreutvikle kommunen som en lærende organisasjon. Både innenfor skole, barnehage
og helse og omsorg er det derfor etablert nettver k.

Utvikle attraktive arbeidsplasser

Arbeidsbetingelser, karrieremuligheter og spennende fagmiljøer er faktorer som påvirker både
rekruttering til og stabilitet i kommunen. Interessante karrieremuligheter med fagutvikling og fordyping
vil medvirke til å gj øre Ringerike kommune til en attraktiv arbeidsplass. Tiltak som styrker kommunens
renommé som attraktiv arbeidsplass vil redusere lekkasje til andre. Konkurransedyktig lønn er en viktig
faktor i den stadig tøffere konkurransen om høyt spesialisert arbeidsk raft.

Satsningen som Ringerike kommune gjør på kompetanse er et sentralt rekrutteringstiltak. Trygghet for
at det gis faglig støtte og utvikling for nye medarbeidere er et
rekrutteringsmiddel. Introduksjonsprogram for alle nyansatte vil skape forutsigbarh et og trygghet i de
første månedene.

Kommunen som utdanningsinstitusjon

Kommunen har i dag et samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner, og det er avgjørende at dette
samarbeidet utvides og videreutvikles. Et sentralt område er å gi mulighet til våre egn e ansatte som
ønsker høyere utdanning. I 2017/2018 har det innen helse og omsorg vært etablert stipendordninger for
ansatte som starter i grunnutdanning sykepleie eller vernepleie. Dette videreføres i 2019. Det er også,
innen alle sektorer ordninger, ansat te som får økonomisk støtte til videreutdanning. Dette er støtte til
masterutdannelser innen ledelse, fagspesifikke områder og ellers studiepoeng innenfor områder hvor
kommunen har særlige behov.

Kommunen satser på praksis - og lærlingeplasser. I 2018 har R ingerike kommune hatt 43 lærlinger
innenfor helse - , barne - og ungdomsarbeider, IT - , kokk - og anleggsgartner - faget. Det er ønske om økt
satsning på lærlinger og fra høsten 2019 foreslås det i budsjettet å ta inn ytterligere 6 nye lærlinger,
3 lærlinger inne n barne - og ungdomsarbeiderfaget og 3 lærlinger innen helsefag.

I tillegg til lærlinger som tas inn på ordinære lærlingplasser har kommunen prioritert å sikre at flere av
våre egne medarbeidere tar fagbrev. En rekke av kommunens ansatte, innenfor helse og omsorg,
barnehagene, SFO og renhold har praksis tilsvarende at de kan få godkjent fagprøve ved å ta teoretisk
eksamen og praktisk fagprøve. Dette gjennomføres i samarbeid med OPUS Ringerike. Arbeidet vil
videreføres i handlingsprogramperioden.

Digitalisering

Alle tjenestene er i stadig endring med ny forskningsbasert kunnskap, mer effektive
behandlingsmetoder og ny teknologi. Dette utløser krav om at ny og relevant kompetanse er
tilgjengelig. Vedtatt digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune peker på behov for økt kompetanse
blant de ansatte. Allerede vedtatte satsninger innen IKT i barnehage og skole (temaplan for digital
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barnehage - og skolehverdag) i tillegg til utviklingen innenfor velferdsteknologi vil kreve at de ansatte
forholder seg ti l en ny digital hverdag.

I 2018 er det igangsatt et arbeid med å utarbeide tiltak for å øke kompetansen innen bruk av digitale
verktøy. Målet for arbeidet er:

skape engasjement og digital forståelse blant ledere og ansatte
utvikle og vedlikeholde digital k ompetanse
bidra til at de ansatte skal ha god og riktig digital kompetanse
fastsette generelle krav til digital kompetanse for ledere og ansatte

Lederutvikling

I 2019 er det planlagt å starte et nytt to - årig lederutviklingsprogram for alle ledere med
personalansvar. Programmet vil basere seg på tidligere gjennomført lederutviklingsprogram og vil ta
utgangspunkt i resultater fra evaluering som er gjort.

Hovedtema i lederutviklingsprogrammet vil blant annet vær e styring, relasjonsledelse, utvikling og
digitalisering. Det vil fortsatt være sentralt å utvikle og styrke det enkelte team i enhetene og gi ledere
støtte og veiledning etter behov.

Lederne er nøkkelpersoner for at kommunen skal fortsette det gode arbeid et som er skissert i
Handlingsprogrammet. Gode fagfolk og gode ledere utvikles hvis de gis de rette forutsetninger for
personlig vekst og et tilstrekkelig handlingsrom.

Mangfold og inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Satsning på kompetanse for kommunens medarbeidere og ledere er viktige tiltak som støtter godt
under vår IA - avtale. Økt oppmerksomhet på kontinuerlig forbedring og kvalitet er sentrale tiltak.
Opplevelsen av mestring i eget arbeid gjennom økt kompetanse er sentrale virkemidler for å fremme
nærvær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.

Arbeid med å redusere sykefravær fortsetter og ambisjonen om ytterligere reduksjon av sykefraværet
videreføres. Økt ledertetthet sikrer bedre oppfølging av de sykemeldte og et bedre foreby ggende
arbeid. Videre er den økte satsningen på kompetanse for de ansatte sentralt for å nå målene i IA -
avtalen.

Samarbeid med NAV, arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten fungerer svært godt og gir positive
resultater.

Ringerike kommune har i dag et stort omfang av praksis - og arbeidstreningsplasser. I 2018 er det tatt
initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, NAV og Arbeidslivssenteret. Prosjektet vil
gå over en 2 års periode og skal benytte en metodikk utarbeidet av NAV og
Arbei dslivssenteret. Prosjektet er kalt "Innsats" og skal sikre at personer som bor i Ringerike kommune
og som har nedsatt funksjonsevne (delmål 2 i IA - avtalen), gis mulighet til arbeidstrening i kommunen.
Prosjektet vil også legge til rette for flyktninger/min oritetsspråklige som har behov for språkpraksis.
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Heltidskultur

I Ringerike kommune er andel deltidsansatte 50,6 % (per 13.9.2018). I tråd med heltidserklæringen som
er inngått mellom KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta har kommunen startet et 3 - parts
samarbeid med mål om å redusere andel ansatte som arbeide r deltid. Arbeidet er et omfattende
kulturutviklingsprosjekt som krever strategisk samarbeid over tid.

Bakgrunnen er blant annet demografiske utfordringer som møter alle kommuner i årene som kommer.
Færre ansatte skal gi omsorg til flere brukere.

I arbei det er det helt sentralt at tjenestenes kvalitet og brukernes perspektiver får høy prioritet. Arbeid
med heltid er brukerorientert kvalitetsarbeid. Innsats for å øke antall ansatte i heltidsstillinger vil også
føre til bedret arbeidsmiljø for ansatte og øk t effektivitet for kommunen som helhet. Dette vil kreve
innsats og vilje fra alle parter, og gode prosesser og forankring hos de folkevalgte vil være avgjørende
for å lykkes i arbeidet.

I 2017/2018 ble det etablert et forprosjekt innenfor Helse og omsorg m ed utgangspunkt i ambulerende
hjemmetjeneste. Dette arbeidet tar utgangspunkt i analyser og kartlegginger av dagens
arbeidstidsordninger som skal legge til rette for større stillinger. Det er etablert nye
arbeidstidsordninger hvor det er tatt utgangspunkt i bedre kvalitet for brukerne. Prosjektet er fortsatt
under utprøving og det er for tidlig å evaluere effektene av endringene. Prosessen og foreløpige
resultater gir likevel godt utgangspunkt i arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kommunen.

Målformule ringer og status

Område Status Mål

2017 2018 2019 2020 - 2022
Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent 7,7 % 8,0 % *) 7,5 % 7,0 %

Resultater 10 - faktor - undersøkelse

(skala 1 – 5)
Oppgavemotivasjon 4,3 4,4 4,4
Mestringstro 4,3 4,4 4,4

Selvstendighet 4,2 4,2 4,3
Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,4
Mestringsorientert ledelse 4,0 4,2 4,3
Rolleklarhet 4,3 4,3 4,4
Relevant kompetanseutvikling 3,6 4,0 4,2
Fleksibilitetsvilje 4,4 4,4 4,5
Mestringsklima 4,0 4,1 4,3
Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7 4,7

*) basert på en prognose per 1. halvår 2018
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Budsjettvedtak

Nedenfor følger budsjettvedtakene for drifts - og investeringsbudsjettet for 2019 og for
Handlingsprogramperioden 2019 - 2022.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue - 781 820 - 800 000 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Ordinært rammetilskudd - 737 801 - 756 800 - 783 000 - 784 700 - 785 200 - 785 200
Skatt på eiendom - 54 148 - 54 200 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre generelle statstilskudd - 24 538 - 22 812 - 20 800 - 20 466 - 20 126 - 19 861
Sum frie disponible inntekter - 1 598 306 - 1 633 812 - 1 699 950 - 1 701 316 - 1 701 476 - 1 701 211

Finansinntekter/ - utgifter
Renteinntekter og utbytte - 27 113 - 25 757 - 31 450 - 26 650 - 26 650 - 26 650
Gevinst finansielle instrumenter - 11 493 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 36 143 44 200 53 700 66 506 74 511 79 911
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 500 126 400 136 400 141 000
Mottatte avdrag på utlån - 600 0 0 0 0 0
Finansinntekter/ - utgifter 71 023 108 243 124 750 159 256 177 261 187 261

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk

- 52 179 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 17 987 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164

Overført til investering
Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100
Til fordeling drift - 1 508 216 - 1 493 150 - 1 534 636 - 1 498 163 - 1 481 744 - 1 497 686
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 534 636 1 498 163 1 481 744 1 497 686
Merforbruk/mindreforbruk - 37 095 0 0 0 0 0

Kommentarer til budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1A viser hvordan vi kommer fra frie disponible inntekter via finansinntekter/ - utgifter og
avsetninger/bruk av avsetninger til hvor mye som er disponibelt til fordeling til sektorene.

Skatteinntektene er i 2019 - priser, og blir ikke justert i HP - perioden. Rammetilskuddet har en svak positiv
utvikling ut fra hvordan innbyggertilskuddet øker i takt med øking i antall innbyggere.

Skatteinntektene er beregnet med basis i KS - modellen for skatt og rammetilskudd, og baserer seg på
kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai 2018. Rådmannen har økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslaget fra KS - modellen.

Skatteinngangen er en av områdene hvor det er risiko i budsjettet. Ringerike kommunes skatteinngang
avhenger av kommunens egne skatteytere og at disse opprettholder eller får en økt skattbar inntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kj enner skatteinngangen for landet forøvrig, siden vi
kompenseres med inntektsutjevning opp til ca 95% av landsgjennomsnittet fra vårt egen skatteinngang
på ca 85% av landsgjennomsnittet.
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Skatt på eiendom er økt med 5,8 mill. kroner fra 2018 til 2019 med bak grunn i at skattegrunnlaget økes
med 10% (kontorforretning) istedenfor å gjennomføre almen taksering. I tillegg antar vi at
skattegrunnlaget for kraftverk vil øke, siden verdsetting av disse er avhengig av kraftprisene.

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Ringerike kommune har ved inngangen til
2019 bedret likviditet, noe som gir utslag i at vi får høyere renteinntekter. Utbyttet fra Ringerikskraft AS
er økt fra 2018 med bakgrunn i at det forventes at eierne vil få utbytte på 30 m ill. kroner i 2019 på
bakgrunn av et svært godt driftsår i 2018 for Ringerikskraft AS. Videre er det budsjettert med utbytte fra
Fossveien 7 - 9 AS i 2019.

Det er budsjettert med økt avkastning på Fossefondet i 2019 med bakgrunn i at forvaltningskapitalen e r
høyere enn i 2018.

Rente - og avdragsutgifter er beregnet ut fra finansieringsbehovet - vi lånefinansierer i
handlingsprogramperioden våre investeringer 100%, men vil få tilskudd fra Husbanken, samt
salgsinntekter fra beboere som vil redusere lånene til f lere av de store prosjektene. Videre vil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene til omsorgsboliger og legevakt når disse er
ferdige.

Renter og avdrag er beregnet i Kommunalbankens låneportal, og basert på hvordan Kommunalbanken
mener at rentemarkedet vil utvikle seg de neste årene. I renteutgiftene er det kalkulert en økning i
rentenivået.

Rentenivået i Norge har vært unormalt lavt over en lengre periode. Vi ser nå at rentenivået stiger, og at
det i perioden fram til 2022 kan 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.

Ringerike kommune har balansert låneporteføljen sin slik at ca 50% av lånene er fastrentelån. Mange av
disse er tatt opp med svært gunstige fastrenter, som v i være på dette nivået i 3 til 6 år framover. Vi har
også noen fastrentelån som er på mer enn 4% som skal fornyes de neste årene. Restgjeld fastrentelån
var per 30.4.2018 888 mill. kroner. Øvrige lån har flytende rente.

En beregning våren 2018 viser at vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskudd i bank eller i Fossefondet, slik at en renteøkning vil gi oss økte renteinntekter som vil kunne
være med å dekke opp for økte rentekostnader. Fossefondet hadde per 31.82018 markedsv erdi på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavere enn 200 mill. kroner, per 30.4.2018 var
beholdningen av likvide midler på 370 mill. kroner.

All gjeld som er tatt opp for å finansieres gebyrfinansierte investeringer har flytende rent e. Renteøkning
på disse lånene vil finansieres gjennom endring av gebyrene i henhold til selvkost. Totalt er
renterisikoen for Ringerike kommune lav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivå vil merkes best.
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjette t

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Folkevalgte og revisjon 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788
Administrasjon og fellestjenester 103 781 119 063 125 315 123 807 124 493 123 223
Barnehage 188 776 178 249 188 288 189 448 189 448 189 548
Grunnskole 297 169 293 854 299 773 298 610 298 167 298 167
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 148 422 138 873 138 873 138 873
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 136 614 986 614 736 614 736
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113
Avsetninger, overføringer - 89 045 6 522 19 362 19 362 19 362 19 362
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0
Finans 550 0 0 0 0 0
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 471 120 1 493 150 1 534 636 1 498 163 1 481 744 1 497 686

Kommentarer til budsjettskjema 1B - driftsbudsjett

Budsjettskjema 1B viser hvilken budsjettramme den enkelte sektor har i handlingsprogramperioden.
Tabellen viser også budsjett for 2018 og regnskap for 2017.

Det er sektor for Spesielle tiltak barn og unge som har % - messig størst nedgang, med bakgrunn i
nedbygging av tjenester til enslige mindreårige flyktninger.

Detaljert beskrivelse av endringene innenfor hver sektor framkommer under kapitlene for den enkelte
sektor.

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler 460 545 745 680 686 380 580 200 223 500 156 000 1 646 080
Utlån og forskutteringer 65 347 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000
Kjøp av aksjer og andeler 6 343 6 700 7 300 7 800 8 300 8 800 32 200
Avdrag på lån 14 150 8 500 9 500 10 500 12 000 0 32 000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0
Avsetninger 36 905 200 200 200 200 0 600
Årets finansieringsbehov 583 291 796 080 738 380 633 700 279 000 199 800 1 850 880

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler - 465 393 - 680 182 - 582 640 - 479 627 - 122 426 - 165 460 - 1 350 152
Inntekter fra salg av anleggsmidler - 11 510 0 - 13 500 0 0 0 - 13 500
Tilskudd til investeringer - 8 753 0 - 9 600 - 30 500 - 97 500 0 - 137 600
Kompensasjon for merverdiavgift - 48 005 - 100 498 - 115 640 - 105 073 - 38 574 - 25 540 - 284 828
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - 28 771 - 5 600 - 6 100 - 6 700 - 7 500 0 - 20 300
Andre inntekter - 3 245 - 200 - 200 - 200 - 200 0 - 600
Sum ekstern finansiering - 565 677 - 786 480 - 727 680 - 622 100 - 266 200 - 191 000 - 1 806 980

Intern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet - 1 080 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger - 16 534 - 9 600 - 10 700 - 11 600 - 12 800 - 8 800 - 43 900
Sum intern finansiering - 17 614 - 9 600 - 10 700 - 11 600 - 12 800 - 8 800 - 43 900
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Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Kommentarer til Budsjettskjema 2A - investeringer

Kommentarer til investeringer og finansieringsbehov

Budsjettskjema 2A viser hvordan de totale investeringene finansieres. Av denne tabellen framkommer
lånebehov, kompensasjon for M VA, Husbankens tilskudd og salgsinntekter.

Lånebehovet er størst i 2018 og 2019 samt 2020, deretter blir det betydelig lavere.

Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i 1000
Tjenesteområde Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Sum

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022
Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 0 3 800 3 000 0 0 0 3 000
Rådhuset sanitær, brannalarmsystem,
belysning

0 0 5 000 0 0 0 5 000

Sum 0 3 800 8 000 0 0 0 8 000

Barnehage
Oppgradering barnehager 0 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000
IKT - barnehage 0 0 600 500 0 0 1 100
Sum 0 1 000 1 600 1 500 0 0 3 100

Grunnskole
Oppgradering skolebygg 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 0 5 000 4 000 0 0 0 4 000
IKT - Skole 0 7 600 7 000 2 000 0 0 9 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 0 0 0 0 0 50 000 50 000
Ullerål skole med idrettshall 0 75 000 158 600 90 000 0 0 248 600
Hov ungdomsskole 0 2 500 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Benterud skole 0 171 000 4 000 0 0 0 4 000
Nes skole ny barneskolefløy 0 5 000 5 000 6 000 0 0 11 000
Sum 0 269 100 186 600 148 000 180 000 115 000 629 600

Spesielle tiltak barn og unge
Sum 0 0 0 0 0 0 0

Kulturtjenesten
Oppgradering og sprinkling Riddergården 0 6 500 4 500 0 0 0 4 500
Tilskudd til RKF - Oppgradering og utvikling
kirker

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

Helse og omsorg
Oppgradering helse - og omsorgsbygg 0 1 500 1 500 0 0 0 1 500
Helse - Inventar/medisinsk utstyr 0 5 000 2 000 2 500 0 0 4 500
Heradsbygda omsorgssenter 0 83 000 198 800 273 200 1 500 0 473 500
Hov vest omsorgsboliger 0 10 000 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 0 11 500 50 000 54 000 0 0 104 000
Ny legevakt 0 46 500 50 000 43 500 0 0 93 500
Parkering Austjord 0 0 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte 0 0 7 500 0 0 0 7 500
Sum 0 157 500 340 480 373 200 1 500 0 715 180

Samfunn
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Tjenesteområde Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Sum
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022

Energi, inneklima, overvåkning, sikring 0 4 000 2 000 0 0 0 2 000
Teknisk drift - Maskinpark 0 3 000 2 100 0 0 0 2 100
Overføringsledninger Åsa - Monserud 0 33 000 14 000 0 0 0 14 000
Monserud renseanlegg 0 148 000 36 600 0 0 0 36 600
Sanering Nes i Ådal etappe 2 0 8 800 3 500 0 0 0 3 500
Styresystem Nes RA og Monserud RA 0 0 7 500 7 500 0 0 15 000
Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

0 1 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Digitale vannmålere 0 0 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Kjøp av Hensmoveien 19 0 0 30 000 0 0 0 30 000
VAR forvaltning - Utskifting vannledninger 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000
VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000
VPI - Kommunale veier 0 12 000 12 000 12 000 15 000 15 000 54 000
VPI - Sykkelbysatsing 0 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum 0 210 800 140 200 52 500 37 000 36 000 265 700

Sum investeringer 0 649 400 686 380 580 200 223 500 156 000 1 646 080

Kommentar til budsjettskjema 2B - investeringer per prosjekt

Tabellen viser investeringene fordelt på sektor, og viser rammen på hvert enkelt prosjekt. Nærmere
beskrivelse av hver enkelt investering kan finnes under hver sektor. Tabellen skiller ikke på gebyr - og
i kke - gebyrfinansierte investeringer.

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsinntekter
Brukerbetalinger - 70 123 - 76 440 - 78 940 - 78 940 - 78 840 - 78 740
Andre salgs - og leieinntekter - 200 887 - 186 370 - 197 890 - 229 135 - 232 927 - 232 927
Overføringer med krav til motytelse - 255 011 - 230 852 - 230 942 - 231 211 - 231 211 - 231 211
Rammetilskudd - 737 801 - 756 800 - 783 000 - 784 700 - 785 200 - 785 200
Andre statlige overføringer - 149 331 - 129 766 - 119 354 - 119 020 - 118 680 - 118 415
Andre overføringer - 1 232 0 0 0 0 0
Inntekts - og formuesskatt - 781 820 - 800 000 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Eiendomsskatt - 54 148 - 54 200 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre direkte og indirekte skatter - 342 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter - 2 250 695 - 2 234 428 - 2 306 276 - 2 339 156 - 2 343 008 - 2 342 643

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 130 946 1 120 267 1 122 317 1 115 091 1 111 956 1 110 686
Sosiale utgifter 308 251 335 906 348 132 348 004 348 004 348 004
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

389 136 372 450 388 810 386 891 376 152 375 452

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

231 749 210 588 225 430 225 030 225 030 225 030

Overføringer 155 658 163 379 165 961 166 887 166 587 166 587
Avskrivninger 79 856 98 000 113 000 123 000 123 000 123 000
Fordelte utgifter - 102 083 - 94 730 - 94 730 - 94 730 - 94 730 - 94 730
Sum driftsutgifter 2 193 513 2 205 860 2 268 920 2 270 173 2 255 999 2 254 029

Brutto driftsresultat - 57 182 - 28 568 - 37 356 - 68 983 - 87 009 - 88 614

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte - 27 680 - 26 237 - 31 930 - 27 130 - 27 130 - 27 130
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- 11 493 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000

Mottatte avdrag på utlån - 879 - 650 - 650 - 650 - 650 - 650
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Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sum finansinntekter - 40 052 - 32 887 - 39 580 - 34 780 - 34 780 - 34 780

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 36 438 44 202 53 702 66 508 74 513 79 913
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 500 126 400 136 400 141 000
Utlån 408 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter 110 934 141 002 164 202 193 908 211 913 221 913

Resultat eksterne finanstransaksjoner 70 881 108 115 124 622 159 128 177 133 187 133

Motpost avskrivninger
Motpost avskrivninger - 79 856 - 98 000 - 113 000 - 123 000 - 123 000 - 123 000
Sum avskrivninger - 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

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

- 52 179 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond - 31 129 - 19 215 - 24 798 - 22 801 - 20 041 - 20 041
Sum bruk av avsetninger - 83 308 - 19 215 - 24 798 - 22 801 - 20 041 - 20 041

Avsetninger
Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100
Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk

0 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 70 166 32 320 40 464 43 797 42 371 16 164
Avsatt til bundne driftsfond 41 123 5 249 9 969 11 760 10 447 28 259
Sum avsetninger 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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Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Investeringsinntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom - 11 510 0 - 13 500 0 0 0
Andre salgsinntekter - 3 042 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 2 217 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift - 48 005 - 100 498 - 115 640 - 105 073 - 38 574 - 25 540
Statlige overføringer - 8 753 0 - 9 600 - 30 500 - 97 500 0
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte - 203 - 200 - 200 - 200 - 200 0
Sum inntekter - 69 296 - 100 698 - 138 940 - 135 773 - 136 274 - 25 540

Investeringsutgifter
Lønnsutgifter 560 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 173 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

409 153 744 980 565 740 470 127 179 926 125 460

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

46 0 0 0 0 0

Overføringer 50 985 700 120 640 110 073 43 574 30 540
Renteutgifter og omkostninger 24 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter - 395 0 0 0 0 0
Sum utgifter 460 545 745 680 686 380 580 200 223 500 156 000

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 14 150 8 500 9 500 10 500 12 000 0
Utlån 65 347 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Kjøp av aksjer og andeler 6 343 6 700 7 300 7 800 8 300 8 800
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 10 875 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 26 030 200 200 200 200 0
Sum finanstransaksjoner 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

Finansiering
Bruk av lån - 465 393 - 680 182 - 582 640 - 479 627 - 122 426 - 165 460
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån - 30 988 - 5 600 - 6 100 - 6 700 - 7 500 0
Overført fra driftsbudsjettet - 1 080 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond - 6 343 - 6 700 - 7 300 - 7 800 - 8 300 - 8 800
Bruk av bundne investeringsfond - 10 191 - 2 900 - 3 400 - 3 800 - 4 500 0
Sum finansiering - 513 995 - 695 382 - 599 440 - 497 927 - 142 726 - 174 260

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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Befolkningsutvikling

Demografi
2018 2019 2020 2021 2022

0 - åringer 257 278 281 284 286
Barnehage (1 - 5 år) 1 472 1 491 1 505 1 493 1 514
Grunnskole (6 - 15 år) 3 375 3 393 3 430 3 424 3 423
Videregående (16 - 19 år) 1 378 1 324 1 309 1 345 1 364
Voksne (20 - 66 år) 18 499 18 580 18 645 18 702 18 745
Eldre (67 - 79 år) 3 793 3 914 4 039 4 170 4 295
Eldre (80 - 89 år) 1 200 1 249 1 257 1 267 1 294
Eldre (90 år og eldre) 309 306 301 316 315
Total 30 283 30 535 30 767 31 001 31 236

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 4

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 4

Befolkningsanalyse for perioden 2018 til 2022

Befolkningsanalysen bygger på SSB's prognose med middel vekst. For Ringerike kommune betyr det at vi
vokser fra 30 379 per 1. juli 2018 til 31 236 innbyggere per 2022. Dette er en vekst på 857 personer, eller
2,8%.

Grafen/tabellen viser tall fra 1. januar 2018 og de neste 4 årene. Veksten e r størst for gruppen eldre
mellom 67 og 79 år, som utgjør 502 personer eller 13,2%. I gruppen 80 år og eldre, viser prognosen en
vekst på 100 personer, som er 6,6%.

For gruppen voksen mellom 20 til 66 år, er veksten liten - 246 personer eller 1,3% vekst. V i ser at det er
en ubalanse mellom veksten i antall innbyggere som er den alderen hvor de deltar i arbeidslivet, og
veksten av eldre som kan trenge tjenester fra kommunen.
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B efolkningsanalyse for perioden 2018 til 2028

Befolkningsanalyse for perioden 2018 til 2028

Dersom vi ser 10 år fram i tid, vil befolkningen øke med 2 203 innbyggere i henhold til SSB's prognose.
Dette er en vekst i 10 - årsperioden på 7,3%.

Igjen er veksten størst i de eldste gruppene, gruppen 80 år og eldre vokser med 655 personer eller
43,4%.

Gruppen i yrkesaktiv alder øker med 441 personer eller 2,4%.

På lengre sikt ser vi at det relativt sett blir flere eldre enn personer i yrkesaktiv alder.
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Investeringer i økonomiplanen

Ikke - gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 2019 6 800 3 000 0 0 0 3 000
Intranett/nettside 2018 900 0 0 0 0 0
Oppgradering av Rådhuset 2019 5 000 5 000 0 0 0 5 000
Rådhuset ombygging 1. etg. 2018 2 000 0 0 0 0 0

Sum Administrasjon og fellestjenester 14 700 8 000 0 0 0 8 000

Barnehage
IKT - barnehage 2020 3 100 600 500 0 0 1 100
Oppgradering barnehager LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Soveareal barnehage 2018 3 500 0 0 0 0 0

Sum Barnehage 6 600 1 600 1 500 0 0 3 100

Grunnskole
Benterud skole 2019 353 000 4 000 0 0 0 4 000
Hov ungdomsskole 2022 300 000 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 2022 50 000 0 0 0 50 000 50 000
IKT - Skole LØPENDE 7 000 2 000 0 0 9 000
Nes skole ny barneskolefløy 2019 11 350 5 000 6 000 0 0 11 000
Oppgradering skolebygg LØPENDE 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 2019 24 000 4 000 0 0 0 4 000
Trygg skolevei Benterud skole 2018 16 000 0 0 0 0 0
Ullerål skole med idrettshall 2020 350 000 158 600 90 000 0 0 248 600

Sum Grunnskole 1 104 350 186 600 148 000 180 000 115 000 629 600

Kulturtjenesten
Branntekniske tiltak i Nes
samfunnshus

2018 700 0 0 0 0 0

Oppgradering og sprinkling
Riddergården

2019 6 500 4 500 0 0 0 4 500

Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og utvikling
kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum Kulturtjenesten 7 200 9 500 5 000 5 000 5 000 24 500

Helse og omsorg
Helse - Inventar/medisinsk utstyr LØPENDE 2 000 2 500 0 0 4 500
Heradsbygda omsorgssenter 2020 504 200 198 800 273 200 1 500 0 473 500
Hov vest omsorgsboliger 2020 28 500 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 2020 109 400 50 000 54 000 0 0 104 000
IKT - Pilotprosjekt Velferdsteknologi 2018 12 600 0 0 0 0 0
Ny legevakt 2020 99 000 50 000 43 500 0 0 93 500
Oppgradering helse - og omsorgsbygg LØPENDE 1 500 0 0 0 1 500
Parkering Austjord 2019 3 180 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte 2019 8 500 7 500 0 0 0 7 500

Sum Helse og omsorg 765 380 340 480 373 200 1 500 0 715 180

Samfunn
Bibrannstasjoner på Nes og Sokna 2018 17 000 0 0 0 0 0
Energi, inneklima, overvåkning, sikring LØPENDE 2 000 0 0 0 2 000
Fossveien 7 - 9 AS 2018 2 500 0 0 0 0 0
Kjøp av Hensmoveien 19 2019 30 000 30 000 0 0 0 30 000
Teknisk drift - Maskinpark LØPENDE 2 100 0 0 0 2 100
VPI - Kommunale veier LØPENDE 12 000 12 000 15 000 15 000 54 000
VPI - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000

Sum Samfunn 49 500 47 100 13 000 15 000 15 000 90 100
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Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Sum 1 947 730 593 280 540 700 201 500 135 000 1 470 480

Gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

Samfunn
Digitale vannmålere 2022 15 500 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Monserud renseanlegg 2019 318 000 36 600 0 0 0 36 600
Overføringsledninger Åsa - Monserud 2019 68 000 14 000 0 0 0 14 000
Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

2020 20 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Ringerike vannverk 2018 100 686 0 0 0 0 0
Sanering Nes i Ådal etappe 2 2019 13 000 3 500 0 0 0 3 500
Styresystem Nes RA og Monserud RA 2020 15 000 7 500 7 500 0 0 15 000
VAR forvaltning - Utskifting
avløpsledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VAR forvaltning - Utskifting
vannledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

Sum Samfunn 550 186 93 100 39 500 22 000 21 000 175 600

Sum 550 186 93 100 39 500 22 000 21 000 175 600

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Skatt på inntekt og formue - 800 000 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Ordinært rammetilskudd - 756 000 - 782 200 - 783 900 - 784 400 - 784 400
Skatt på eiendom - 54 200 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre generelle statstilskudd - 22 812 - 21 700 - 21 566 - 21 426 - 21 426
Sum sentrale inntekter - 1 633 012 - 1 700 050 - 1 701 616 - 1 701 976 - 1 701 976

Skatteinntektene er beregnet med basis i KS - modellen for skatt og rammetilskudd, og baserer seg på
kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai 2018. Rådmannen har økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslaget fra KS - modellen.

Skatteinngangen er en av områdene hvor det er risiko i budsjettet. Ringerike kommunes skatteinngang
avhenger av kommunens egne skatteytere og at disse opprettholder ell er får en økt skattbar inntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangen for landet forøvrig, siden vi
kompenseres med inntektsutjevning opp til ca 95% av landsgjennomsnittet fra vårt egen skatteinngang
på ca 85% av land sgjennomsnittet.

Skatt på eiendom er økt med 5,8 mill. kroner fra 2018 til 2019 med bakgrunn i at skattegrunnlaget økes
med 10% (kontorforretning) istedenfor å gjennomføre almen taksering. I tillegg antar vi at
skattegrunnlaget for kraftverk vil øke, siden verdsetting av disse er avhengig av kraftprisene.
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Finansinntekter og - utgifter

Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Renteinntekter og utbytte - 7 507 - 31 450 - 26 650 - 26 650 - 26 650
Gevinst finansielle instrumenter 0 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 4 800 53 700 67 900 77 300 82 700
Avdrag på lån 0 109 500 126 400 136 400 141 000
Netto finansinntekter/finansutgifter - 2 707 124 750 160 650 180 050 190 050
Finansutgifter i tjenesteområdene - 128 - 128 - 1 522 - 2 917 - 2 917
Totale finansutgifter 108 115 124 622 159 128 177 133 187 133

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Ringerike kommune har ved inngangen til
2019 bedret likviditet, noe som gir utslag i at vi får høyere renteinntekter. Utbyttet fra Ringerikskraft AS
er økt fra 2018 med bakgrunn i at det forventes at eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på etter
et svært godt driftsår i 2018 for Ringerikskraft AS. Videre er det budsjett ert med utbytte fra Fossveien 7 -
9 AS i 2019.

Det er budsjettert med økt avkastning på Fossefondet i 2019 med bakgrunn i at forvaltningskapitalen er
høyere enn i 2018.

Rente - og avdragsutgifter er beregnet ut fra finansieringsbehovet - vi lånefinansierer i
handlingsprogramperioden våre investeringer 100%, men vil få tilskudd fra Husbanken, samt
salgsinntekter fra beboere som vil redusere lånene til flere av de store prosjektene. Videre vil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene til omsorgsboliger og legevakt når disse er
ferdige.

Renter og avdrag er beregnet i Kommunalbankens låneportal, og basert på hvordan Kommunalbanken
mener at rentemarkedet vil utvikle seg de neste årene. I renteutgiftene er det kalkulert en økning i
rentenivåe t.

Rentenivået i Norge har vært unormalt lavt over en lengre periode. Vi ser nå at rentenivået stiger, og at
det i perioden fram til 2022 kan 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.

Ringerike ko mmune har balansert låneporteføljen sin slik at ca 50% av lånene er fastrentelån. Mange av
disse er tatt opp med svært gunstige fastrenter, som vi være på dette nivået i 3 til 6 år framover. Vi har
også noen fastrentelån som er på mer enn 4% som skal forny es de neste årene. Restgjeld fastrentelån
var per 30.4.2018 888 mill. kroner. Øvrige lån har flytende rente.

En beregning våren 2018 viser at vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskudd i bank eller i Fossefondet, slik at en renteøkning vil gi oss økte renteinntekter som vil kunne
være med å dekke opp for økte rentekostnader. Fossefondet hadde per 31.82018 markedsverdi på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavere enn 200 mill. kroner, per 30.4.2018 var
behold n ingen av likvide midler på 370 mill. kroner.

All gjeld som er tatt opp for å finansieres gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. Renteøkning
på disse lånene vil finansieres gjennom endring av gebyrene i henhold til selvkost . Totalt er
renterisikoen for Ringerike kommune lav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivå vil merkes best.
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Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Til ubundne avsetninger 0 40 464 43 797 42 371 16 164
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 0 40 464 43 797 42 371 16 164
Netto avsetninger i tjenesteområdene - 13 966 - 14 829 - 11 041 - 9 594 8 218
Totale avsetninger 18 354 25 635 32 756 32 777 24 382

Det er i budsjettforslaget til 2019 satt av 40,5 mill. kroner til disposisjonsfond. Dette er 1,75% av
budsjetterte driftsinntekter, noe som er lavere enn formannskapets forutsetning for "resultatet" i
budsjettet. Målet var 2%, noe som utgjør 46,1 mill. kroner.

Råd mannen anser at resultatgrad på 1,75% er bra i ett år hvor vi utbetaler 10 mill. kroner i driftstilskudd
til bygging av kryss ved universitetet for å oppfylle vår del av avtalen med Statsbygg og Buskerud
fylkeskommune.

For årene 2020 og 2021 er resultatgra den på 1,9% og 1,8%. Resterende del av tilskudd til kryss utbetales
i 2020, og uten dette, ville resultatgraden vært god.

For 2021 er resultatgraden for lav, og sammen med 2022 hvor resultatgraden er 0,7%, må det arbeides
med å finne gode løsninger innenf or driften for å kunne styrke resultatgraden.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Tjenesteområde

Vedtatt
budsjett

2018

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett
Årsbudsjett

2019
Realendring i

%
10 Folkevalgte og revisjon 10 307 0 - 75 1 556 11 788 15,1 %
20 Administrasjon og fellestjenester 119 063 4 727 - 2 946 4 471 125 315 3,8 %
30 Barnehage 178 249 3 835 - 2 666 8 870 188 288 5,0 %
31 Grunnskole 293 854 5 827 - 8 528 8 620 299 773 2,9 %
32 Spesielle tiltak barn og unge 155 622 3 912 - 18 612 6 700 147 622 4,3 %
33 Kulturtjenesten 28 905 - 328 - 2 637 2 216 28 156 7,7 %
40 Helse og omsorg 610 485 7 099 - 12 308 16 860 622 136 2,8 %
50 Samfunn 89 342 9 499 - 10 415 2 970 91 396 3,3 %
70 Avsetninger, overføringer 6 522 - 4 789 8 190 9 439 19 362 144,7 %
80 Skatt og rammetilskudd 0 0 0 900 900

Sum netto driftsutgifter 1 492 350 29 782 - 49 997 62 602 1 534 736 4,2 %

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden

Beløp i 1000

Tjenesteområde
Vedtatt

budsjett 2018

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett Budsjett 2022
Realendring i

%
10 Folkevalgte og revisjon 10 307 0 - 75 1 556 11 788 15,1 %
20 Administrasjon og fellestjenester 119 063 3 043 - 2 946 4 063 123 223 3,4 %
30 Barnehage 178 249 4 995 - 2 666 8 970 189 548 5,0 %
31 Grunnskole 293 854 4 941 - 8 528 7 900 298 167 2,7 %
32 Spesielle tiltak barn og unge 155 622 3 912 - 28 161 6 700 138 073 4,3 %
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Beløp i 1000

Tjenesteområde
Vedtatt

budsjett 2018

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett Budsjett 2022
Realendring i

%
33 Kulturtjenesten 28 905 - 892 - 2 637 1 500 26 876 5,2 %
40 Helse og omsorg 610 485 399 - 12 308 16 160 614 736 2,6 %
50 Samfunn 89 342 - 31 917 - 10 415 28 103 75 113 31,5 %
70 Avsetninger, overføringer 6 522 - 4 789 8 190 9 439 19 362 144,7 %
80 Skatt og rammetilskudd 0 0 0 1 565 1 565 0,0 %
90 Finans 0 0 - 1 189 - 1 600 - 2 789 0,0 %

Sum netto driftsutgifter 1 492 350 - 20 308 - 60 735 84 356 1 495 662 5,7 %

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 1,6 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % 0,8 % 1,1 % 1,4 % 1,4 % 1,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Formannskapet vedtok at budsjet tet for 2019 skulle ha 2% « resultat » . Grafen ovenfor viser det mest
vanlige nøkkeltallet som norske kommuner vurderes ut fra. Rådmannen har i sitt budsjettforslag tatt
utgangspunkt i «result at», det vil si avsetning til disposisjonsfond.

Hovedårsaken for 2019 og 2020 er tilskudd til bygging av kryss ved universitetet i Hønefoss, som er på
10 mill. kroner per år.

Men også uforutsette utgifter som pålegges kommunen av staten eller andre kommun er gjør det
vanskelig å oppnå ønsket « resultat » .
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Rådmannen ser at den største risikoen i budsjettet for perioden 2019 til 2022 er disse kostnadene,
enten de kommer i form av bemanningsnormer som ikke er 100% finansiert, eller kostnader til
alarmsentraler, nødnett og lignende, eller økte kostnader til elever i private skoler eller i andre
kommuner.

For 2021 og 2022 ser rådmannen at det er nødvendig med ytterligere omstillinger for å nå målet på 2%.
En av faktorene som gjør det krevende å oppnå ett godt drift sresultat er kostnadene til pensjon, som i
2019 er på over 6%, noe som er dobbelt så mye som forventet lønnsvekst. Ved å effektivisere driften vil
det være nødvendig å tilpasse bemanningen. Dette vil sikre større forutsigbarhet i lønns - og
pensjonskostnade ne.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 0,0 % 1,5 % 3,6 % 6,5 % 8,1 % 9,6 % 11,3 % 13,1 % 13,8 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfondet har siden 2015 hatt en god utvikling, spesielt årene 2016 og 2017 bidro til gode
avsetninger til disposisjonsfondet.

Også i perioden 2019 til 2022 vil disposisjonsfondet øke, og i 2020 vil det være på 10%, som er anbefalt
nivå for å ha en buffer mot uforutset te kostnader og svikt i inntektene.

Det gir muligheter fra 2021 å benytte deler av driftsresultatet til egenfinansiering av investeringer.
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ringerike 42,5 % 48,4 % 55,5 % 68,6 % 95,1 % 109,6 % 121,6 % 119,3 % 118,9 %

Netto gjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen viser at gjeldsgraden til Ringerike kommune i 2018 fortsatt er under 100%, men på tilsvarende
nivå som landet forøvrig og Kostragruppe 13, som Ringerike kommune ofte sammenligner seg med.

Gjeldsgraden vil være høyere enn 100% i 2019 og i resten av handlingsprogramperioden, med høyeste
gjeldsgrad i 2020. Med mottatt av tilskudd fra Husbanken for omsorgsboliger på Norderhov går
gjeldsgrade n ned.

Gjeldsgraden vil synke også i 2022 med det investeringsprogrammet som ligger i forslaget til
handlingsprogram.
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 6 806 7 067 8 248 8 248 8 248 8 248
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

1 455 1 246 1 246 1 246 1 246 1 246

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

2 340 2 215 2 515 2 515 2 515 2 515

Overføringsutgifter 15 100 100 100 100 100
Finansutgifter 885 119 119 119 119 119
Sum Driftsutgifter 11 501 10 747 12 228 12 228 12 228 12 228

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 340 - 420 - 420 - 420 - 420 - 420
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 818 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20
Sum Driftsinntekter - 1 168 - 440 - 440 - 440 - 440 - 440

Sum 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 10 307 10 307 10 307 10 307
Konsekvensjustert ramme 10 307 10 307 10 307 10 307

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav 0,7% - 75 - 75 - 75 - 75
Sum Innsparingstiltak - 75 - 75 - 75 - 75

Nye tiltak
Formannskapet - økt møtegodtgjørelse 1 100 1 100 1 100 1 100
Varaordfører redusert stilling - 550 - 550 - 550 - 550
Beredskapsordning for fallvilt - 24 t vakt og utrykning 306 306 306 306
Revisjonshonorar BKR og kontrollutvalget 300 300 300 300
Hovedutvalg Miljø - og arealforvaltning - frikjøp leder 100 100 100 100
Hovedutvalg Oppvekst og kultur - frikjøp leder 100 100 100 100
Hovedutvalg Helse og omsorg - frikjøp leder 100 100 100 100
Kommunestyret - økt møtegodtgjørelse 100 100 100 100
Sum Nye tiltak 1 556 1 556 1 556 1 556

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 481 1 481 1 481 1 481
Ramme 2019 - 2022 11 788 11 788 11 788 11 788

Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7%

Folkevalgtes andel av effektiviseringskravet på 0,7% er kr 75.000.



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 29 av 111

Nye tiltak

Formannskapet - økt møtegodtgjørelse

Formannskapet øker antall møter fra 1 til 2 pr. måned, noe som øker kommunens utgifter til
møtegodtgjøring.

Varaordfører redusert stilling

Varaordfører gikk over fra 100 til 50% stilling fra høsten 2018.

Beredskapsordning for fallvilt - 24 t vakt og utrykning

24 t vakt og avtale om beredskap. Utrykning og avtale om godtgjørelse for oppdrag og utrykning.
Lovpålagt. Kommunen skal ha beredskap ved skadet/påkjørt vilt. God beredskap forebygger og
reduserer dyr elidelser.

R evisjonshonorar BKR og kontrollutvalget

Endret revisjonshonorar BKR samt tidligere ikke budsjettert honorar til KUBIS
(Kontrollutvalgs s ekretariatet i Buskerud).

Kommunestyret - økt møtegodtgjørelse

Det er behov for å styrke budsjettet for å de kke økning i løpende møtegodtgjørelse.

Hovedutvalg Oppvekst og kultur - frikjøp leder

Leder av hovedutvalg for Oppvekst og kultur frikjøpes 1 dag pr. uke. Kommunens kostnader økes
tilsvarende dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Hovedutvalg Helse og omsorg - frikjøp leder

Leder av hovedutvalg Helse og omsorg frikjøpes 1 dag pr. uke. Kommunens kostnader økes
tilsvarende dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
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Administrasjon og fellestjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 78 177 89 219 94 610 94 746 95 696 94 426
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

35 228 41 951 41 551 40 176 39 912 39 912

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

4 448 2 164 2 815 2 815 2 815 2 815

Overføringsutgifter 79 781 781 781 781 781
Finansutgifter 45 2 2 2 2 2
Sum Driftsutgifter 117 977 134 117 139 759 138 520 139 206 137 936

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 5 796 - 9 457 - 9 657 - 9 657 - 9 657 - 9 657
Refusjoner - 8 059 - 5 137 - 4 327 - 4 596 - 4 596 - 4 596
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 341 - 460 - 460 - 460 - 460 - 460
Sum Driftsinntekter - 14 195 - 15 055 - 14 445 - 14 714 - 14 714 - 14 714

Sum 103 781 119 063 125 315 123 807 124 493 123 223

Om sektor

Strategi - og utviklingsenheten

Strategi - og utviklingsenheten er operativ høsten 2018 og ledes av assisterende rådmann og
har nytilsatt næringssjef, byplansjef og klima - og miljøsjef.

Planavdelingen er flyttet fra Miljø og areal fra 1. januar 2018.

HR og fellestjenester

HR (Human Resources) skal bidra med kompetanse for ansatte og sikre at organisasjonens HR - verktøy
og prosesser bygger opp under organisasjonens overordnede mål, mandat o g strategi. Sentrale områder
HR skal legge til rette for er god personalforvaltning, organisasjonsutvikling, lederutvikling, lederstøtte,
rekruttering, kompetansestyring, medbestemmelsesprosesser og kvalitet.

I 2018 ble ny arbeidsgiverpolitikk vedtatt, denne gir føringer for arbeid HR skal prioritere i årene
fremover. HR skal tilrettelegge og bidra til at satsningsområdene blir realisert. Satsning på kompetanse
og lederutvikling er områder som er høyt prioritert. Gjennomføring av tiltak for ledere og ans atte i alle
sektorer er primæroppgaver. Gjennom tilsetting av ny kvalitetssjef vil det bli gjennomført tiltak for å
etablere et systematisk kvalitetsarbeid i alle sektorer. Videre vil HR tilrettelegge for tiltak som skal sikre
økt digital forståelse og kom petanse i alle sektorer.

Fellestjenester består av servicetorg, politisk sekretariat og dokumentsenter. Det skal være stor grad av
åpenhet ut mot innbyggere, både gjennom tilgang til politiske saker som behandles og annen
administrativ saksbehandling. Det skal gjennomføres en anskaffelse av nytt arkiv - og
saksbehandlingssystem. Dette skal være på plass i løpet av våren 2019.
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Det skal gjennomføres kommunevalg høsten 2019, fellestjenester har ansvar for å tilrettelegge dette på
en god og forsvarlig måte.

Økon omi og innkjøp

Økonomifunksjonen skal legge til rette for at enhetene har god oversikt over sine ressurser for å kunne
disponere disse på best mulig måte. Det gjøres ved at enhetene får gode verktøy til budsjettoppfølging,
planlegging av budsjettrammen og støtte til å benytte verktøyene på en god måte.

Økonomifunksjonen sørger også for at kommunens inntekter blir fakturert og innbetalt raskt og
effektivt.

Økonomifunksjonen vil ha stor fokus på digitalisering av sine prosesser, og gjennom digitaliseringen
gj øre prosessene mer effektive til nytte for enhetene og med høy kvalitet.

Innkjøpsfunksjonen støtter enhetene slik at disse gjør sine innkjøp og anskaffelser i henhold til lover og
forskrifter om offentlige anskaffelser, ved å ha gode rutiner, opplæring og framforhandle gode
rammeavtaler, samt følge opp kontrakter med leverandører og sikre at Ringerike kommune er lojale
ovenfor de avtaler som vi har inngått.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen er kommunens ressurs innen intern og ekstern kommun ikasjon, håndtering
av media, merkevare - og omdømmebygging. Avdelingen er organisert for å ivareta rådgivning og
praktisk bistand med arbeidsoppgaver knyttet til dette, overfor alle nivåer i hele organisasjonen.

Hovedfokuset i kommende periode vil være å v idereutvikle dialogen med innbyggerne med vekt på økt
innsyn, større åpenhet og bredere medvirkning. Selv om vi har gjennomført en oppgradering av våre
digitale kanaler for kommunikasjon, vil vi fortsette å benytte tradisjonelle kanaler for dialog med og
i nformasjon overfor innbyggere og andre målgrupper.

Kommuneadvokatkontoret

Advokatkontoret er kommunens prosessfullmektig i saker for fylkesnemnd og domstolene. Kontoret er
kommunens rådgiver i saker som reiser juridiske problemstillinger.

Kontoret dekker kommunens juridiske behov innen sentrale fagområder.

Et sterkt juridisk fagmiljø bidrar til god internkontroll. Kontoret skal gjennom sitt arbeid bistå tjenestene
slik at riktige juridiske vurderinger blir foretatt, slik at det bidrar til at kommunen er pr ofesjonell.

IT - enheten

IT - enheten skal sørge for sikker drift av kommunens IT - systemer, og være en god støttespiller i arbeidet
med å digitalisere prosesser og levere nye tjenester hvor IT er en del av leveransen.
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Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Administrasjonen i kommunen har ansvar for å legge til rette for gode prosesser slik at alle sektorene i
kommunen oppfyller de krav som vil bli stilt, og at det er god samhandling på tvers av sektorene til det
beste for innbyggerne.

Viktige tiltak

Ringerike kommune satser spesielt på digitalisering, kompetanseutvikling og samhandling.

Videreutvikling av kommunens nye nettsider og ny kommunikasjonsløsning internt skal sikre god digital
samhandling, både mellom ansatte og mot innbyggerne og øvr ige målgrupper.

Generell digitalisering av arbeidsprosesser innen det administrative vil prioriteres.

Kostra - analyse - Adm, styring og fellesutgifter

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto driftsutgifter til
administrasjon og styring i kr. pr.
innb(B) *) **)

4 785 4 715 4 638 5 138 5 525 4 655 5 054 4 655

Brutto driftsutgifter til funksjon
100 Politisk styring , i kr. pr.
innb(B) *) **)

305 332 308 574 589 237 419 325

Brutto driftsutgifter til funksjon
110, Kontroll og revisjon, i kr. pr.
innb(B) *) **)

83 79 84 75 202 119 127 96

Brutto driftsutgifter til funksjon
120 Administrasjon, i kr. pr.
innb(B) *) **)

3 832 3 727 3 408 3 883 3 990 3 819 3 816 3 507

Brutto driftsutgifter til funksjon
121, Forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen, i kr. pr.
i(B) *) **)

144 146 462 127 562 309 275 304

Brutto driftsutgifter til funksjon
130 Administrasjonslokaler, i kr.
pr. innb(B) *) **)

423 431 376 480 182 171 416 424

Brutto driftsutgifter til funksjon
180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr.
innb(B) *) **)

4 12 215 251 61 18 173 152

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 119 063 119 063 119 063 119 063
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

Sum Tekniske justeringer 3 577 3 577 3 577 3 577
Sum Vedtak forrige periode 1 150 - 214 736 - 534

Konsekvensjustert budsjett 4 727 3 363 4 313 3 043
Konsekvensjustert ramme 123 790 122 426 123 376 122 106

Innsparingstiltak
Ytterligere effektivisering 1,5% - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000
Effektiviseringstiltak 0,7% - 946 - 946 - 946 - 946
Sum Innsparingstiltak - 2 946 - 2 946 - 2 946 - 2 946

Nye tiltak
Helårseffekt lønn strategiavdelingen 2 676 2 676 2 676 2 676
Reduserte utgifter til forsikringer - 2 500 - 2 500 - 2 500 - 2 500
Trainee - ordning 983 264 0 0
Microsoft lisenskostnader - 3 års prisstigning og nye funksjoner i ny avtale 500 500 500 500
Styrking av intern digital kompetanse og klar språk 500 500 500 500
HMS - arbeid - styrking av vernetjenestens kompetanse og tiltak til
røykeavvenning

400 400 400 400

Økt satsning på lærlinger 390 965 965 965
Styrking av ressurs og kapasitet til det politiske arbeidet 320 320 320 320
Helårseffekt lønn ny informasjonssikkerhetssjef 320 320 320 320
Kjøp tjenester - personvernombud 300 300 300 300
Økte KS kontingenter 195 195 195 195
Økte utgifter til skjenke - og salgskontroller 166 166 166 166
Økt frikjøp av hovedverneombud 111 111 111 111
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte 110 110 110 110
Sum Nye tiltak 4 471 4 327 4 063 4 063

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 525 1 381 1 117 1 117
Ramme 2019 - 2022 125 315 123 807 124 493 123 223

Tekniske justeringer

Reduserte inntekter til lærlingeordningen

Refusjonsinntekter for lærlinger vil ikke være på samme nivå i 2019 som i 2018.

Det var innvilget ekstra tilskudd fra KS på bakgrunn av søknad i 2014 og 2015 på bakgrunn av ekstra
lærlinger. Ekstraordinært tilskudd er gitt til navngitte lærlinger og utbet ales når disse lærlingene har
bestått sin fagprøve. Midlene skal mest sannsynlig innhentes pr august/september 2018 og er en inntekt
i 2018 som ikke kan videreføres i HP 2019 - 2022.

KS 74/18 Rammekorreksjon lønnsmidler

Korreksjon som følge av budsjettkorre ksjon etter 1. tertial 2018. Flytting av lønnsmidler fra Samfunn til
Adm. 0 effekt for kommunen.

Ny tilsynsavgift og nye tilsynsutgifter - utsalgssteder tobakk

Økte utgifter som følge av ny statlig ordning for tilsyn av utsalgssteder for tobakk. Ordningen innebærer
også nye inntekter i form av tilsynsavgift fra utsalgsstedene.

Vedtak forrige periode
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Valg

2021 er valgår og det budsjetteres med utgifter til dette på samme nivå som 2017 og 2019.

Avslutning av trainee - kandidater som har fullført sitt løp

Eksister en de trainee - ordning blir av sluttet og erstattet av ny train ee - ordning.

Barne - og ungdomsarbeider lærling

Videreføring av tidligere års tiltak.

Innsparingstiltak

Ytterligere effektivisering 1,5%

Kommunens administrasjon skal i 2019 gjøre tiltak fo r å effektivisere støtten til de øvrige sektorer og
innbyggere som gir innsparinger i budsjettet på 2 mill. kroner gjennom å se gjøre arbeidsprosessene så
effektive og hensiktsmessige som mulig.

Effektiviseringstiltak 0,7%

A dministrasjonen sin andel av effektiviseringskrav på 0,7%.

Nye tiltak

Reduserte utgifter til forsikringer

Ny avtale på kommunens forsikringer fremforhandlet fra april 2018 gir reduserte utgifter, med
helårsvirkning for 2019

Trainee - ordning

Etter avtale med Ringerike næringsforening har kommunen tatt inn to nye trainee fra høsten 2018.
Disse arbeider innen miljø - og arealenheten.

Styrking av intern digital kompetanse og klar språk

I tråd med vedtatt digitaliseringsstrategi skal den digitale kompetanse blant alle ansatte styrkes. I til legg
er det behov for å styrke kompetanse på klart språk i forvaltningen. Det er gitt tilskudd fra KS t il dette
arbeidet på kr 200.000. D et vil være behov for interne midler i tillegg.

HMS - arbeid - styrking av vernetjenestens kompetanse og tiltak til røyke avvenning

I tråd med føringer fra AMU (arbeidsmiljøutvalget) skal det være økt kompetanse innen HMS arbeid
både for ledere og verneombud. Det skal gjennomføres lovpålagte arbeidsmiljøkurs,
verneombudsamlinger m.m. Det er videre behov for midler til gjenno mføring av tiltak i forbindelse med
innføring av røykfri arbeidsplass (røykesluttkurs mm).

Økt satsning på lærlinger



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 35 av 111

Ringerike kommune ønsker å øke ambisjonen om å ta inn flere lærlinger. Det foreslås at det tas inn 6
nye lærlinger fra høsten 2019. Fortrin nsvis er det ønske om å ta inn 3 nye lærlinger innen barne - og
ungdomsarbeiderfaget og 3 nye lærlinger innen helsefag.

Styrking av ressurs og kapasitet til det politiske arbeidet

Omfang av politiske saker er økende, og det gjennomføres mange politiske møter og utvalg. Det er
politisk sekretariat som i dag har ansvar for den administrative tilrettelegging av saker og gjennomføring
av politiske møter. Det foreslås å styrke kapasitete n til det politiske arbeidet med 50 % stilling.

Helårseffekt lønn ny informasjonssikkerhetssjef

Informasjonssikkerhetssjef vil bli tilsatt høsten 2018. I budsjettet for 2018 er det lønnsmidler til 2/3 av
året. Helårseffekt av budsjett 2018 legges inn i 20 19.

Kjøp tjenester - personvernombud

I løpet av 2018 har vi gjennomført prosjekt GDPR i Ringerike kommune. Vi har kartlagt våre persondata
og laget handlingsplan for de områdene det er nødvendig å bli bedre ut fra en GAP - analyse. Ringerike
kommune hadde fø r GDPR trådde i kraft, ett frivillig personvernombud. Vi ønsker å kjøpte tjenesten
"personvernombud" i ett til to år for å se omfanget av arbeidet en slik rolle vil ha, se på muligheter for
samarbeid med nærliggende kommuner og se om vi kan kombinere denne rollen med andre roller i
kommunen.

Økte KS kontingenter

Utgifter til KS - kontingent samt kontingent til FOU og OU øker i 2019.

Økte utgifter til skjenke - og salgskontroller

Økte utgifter pr. skjenkekontroll og salgskontroll som følge av prisøkninger i nytt anbud.

Økt frikjøp av hovedverneombud

Ringerike kommune har hatt et hovedverneombud i frikjøp på tilsvarende 100 % stilling. I 2018 ble det
besluttet å frikjøpe ytterligere et hovedverneombudet i 20% stilling.

Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte

Med bak grunn i hovedavtalen og ordninger for frikjøp av hovedtillitsvalgte, er frikjøp for
Fellesorganisasjonen (FO) økt fra 15 % til 20 % og for Norsk sykepleieforbund (NSF) økt fra 40 % til 50 %
fra september 2018, helårseffekt er beregnet for 2019.

Investe ringsbudsjett
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Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Administrasjon og fellestjenester
IKT - Investeringer 2019 6 800 3 000 0 0 0 3 000
Oppgradering av Rådhuset 2019 5 000 5 000 0 0 0 5 000
Sum Administrasjon og
fellestjenester

11 800 8 000 0 0 0 8 000

Sum investeringsprosjekter 11 800 8 000 0 0 0 8 000

IKT - Investeringer

IKT - investeringer benyttes til kommunens datasenter og serverrom, IKT - sikkerhet, investering i og
utvikling av IT - prosjekter som kommer hele kommunen til gode, både internt og ut mot kommunens
innbyggere.

Oppgradering av Rådhuset

Tiltaket er i hovedsak oppgradering av toalettrom og bøttekott på Ringerike Rådhus slik at rommene får
et nødvendig «løft» som gir et mer hygienisk og tidsmessig inntrykk.

Brannalarmsystemet er utdatert og endring av rom og utskifting av sensorer vil medføre at hele
brannalarm a nlegget må oppgraderes til et nytt system.

I 2018 er det planlagt å utarbeide handlingsplan for rådhuset. Det er forskuttert midler til å gjøre tiltak
fra handlingsplan.
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Barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 97 008 93 736 95 105 95 105 95 105 95 105
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

7 261 3 272 3 272 3 272 3 272 3 272

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

116 601 109 183 115 533 115 533 115 533 115 533

Overføringsutgifter 648 3 300 6 720 7 880 7 880 7 880
Sum Driftsutgifter 221 958 209 492 220 631 221 791 221 791 221 791

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 21 199 - 21 825 - 22 925 - 22 925 - 22 925 - 22 825
Refusjoner - 9 786 - 8 537 - 8 537 - 8 537 - 8 537 - 8 537
Overføringsinntekter - 1 973 - 850 - 850 - 850 - 850 - 850
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 225 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30
Sum Driftsinntekter - 33 183 - 31 242 - 32 342 - 32 342 - 32 342 - 32 242

Sum 188 776 178 249 188 288 189 448 189 448 189 548

Om sektor

Ringerike har 11 kommunale og 19 private barnehager. Barnehagene skal gi barn muligheter for lek,
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter, samtidig som det jobbes pedagogisk,
helsefremmende og forebyggende.

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i etableringsfasen.
For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet i Ringerike holder god kva litet, og at de får
barnehageplass når de trenger det – helst i nærheten av der de bor. Det jobbes særskilt for å få barn av
flyktningfamilier til å benytte seg av barnehagetilbudet, dette som et forebyggende tiltak i forhold til
integrering og språk.

Rikt ig kapasitet i forhold til befolkningsvekst og bosettingsmønstre samt kostnadseffektiv drift er ønsket
utviklingsretning.

Strategi, utvikling og satsing

Barnehagens Handlingsplan vedtatt i 2015 viser strategien som skal være retningsgivende og
understøtte prioriteringer i den enkelte barnehage.

Ønsket utviklingsretning er at barnehagene skal legge til rette for et godt grunnlag for videre utvikling og
læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.

Hovedfokuset er tidlig innsats i samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere. De ansatte er en
viktigste ressurs og god kompetanse hos de ansatte, både opplevd og definert, er prioritert. Alle
barnehagene legger til rette for faglig utvikling, refleksjon over og forbedring av e gen praksis.
Satsningsområder for barnehagene er:
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lek
vennskap
psykososialt miljø
danning
læringsmiljø
kommunikasjon
matematikk

Sektoren bruker verktøy som bruker - og medarbeiderundersøkelser til å ha et kreativt og kritisk blikk på
egen praksis og endrer og utvikler der sektoren har utfordringer.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Kapasitet

Kommunestyret har hatt en barnehagebehovsanalyse til orientering. Analysen peker på behov frem i tid.
Kommunen legger opp til at utbygging av nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom
kommunen selv og private aktører.

Prognosen viser at det vil være en moderat økning av antall barn i førskolealder fra år 2022. I denne
handlingsplanperioden viser prognosene at det vil være en svak nedgang av antall bar n i
førskolealder. Det vil da være under 1500 førskolebarn i alderen 1 - 5 år. Prognosen forventer en stabil
utvikling for antall førskolebarn de neste 6 - 7 årene, til tross for at det er høy boligbygging i kommunen.
Dette skyldes hovedsakelig en økende aldre nde befolkning i kommunen.
På mellomlang sikt vil økt tilflytting og økt boligutbygging, drevet fram av bane og vei, gi forventninger
om vekst i antall førskolebarn i kommunen. Prognosen viser at antall førskolebarn i Ringerike kommune
passerer 1800 barn r undt 2028.

Ringerike kommune har i dag tilbud til alle med lovmessig rett 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. Kirkeskolen som et
alternativ til neste barne hage, er tatt ut av fjorårets handlingsprogram. Dette på bakgrunn oppdatert
prognose. For å planlegge barnehagestrategi frem til 2033 vil Rådmannen ta initiativ til et
trepartssamarbeid i løpet av 2019.

Barnehagekapasiteten som helhet må økes på sikt. De o verordnede grep for barnehagevirksomheten er
etablering av større barnehager med god utnyttelse av areal og lederressurs, et likeverdig og helhetlig
barnehagetilbud, tidlig innsats og mestringsperspektiv, samt samhandling og samarbeid.

Viktige tiltak

Kompe tanse

Vi har organisert kompetansetiltakene i formell kompetanse, basiskompetanse, fagdager og lærende
nettverk.

For å oppnå tilfredsstillende andel av fagarbeidere i de kommunale barnehagene har Ringerike
kommune i samarbeid med OPUS Ringerike gitt tilbud om fagarbeiderutdanning til assistenter. Jf. mål i
handlingsplanperioden skal vi oppnå tilfredsstillende formell kompetanse fra 25% i 2015 til 30% i 2020.
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Det er kontinuerlig kompetansekartlegging i alle kommunale barnehager. Kartleggingen sammen med
nasjonale og politiske føringer, er utgangspunktet for valgte og prioriterte tiltak.

Alle de kommunale barnehagene i Ringerike kommune skal delta i kompetanseløftet «Være sammen»
som ble startet høsten 2017. Hovedmålsettingen for deltakelse i kompetanseløf tet er å heve
kompetansen til alle de ansatte i barnehagene, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna
styrkes. Kompetanseløftet omfavner mange viktige mål i Folkehelsemeldingen, Fra ord til handling
(2015 - 2020) og forskrift til ny rammeplan og b arnehagelov. Fokusområder vil være implementering av
den varme og grensesettende voksne (autoritative), forebygge negativ atferd og fokus på danning og
tidlig innsats. De private barnehagene i Ringerike kommune er invitert til å delta i dette
kompetanseløf tet.

Digitalisering

I Ringerike kommunes handlingsprogram 2018 - 2021 har et av målene vært å videreutvikle og fremme
læring i barnehager og skoler ved brukt av digitale verktøy innen alle fagområdene. For å sikre at barn
og ansatte i de kommunale barnehagen e har tilstrekkelig digitale ferdigheter er det i samarbeid med
skole utarbeidet «Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag».

Temaplanen omfatter mål og tiltak ovenfor barn, ansatte, enhetsledere innen barnehage, skole og
rådmann/skoleeier. Temaplane n følges opp gjennom kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger
og lederavtaler. «Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag» tar utgangspunkt i målene i
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Den bygger også på IKTplan.no som er utarbei det
av Senter for IKT i utdanningen.

For å nå målene er det nødvending med heving av ansattes digitale kompetanse og en forpliktende plan
med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og ledelse.

Kostra - analyse - Barnehage

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter(B)

13,4 % 13,3 % 13,3 % 12,9 % 13,1 % 14,3 % 14,4 % 15,4 %

Dekningsgrad
Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 1 - 2 år(B)

86,7 % 84,8 % 80,6 % 84,8 % 74,2 % 78,2 % 83,0 % 83,6 %

Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle barn
i barnehage(B)

43,9 % 44,6 % 49,7 % 44,0 % 69,7 % 55,0 % 49,4 % 40,2 %

Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til alle barn
med barnehageplass(B)

17,1 % 18,1 % 10,5 % 16,5 % 15,3 % 14,0 % 15,6 % 17,3 %

Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år(B)

77,0 % 72,1 % 69,2 % 82,3 % 80,7 % 75,0 % 81,4 % 83,0 %
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Høy barnehagedekning

Ringerike kommune har en høy andel barnehagedekning sett opp mot andre sammenligningskommuner
og landsgjennomsnittet (uten Oslo). En høy dekningsgrad vil også gi en dyrere drift.
Det justerte utgiftsbehovet for barnehagesektoren viser at netto driftsutgifter per innbygger er 8.501 kr
i Ringerike kommune, som er en økning fra 2016 hvor netto driftsutgifter per innbygger var 8.244 kr.

Overføringer til private barnehager

Det var store overføringer til de private barnehagene, hvor det i snitt ble overført 48 kr pr korrigerte
oppholdstimer i 2017. Dette er 2 kr mer enn gjennomsnittet i Kostragruppe 13. Forskjellen mellom
Ringerike kommune og Kostragruppe 13 utgjør en kostnad på om lag 5 millioner kroner.

44,6 % barn går i kommunale barnehager
55,4 % barn går i private barnehager

Dyre førskolelokaler

Ringerike har dyrere lokaler enn sammenligningskommuner, som blant annet skyldes høyere antall
kvadratmeter per barnehageplass, og at prisen per kvadratmeter er høyere.
Utgiften per kvadratmeter i Ringerike er 235 kr dyrere enn Kostragruppe 13.

Rimelige styrkingstiltak

Ringerike har rimeligere tiltak enn sammenligningskommunene.

Ringerike har en besparelse på om lag 2,6 millione r kroner sammenlignet med gjennomsnittet i
kommunegruppe 13, til styrkingstiltak i barnehage. 20,6 % av barn i barnehage i Ringerike fikk ekstra
ressurser i 2017. Det er 1,4 prosent mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen.

Hvert tiltak koster gjennomsnittl ig 44 000 kr, som er 6 000 kr mindre enn gjennomsnittet i
kommunegruppen, og 33 000 kroner mindre enn Ringsaker kommune. Det var 288 barn som fikk styrket
tiltak i Ringerike i 2017. Det vil si at Ringerike hadde en besparelse på 1,8 millioner kroner sammen lignet
med gjennomsnittet i Kostragruppe 13.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning
Brukerundersøkelse 5 5

Formell kompetanse Oppnå
tilfredsstillende
andel
fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 27,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn 1 - 5 år

68,3 % 77,0 % 80,0 % 80,0 % 83,0 %
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Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov

Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere
1 - 2 år

82,9 % 88,0 % 88,5 % 90,0 % 90,0 %

Andel barn 3 - 5 år med
barnehageplass i
forhold til innbyggere
3 - 5 år

96,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Virkemiddel for å nå mål

Virkemidlene er kvalitet, tidlig innsats, kapasitet og samarbeid innad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 178 249 178 249 178 249 178 249

Sum Tekniske justeringer 3 835 4 995 4 995 4 995
Konsekvensjustert budsjett 3 835 4 995 4 995 4 995

Konsekvensjustert ramme 182 084 183 244 183 244 183 244
Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7% - 1 466 - 1 466 - 1 466 - 1 466
Økt foreldrebetaling - makspris - 1 200 - 1 200 - 1 200 - 1 200
Sum Innsparingstiltak - 2 666 - 2 666 - 2 666 - 2 666

Nye tiltak
Tilskudd til private barnehager, økning i kommunal sats 6 350 6 350 6 350 6 350
Pedagognorm i kommunale barnehager 2 420 2 420 2 420 2 420
Redusert foreldrebetaling 100 100 100 200
Sum Nye tiltak 8 870 8 870 8 870 8 970

Nye tiltak og realendringer budsjett 6 204 6 204 6 204 6 304
Ramme 2019 - 2022 188 288 189 448 189 448 189 548

Tekniske justeringer

Ny bemanningsnorm i kommunale barnehager

Regjeringen innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018, med en overgangsordning i
ett år fram til 1. august 2019.

Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen som skal
dekke merkostnadene den medfø rer, både for offentlige og private barnehager. Dette vil først være
klart når statsbudsjettet for 2019 legges fram. Det er fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en
statlig finansiering av normen. Det er derfor ikke tatt høyde for eventuelle ørem erkede tilskudd til
normen i beregningen for den økonomiske konsekvensen for Ringerike kommune.
I de kommunale barnehagene i Ringerike vil det være behov for å tilsette 4,2 årsverk totalt, fra 1. august
2019.
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Innsparingstiltak

Økt foreldrebetaling - maks pris

Det er beregnet en økningen av foreldrebetalingssatsen for 2019 på ca 6,5 %. Den prosentvise økningen
begrunnes med fjorårets økning på 6,6 %. Det er dermed tatt utgangspunkt i at økningen vil stige med
tilsvarende nivå i 2019.

Hvis dette er tilfelle, vil satsen øke 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

Tilskudd til private barnehager, økning i kommunal sats

Det er behov for å øke budsjettet med 3,7 mill kroner som følge av foreløpig beregnet tilskuddssatser
for 2019. Driftstilskuddssatsen øker som følge av høyere kostnader pr. plass i de kommunale
barnehagene i 2017 (som danner grunnlaget for beregning av tilskuddssats 2019). I tillegg til
driftstilskuddet, gir kommunen t ilskudd til dekning av kapitalutgifter og til pedagogtetthet i hht. statlige
satser. Satsene for 2019 er ennå ikke klare og det er her gjort et deflator - justert anslag.

Videre må budsjettet økes med 2,6 mill kroner som følge av for lavt budsjett i 2018, en ramme som er
videreført i 2019.

Samlet behov for styrkning er 6,3 mill kroner, med forbehold om nye føringer i statsbudsjettet.

Pedagognorm i kommunale barnehager

I januar 2018 ble det vedtatt at kravene til pedagogisk bemanning i barnehagene blir skjerpe t.
Normen trer i kraft fra 1. august 2018.

Regjeringen har bevilget 424 millioner kroner for å finansiere normen i 2018. Av disse er andelen til
Ringerike 2 millioner kroner. Bevilgningen skal fordeles på både de kommunale og de private
barnehagene. For de kommunale barnehagene i Ringerike vil dette utgjøre om lag 800 000 kr.

I de kommunale barnehagene trengs det 5 årsverk for å oppnå normen.På bakgrunn av den statlige
bevilgningen og de økte kostnadene, vil det være behov for 2,420 mill. kroner til de komm unale
barnehagene i 2019.

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 533 500 kan søke om redusert foreldrebetaling i
barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekten for en barnehageplass.
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I nvesteringsbudsjett

Investeringer som ikke er innarbeidet i handlingsprogrammet

Innkjøp av dampovner til alle kommunale barnehager - prosjekt "varm mat"
Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen og utgjør en betydelig del av barns
totale kosthold. I Brukerundersøkelsen i de kommunale barnehagene viser resultatene at de foresatte
ønsker et bedre tilrettelagt kosthold for sine barn. Rå dmann legger fram en politisk sak i september som
viser hvordan kvaliteten på mattilbudet kan forbedres. Kostnaden på tiltaket er beskrevet i den politiske
saken. Tiltaket er en kvalitetsforbedring, og Rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen slik at det
ikke er mulig til å legge inn slike forbedringer som en investering i handlingsprogrammet.

Prosjekt "Oppgradering Hønefoss barnehage"
Hønefoss barnehage er den største kommunale barnehagen med plass til 120 barn. Politisk sak om
oppgradering av Hønefo ss barnehage legges fram i september. Tiltaket vil være en kvalitetsforbedring i
forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med tanke på strukturendringer og
ivaretakelse av bygget, imøtekomme flerbruks - og særskilte behov samt arbeidsmiljøtil tak. Kostnadene
for hele og deler av tiltaket er beskrevet i den politiske saken. En del av saken er nødvendige tiltak etter
avvik, den største delen av tiltaket er kun en kvalitetsforbedring. Rådmannen vurderer den økonomiske
situasjonen slik at det ikke er mulig til å legge inn slike forbedringer som en investering i
handlingsprogrammet.

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Barnehage
IKT - barnehage 2020 3 100 600 500 0 0 1 100
Oppgradering barnehager LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum Barnehage 3 100 1 600 1 500 0 0 3 100

Sum investeringsprosjekter 3 100 1 600 1 500 0 0 3 100

IKT - barnehage

Det foreslås avsatt 1,1 millioner kroner i total i 2019 og 2020 for å sikre at barn og ansatte i de
kommunale barnehagene har utstyr til å bedre sine digitale ferdigheter.

Oppgradering barnehager

Det avsettes 1 million kroner i 2019. Midlene skal i hovedsak benyttes til akutte bygningsmessige tiltak
innen brann og HMS. Disponible midler utover dette vil fordeles på generelle tiltak for oppgradering av
bygningsmassen.
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Grunnskole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 329 478 317 405 313 734 313 734 313 734 313 734
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

32 020 30 038 32 928 31 765 31 322 31 322

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

15 928 13 061 17 561 17 561 17 561 17 561

Overføringsutgifter 381 696 696 696 696 696
Sum Driftsutgifter 381 662 361 200 364 919 363 756 363 313 363 313

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 22 677 - 21 819 - 22 319 - 22 319 - 22 319 - 22 319
Refusjoner - 35 122 - 27 683 - 24 983 - 24 983 - 24 983 - 24 983
Overføringsinntekter - 25 197 - 17 844 - 17 844 - 17 844 - 17 844 - 17 844
Sum Driftsinntekter - 84 493 - 67 346 - 65 146 - 65 146 - 65 146 - 65 146

Sum 297 169 293 854 299 773 298 610 298 167 298 167

Om sektor

Skolene gir opplæringstilbud til 3 260 barn og unge og driftes og utvikles etter nasjonale føringer og
kommunalt vedtatte planer.

Lovhjemler

Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forskrift og læreplaner. Lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) gir barn og unge plikt og rett til grunnskoleopplæring.
Formålet for skolen er blant annet å utvikle «i samarbeid og fors tåing med heimen, opne dører mot
verda og framtida, og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring.»

Læringssenterets virksomhet er i tillegg til opplæringsloven også hjemlet i Lov om voksenopplæring
(voksenopplæringsloven) og Lov om introduks jonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven).

Grunnskole

Handlingsplanen for grunnskolen 2017 - 2021, «Sammen skaper vi Ringeriksskolen», har konkrete
utviklingsmål som beskriver ønsket praksis. Det forventes at Ringeriksskole n har fokus på elevenes
læring og læringsmiljø. Samhandling med de foresatte og lokalsamfunnet understrekes.

Når det gjelder konkrete resultater, skal resultatene i Ringeriksskolen gjenspeile at man er på nasjonalt
nivå eller bedre. Dette gjenspeiles i mål eindikatorene og i sektorens tiltak og innsatsområder.

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud som legger til rett for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder og interesser hos barna. SFO er åpent alle skoledagene. Skolene samarbeider om
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tilbud i skolens ferier og fra 2019 legges ferietilbudet fast til Benterud skole. Handlingsplan for SFO er
utarbeidet i 2018. Planen gjelder for perioden 2018 - 2022.

Læringssenteret for voksne

Læringssenteret har an svar for opplæring av voksne fra Ringerike, Hole og Jevnaker kommune. Skolen
tilbyr opplæring på grunnskolens område og i norsk og samfunnsskap for innvandrere. Læringssenteret
har og ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktn ingenes to - årige
introduksjonsprogram.

Den store variasjonen i antall flyktninger gir utfordringer for Læringssenteret og de andre tjenestene
som arbeider med flyktninger. Målet er å få til en god oppstart og integrering slik at flest mulig
nyankomne går v idere i utdanning og jobb etter to år. Skolen fortsetter med arbeidsnorsk, med større
praktiske innslag, som et alternativ for deltakerne med liten skolegang fra før.

Utfordringer og viktige tiltak

I dokumentene «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» er det utarbeidet utviklingsmål for grunnskolen i
Ringerike 2017 – 2021. Disse vil tydeliggjøres i handlingsplaner og rapporter, og det er satt opp noen
målindikatorer for læring og læringsmiljø.

Det faglige fokuset i 2019 er god læring og godt læringsmiljø, kva litet og kompetanseutvikling i
grunnskole og SFO. Handlingsplaner for grunnskolen og SFO samt ny sektorplan for IKT vil, sammen med
ny overordnet del av Læreplan for grunnutdanningen, danne basis og gi retning for det faglige arbeidet
de neste årene.

Vikti ge tiltak

Et hovedgrep i skolesektoren er investeringer i skolebygg. Nye Benterud skole åpner 01.01.2019. Nye
Ullerål skole hadde byggestart i august 2018 og ferdigstilles 01.08.2020. Nes skole og Hov ungdomsskole
skal fornyes i handlingsprogramperioden.
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Samarbeid på tvers av sektorene

Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og unges utvikling. Skolene har derfor tett samhandling
med barnehagene, de videregående skolene og sektor for barn og unge. Det er særlig fokus på
systematisk forebyggende a rbeid.

For konkrete tiltak vises til sektor for spesielle tiltak barn og unge, som i handlingsprogramperioden vil
fokusere på barnefattigdom, tverrfaglige miljøteam, forebygging og tidlig innsats, spesialundervisning og
tiltak mot vold og seksuelle overgr ep.

Både barnehage - og skolesektoren vil i planperioden satse på å gi assistenter mulighet til å ta fagbrev
som barne - og ungdomsarbeidere.

Ledelse og kompetanseutvikling

Lederne deltar i kommunal lederutvikling og i regionalt ledernettverk med fokus på sentrale elementer i
skoleledelse og skoleutvikling. Nyansatte ledere har gjennomført, eller oppfordres til å gjennomføre,
«rektorskolen». Fokus i 2019 vil være å lede utviklingsarbeid innen satsningsområdene, forberede
læreplanreformen "Fagfornyelsen" og praktisere «vandringsledelse», ledere som er tett på og følger opp
sine medarbeidere.

Den skolebaserte kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Det skal jobbes med satsingso mrådene over tid, og gjennom
refleksjonerfaring av ny praksis over tid utvikles undervisningen. Fokusområdene i 2019 er Språkløyper
og IKT.

Innen kompetanseutvikling fortsetter videreutdanning av lærere. 23 lærere tar skoleåret 2018 -
2019 kompetansegivende videreutdanning etter en nasjonal strategi. Ordningen bidrar til økt
kompetanse og kvalitet. Dette videreføres i 2019. Regionen har avtale med Universitetet i Sør - Øst Norge
(USN) om årlige lokale videreutdanningsstudier og støtte til det skolebaserte
kompetanseutviklingsarbeidet. Høsten 2018 startet 33 lærere fra regionen videreutdanning i norsk
ved USN. Dette er et toårig løp som gir 30 studiepoeng. 14 deltakere er fra Ringerike kommune.

Godt læringsmiljø

Arbeidet for et godt læring smiljø for elevene fortsetter. Trivselsplan for Ringeriksskolen ble revidert i
2018 i tråd med endringene i lovverket. Det forebyggende opplegget «Mitt Valg» benyttes på
barnetrinnet ved alle skoler i kommunen.

Videreutvikling skjer ved kursing, kompetanse utvikling både i egen regi og i samarbeid med bl.a.
Fylkesmannen og Mobbeombudet.

Grunnleggende ferdigheter - Språkløyper

Grunnleggende ferdigheter står i fokus for satsingen i Ringerikskolen de neste årene. Dette gjelder lesing
og skriving, og arbeid med digitale ferdigheter. Alle skolene arbeider med Språkløyper utarbeidet av
Lesesenteret.
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Digitalisering

For å sikre at elever og ansatte i Ringerikskolen har tilstrekkelig digitale ferdigheter, er det utarbeidet
en «Temaplan for digital barnehage - og skole hverdag». Temaplanen omfatter digital kompetanseheving
i skolen, oppgradering av infrastruktur og antall digitale enheter samt. valg av teknologisk plattform.
Den viser hvilke resultater som skal oppnås og forplikter skoleeier, enhetsledere og
ansatte. Opp følgingen skjer gjennom kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger og lederavtaler.

Arbeidet med kompetanseutvikling fortsetter i 2019 og følger opplæringspakkene i I KT - plan.no, som er
utarbeidet av Senter for IKT i utdanningen. I løpet av 2019 vil all e elever i Ringeriksskolen ha en egen
digital enhet, en Chromebook.

Kostra - analyse - Grunnskole

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per
innbygger 6 - 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

Netto driftsutgifter til
skolelokaler (222), per
innbygger 6 - 15 år *) **)

15 020,9 13 807,7 17 551,9 17 381,6 14 283,7 18 677,6 17 683,9 16 361,3

Netto driftsutgifter til
skoleskyss (223), per
innbygger 6 - 15 år *) **)

2 874,7 2 848,8 3 897,1 1 863,8 2 765,2 3 232,0 2 256,2 1 588,3

Kvalitet
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1. -
10.årstrinn

14,3 14,5 11,7 12,6 12,4 13,3 13,2 14,3

Ringerike kommunes netto driftsutgifter til grunnskole totalt, har gått ned de siste 3 årene.

I 2017 er utgiftene betydelig lavere i Ringerike enn i Kostragruppe 13 og landet utenom Oslo.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning Elevundersøkelsen -

trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra.

Elevunders. 10. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden eller
oftere (pros ent)

2,6 4,5 4,0 3,8 3,8

Elevunders. 10. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,3 3,5 3,5 3,5 3,5

Elevunders. 10. trinn -
Mestring

4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

Elevunders. 10. trinn -
Støtte hjemmefra

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

Elevunders. 10. trinn -
Trivsel

4,2 4,5 4,5 4,5 4,5



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 48 av 111

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Elevunders. 7. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden eller
oftere (prose nt)

3,1 4,0 3,8 3,8 3,8

Elevunders. 7. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

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

Elevunders. 7. trinn -
Mestring

4,1 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevunders. 7. trinn -
Støtte hjemmefra

4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevunders. 7. trinn -
Trivsel

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 41,5 41,5 41,5 41,5

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk.

Nasjonale prøver 5.
trinn: Lesing

48,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Nasjonale prøver 5.
trinn: Regning

49,0 51,0 51,0 51,0 50,0

Nasjonale prøver 8.
trinn: Lesing

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Nasjonale prøver 8.
trinn: Regning

49,0 51,0 51,0 51,0 51,0

Redusere andel
elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

8,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 %

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent.

Andel godkjente
skolebygg

64,0 % 85,0 % 89,0 % 92,0 % 92,0 %

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 293 854 293 854 293 854 293 854

Sum Tekniske justeringer 6 257 6 257 6 257 6 257
Sum Vedtak forrige periode - 430 - 873 - 1 316 - 1 316

Konsekvensjustert budsjett 5 827 5 384 4 941 4 941
Konsekvensjustert ramme 299 681 299 238 298 795 298 795

Innsparingstiltak
Reduserte lønnskostnader, Flyktningetjenesten - 6 000 - 6 000 - 6 000 - 6 000
Effektiviseringskrav 0,7% Grunnskole - 2 136 - 2 136 - 2 136 - 2 136
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

Reduserte inntekter til grunnskoletilbud som følge av færre asylsøkere 1 500 1 500 1 500 1 500
Nedleggelse av velkomstklasse ved Hov ungdomsskole - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 500
Effektiviseringskrav 0,7 % - Læringssenteret, Norsk for fremmedspråklige og
Flyktningetjenesten

- 392 - 392 - 392 - 392

Sum Innsparingstiltak - 8 528 - 8 528 - 8 528 - 8 528
Nye tiltak

Økte utgifter til dekning av opplæringstiltak i andre kommuner 3 300 3 300 3 300 3 300
Opprettelse av forsterket avdeling på Benterud skole 2 000 2 000 2 000 2 000
Økt spesialundervisning i private skoler 1 200 1 200 1 200 1 200
Lavere inntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak 1 200 1 200 1 200 1 200
Reelle leiekostnader paviljonger Ullerål skole 720 0 0 0
Økte utgifter til skoleskyss 700 700 700 700
SFO, økte satser - 500 - 500 - 500 - 500
Sum Nye tiltak 8 620 7 900 7 900 7 900

Nye tiltak og realendringer budsjett 92 - 628 - 628 - 628
Ramme 2019 - 2022 299 773 298 610 298 167 298 167

Innsparingstiltak

Reduserte lønnskostnader, Flyktningetjenesten

Bemanningen reduseres med 3,8 årsverk. Færre programdeltakere vil gi en reduksjon i
introduksjonsstønad for 2019.

Effektiviseringskrav 0,7% Grunnskole

Grunnskoles andel av 0,7 % effektiviseringskrav.

Reduserte inntekter til grunnskoletilbud som følge av færre asylsøkere

Færre asylsøkere gi lavere inntekter/refusjoner fra staten.

Nedleggelse av velkomstklasse ved Hov ungdomsskole

Færre asylsøkere førte til nedleggelse av skoletilbudet "velkomstklasse" ved Hov ung domsskole i 2018.

Nye tiltak

Økte utgifter til dekning av opplæringstiltak i andre kommuner

Utgiftene til dekning av opplæringstiltak for våre barn bosatt i andre kommuner øker. Fra 2017 til
2018 er økningen på om lag 13 %. Det er behov for en styrkning på 3,3 millioner kroner i forhold til 2018,
for å dekke en forventet utgift på omlag 12,7 millioner kroner.

Opprettelse av forsterket avdeling på Benterud skole

I 2019 opprettes det en ny avdeling for elever med store og sammensatte behov ved Ben terud skole.

Økt spesialundervisning i private skoler

Antallet privatskoler har økt og utgifter til dekning av spesialundervisning har økt med 68% fra 2018 til
2018. Det er anslått en utgift på 3,2 millioner kroner til disse tiltakene i 2019 og derav et be hov for 1,8
millioner kroner i budsjettøkning i forhold til 2018.
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Lavere inntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak

Refusjonsinntekter til dekning av opplæringstiltak for barn fra andre kommuner reduseres. Fra 2017 til
2018 er reduksjonen på omlag 23 %. Det er behov for en styrkning av budsjettet for å dekke
et inntektstap på 1,2 millioner kroner.

Reelle leiekostnader paviljonger Ullerål skole

Anslått budsjett før avtaleinngåelse/anbud er for lavt i 2018 og 2019. Det er nødvendig å styrke
budsjettet i 2019 med kr 720 000.

Økte utgifter til skoleskyss

Kommunens utgifter til skoleskyss øker i 2019 som følge av prisjusteringer.

SFO, økte satser

Brukerbetalingen i SFO er økt med 2,4 % i 2019, og budsjetterte inntekter økes med 0,5 million kron er.
SFO driftes til selvkost og inntektene vil dekke bemanning og øvrig drift. Utover selvkost er det avsatt 1
million kroner til gratis leksehjelp.

Investeringsbudsjett

Investeringsbehovene i skolebygg fortsetter. Dette er viktig, både for å ta igjen etterslep og for å
forberede for vekst. Den bygningsmessige opprustningen fortsetter i tråd med tidligere vedtatte planer
og forslagene fra skolebehovsanalysen.

Hovedgrepene er ferdigstilling av nye Benterud skole 01.01.2019, ferdigstilling av Ullerål høst en 2020 og
Hov ungdomsskole i 2022. Når disse tre skolene er ferdigstilte har en i hovedsak god dekning og
funksjonelle, gode skoler for elevene i Ringerike kommune i flere år. I tillegg skal inventaret på Hallingby
skole og Tyristrand skole fornyes.

Det bevilges 7 millioner kroner i 2019 og 2 millioner kroner i 2020 for å gjennomføre "Temaplan for
digital skolehverdag". Da når vi målet om 1:1 dekning av digitale enheter til alle elever og ansatte i
Ringeriksskolen.

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Øko nomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Grunnskole
Benterud skole 2019 353 000 4 000 0 0 0 4 000
Hov ungdomsskole 2022 300 000 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Idrettshall Hov ungdomsskole 2022 50 000 0 0 0 50 000 50 000
IKT - Skole LØPENDE 7 000 2 000 0 0 9 000
Nes skole ny barneskolefløy 2019 11 350 5 000 6 000 0 0 11 000
Oppgradering skolebygg LØPENDE 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 2019 24 000 4 000 0 0 0 4 000
Ullerål skole med idrettshall 2020 350 000 158 600 90 000 0 0 248 600
Sum Grunnskole 1 088 350 186 600 148 000 180 000 115 000 629 600

Sum investeringsprosjekter 1 088 350 186 600 148 000 180 000 115 000 629 600
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Benterud skole

Skolen ferdigstilles i 2018 og skal tas i bruk fra 1. januar 2019.

Hov ungdomsskole

Fra 2018 er det satt av midler til planlegging av nye Hov ungdomsskole. Både tekniske og pedagogiske
vurderinger av skolebygget bygget fra Bygganalyse og Norconsult anbefaler at eksisterende bygg rives.
Beliggenhet og skoletomt blir vurdert som god. Planlegging av ny skole må ta høyde for elevtallsvekst i
Hønefoss Nord, og skolen må ha muligheter til å utvides på sikt. Byggestart er planlagt i 2020 med
ferdigstilling i 2022. Paviljonger oppsatt under bygging av Ullerål skole vil kunne benyttes av Hov
ungdomsskole etter at Ullerål er ferdigstilt. Strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole legges fram
som egen sak.

Idrettshall Hov ungdomsskole

Det er planlagt å bygge idrettshall i forbindelse med bygging av nye Hov ungdomsskole. Byggestart er
planlagt i 2020 med ferdigstilling i 2022. Strategivalg for utbygging av idrettshall ved Hov ungdomsskole
legges fram som egen sak.

IKT - Skole

Det bevilges på 7, 6 millioner kroner i 2018, 7 millioner kroner i 2019 og 2 millioner kroner i 2020 til å
gjennomføre «Temaplan for digital skolehverdag». Det meste av midlene brukes til innkjøp av
Chromebooks for å oppnå 1:1 dekning av digitale enheter til alle elever og a nsatte i Ringeriksskolen.
Dette innebærer en stor økning fra tidligere år de to første årene i planperioden, mens det fra år 3 vil
være en betydelig reduksjon i årlig investering.

Nes skole ny barneskolefløy

Det avsettes 11 millioner kroner til om - og utby gging av Nes skole i 2019 - 2020. Ulike alternativer
utredes, og det avklares om barnehage skal samlokaliseres med skolen.

Oppgradering skolebygg

Det gjøres en årlig avsetning til oppgradering av skolebygg. Det er satt av 3 millioner kroner i 2019.
Midlene b enyttes i hovedsak til akutte bygningsmessige tiltak innen brann og HMS. Disponible midler
utover dette dekker mindre utbedringer av bygg, tekniske anlegg og funksjonelle behov.

Skoler - Nytt inventar

Det bevilges 4 millioner kroner i 2019 til en helhetli g innvendig fornying på enkelte skoler slik at de
framstår som «nye» og oppdaterte på inventarsiden. Oppgraderingen på dette feltet skal bidra til økt
trivsel og læring og kompensere for et langt etterslep på området.

De skolene som fornyes i 2019 er Halli ngby skole og Tyristrand skole.

Ullerål skole med idrettshall

Det er i perioden 2016 - 2020 avsatt til sammen 350 millioner kroner til prosjektering og utbygging av
Ullerål skole med idrettshall. Den nye skolen vil romme 550 - 600 elever. Byggestart var sommer en 2018,
og skolen skal etter planen ferdigstilles 1. juli 2020.
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Spesielle tiltak barn og unge

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 146 680 144 769 136 769 127 220 127 220 127 220
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

22 973 23 559 23 559 23 559 23 559 23 559

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

16 994 16 576 16 576 16 576 16 576 16 576

Overføringsutgifter 5 560 - 5 001 - 5 001 - 5 001 - 5 001 - 5 001
Sum Driftsutgifter 194 947 179 903 171 903 162 354 162 354 162 354

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 1 000 - 2 202 - 2 202 - 2 202 - 2 202 - 2 202
Refusjoner - 23 431 - 21 279 - 21 279 - 21 279 - 21 279 - 21 279
Overføringsinntekter - 2 870 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
Sum Driftsinntekter - 29 385 - 24 281 - 24 281 - 24 281 - 24 281 - 24 281

Sum 165 562 155 622 147 622 138 073 138 073 138 073

Om sektor

Sektor spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år har ansvar for tjenester som gis
innenfor barnevernstjenesten, forebyggende helsetjenester barn og unge, folkehelse,
avlastningstiltak/barneboliger, spesialpedagogiske tjenester og botiltak for enslige mindreårige
flyktninger.

Tjenester i denne sektoren bidrar til å gi barn og unge trygge oppvekst - og opplæringsvilkår sammen
med barnehage og skole. Sektoren overordnede mål er å se barns læring, mestring og selvhjulpenhet i
et livslangt perspektiv. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med
riktig hjelp og så tidlig som mulig.

Avlastningstjenester til funksjonshemmede barn

Avlastning F/G er et avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn med stort medisinsk behov.
Skolen/barnehagen er en integrert del av avlastninge n. Avlastningstilbudet gis til foreldre/foresatte til
barn og ungdom med stort omsorgsbehov i alderen 0 - 18 år. Tildelingskontoret tildeler vedtak. Det har
siden 2013 vært arbeidet for at de barna med omfattende hjelpebehov som skal motta avlastning i
insti tusjon og de med lette og moderate utfordringer får privat avlastning. Avtale med private
avlastningstiltak om gruppeavlastning har vist seg kvalitetsmessig godt og mindre ressurskrevende enn
institusjonsplassering.

Ringerike kommune tilstreber og følger o msorgstrappen for avlastning, altså laveste trinn først.
Erfaringer tilsier at ved vedtak fra 0 - 18 år er det fortsatt behov for tjenester hos sektor Helse og Omsorg
etter 18 år. Det er en markant økning i yngre brukere med diagnoser innenfor autismespekter et som får
vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap. Felles for disse brukerne er høy grad av uønsket adferd,
selvskading og et dårlig søvnmønster.
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Ringerike kommune har et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede, deriblant avlastning til
barn/ungdo m sammenlignet med andre kommuner.

Forebyggende helsetjenester barn og unge

Oppgavene til enheten er overveiende forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og
deres familier. Tjenesten omfatter helsestasjon 0 - 6 år, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste i
grunnskolen og videregående skole, egen helsestasjon for ungdom, fysioterapi og ergoterapi til barn og
unge, frisklivsarbeid og folkehelse, migrasjon, smittevern og vaksinasjoner.

Folkehelse og Friskliv

I Ringerike kommune er det lavt utdannings - og inntektsnivå, høy andel unge uføre og en relativt høy
grad av sykelighet i befolkningen sammenliknet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og
utjevning av helseforskjeller anses som viktig i kommunens folkehelsearbeid, og vektlegges tungt i
Folkehelsemeldingen 2012 - 2030.

Folkehelse handler om hvordan vi som enkeltpersoner har det og alle faktorene som påvirker dette.

Ringerike kommune vil i 2019 legge fram en plan som har som mål å gi en oversikt over hvilke
utfordringer og hvilke ressurser kommunen har i arbeidet for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale
ulikheter i helse. Planen vil tydeliggjøre utfordringene, anbefale en passende respons og komme med
forslag til tiltak. Planen er en overordnet plan, som ikke har mål å pålegge ti ltak direkte på
enkeltenheter, men ansvarliggjøre på ledernivå i kommunen og skape felles mål for folkehelsearbeidet
på tvers av enheter og fagfelt.

Ringerike kommune har egen frisklivskoordinator. Frisklivskoordinator har ansvaret for Frisklivssentralen
o g bidrar med tiltak og prosjekter rettet mot folkehelse. Frisklivssentralen har blant annet
aktivitetsgrupper utendørs , kurs i depresjonsmestring og bra - mat - kurs. Flere av tiltakene gjennomføres i
samarbeid med Hole og Jevnaker kommune.

Barnevern

Barneve rntjenesten skal når det er særlige behov for det iverksette tiltak ved å styrke
foreldreferdigheter og utvikle samspill via strukturerte tiltak som PMTO (Parent Management Tr aining -
Oregon) og TIBIR (Tidlig Innsats for Barn I Risiko) rådgivning. Tradisjone lle og kompenserende tiltak som
besøkshjem, støttekontakt, hjemmekonsulent og/eller fritidsaktiviteter kan være med på å bidra til
positive endringer hos barnet og/eller familien. Barneverntjenesten bistår også i forbindelse med
adopsjon, institusjon og fo sterhjemsplassering. Barnevernstjenesten har startet med et
tjenestedesignprosjekt for å forbedre og effektivisere interne strukturer.

Barnevernvakt

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til og barn og unge når det
oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid.

Barnevernvakten driftes som et interkommunalt samarbeid hvor Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og
Sigdal er deltakere, og Ringerike er vertskommune.
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Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som
politiet jobber med. Tjenesten skal være tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd
og veiledning til barn og unge, og deres situasjoner.

Enslige mindreårige flyktninger

Ringerike kommu ne bygde opp tjenester for mottak og bosetting av enslige mindreårige i 2016 og 2017,
men nå er disse tjenestene bygd ned igjen på grunn av at for lite bosettingsbehov på dette området.

Enheten har ansvar for å bosette og følge opp det antall enslige mindr eårige flyktninger som
kommunestyret vedtar. Enheten består i 2018 av en oppfølgingsavdeling for de som er bosatt i eget
botiltak. Målet for enheten er å følge opp oppvekstbetingelser for ungdommene slik at de blir rustet til å
mestre en selvstendig tilvær else og skape seg et meningsfylt liv. Det miljøterapeutiske arbeidet
fokuserer på god og kvalifisert omsorg, skole og kvalifisering, og selvstendiggjøring. Enheten omstiller og
nedbemanner også i 2019 på grunn av at flyktningsituasjonen er endret.

Spesialp edagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester består av PPT (pedagogisk - psykologisk tjeneste), Logopedtjenesten,
Spesialpedagogisk - og Barne - og ungdomsarbeiderteamet. Tjenesten skal ivareta store deler av den
spesialpedagogiske tiltakskjeden, inkluder t henvisninger om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og
spesialundervisning i skole. PPT er den sakkyndige og utredende instans i dette arbeidet, mens teamene
arbeider der det er gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Logopedtjenesten jobber med henvist e
saker, både direkte med språk - og talevansker, men også som veiledende instans for barnehager, skoler
og foresatte. Tjenesten har som mål å dreie mer mot systemrettet arbeid, inklusive veiledning for
barnehager og skoler.

Kontinuitet og helhet er viktig e faktorer i barn og unges liv. Tett samhandling med både barnehage og
skole er viktig for de spesielle tiltakene. I handlingsprogramperioden vil spesielle tiltak for barn og unge
ha et spesielt fokus på antimobbearbeid, kompetanseheving for å forebygge ne gativ utvikling for enkelt
barn/ungdom og grupper, tverrfaglig samhandling knyttet til stress, mestring, skjevutvikling og
spesialundervisning. SPT starter et tjenestedesignprosjekt senhøst 2018. Formålet er forbedring internt
og i samarbeid med andre.

Utf ordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Det er gode oppvekstsvilkår for de fleste barn og unge i Ringerike kommune, men det er også mange
som faller utenfor og strever i hverdagen.

Forebyggende arbeid på tvers av sektorer og enheter har som målsetting å hjelpe flest mulig barn og
familier på et tidlig stadium. På den måten unngås langvarige påkjenninger. Målet er å snu
ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp.

Å være tilstede på de arenaene der barn og unge er, er en forutsetning for å styrke barn og unges
mestring av egne liv. Ringerike kommune velger tiltak som er utformet med bakgrunn i erfaringer og
kunnskap, dette på grunn av at man med større sikkerhet kan vite om innsatsen skaper de positive
endringene man er ute etter.
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Ringerike kommune s tjenesteutvikling skal legge til rette for at alle barn og unge skal bli sett, stilt krav til
og oppleve gleden av å lykkes med noe.

Folkehelseprofilen for Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier. Vi har
kunnskap om at sosia l ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet
(Folkehelsepolitisk rapport 2017).
Fattigdomsbekjempelse krever samarbeid mellom sektorer og mellom det offentlige og frivilligheten.

Viktige tiltak

Forebygging og tid lig innsats

Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte verktøyene er TIBIR (Tidlig
Innsats for Barn I Risiko), et kunnskapsbasertprogram for forebygging og behandling av atferdsvansker
hos barn tilpasset det kommuna le tjenestenivået. Kommunen har som mål å etablere et system for
opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet mot
risikogrupper og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer.

Oppfølging av Ungdata unde rsøkelse

Ringerike, Hole, Krødsherad og Fylkeskommunen har igangsatt et prosjekt for å utvikle
samarbeidspraksis mellom grunnskole, videregående skole, foreldre og foresatte, og forebyggende
tjenester.

Tiltak mot vold og seksuelle overgrep

Kommunen skal sørge for at berørte av vold får helhetlig oppfølging, gjennom samordning av tjenester.
Det er etablert en prosjektgruppe fra ulike tjenester for berører barn og unge. Prosjektgruppa fikk i
mandat å utarbeide en langsiktig plan for implementering av tiltak mot vold og seksuelle overgrep.

God helhet og samhandling

Det vil i 2019 arbeides videre med tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats, kulturforståelse og
brukermedvirkning. Samarbeid på tvers av sektorene blant annet med tiltak som tverrfaglig miljøteam
bl ir viktig i 2019.

Deltagelse i Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier, et program under utvikling av Arbeids - og
velferdsdirektoratet, er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingen i prosjektet er å jobbe helhetlig, og
samordne tjenestene rundt de ulik e aktørene i familiene.

TIBIR, Frisklivssentral og Inntaksteam er arenaer for erfaringsutveksling og utvikling. Det vil i tillegg
arbeides tverrfaglig med skolefravær og trivsel. Stort fravær i barnehage og skole fører i mange tilfeller
til lav selvfølelse og dårlig selvbilde og kan føre til store faglige hull og isolering.

Spesialpedagogisk enhet og forebyggende helsetjenester spiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere
frafallet i videregående skole blant annet med å bidra til en klarerer grensegang mellom
spesialundervisning og tilrettelagt opplæring innenfor rammen av ordinær undervisning.
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Nødvendig kompetanse

Kompetanseutviklingen skal bidra til styrket samhandling og dreining mot systemrettet arbeid og
forebygging. I sektoren skal det ivaretas g enerell og spesifikk kompetanse. Ringerike kommune vil
fortsette arbeidet med å utdanne rådgivere innenfor adferdsvansker i behandlingsmetoden Parent
management training oregon (PMTO), øke kunnskap på områdene mobbing og seksuelle overgrep,
flerkulturelt a rbeid, relasjonsledelse og IKT.

Kvalitet

For å øke kvaliteten vil det i kommende periode være et særlig fokus på godt samarbeid med foresatte.
Dette er avgjørende for å lykkes med kommunens tjenester og tiltak for barn og ungdom.
Implementering av FNs barn evernkonvensjon regler om barns rett til medvirkning, er et viktig
satsningsområde i alle tjenester til barn og ungdom.

Kostra - analyse - Barnevern

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Dekningsgrad
Andel barn med tiltak som er
plassert (funksjon 252) ift. ant
innb. 0 - 17 år(B)

1,9 2,1 1,7 2,6 1,5 2,5 1,7 1,6

Barn med undersøkelse ift.
antall innbyggere 0 - 17 år(B)

4,6 % 5,2 % 5,4 % 6,0 % 6,3 % 5,3 % 4,9 % 4,7 %

Omfanget øker

Omfanget av barneverntjenestene har økt de siste årene. Blant annet ser vi at flere
bekymringsmeldinger fører til undersøkelse. Antall meldinger har ikke økt fra tidligere år, men det tyder
på å ha vært en endring i hvordan barneverntjenesten vurderer hver enkelt melding.

Store kostnader til tiltak

Justert utgiftsbehov for barnevernstjenesten viser at netto driftsutgifter pr. innbygger er 2 805 kr i
Ringerike kommune. Dette er 730 kr mer enn Kostragruppe 13. Samme n lignet med gjennomsnittet i
Kostragruppe 1 3 har Ringerike et innsparingspotensial på 21,5 millioner kroner totalt i sektoren.

I Ringerike er brutto driftsutgifter per barn 75 751 kr i 2017. Utgiften har nærmest doblet seg siden
2015. Vi ser også at tiltakene er dyrere enn i sammenligningskommunen e (Drammen og Sandefjord).

Det er en høy andel barn som er plassert av barnevernet i Ringerike. Fra 2016 til 2017 har det vært en
økning av plasseringer.
Det er verdt å merke seg at dette nøkkeltallet inkluderer alle barn som er plassert, også ettervern o g
bosatte mindreårige flyktninger. I 2017 var 16,13 % av alle barn med tiltak som er plassert av
barnevernet, enslige mindreårige. Det har vært en nedgang på 2,43 prosent siden 2016.

Levekårutfordringer
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Ringerike kommune har også noe høyere forekomst av le vekårutfordringer. Flere barn i Ringerike har
foresatte som er eneforsørgere, enn Drammen, Sandefjord, fylket og landet. Det er også en høy andel av
befolkningen som er mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaring s penger (18 - 44 år).

Levekårutfordringene i R ingerike kan tilsi at kommunen kan ha noe høyere andel barneverntiltak enn
landsgjennomsnittet. Sammenlignet med Drammen, som også har levekårutfordringer, ligger Ringerike
høyere. Enten kan dette skyldes sakene i seg selv, eller det kan skyldes at Ringeri ke har en lavere terskel
for å fatte barneverntiltak enn sammenligningskommunene.

Kostra - analyse - Kommunehelse

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

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

Dekningsgrad
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 4 års
alder(B)

101,7 % 81,2 % 122,0 % 104,0
%

97,1 % 85,8 % 97,8 % 99,4 %

Årsverk av leger pr. 10 000
innbyggere. Funksjon 241

6,5 7,3 8,4 9,1 6,8 8,4 8,8 8,6

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Det har vært en økning i netto driftsutgifter til forebyggende tiltak i helsestasjon - og skolehelsetjenesten
per innbygger 0 - 20 år fra 2016 til 2017. Ringerike har høyere utgifter enn Kostragruppe 13 og landet
uten Oslo. Blant annet skyldes dette en priori tering av ressurser til helsestasjon - og skolehelsetjenesten.

Flere legeårsverk

Det er i 2017 flere legeårsverk per 10.000 innbyggere enn i 2017. Totalt er det økt med 1,2 årsverk fra
2016 til 2017. Det er fremdeles noe lavere enn landsgjennomsnittet og Kostragruppe 13, men vi ser at
veksten har vært svært lav for disse og at Ringerike stadig nærmer seg landssnittet.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17
år

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 17 år

5,3 % 5,4 % 5,4 % 5,2 % 5,1 %

Mål
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning Redusere antall

barnvernstiltak
Andel undersøkelser
som førte til tiltak

44,4 % 48,0 % 45,0 % 45,0 % 45,0 %

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektiv
arbeidsflyt

Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

98,0 % 99,0 % 100,0
%

100,0
%

100,0
%

Virkemiddel for å nå mål

Virkemidlene er kvalitet, tidlig innsats, kapasitet og samarbeid innad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 155 622 155 622 155 622 155 622

Sum Tekniske justeringer 3 912 3 912 3 912 3 912
Konsekvensjustert budsjett 3 912 3 912 3 912 3 912

Konsekvensjustert ramme 159 534 159 534 159 534 159 534
Innsparingstiltak

Enslige mindreårige flyktninger - nedbygging av tjenesten - 17 355 - 26 904 - 26 904 - 26 904
Effektiviseringskrav 0,7% - 1 257 - 1 257 - 1 257 - 1 257
Sum Innsparingstiltak - 18 612 - 28 161 - 28 161 - 28 161

Nye tiltak
Barnebolig 4 200 4 200 4 200 4 200
Avlastning barnebolig, økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak 2 500 2 500 2 500 2 500
Sum Nye tiltak 6 700 6 700 6 700 6 700

Nye tiltak og realendringer budsjett - 11 912 - 21 461 - 21 461 - 21 461
Ramme 2019 - 2022 147 622 138 073 138 073 138 073

Tekniske justeringer

Økte lønnskostnader grunnet avlasterdom

Det er vedtatt en ny forskrift om arbeidstid for avlaster som trådte i kraft 1. juli 2017. Avlaster som
tidligere var å regne som oppdragstakere, skal nå anses som arbeidstakere.

Konsekvensen vil medføre et behov for 500 000 kr i økte budsjettmidler.

Innsparingstiltak

Enslige mindreårige flyktninger - nedbygging av tjenesten

I 2015 mottok Ringerike kommune en anmodning fra Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om
bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 på bakgrunn av flyktningkrisen og et stort antall asylsøkere i
Norge.
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Det ble vedtatt å bosette 100 flyktninger, hvor 25 var enslige mindreårige. Det ble etablert 3 boliger i
2016 med tilhørende bemanning for å øke kapasiteten i flyktningeteamet. I tillegg til de 3 boligene, ble
det også laget en samarbeidsavtale med Ringerike Folkehøgskole for å bosette noen av ungdommene.

For at Ringerike skulle kunne møte det økte behovet for bosetting, ble det innvilget midler til etablering
og bemanning av boligene. I tillegg til disse midlene har kommunen ogs å mottatt tilskudd for å
finansiere kommunens gjennomsnittlige merutgifter.

Siden behovet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger har vært fallende siden september 2016,
har enheten blitt nedbemannet. Vi har trinnvis tatt ned to bofellesskap.

Ette r vedtak om å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger f.o.m 2019, ble det våren 2018
gjennomført en ytterligere nedbemanning, samt lagt strategi for hvordan enheten trinnvis blir avviklet
innen utgangen av 2020.

Pr. 01.01.19 består enheten av en oppfø lgingsavdeling med 5,5 årsverk.

Effektiviseringskrav 0,7%

Spesielle tiltak effektiviseringskrav på 0,7 %.

Nye tiltak

Barnebolig

Det er etablert et nytt ansvarsområde som en konsekvens av økt behov i sektoren grunnet et nytt
vedtak.

Det nye ansvaret, som h ar fått navnet "Helhetlig tilbud barn", vil med føre en merkostnad i sektoren.

Avlastning barnebolig, økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak

Antall vedtak og omfanget av de har økt den siste tiden. Dette gir økonomiske konsekvenser i dagens
budsj etter, og det vil derfor være behov for å justere budsjettet.

Vedtakene settes av fylkesmannen og kommunen er pliktige til å innfri disse.
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Kulturtjenesten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 13 713 14 547 15 664 18 503 14 918 14 918
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

9 788 9 081 9 081 9 081 9 081 9 081

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

64 75 75 75 75 75

Overføringsutgifter 7 831 10 146 8 280 8 046 7 746 7 746
Sum Driftsutgifter 32 522 33 849 33 100 35 705 31 820 31 820

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 3 247 - 2 784 - 2 784 - 2 784 - 2 784 - 2 784
Refusjoner - 2 753 - 1 792 - 1 792 - 1 792 - 1 792 - 1 792
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 841 - 367 - 367 - 367 - 367 - 367
Sum Driftsinntekter - 7 234 - 4 944 - 4 944 - 4 944 - 4 944 - 4 944

Sum 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876

Om sektor

Aktiviteten er hjemlet i Kulturloven, Opplæringsloven og Lov om Folkebibliotek. I tillegg er det en rekke
lokale, regionale og nasjonale føringer, planer og strategier for sektoren.

Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren

Kulturplan for Ringerike kommune ble vedtatt i 20 17. Denne legger føringer for det videre
kulturarbeidet i kommunen. Kultur er en viktig rammefaktor for målet om vekst og utvikling i
Ringeriksregionen, og planen definerer disse fokusområdene som gjelder alle deler av sektoren:

Samhandling
Mangfold
Kom petanse
Synlighet

Samhandling

Både kulturskole, bibliotek og kultur - og idrettsadministrasjon driver sin virksomhet i samarbeid med
andre kommunale sektorer, frivillige organisasjoner og private aktører. Dialog og faste møtepunkter er
svært viktig for å kunne utvikle riktige tilbud og gjøre riktige utviklingstiltak.

Mangfold

Ringerike har en sammensatt befolkningsgruppe med mange nasjonaliteter, ulike oppvekstsvilkår for
barn og unge, og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst. I dette utviklingsperspektivet er det viktig
at kultur sektoren arbeider mot et mangfoldig og inkluderende kulturtilbud, både i fagtilbud på
kulturskolen, ved tilskudd til lag og organisasjoner og tilgjengelighet for alle.
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Kompetanse

Kultursektoren skal være oppdatert og fremoverlent, både faglig, i praksis og i utvikling. For å være
relevante for innbyggerne, sikre kvalitet og utvikling, kreves det at sektoren holder seg oppdatert på
metodikk, forskning og praksis. Å bidra til samarbeidende aktørers kompetanse er også et mål.

Synlighet og kommunikasjon

Kult ursektorens virksomhet er i stor grad brukerrettet, være seg en som oppsøker biblioteket, en som
ønsker opplæring eller elever som får besøk av kunstnere gjennom Den kulturelle skolesekken. Å nå ut
til innbyggerne, med god informasjon om tilbud, tilskuddso rdninger, vil bli prioritert i kommende
planperiode.

Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder

Kartlegging kulturminner og kulturmiljøer

Kultursektoren har ansvar for formidling av kulturarv. Miljø - og arealforvaltningen har ansvar for
planarbei d omkring dette. Det er et mål med både en kartlegging av kulturminner og synliggjøre
særskilte kulturmiljøer. Arbeidet med å utvikle en framtidig driftsmodell for Riddergården er i gang og vil
fortsette i planperioden.

Kartlegging av kulturarenaer

Kommun ene er ansvarlig for å legge til rette for et bredt spekter av kulturaktivitet (jf. kulturloven § 5). I
dette er det også viktig å sikre befolkningens tilgang på egnede kulturarenaer. En kartlegging viser at
innbyggerne har et stort behov for arenaer for k ulturutøvelse. Fokuset nå retter seg mot å finne
løsninger på arealbehovet.

Nærmere beskrivelse av områdene innenfor sektoren

Det generelle kulturarbeidet

Det generelle kulturarbeidet omfatter kommunal egenaktivitet, forvaltning og tilskuddsordninger.
Inne nfor disse tre områdene ligger Den Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken, Ung
Kultur Møtes og mindre arrangementer i tilknytning til for eksempel Riddergården.
Forvaltningsområdene inkluderer planer og strategier innen idrett, kunstforvaltni ng og kultur.

Tilskuddsområdene består av idrettstilskudd, kulturmidler, tilskudd til kulturarrangementer og
kunstprosjekter, allmenne kulturmidler og tros - og livssynstilskudd. I tillegg er det en del institusjoner
som får faste tilskudd over kulturbudsj ettet, som Buskerudmuseet og Ringerike Kultursenter.

Kulturskole

Kulturskolen gir undervisning i musikk - og kunstfag for barn og unge, med tilbud både for talent og
bredde .
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Det er et mål å gjøre kulturskolen til en mer aktiv og åpen inkluderingsarena, der elever fra ulike kulturer
møtes, utveksler kulturelle uttrykk og skaper nye prosjekter sammen. Eksempler på dette er de allerede
igangsatte prosjektene Splash, Korps i Skole n og språkkafé.

Nasjonal Rammeplan for kulturskolene planlegges vedtatt høsten 2018, og implementeringen starter
våren 2019.

Bibliotek

Ringerike bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. Det skal
også være et st ed for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon og en inkluderende og uavhengig
møteplass.

I perioden 2015 - 2020 følger biblioteket Buskerud fylkes strategi Bedre liv med biblioteket – mer liv i
biblioteket. I handlingsplanperioden prioriteres felles tiltak for styrking av biblioteket som møteplass,
bedre ressursutnyttelse samt å bidra til gode skolebibliotek i kommunen. Satsingen på variert tilbud av
arrangementer og aktiviteter fortsetter.

Utfordringer og viktige tiltak

Kultursektoren har et stort u tviklingspotensial, og vil fokusere på samskaping, informasjon og
tverrfaglige løsninger. Kulturenheten drifter en rekke samhandlende tiltak, og i takt med at vi når ut til
flere deler av befolkningen øker også behovet for lokaler. Både for oss i kommunal drift og for ildsjelene
og frivilligheten ute i samfunnet.

Pågående prosjekter

Splash

Et kreativt møtested for alle. Det er et gratis tilbud til alle barn på 4. - 6. trinn ved kommunens
barneskoler. Hver uke i 12 uker får elevene en aktivitet innen kunst, film og musikk/kor. Prosjektet
arrangeres av Kulturskolen med bred finansiering fra Buf dir (Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet)
og videreføres i 2019.

Språkkafé

En ukentlig møteplass mellom innvandrere og frivillige. Her trenes det på å snakke norsk, og aktuelle,
kulturelle og samfunnsmessige temaer blir diskutert. Språkkaféen arranger es av Kulturskolen,
Biblioteket, Frivilligsentralen og frivillige.

Korps i skolen (KiS)

Prosjektet startet som en pilot i 2016, og ble formalisert som satsningsområde fra 2017. I løpet av årene
2017 - 22 skal alle tredjeklasseelever i Ringeriksskolen få sty rket musikkopplæring gjennom klassekorps.
Prosjektet gjennomføres av grunnskolene og kulturskolen i fellesskap, og med aktiv støtte fra foreningen
«Korps i skolen» og frivillige ildsjeler.
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I KAR

Internasjonalt Kultur Arrangement i Ringerike. IKAR er en feir ing av det store mangfoldet av kultur og
folkeslag som finnes i Ringerike. Det er et mål å få flere møter og kulturutveksling mellom bredden av
Ringerikes befolkning gjennom forestillinger og kulturelle arrangementer. I KAR arrangeres av
Integreringsrådet o g kulturadministrasjonen og i samarbeid med flerkulturelle organisasjoner. Fra 2019
involveres kulturskolen, Læringssenteret for voksne og Ringerike Folkehøgskole i dette arbeidet.

KulturPopUp

Åpent kulturkontor og arena for kulturelle møter. KulturPopUp startet med en målsetting om synlighet
og dialog med i nnbyggerne, og ble løst gjennom bruk av midlertidige tomme lokaler. I løpet av 2018 har
vi mottatt over 50 skriftlige innspill, og vi har hatt over 50 arrangementer i PopUp’en av ulike slag.
Prosjektet blir driftet av Kulturadministrasjonen og realisert gjennom samarbeid med gårdeiere,
Kultursenteret og frie kulturaktører.

Nasjonalt bokår 2019

500 år etter at første norske bok ble trykt inviterer Nasjonalbiblioteket til nasjonalt bokår. Bokåret feires
m ed 500 arrangement i 500 bibliotek over hele landet. Et viktig mål er å skape leselyst og ny begeistring
for bøker og litteratur, og biblioteket er lokal arrangør.

«Norsk nok?»

Skal fremme debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitter atur. Prosjektet
omfatter temakvelder om norske tabuer, integrering og flyktningproblematikk. Lokalt arrangeres det av
Ringerike og Hole bibliotek med tilskudd fra Fritt Ord.

Kostra - analyse - Kultur og idrett

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger i
kroner

1 021 1 215 2 073 2 055 2 466 2 098 2 224 2 122

Netto driftsutgifter til
kommunale musikk - og
kulturskoler, per innbygger 6 - 15
år

1 607 1 591 1 997 2 372 2 459 2 744 2 439 1 841

Dekningsgrad
Andel barn i gr.skolealder på
venteliste til komm musikk - og
kulturskole, av barn i alderen 6 -
15 år

0,3 % 0,2 % 1,6 % 6,9 % 1,6 % 0,6 % 3,2 % 3,0 %

Kvalitet
Tilskudd til frivillige barne - og
ungdomsforeninger per lag
som mottar tilskudd

901 000 97 889 19 579 173 375 6 000 778 34 657 62 705
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Ringerike kommunes netto driftsutgifter til kultursektoren har økt i 2017. Sett i forhold til kommuner i
landet uten Oslo og Kostragruppe 13, bruker kommunen lite på kultur.

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
M ål

2021
Mål

2022
Bruker - medvirkning God

brukermedvirkning
i kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

87,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 %

Tilstrekkelig kvalitet Øke antall elever i
kulturskolen, målt
i prosent av antall
barn i
grunnskolealder.

Antall barn 6,7 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 15,0 %

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 2 5 5 5 5

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Øke antall brukere
med "Meråpent -
avtale"

Antall brukere med
"Meråpent - avtale" - ny
indikator 2017

720 1200 1300 1400 1500

Virkemiddel for å nå mål

Kulturskolen driver aktivt med å rekruttere nye elever, blant annet ved å utvide fagtilbudet.

Biblioteket øker besøkstallene gjennom arrangementer og aktiviteter i nytt sceneområde og
tilgjengeligheten gjennom Meråpent bibliotek.

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 28 905 28 905 28 905 28 905

Sum Tekniske justeringer 298 298 298 298
Sum Vedtak forrige periode - 626 - 805 - 1 190 - 1 190

Konsekvensjustert budsjett - 328 - 507 - 892 - 892
Konsekvensjustert ramme 28 577 28 398 28 013 28 013

Innsparingstiltak
Tilskudd idrettsformål - reduksjon av budsjett, tiltak utført - 2 400 - 2 400 - 2 400 - 2 400
Effektiviseringskrav 0,7 % - 237 - 237 - 237 - 237
Sum Innsparingstiltak - 2 637 - 2 637 - 2 637 - 2 637

Nye tiltak
Videreføring av økt støtte til Ringerike Kultursenter 1 500 1 500 1 500 1 500
Videreføring opptrapping "Korps i skolen" 566 0 0 0
Turskiltprosjekt 150 0 0 0
Støtte til fotballhall 0 3 500 0 0
Sum Nye tiltak 2 216 5 000 1 500 1 500

Nye tiltak og realendringer budsjett - 421 2 363 - 1 137 - 1 137
Ramme 2019 - 2022 28 156 30 761 26 876 26 876
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Sammendrag driftsbudsjett for sektoren

Støtte til lag og foreninger

Støtten til lag og foreninger videreføres på 2018 - nivå.
Positiv oppvekst søker om at årlig støtte økes med kr 150 000 til kr 700 000. Dette er ikke lagt inn i
Handlingsprogram 2019 - 2022.

Haugsbygd Arena

Dersom Haugsbygd Arena realiseres vil Ringerike kommune leie gymsaler fra 2022. Eventuell leie legges
i Handlingsprogram 2020 - 2023.

Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen

Rådmannen ønsker å prioritere tilskudd til snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2019. På grunn av ett
str amt budsjettforslag for 2019, ser ikke rådmannen muligheter til å finansiere tilskuddet på kr 3 000
000 med driftsmidler, og vil derfor komme tilbake til finansieringen i disponeringen av
regnskapsresultatet for 2018.

Innsparingstiltak

Tilskudd idrettsfor mål - reduksjon av budsjett, tiltak utført

Tyristrand kunstgressbane 2,4 millioner kroner - tiltaket utført i 2017 og bevilgningen skal ikke
videreføres.

Effektiviseringskrav 0,7 %

Kultursektorens andel av effektiviseringskrav på 0,7 %.

Nye tiltak

Videreføring av økt støtte til Ringerike Kultursenter

FS - vedtak sak 51/18. Søknad om økt tilskudd 1,5 millioner kroner hvert år ble behandlet, det ble vedtatt
1,5 millioner kroner i 2018. Tiltaket fremmes derfor for 2019 jfr. søknad.

Videreføring opptrappi ng "Korps i skolen"

Det er behov for økt budsjett til dekning av lønn til flere ansatte i "Korps i skolen" jfr. vedtatt
opptrappingsplan. Prosjektet utvides til to nye skoler i 2019 og evalueres for å vurdere videre satsning.

Turskiltprosjekt

Kommunal del av turskiltprosjektet som gjelder merking av turistløyper på Vikerfjell, Vassfaret og
Krokskogen har en stipulert utbeta ling i 2019 på 150 000 kroner, jfr. KS - sak 58/17.
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Støtte til fotballhall

Det foreslås å gi støtte til fotballhall i Heradsbygda med 3,5 mill ioner kroner i 2020, jf r. KS - sak 77/18.

Investeringsbudsjett

Arbeidet med utbedring av Riddergården, med blant annet nytt sprinkleranlegg, fortsetter i 2019.

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Kulturtjenesten
Oppgradering og sprinkling
Riddergården

2019 6 500 4 500 0 0 0 4 500

Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og
utvikling kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum Kulturtjenesten 6 500 9 500 5 000 5 000 5 000 24 500
Sum investeringsprosjekter 6 500 9 500 5 000 5 000 5 000 24 500

Oppgradering og sprinkling Riddergården

Det ble bevilget 6,5 millioner kroner til utbedring av Riddergården i 2018. Dette fordeler seg på 1,5
millioner kroner til sprinkling, og 5 millioner kroner til utbedring. Arbeidet ble ikke ferdigstilt og
fortsetter i 2019. Innhold og omfanget av det som skal gjøres i Riddergå rden behandles i egen sak.

Tilskudd til Ringerike Kirkelige fellesråd - Oppgradering og utvikling kirker

Fra og med 2018 flyttes budsjettposten for tilskuddet til investering. Fellesrådet får 5 mill. kroner årlig til
investeringstiltak, prioriterer og iver ksetter disse selv, og rapporterer i forbindelse med årsrapporten
hvilke prosjekter som er prioritert og gjennomført.
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Helse og omsorg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 610 842 580 623 589 944 589 444 588 944 588 944
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

130 639 132 485 134 855 134 855 135 005 135 005

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

66 118 62 417 64 217 64 217 64 217 64 217

Overføringsutgifter 60 082 53 211 58 211 58 211 58 211 58 211
Finansutgifter 14 776 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum Driftsutgifter 882 458 829 737 848 228 847 728 847 378 847 378

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 109 106 - 108 804 - 112 044 - 118 694 - 118 594 - 118 594
Refusjoner - 112 826 - 108 293 - 111 893 - 111 893 - 111 893 - 111 893
Overføringsinntekter - 3 136 - 1 260 - 1 260 - 1 260 - 1 260 - 1 260
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 15 788 - 894 - 894 - 894 - 894 - 894
Sum Driftsinntekter - 240 857 - 219 251 - 226 091 - 232 741 - 232 641 - 232 641

Sum 641 601 610 485 622 136 614 986 614 736 614 736

Om sektor

Helse og omsorg i Ringerike kommune vil være en bærekraftig sektor som yter gode velferdstjenester til
brukerne. I årene fremover vil andelen av befolkningen som jobber og betaler skatt bli mindre, og
kostnader til pensjoner og helse - og omsorgstjenester øker. En eldre befolkning betyr også at det blir
færre hender til å utføre oppgave ne. Denne utviklingen krever at sektoren og våre innbyggere må være
fleksible for morgendagens løsninger, være kreative og utforskende i utviklingen av tjenestene og kunne
fange opp og tilpasse oss nyvinninger.

Ringerike kommune tildeler pleie - og omsorgst jenester etter vedtatte tildelingskriterier som forvaltes av
tildelingskontoret. Disse tjenestene er bl.a. hjemmebaserte tjenester, tjenester til funksjonshemmede,
rus - og psykiatritjenester, dagopphold , institusjonsopphold, miljøarbeidertjeneste, støtteko ntakt, BPA
m.m. I tillegg ytes sosialtjenester ved NAV, helsetjenester ved legevakt, helsetjenestene ved fengselet og
transittmottaket, tjenester for både menn og kvinner ved krisesenteret og matproduksjon og -
ombringing ved Ringerikskjøkkenet.

Ønsket utvikling

Morgendagens helse - og omsorgstjenester handler om å skape forutsetninger for gode og likeverdige
tjenester for et antatt høyere antall brukere og for et større mangfold av brukere. Dette innebærer at
tjenestene må ha en kapasitet som står til be hovene de ulike gruppene har. Årets budsjett synliggjør slik
satsning.

"Leve hele livet" er den siste stortingsmeldingen som omhandler fem nasjonale innsatsområder for
eldre over 65 år; Et aldersvennlig Norge, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Hels ehjelp og
Sammenheng i tjenestene. Stortinget melder at med disse innsatsområdene skal eldre få mulighet til å
mestre eget liv der de bor - hele livet. Ringerike kommune vil utvikle tjenestene for de eldre i tråd med
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føringene fra stortingsmeldingen, og rå dmannen vil benytte 2019 på å kartlegge status på
innsatsområdene og foreslå utviklingsområder.

Områdene innenfor sektoren

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for rådmannen og rådmannens ledergruppe,
koordinator for fastleger og fastlegeordningen samt kommunens overlege for sykehjem og helsestasjon.
I tillegg er kommuneoverlegen helsemyndighet innenfor helseberedskap, folkehelse, miljørettet
helsevern, smittevern og psykisk helse.

Tildelingskontoret

Ringerike kommune har organiser t tjenestetildelingen i eget tildelingskontor. Her er også koordinerende
enhet. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse - og omsorgstjenesteloven,
helsepersonell loven, pasient og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og verdigh etsgarantien.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet i tillegg til ansvar for
trygghetsalarm og matombringing . Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse - og
omsorgstjenester og Lov om pasient og brukerrettigheter. Ambulerende tjenester ytes ved baser knyttet
til Hallingby, Hønefoss, Nes, Sokna og Tyristrand. Stasjonære tjenester ytes av et stasjonært team som
tilhører det bofellesskapet/omsorgsboligen den enkelte bor i.

Institusjon: ko rt - og langtidsplasser

Institusjonene har ansvar for langtidsbrukere med stort pleiebehov, samt brukere med behov for
korttid s - og avlastningsopphold. Tjenesten er regulert i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns
omsorg og pleie.

NAV - tjenester

De k ommunale tjenestene i NAV er lovregulert i lov om sosiale tjenester i NAV. I NAV Ringerike er
følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning. NAV - kontoret skal
ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en ind ividuelt tilpasset oppfølging med de
tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over.

Ringerikskjøkken

Målsetting er produksjon av god mat med riktig næringssammensetning tilpasset brukernes behov. Det
brukes en produksjonsmetode hvor maten i størst mul ig grad beholder næringsstoffer, smak og
utseende. Det skal legges vekt på tilpassinger til yngre brukergrupper og tilbud om ernæringstett kost
for de med mindre matlyst.
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Dagopphold i institusjon - Dagsenter/Aktivitetssenter

Dagopphold er et tilbud til hje mmeboende eldre som har behov for en mer meningsfylt hverdag, både i
forhold til fysiske og psykiske behov. Vi har sosialt samvær, trening i ulike former, gåturer, treningsrom,
sittedans og fellestrim. Trening er viktig for å forebygge og opprettholde funk sjoner. Brukerne som
benytter dagopphold blir hentet hjemme i egen bolig og kjørt til og fra av kommunens eget
transportkontor.

Aurora

Arbeid og dagsentertilbud til voksne funksjonshemmede. Kommunen ønsker å bidra til at våre
brukere/arbeidstakere opplever trygghet, mestring og trivsel ved å jobbe med produksjon av ulike
produkter. God drift ved Aurora vil kjennetegnes ved fornøyde bruker e/arbeidstakere med tilpassede
aktiviteter som kan føre til produksjon av salgbare produkter. Arbeidsoppgavene tilpasses og er
oppgaver innen vedproduksjon , strikking, veving, lysproduksjon , makulering, snekring og kantine.
Dagsentertilbudet er et trivsels tiltak som aktiviserer deltakerne med musikk, dans, trening og enklere
hverdagsaktiviteter.

Helsetjenester fengsel og transittmottak

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved Ringerike fengsel. Tjenesten er regulert i Helse
og omsorgstjenestelov en. Helseavdelingens mål er at helsevurdering (innkomstsamtale) foretatt av
sykepleier skal gjennomføres innen ett døgn etter ankomst.

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved transittmottaket. Tjenesten er regulert i
Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold . Ankomstfasen omfatter lovpålagt og nødvendig
helseundersøkelse og gjennomføring av informasjonssamtale med NOAS (Norsk organisasjon for
asylsøkere). Usikkerheten i flyktningetilstrømningen til Norge og hvordan UDI velger å beny tte
Hvalsmoen , gjør at vi til enhver tid må være omstillingsdyktige og nytenkende.

Interkommunalt samarbeid

Krisesenter og Legevakt er interkommunale tjenester som driftes med Ringerike som vertskommune.
Helsesamarbeidet for Ringeriksregionen og Midt - Buskerud har en egen koordinator som skal sørge for
koordinering helsesamarbeidet mellom Vestre Viken og Vestregionsamarbeidet. Denne stillingen er
finansieres av samarbeidskommunene.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Helsetjenester av god kvalitet er tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre. Gode tjenester må
utvikles sammen med brukerne. Disse må være godt samordnet og ha god kontinuitet, samtidig som
rett tjeneste må være tilgjengelig og samsvare med behov. Videre vil gode tjenester benytte ressursene
på en god måte og være rettferdig fordelt.

Helse - og omsorgstjenester betyr mye for innbyggerne våre og spesielt for de med de største behovene
og deres pårørende. Her utgjør kommunen en fors kjell for folks trygghet og livskvalitet. For å kunne
fortsette å utgjøre en forskjell vil kommunen kontinuerlig vurdere innsatsnivå og ressursbruk opp mot
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det totale behovet for tjenester i sektoren. Dette er en utfordring og vil fortsette å være det da
d emografien viser økt antall eldre. Konsekvenser vil være endringer i drift for å tilpasse seg den
økonomiske rammen. Sektoren vil arbeide systematisk med dette i 2019 ved å gjennomføre mulige
strukturelle justeringer.

Balanse mellom omsorgsplasser og insti tusjonsplasser

Et optimalt omsorgstilbud krever omsorgsplasser både i form av omsorgsboliger m/bemanning og
institusjonsplasser for korttidstilbud, avlastning og behandling. Det er avgjørende at kommunen
balanserer disse tilbudene. Kommunen prosjekterer nå nye omsorgsboliger både på Hov og i
Heradsbygda. Eventuelt ytterligere utbygging, herunder institusjonsplasser som erstatning for Hønefoss
sykehjem, vil bli lagt fram for politisk behandling etter at en ny behovsanalyse blir presentert i 2020.
Dette arb eidet vil starte i 2019.

Sosialhjelp, utvikling og tiltak jf. Holtenutvalget

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har vært høye og til dels økende over flere år. Kommunen og NAV
har satt inn flere tiltak, men har ikke fått ønskede resultater. Hovedårsaken til økning av økonomisk
sosialhjelp i 2018 er bl.a. nytt regelverk om redusert rett til arbeidsavklaringspenger , innstramming fra
fylket på tiltaksmidler og dermed reduserte tiltaksplasser for mottakere av sosialhjelp og flyktninger som
går over til NAV fr a introduksjonsprogrammet. I tillegg er det noen mekanismer i kommunen som bidrar
til å drive opp sosialhjelpen, ved at NAV direkte eller indirekte blir gjort ansvarlig for beslutninger fra
andre instanser.

Holtenutvalget leverte sin rapport i 2017 hvor det ble foreslått tiltak som skulle bidra til å få flere
innbyggere i arbeid og færre til å bli avhengig av økonomisk sosialhjelp. Kommunen fastholder
strategien om å benytte startlån som virkemiddel for at flere skal eie egen bolig. Utover dette prioriter er
rådmannen å styrke gjeldsrådgivningstjenesten til yngre sosialhjelpsmottakere fra 2019.

Holtenu tvalget var spesielt bekymret for ungdom som faller ut av videregående skole, og at flere blir
avhengig av hjelp fra NAV. Sosialhjelpsbudsjettet er styrket i 2019, og d et er spesielt tre tiltak som vil
utredes og prøves ut i kommende programperiode:

1) Arbeidsrettet tiltak til unge mottakere av økonomisk sosialhjelp

K ommunalt pilotprosjekt hvor NAV, i samarbeid med en lokal arbeidsmarkedsbedrift, oppretter et
a rbeidsrettet tiltak (aktivitet). Formålet er at fortrinnsvis unge mottakere av økonomisk sosialhjelp skal
delta i en arbeidsrettet aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid og selvforsørgelse.
Tiltaket vil evalueres etter seks måneder.

2) Oppstart av "Ungdomshus"

Målet med Ungdomshuset er å øke livskvaliteten til ungdom ved å lette inngangen til de ulike enhetene i
kommunen på en mer helhetlig måte. Det legges til rette for at veiledere i Ungdomshuset kan handle
raskt og identifisere in nsatsområder på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at ungdommens
utfordringer forebygges og en reduserer fremtidig behov for tjenester og økonomisk bistand. Tilbudet
organiseres foreløpig under sektoren Barn/Unge og Oppvekst.

3) Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
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Dette er et prosjekt som startet opp i 2015 og som ble avsluttet i desember 2018. Prosjektet har
oppnådd gode resultater både i Ringerike og i de 14 andre kommunene som har deltatt. Metodikken vil
derfor utvikles videre og vil fortsatt benyttes i familier som er avhengig av, eller står i fare for å bli
avhengig av, økonomisk sosialhjelp. I tillegg vil metodikken benyttes ved oppfølging av enslige, spesielt
yngre, mottakere av sosialhjelp.

Styrke sentrumsnær hjemmetjeneste (Hønefoss)

Hje mmetjenesten i Ringerike kommune har en nøkkelrolle i tjenestetilbudet innen helse og omsorg.
Kommunen har en strategi på at flest mulig skal få tjenester i eget hjem så lenge som mulig. Den
sentrumsnære hjemmetjenesten har de siste årene vært i prosjekt ( Morgendagens omsorg) for å
tilpasse seg morgendagens krav og behov. I den forbindelse ble enheten også pilot for
heltidskulturprosjektet "Nytt Blikk Ringerike kommune".

Prosjektet førte til ny turnus med bl.a. økt andel heltidsstillinger, økt gjennomsnittl ig stillingsstørrelse,
økt kompetanse på alle vakter (også helg), planlegging for variasjoner i drift, teamoppbygging av turnus
og økt frigjort tid til ledelse. Turnus er rammeverket og forutsetningen for at det faglige arbeidet kan
gjennomføres, forbedres og utvikles, og kartleggingsfasen førte til mer realistiske forutsetninger for å
lykkes i det arbeidet.

Det faglige arbeidet i ny turnus innebærer en omstilling fra hvordan man historisk sett har løst
arbeidsoppgavene, til en ny måte å løse arbeidet på. I dette omstillingsarbeidet har prosjektet
Morgendagens omsorg og Helhetlig pasientforløp hatt stor påvirkning på hverandre. Utfallet er styrking
med demenskoordinator, palliasjonskoordinator og HPH - team for å sikre overganger for pasientene
mellom sykehus - kommune og korttidsplass - hjemmetjeneste. Sistnevnte team er også med på å
redusere kostnader i forbindelse med overliggere på sykehus, ved å legge til rette for at pasientene kan
komme raskere hjem.

Hovedtiltak i tjenestene

Tjenestene

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver
Ledelsen i helse - og omsorgstjenestene i kommuner og helseforetak har ansvar for at
myndighetskravene i veilederen om pårørende følges opp. Tiltak for å endre praksis skal iverksettes.
Implementering av anbefalingene krever opplær ing av ansatte, utvikling av interne prosedyrer, rutiner
og verktøy, endret organisering, for bedret samarbeid og utvikling av nye tilbud til pårørende. Dette
arbeidet vil gjennomføres i 2019.

Dagrehabilitering ved dagaktivitetssenteret

For å sikre optimal bruk av institusjons - og korttidsplasser vil rådmannen i løpet av 2019 utrede
muligheten for å gi tilbud om dagrehabilitering ved dagaktivitetssenteret ved Austjord. Utredningen ses i
sammenheng med eksisterende tilbud.

Rus og psykiatri

Det jobbes med ny Rusplan. Denne vil legge føringer for videre satsning på feltet og er basert på
nasjonale føringer og lokale behov. Planen prioriterer hovedgrep og tiltak innenfor fire fokusgrupper;
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Gravide og spedbarn, Barn og unge, Voksne og Pårørende. Rådmannen foreslå r i 2019 å styrke
fritidstilbudet for denne gruppen og satsningen er i samsvar med rusreformen.

Boligsosialt arbeid

Boligtjenesten har, i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike, utviklet idéen "Eie først". Denne
strategien innebærer bedre utnyttelse av H usbankens virkemidler slik at vanskeligstilte barnefamilier
skal eie egnet bolig. Ambisjonen er at dette skal bidra til at flere barn vokser opp i stabile hjem i gode
bomiljøer samtidig som kommunens utgifter til sosialhjelp reduseres. Satsingen ses i samm enheng med
bl.a. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier.

Kompetanse

Årlig utarbeider sektoren en kompetanseplan med prioriterte satsingsområder og disse videreføres til
neste planperiode: Dokumentasjon i Gerica, Nettverksorganisering av fagområder, ABC - opplæring,
videreutdanninger og stipendordninger for sykepleiere og vernepleiere.

Følgende områder er nye for neste planperiode:

Etisk refleksjon

Organisering av etisk refleksjon i grupper er en viktig metode og verktøy som benyttes for bevisstgjøring
av helsepersonells verdier og holdninger. Refleksjon som metode kan benyttes i nettverksgruppenes
arbeid, i personalmøter eller andre arenaer der det foreligger planer for styrt kompetanseutvikling.

Vurderingskompetansekurs

Firedagers kurs for helsefagarbe idere og assistenter i regi av USHT (utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester). Gir innføring i eller repetisjon av basiskompetanse.

Digital basiskompetanse

Kommunen har inngått samarbeid med Hapro for å kunne tilby grunnleggende IT - opplæring fo r våre
ansatte. Opplæringen foregår lokalt på arbeidsstedet. Hensikten er å øke digitale ferdigheter til den
enkelte ansatte for å kunne ta i bruk velferdsteknologi og følge den generelle digitale utvikling.

Målinger - indikatorer

Utvikling og bruk av god e indikatorer blir et strategisk kompetanseområde for både ledere og
medarbeidere.

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender"

I regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er det utarbeidet flere tiltakspakker som er
relevante for vår kommune; Her under forebygge trykksår og fall, riktig legemiddelbruk, samstemming av
legemiddellister, forebygging av underernæring og tidlig oppdagelse av forverret tilstand. USHT vil bidra
inn i arbeidet med læringsnettverk i sektoren.
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Etterlevelse av prosedyrer, retningslinjer og regelverk

I 2019 vil sektoren starte et arbeid for å sikre at rutiner, prosedyrer, retningslinjer o.l. blir etterlevd i
egen organisasjon. Det vil bli etablert internrevisjon som metode for å kvalitetssikre tjenestene og egen
praksis.

Org anisasjon og ledelse - Nytt Blikk Helse og omsorg

Ringerike kommune har besluttet å forplikte seg til arbeid for økt heltidsarbeid og for en utvikling til økt
heltidskultur. I den forbindelse har Helse og omsorg etablert et eget delprosjekt for å sikre del takelse
inn i det overordnede arbeidet, samt for å starte arbeidet for å redusere utvikling av krav om økte
stillinger. Årsaken er at sektoren ønsker å styre rekrutteringen av ny kompetanse for å sikre kvaliteten
på tjenesten. Sektoren ser også på dette ar beidet som et bidrag til å styrke mulighet for ledelse ved at
lederteamene går i dypdykk på egne fakta for økt forståelse innen dette arbeidet.

Brukerundersøkelser

Sektoren har brukerundersøkelser hvert år, og hver undersøkelse har intervall på annethvert år. Det er
ønskelig å redusere hyppigheten slik at sektoren får mer tid til å følge opp resultatene og implementere
valgte tiltak. Det er en nødvendighet for å lykkes i forbedringsarbeidet.

Samarbeid på tvers - Tverrfaglig miljøteam

Ringerike, har i likhet med andre kommuner, et stadig økende antall barn og unge som faller ut av skole.
Tverrfaglig miljøteam vil gi denne gruppen tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og
veiledning. Teamet vil være tilgjengelig på deres ulike arenaer som skole, hjem og fritid. Det
samarbeides tett med skole for å sikre helhet og tilrettelegging. Teamet jobber på enkeltbarn og deres
familier. I 2019 vil det etableres felles kompetanseløft for forebygging, tidlig innsats og foreldrenettverk.

Trygg hjemme

Det te er et forebyggende brannverntiltak til kjente risikoutsatte grupper. Det er inngått en avtale
mellom enheter i Ringerike kommune om felles brannverntiltak for hjemmeboende som er utsatt.
Samarbeidet er initiert av Brann og Redning.

Velferdsteknologi

Utv iklingen innenfor velferdsteknologi krever at de ansatte forholder seg til ny digital hverdag med bruk
av nytt verktøy og utstyr. Samhandling med Hole og Jevnaker fortsetter i prosjektform der digitale
konsultasjoner, kompetanse om velferdsteknologi og bru k av sensorteknologi er sentrale områder.

I forbindelse med investeringene gjøres det arbeid knyttet til velferdsteknologiske løsninger og styring
av byggene.

Helsetjenester til flyktninger

I 2019 vil det gjennomføres et arbeid for å se på mulighetene for å effektivisere helsetjenestene ved
Smittevernkontoret og Hvalsmoen helseavdeling. Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.
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Kostra - analyse - Pleie og omsorg

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Institusjoner (f253+261) - andel
av netto driftsutgifter til plo(B)

40,6 % 41,7 % 56,1 % 36,6 % 64,0 % 36,8 % 44,1 % 42,9 %

Netto dr.utg. pr. innb. 261
Institusjonslokaler (B) *) **)

1 165 1 142 1 385 646 921 351 933 907

Netto driftsutgifter pleie og
omsorg i prosent av kommunens
totale netto driftsutgifter(B)

35,7 % 35,2 % 32,4 % 32,2 % 29,0 % 33,6 % 31,1 % 30,8 %

Tjenester til hjemmeboende
(f254) - andel av netto
driftsutgifter til plo(B)

55,1 % 54,5 % 42,2 % 57,8 % 33,6 % 59,4 % 50,2 % 51,1 %

Produktivitet
Utgifter per beboerdøgn i
institusjon

3 993 4 241 3 626 4 536 4 607 3 654 3 439 3 483

Dekningsgrad
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år
og over(B)

16,8 % 17,1 % 9,7 % 20,8 % 9,9 % 15,1 % 14,7 % 13,9 %

Andel innbyggere 80 år og over
som er beboere på institusjon

9,1 % 8,9 % 14,3 % 6,6 % 9,0 % 10,0 % 12,6 % 11,7 %

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter viser en mindre
nedgang. Ringerike bruker fortsatt en større andel til denne tjenestegruppen enn
sammenligningskommunene/gruppene, men nærmer seg gradvis. I forhold til utgiftsbehovet er
ressursbruken under landsgjennomsnittet, men lavere inntektsgrunnlag (95 %) enn lands gjennomsnittet
gjør at andelen kun får en mindre reduksjon.

For Ringerike har de fleste indikatorene holdt seg stabilt i perioden. Sammenlignes de med utvalgte
kommuner/grupper er det noen forskjeller. Samlet sett brukes en større andel av pleie og omsorg sin
ramme på hjemmetjenester enn på institusjonstjenester. Det gjelder også kommunene Gjøvik og
Modum. Flere indikatorer viser at disse tre kommunene satser på hjemmebaserte tjenester til eldre,
men Ringerike har den laveste andelen av de tre. Men alle er godt over landet og Kostragruppe 13.
Tilsvarende er Ringerike høyest av de tre kommunene i andel til institusjonstjenester. Som en del av
institusjonstjenesten regnes utgifter til drift av institusjonsbygningene. Der ligger Ringerike høyt, bl.a.
grunnet h usleie for noen av institusjonene. Institusjonstjenester inkluderer barneboliger og kjøp av
eksterne plasser som overliggere på sykehus. Dette er også forholdsvis dyre institusjonsplasser, og
det er plasser som ikke gir inntekter. Dette vises også igjen i en forholdsvis høy pris per beboerdøgn i
institusjon selv om det nå er to av sammenligningskommunene som ligger høyere.

Kommunen har en høy andel hjemmeboende med omfattende bistandsbehov og forholdsvis lav andel
over 80 år på institusjon. Dette er naturlige følger av satsning på hjemmebaserte tjenester.
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Kostra - analyse - Sosiale tjenester
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp pr.
mottaker(B)

48 587 52 863 48 291 57 282 42 590 39 078 45 381 51 462

Dekningsgrad
Andel mottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde(B)

58,4 % 44,5 % 45,8 % 41,3 % 45,8 % 27,3 % 40,5 % 43,7 %

Andelen sosialhjelpsmottakere i
alderen 20 - 66 år, av innbyggerne
20 - 66 år(B) **)

4,0 % 4,0 % 4,4 % 4,4 % 3,1 % 3,5 % 3,5 % 3,2 %

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde er redusert. Kommunen er fortsatt høyere enn
Gjøvik og Modum, men er nå bare så vidt over Kostragruppe 13. Og det er antall mottakere med
sosialhjelp som hovedinntektskilde som er redusert, siden totalt antall mottakere av sosialhjelp har vært
nokså stabilt disse årene.

Driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp har økt med 4 mill.kr fra 2016 til 2017. Med nesten uendret antall
mottakere er det utgift per mottaker som har økt. Og det er i gruppen under 30 år at utbetalingen har
økt mest. Kjennetegn på denne gruppen er utfordringer med rus og/eller psykisk helse, mange har ikke
fullført videregående skole, ma nge forsørger barn og flere kommer fra introduksjonsordningen eller
enslige mindreårige flyktninger for videre oppfølging i NAV. Det er også kjent at mottakerne av
sosialhjelp mottar stønad i lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbare kommuner.

De un ge er en prioritert målgruppe i NAV. Det finnes mange statlige tiltak for gruppen, men de har
oftest et arbeidsrettet innhold, noe som ikke alltid passer for ungdommenes livssituasjon. NAV tilbyr
videre for eksempel gruppetiltak for de arbeidssøkende, de j obber tverrsektorielt for å se på nye måter
å følge opp barn og unge for å unngå at de må søke NAV i 18 - 20 års alderen og de arbeider med å få i
stand et Ungdommens Hus.

Kostra - analyse - Kommunale boliger
Ringerike

2016
Ringerike

2017
Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet

uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto investeringsutgifter til
boligformål per innbygger i
kroner

259 47 2 378 689 30 1 702 1 426 1 527

Kommunale boliger Korr. bto.
dr.utg. Beløp pr innb (kr)

1 895 1 991 800 352 623 1 089 1 324 1 301

Framsikt
Kommunalt disponerte boliger
per 1000 innbyggere(B)

22 21 20 32 17 27 21 19

Lave investeringsutgifter og høye brutto driftsutgifter til boligformål kan tilskrives kommunens
organisering av sine boliger med Ringerike boligstiftelse som eier og kommunen som leier. Kommunen
er stabile på indikatorene over tid, men avviker fra de andre sammenligningskommunene.
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Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Ledelse Lederne er

mestringsorienterte
og tydelige
premissleverandører

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,3 >4,3 >4,3 >4,3

Medarbeiderskap Organisasjonen
preges av
selvstendige,
fleksible og
kompetente
medarbeidere

Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3 >4,3 >4,3 >4,3

Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusert fravær 11,3 % 10,0
%

10,0
%

10,0
%

10,0
%

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Andel digitale

trygghetsalarmer
50,0 % 100,0

%
100,0

%
100,0

%
100,0

%
Antall Evondos (
medisinsk
medisindosett)

31 60 60 60 60

Styrke
demensomsorgen

Antall personer som
har mottatt
pårørendeopplæring

34 100 160 160 160

An tall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende
demente

0 7 7 7 7

Økt
selvhjulpenhet

Andel unge under 30
år som har krav om
aktivitetsplikt

90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

An tall
gruppearrangement
for hjemmeboende
eldre i forebyggende
øyemed pr. år.

0 10 15 15 15

Antall personer som
har gjennomført
hverdagsrehabilitering

30 74 134 134 134

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Andel korttidsplasser
belagt med
korttidsplasser

86,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Gjennomsnittlig
liggetid på sykehuset
etter at pasienten er
definert som
utskrivningsklar

1,7
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn

0 - 3
døgn
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Det nyetablerte
boligkontoret
sikrer en helhetlig
og godt koordinert
tjeneste

Antall huststander som
har gått fra leie til eie

0 20 20 20 20

Færre innbyggere
er avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med
sosialhjelp

485 360 360 360 360

An tall mellom 18 - 24 år
på økonomisk
sosialhjelp

83 50 50 50 50

Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

5,85 5,00 5,00 5,00 5,00

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall produserte
timer innen
ambulerende og
stasjonær
hjemmetjeneste

38 700 31 000 31 000 31 000 31 000

Antall søknader på
tjenester

1 565 2 400 2 400 2 400 2 400

Gjennomsnittlig antall
på venteliste i
omsorgsbolig pr.mnd

16 10 5 5 5

Gjennomsnittlig antall
på venteliste
institusjon pr.mnd

10 5 5 5 5

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 610 485 610 485 610 485 610 485

Sum Tekniske justeringer 7 599 7 449 7 449 7 449
Sum Vedtak forrige periode - 500 - 7 150 - 7 050 - 7 050

Konsekvensjustert budsjett 7 099 299 399 399
Konsekvensjustert ramme 617 584 610 784 610 884 610 884

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav 0,7% - 5 818 - 5 818 - 5 818 - 5 818
Refusjon ressurskrevende tjenester - 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000
Husleieinntekter - 1 440 - 1 440 - 1 440 - 1 440
Brukerbetaling institusjon - 900 - 900 - 900 - 900
Salg Servicesentrene - 150 - 150 - 150 - 150
Sum Innsparingstiltak - 12 308 - 12 308 - 12 308 - 12 308

Nye tiltak
Styrke hjemmetjenesten i Hønefoss 5 000 5 000 5 000 5 000
Styrking av sosialhjelp 5 000 5 000 5 000 5 000
Husleie til Boligstiftelsen 2 000 2 000 2 000 2 000
Basistilskudd leger 1 100 1 100 1 100 1 100
Drift leasingbiler 1 000 1 000 1 000 1 000
Forebyggende tiltak NAV 1 000 500 0 0
Driftstilskudd fysioterapeuter 500 500 500 500
Tilskudd Ringerike interkommunale legevakt 420 420 420 420
Manglende fastlønnstilskudd fysioterapi 400 400 400 400
Dagberedskap 240 240 240 240
Styrking av tjenester til psykiatri og rus 200 200 200 200
Økt husleie ny legevakt 0 150 300 300
Sum Nye tiltak 16 860 16 510 16 160 16 160

Nye tiltak og realendringer budsjett 4 552 4 202 3 852 3 852
Ramme 2019 - 2022 622 136 614 986 614 736 614 736
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Sammendrag driftsbudsjett for sektoren

Sektoren leverer tjenester 24 timer i døgnet hver dag hele året. Et tilfredsstillende antall kompetente,
dedikerte medarbeidere er avgjørende for at sektoren skal kunne levere riktige tjenester til rett tid og
med avtalt kvalit et. Hovedtyngden av utgiftene i sektoren er derfor knyttet opp mot lønn (85 - 90%).

Kommunen har de siste årene prioritert kompetanseutvikling for å være i stand til å håndtere sektorens
oppgaver og samfunnets endrede tjenestebehov og brukergruppesammensetni ng. Satsingen skal gjøre
kommunen i stand til å gi tjenester til det beste for brukeren på en effektiv måte.

Vedtatt budsjett for 2019 medfører en økt satsing i NAV for å stagnere og forebygge kostnader knyttet
til økonomisk sosialhjelp. Dette gjøres ved å styrke gjeldsrådgivning, fortsette fokus og tiltak med
metodikk fra lavinntektsfamilie - prosjektet til andre grupper. Etablere Ungdomshus med veiledning og
bistand for unge i sårbare faser samt et pilotprosjekt for å etablere aktivitetstiltak for å stimule re til
skole og arbeid.

I 2019 velger rådmannen å styrke den sentrumsnære hjemmetjenesten, og dette innebefatter
etablering av ny turnus som følge av kommunens prosjekt om heltidskultur. Satsningen fører også til en
styrking av arbeidet innenfor demens og lindrende pleie samt arbeidet med å sikre gode
tjenesteoverganger.

Effektiviseringskravet for 2019 medfører at sektoren vil måtte jobbe kontinuerlig med å finne
kostnadsbesparende tiltak samtidig med at en bevarer satsingsområdene.

Tekniske justeringer

L ønnsvekst

Lønnsvekst fra 2018 med helårseffekt inn i 2019.

Luftmålinger i Hønefoss sentrum

Luftmålinger i Hønefoss sentrum skal gjennomføres i 2018/2019. Det er avsatt midler til hele prosjektet i
2018. Prosjektet går fra juni 2018 til og med mai 2019. Det gjøres en avsetning 31.12.18 av ubrukte
midler til prosjektet som utfra betalingsplan er kr 580 000 uten merverdiavgift. Målingene er utvidet
med ytterligere sensorer som medfører økt utgift kr 150 000. Midler til dette er hensyntatt i budsjett
2019.

Økt timesats til støttekontakter

Timesatsen til støttekontakter er økt fra kr 123 kr til tarifflønn assistenter laveste sats. Et tiltak for
lettere å rekruttere støttekontakter. Et viktig tiltak langt ned i omsorgstrappen.

Budsjettkorrigering vedtatt i KS vedt ak 74/18 for 2018. Må videreføres i 2019.

Vedtak forrige periode

Implementering av velferdsteknologiske tiltak i pilot velferdsteknologi.

Sikre god implementering av velferdsteknologiske tiltak som startet opp i pilot velferdsteknologi. Tiltak
som kun gjal dt 2018, og korrigeres i 2019 - 2022.
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Økte leieinntekter omsorgsboliger

Heradsbygda omsorgssenter planlegges nå for 64 bemannede boligenheter med tilhørende fasiliteter.
Her vil beboerne betale for husleie, mat og øvrige tjenester. For kommuneregnskapet blir det en
reduksjon i beboerbetaling(vederlag) og en økning i husleieinntekter, eventuelt økt salg av mat fra
Ringerikskjøkken og økte inntekter for praktisk bistand. Mye usikkerhet, og det gjøres ingen endring i
anslag økte inntekter i år.

Økte leieinntekte r Heradsbygda omsorgsboliger

Heradsbygda omsorgsleiligheter. Økt antall leiligheter fra 54 til 64. Fø rer til økte leieinntekter på kr
1 000 000 fra 2020.

For høyt budsjett 2017 på vederlag opphold institusjon og hjemmetjenester

Gjelder reduksjon i beboerinntekter(vederlag) ved åpning av Heradsbygda omsorgssenter. Beboerne her
betaler for husleie og øvrige tjenester. Beregninger gjøres neste år.

Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,7%

Effektiviseringskrav 0,7% utgjør kr 5 818 000.

Refusjon ress urskrevende tjenester

Økt refusjon som følge av nye brukere og endring i tjenestebehov. Dette gjelder 2018, og som blir
utgangspunktet for budsjett 2019.

For 2017 var refusjonen 80% av lønnsutgiften utover innslagspunkt på kr 1 235 000.

Husleieinntekter

Be regner kun 2% vekst i husleien, siden den ikke justeres med KPI 01.01, men når beboer har bodd i
hus/leilighet i ett år, jfr. Husleieloven §4 - 2. Oppjusteres til gjengs leie ved innflytting av nye beboere.
Husleieinntektene økes med kr 800 000.

De nye leilighetene som skal bygges kan gi tilsammen kr 640 000 i husleieinntekter for kommunen.
Tilsammen en økning på kr 1 440 000.

Brukerbetaling institusjon

Anslag på 3% økning i brukerbetaling for opphold i institusjon. Beregnes av årets prognose og utgjør k r
900 000.

Salg Servicesentrene

Lagt til 3% økning i salgsinntekt (3259'*3%). i tillegg salg til andre fra Hovedkjøkkenet (1400'*3%).
Tilsammen kr 150 000.
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Nye tiltak

Styrking av sosialhjelp

Styrking av sosialhjelpsbudsjettet skal i hovedsak benyttes til forebyggende tiltak som gjeldsrådgivning
spesielt til yngre sosialhjelpsmottakere, og opprette arbeidsrettet tiltak til unge mottakere av
økonomisk sosialhjelp. For øvrig har det vist seg at utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt fra år til
år selv om tiltak har blitt satt inn. Her er også en del til delvis justering av budsjettet for økonomisk
sosialhjelp.

Styrke hjemmetjenesten i Hønefoss

Enheten er pilot for heltidskulturprosjekt som har ført til omlegging av turnus med blant annet økt
kompetanse, l avere uketimer, teamoppbygging av turnus, større stillinger og som totalt sett har ført til
økt bemanning. I tillegg skal bemanningen økes med demenskoordinator, palliasjonskoordinator og
HPH - team.

Husleie til Boligstiftelsen

I henhold til brev fra Boligst iftelsen økes husleien for 2019 med kr 2 829 000. Dette inkluderer KPI med
2,5%. Boligstiftelsen anmodes om kun 1% KPI, noe som vil redusere utgiftsøkningen med ca 900 000,
avrundet til en økning på 2 mill.kr. Det er ønskelig at også Boligstiftelsen kan bi dra i
effektiviseringsprosessen som kommunen er inne i.

Basistilskudd leger

Satsen for basistilskudd (per capita tilskudd) for fastlegeordningen i kommunene reguleres 1.juli hvert
år. Antall pasienter på listene danner grunnlaget for kommunens utbetaling til legene. Fra 1.juli 2018 er
satsen kr 486 per pasient per år. Dette er en økning på 7,76% som er mer enn en do bling av økningen i
forhold til de siste årene.

Forebyggende tiltak NAV

Dette er en oppfølging av vedtak i FS 13/18 - 3 Prosjekt oppfølging av lavinntektsfamilier.

Prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018 er s iste år NAV
mottar midler, kr I 300.00 av Arbeids - og velferdsdirektoratet til å dekke to stillinger. Formannskapet ber
Rådmannen følge opp prosjektet for å sørge for at prosjektet kan videreføres i 2019.

Prosjektet prøver ut en ny rolle i kommunen, plass ert på Nav kontoret, en familiekoordinator som gir
tett oppfølging etter behov. Familiekoordinatoren jobber med hele familien under ett og med fire
målområder, arbeid – bolig - økonomi og barnas situasjon, og har et utstrakt samarbeid med andre
aktuelle/in volverte tjenester i kommunene.

Drift leasingbiler

I utgang spunktet er det et behov for 2 millioner kroner i økt ramme med bakgrunn i 2018 - regnskapet.
Med ny leverandør, mindre innbytte av biler og mindre skader (pålagt kjørekurs) reduseres tiltaket til
1 million kroner .
Beregning fra leder viser en besparelse på 0,6 Mill kr ved overgang til ny leverandør. I 2018 er planen å
bytte 33 biler mot 20 biler i 2019, noe som forventes å gi innsparing, da det viser seg at det ofte er
skader som må repareres ved in nbytte. Det er planlagt pålagt HMS - kurs for alle sjåførene av
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leasingbilene som forhåpentligvis vil redusere skader og vedlikeholdskostnader. Øvrig tiltak er å bruke
bilene på tvers av enhetene for å unngå bruk utover maks kilometer.

Driftstilskudd fysiote rapeuter

I henhold til ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om privat
praksis med kommunene, er driftstilskuddet for avtaleåret 2018 - 2019 fastsatt til kr 444 600. Det er en
økning på kr 23 580 per årsverk. Med 21,4 år sverk vil det bli en økning på kr 500 000.

Tilskudd Ringerike interkommunale legevakt

Økt tilskudd til Ringerike interkommunale legevakt grunnet lønns - og prisvekst. Økt med 2,8 % av
kommunens tilskudd for 2018 som er på 14,2 mill.kr. Er fordelt på ordinær legevakt og øyeblikkelig hjelp
tilbudet ved legevakta. Tilsammen kr 420 000.

Manglende fastlønnstilskudd fysioterapi

Folketrygden yter tilskudd til kommunene for fastlønnsstillinger for fysioterapeuter i henhold til Forskrift
om fastlønnstilskudd til delv is dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjenesten. Tilskuddet gis nå
til kurativ virksomhet utenfor institusjon. Det betyr at fysioterapeuter i institusjonstjenesten ikke gis
tilskudd. Over tid har kommunen mistet to tilskudd som følge av endring i regelverk og endring
i kommunens organisering. Dette utgjør kr 400 000.

Dagberedskap

Dagberedskapstilbudet samles ved ett legekontor i Hønefoss

Ved behandling i Hovedkomiteen, vedtak: Sak 27/18 ble saken tatt til etterretning. Økonomisk
konsekvens er en ø kt utgift kr 240 000.

Styrking av tjenester til psykiatri og rus

Styrking av dagtilbud til unge brukere med psykisk helse og rusrelaterte lidelser. Ser i 2018 en økning av
behov. Henger sammen med ny rusreform hvor ettervern og oppfølging bolig og fritid er viktige
kommunale ansvarsområder. Enhet for rus og psykiatri ser at deres brukere blant annet profitterer
sterkt på å delta i tilbudet, "Inn på tunet", og at flere kan nyttiggjøre seg den aktiviteten.

Økt husleie ny legevakt

Økt husleie ny legevakt gjelder FDV kostnader og bygslingsavgift. Ringerikes andel er 46,8% og utgjør kr
300 000 per år. Forventet åpning er juni 2020, og det regnes økt husleie for ett halvt år i 2020.
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Helse og omsorg
Helse - Inventar/medisinsk utstyr LØPENDE 2 000 2 500 0 0 4 500
Heradsbygda omsorgssenter 2020 504 200 198 800 273 200 1 500 0 473 500
Hov vest omsorgsboliger 2020 28 500 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 2020 109 400 50 000 54 000 0 0 104 000
Ny legevakt 2020 99 000 50 000 43 500 0 0 93 500
Oppgradering helse - og
omsorgsbygg

LØPENDE 1 500 0 0 0 1 500

Parkering Austjord 2019 3 180 3 180 0 0 0 3 180
Ringerikskjøkken ny
produksjonsmåte

2019 8 500 7 500 0 0 0 7 500

Sum Helse og omsorg 752 780 340 480 373 200 1 500 0 715 180
Sum investeringsprosjekter 752 780 340 480 373 200 1 500 0 715 180

Helse - Inventar/medisinsk utstyr

Det er startet et oppgraderingsarbeid knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.
Oppgraderingen vil bestå i å skifte ut og modernisere nødvendig inventar, utstyr og møbler.
Fellesarealer, kjøkken og ansattfasiliteter blir prioritert.

Kommunene er tillagt en rekke nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Disse
oppgavene er resurskrevende, både når det gjelder personell, kompetanse og medisinskteknisk utstyr.
For å kunne gi et faglig tilfred sstillende tilbud, er det ved enkelte institusjoner nødvendig og supplere og
oppgradere dette utstyret.

Heradsbygda omsorgssenter

Heradsbygda omsorgssenter planlegges for 64 bemannede boligenheter med tilhørende fasiliteter, samt
nytt dagaktivitetssenter med kapasitet til 20 brukere. Det etableres ny sentral base for hjemmebaserte
tjenester. Planlegges ferdigstilt høst / vinter2020 - 2021.

Kommunen mottar momskompensasjon og investeringstilskudd fra husbanken. Beboerne betaler
husleie i.h.t - kommunalt ved tak.

Hov vest omsorgsboliger

Utbyggingen gjelder et boligfellesskap (borettslag) på Hov for sju unge psykisk utviklingshemmede med
relativt stort omsorgsbehov. Prosjektet ble startet etter forslag fra en foreldregruppering med sju
psykisk utviklingshemmede barn for å bl.a. ivareta de relasjoner som var etablert mellom barna og de
pårørende gjennom en 16 - 20 års periode, fram til barna nå skal flytte hjemmefra til egen bolig.

På grunn av husbankens regler, er prosjektet avhengig av et nært, godt og utvidet sa marbeid med
kommunen for å kunne realiseres. Ringerike kommune er byggherre, og realiserer bygningsmassen med
sju leiligheter, fellesarealer og personalfasiliteter. Kommunen mottar momsrefusjon og husbankens
investeringstilskudd, seksjonerer bygningen og e tablerer et borettslag. Resterende kostnader dekkes inn
av salgssum for den enkelte bolig samt fellesgjeld i borettslaget. Prosjektet skal gjennomføres innenfor
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en brutto kostnadsramme på 25 millioner, som må mellomfinansieres og legges ut som en kommunal
investering.

Planlagt oppstart er mai 2019 med ferdigstillelse sommer/høst 2020.

Hov øst omsorgsboliger

Hov omsorgsboliger planlegges for 21 omsorgsleiligheter (for eldre uavhengig av diagnoser) med
tilhørende fasiliteter.

Planlagt byggestart er mai 2019 m ed ferdigstillelse høst 2020.

Kommunen mottar momsrefusjon og husbankens investeringstilskudd. Beboerne betaler husleie i.h.t -
kommunalt vedtak.

Ny legevakt

Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes
al minnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå (fra
april 2015). Det er ca. 63 000 innbyggere (fastboende) til sammen i de sju kommunene.

Dagens leieforhold ved Ringerike sykehus utløper i 2020, og nye lokalite ter må være på plass innen den
tid. Kommunen skal i den anledning også bygge ny ambulansesentral i forhold til prehospitale tjenester
ved Vestre Viken HF, som gjennom leieavtale dekker kapitalkostnadene over 30 år for denne del av
bygningen. Resten av kapi talkostnadene fordeles på deltagende kommuner gjennom andel av husleie.

Byggestart er planlagt april 2019 med ferdigstillelse sommer 2020.

Oppgradering helse - og omsorgsbygg

Denne investeringen vil prioriteres og harmoniseres til de lokasjoner som priorite res i forhold til
investeringer knyttet til oppgraderingsarbeid i institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.

Investeringen vil i hovedsak nyttes til akutte behov som følge av avvik på brann og HMS. Hvis det er
midler tilgjengelig vil andre tiltak s om generell oppgradering av innvendige flater og belysning.

Parkering Austjord

I forbindelse med rivning av tidligere "Rødstua" på Austjord, ønskes en ferdigstillelse av uteanlegget,
bl.a. med etablering av ny parkeringsplass med bakgrunn i behov knyttet til det nyåpnede
dagtilbudet samme sted.

Samtidig er det behov for et overbygg/carport for institusjonens samlede kjøretøyportefølje, som for
tiden utgjør fire minibusser, en ni - seter personbil, to varebil og fem personbiler. På parkeringsplassen
skal det også etableres tre ladepunkter for el - biler samt sykkelparkering.

Kostnader til rivning er tatt med i investeringsbeløpet. Arbeidet gjøres i 2019 grunnet
kapasitetsutfordringer.
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Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte

Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler omdisponeres til
oppgradering av utstyr ved Ringerikskjøkken. Kjøkkenet har vært i drift i 15 år og en rekke komponenter
innen utstyr og inventar har overlevd sin "levetid". Utvikling av utstyr til stor - /sentralkjøk kendrift går
som alt annet teknisk utstyr fort, og det viser seg at moderne koke - /stekeutstyr ikke trenger ekstern
dampproduksjon. Tidligere avsetning i HP 2018 - 2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre nødvendig oppgradering.

Samfunn

D riftsbudsjett

Fordeling på hovedart
Regnskap Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn 162 444 149 667 145 413 145 163 145 163 145 163
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

153 226 138 791 150 701 151 290 141 108 140 408

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon

6 637 4 896 6 137 5 737 5 737 5 737

Overføringsutgifter 8 014 860 860 860 860 860
Finansutgifter 9 764 130 4 850 6 641 5 328 23 140
Sum Driftsutgifter 340 086 294 345 307 962 309 691 298 196 315 308

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 198 564 - 181 599 - 187 579 - 212 174 - 215 966 - 215 966
Refusjoner - 11 994 - 9 830 - 9 830 - 9 830 - 9 830 - 9 830
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 1 994 - 13 574 - 19 157 - 17 160 - 14 400 - 14 400
Sum Driftsinntekter - 212 980 - 205 003 - 216 565 - 239 163 - 240 195 - 240 195

Sum 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113

Om sektor

Sektor Samfunn har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av Ringerike kommunes eiendomsmasse og
infrastruktur, forvaltning av lovverk samt å ivareta beredskap og sikre liv og helse når uønskede
hendelser oppstår.

Tidligere hadde også sektoren fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. Fra 01.08.18 har ny
Strategi og utviklingsavdeling ansvaret for samfunnsutvikling og planarbeid . Sektor samfunn skal bidra til
å legge til rette for et godt samarbeid med ny avdeling, og vi skal fortsette å legge til rette for og
fokusere på utvikling og vekst innenfor vårt ansvarsområde.

Målsetning

Enhetene i sektoren skal utvikles slik at sektoren kan møte vekst og utviklingsmulighetene på en
effektiv, løsningsorientert og fremtidsrettet måte. Sektoren skal ha høy grad av profesjonalitet både
internt og eksternt. Det skal legges til rette for et godt samarbeidsklima i sektoren, med andre deler av
Ringerike kommune og med innbyggere og andre eksterne aktører.
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Enhetene

Miljø - og arealforvaltning

Enheten består av følgende avdelinger:

byggesak (byggesaksbe handling, tilsyn, utslipp)
oppmåling (oppmålingsforretninger, karttjenester, matrikkelføring, eiendomsskatt)
landbruk (jord, skog og vilt, felles landbrukskontor med Hole kommune)

Enheten vil at kommunens innbyggere og de profesjonelle aktørene skal kun ne finne informasjon, få
veiledning og finne frem til skjemaer også utenom ordinær arbeidstid. Det finnes mye informasjon på
kommunens nettsider.

Teknisk forvaltning og Teknisk drift

Enhetene er organisert etter "bestiller - utfører modellen". Det vil si a t Teknisk forvaltning kjøper
tjenester av teknisk drift, samarbeidspartnere eller eksterne aktører. Teknisk forvaltning har ansvar for
forvaltning, drift og utvikling av kommunens infrastruktur. Teknisk drift skal levere drifts - og
vedlikeholdstjenester. F agområdene som dekkes er:

vei
park og idrett
vann, avløp og rens
eiendom
kommunens skoger

Utbygging

Enheten har ansvaret for å gjennomføre alle store investeringer som fastsettes i handlingsprogrammet
innenfor kommunal infrastruktur og offentlige formålsby gg.

Videre ivaretar enheten kommunens interesser mot private innbyggere, og er høringsinstans på
området kommunal infrastruktur.

Brann - og redningstjenesten

Brann - og redningstjenesten har følgende i tillegg til administrasjon, beredskapsavdeling
og forebyggende avdeling og feiervesenet. De ivaretar også brannberedskapen i Hole kommune.

Enheten er døgnbemannet og kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann - og
redningsarbeid. Brann - og redningstjenesten besøker ca. 10.000 husstander (feiing, tilsyn, aksjon
boligbrann) og 300 bedrifter hvert år.

Selvkost

Samfunnssektor har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp, slam, feiing, p rivate
reguleringsplaner, byggesak, utslipp/tilsyn, oppmåling og eierseksjonering. Feiing av fritidsboliger er
iverksatt fra 2018 og sorterer under ordinær feiing pr nå.
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Fra og med 2018 er selvkost et eget budsjettområde. Det vil gi en bedre oversikt over
selvkostområdene, samt gi et mer korrekt bilde av sektorens økonomi.

Det foretas en gjennomgående analyse og beregning på selvkostområdene to ganger årlig. Første gang
er primo februar og hovedfokus da er etterberegning for foregående år i forbindelse med
årsavslutningen. I august/september gjennomføres den andre gjennomgangen, da med hovedfokus på
prognose inneværende år samt budsjett for neste år samt budsjett for kommende HP.

Alle kommunens selvkostområder med unntak av oppmåling har ved inngangen til 2 018 solide
selvkostfond som blant annet kan fungere som stabilisator med hensyn til gebyrnivå, uforutsette
utgifter eller svikt i inntekter.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Det er et sammensatt bilde av utfordringer som vi ser fremover. Vi vil bli stilt overfor endrede krav og
problemstillinger, som vil medføre andre måter å jobbe på.

Vi er allerede blitt utfordret på et mer ekstremt vær. En lang og snørik vinter, varme og ekstrem tørke i
sommer og kraftig nedbør i høst. Dette krever mer ressurs er til snørydding. Energiforbruket øker til
varme om vinteren og kjøling om sommeren. Vi har hatt en ekstrem skogbrannfare og flom, og ekstrem
nedbør stiller krav til nye type flomveier og overvannshåndtering.

Ny teknologi gir oss nye muligheter, men vi må samtidig sørge for at vi har den nødvendige kompetanse.

Rammebetingelsene endrer seg og vi må tilpasse oss slik at vi klarer å møte fremtidens behov innenfor
våre tjenester på en mer effektiv måte. Det betyr ikke at vi skal løpe fortere, men vi skal jobbe smartere.

Viktige tiltak

Tjenestedesign prosjekt

I løpet av høsten 2018 vil det bli startet opp et tjenestedesignprosjekt i de tekniske tjenestene. Formålet
er å organisere disse tjenestene på en fremtidsrettet måte, som er tilpasset nye rammer og behov. Vi
ønsker å se på hva vi gjør i dag, hva skal vi fortsette å gjøre, hva kan vi gjøre annerledes og hva skal vi
ikke gjøre i tiden som kommer.

Kommunikasjon

For å bedre kommunens møte med innbyggere og tiltakshavere, vil sektoren fortsette sin fokus på
informasjon og dialog. Vi har som målsetning at all dialog skal fremstå som profesjonell og
løsningsorientert. Vi ønsker bedre kommunikasjonen både internt og eksternt. I løpet av 2018 har vi hatt
fokus på opplæring i Klart Språk. Dette er et kontinuerlig arbeid og vi vil fortsette å jobbe med dette i
hele sektoren i 2019 og årene fremover.

Det vil bli utarbeidet rutiner og maler for tilbakemelding på henvendelser, for å oppnå bedre
forutsigbarhet og tydelighet, samt sørge for likebehandling.
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Kostra - analys e - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Gj.snittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 3 ukers
frist. Kalenderdager

9 13 15 30 14 6 17 19

Det er satt i gang et større prosjekt, som vil gi resultater på kvaliteten på de tjenestene som kommunen
leverer. Arbeidet startet opp januar 2018, og vil gå frem til våren 2019.
Miljø - og arealforvaltningen er i gang med et utviklingsprosjekt fo r å se på arbeidsflyt, tjenestedesign og
brukeropplevelse. Dette er arbeid som gir økt innsikt og bevisstgjøring, hvor det iverksettes konkrete
tiltak som vil bidra til å bl.a. redusere saksbehandlingstid og gi en mer effektiv bruk av ressursene.

Kostra - an alyse - Vann, avløp og renovasjon

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Vann - Finansiell dekningsgrad 116,0 % 106,0 % 94,0 % 107,0

%
93,0 % 88,0 % 97,0 % 0,0 %

Produktivitet
Avløp - Tilknytningsgebyr avløp
- én sats (gjelder
rapporteringsåret+1)

9 000 9 000 17 000 12 840 9 708 6 434

Avløp - Årsgebyr for
avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)

5 701 2 520 4 075 5 389 3 818 3 486

Dekningsgrad
Avløp - Andel av befolkningen
som er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste

79,6 % 79,0 % 71,5 % 82,5 % 84,2 % 68,8 % 82,8 %

Vann - Andel av befolkningen
som er tilknyttet kommunal
vannforsyning

90,1 % 91,4 % 70,1 % 80,6 % 89,1 % 69,5 % 82,8 %

Kvalitet
Renovasjon - Husholdningsavfall
per innbygger (kommune)

539 524 533 516 522 516

Ringerike kommune har innenfor vann, avløp og renovasjon gode tall/utvikling i perioden 2015 – 2017,
målt mot kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Kommunen har god kostnadsmessig inndekning på vann (106 i 2017) og avløp (110 i 2017) fra
innbyggerne. Indeks over 100 (selvkost) tilsier en positiv inndekning i kommunen.

Ringerike kommune har som flere andre, en utfordring med vannledningsnett og betydel ige lekkasjer.
Dette er dårlig utnyttelse av ressursene, og må være et prioritert område i tiden som kommer.
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K ostra - analyse - Brann og ulykkesvern

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Prioritet
Antall boligbranner pr. 1000
innbyggere

0,50 0,36 0,29 0,55 0,15 0,58 0,35 0,33

Netto dr.utg. pr. innb. 338
Forebygging av branner og
andre ulykker (B)

55 79 56 105 30 - 37 57 49

Netto dr.utg. pr. innb. 339
Beredskap mot branner og
andre ulykker (B)

782 834 638 730 770 577 765 697

Dekningsgrad
Andel piper feiet 37,3 % 50,0 % 35,7 % 42,5 % 38,5 % 46,8 % 32,3 % 33,4 %
Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn -
ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret +1)

405 350 656 450 402 622 439 384

Ringerike Kommune sitt brannvesen, har sammenlignet med andre, en mer kompleks risiko og har flere
brannstasjoner enn andre pga dette. I tillegg krever dette at kommunen må bruke mer ressurser på å
kalle inn mannskaper når f.eks. brannstasjonen i Hønefoss er på utrykning. Andre og sammenlignbare
brannvesen kan benytte seg av brannstasjoner i nærheten og slipper da egen kostnad på innkalling.

Kostra - analyse - Eiendomsforvaltning

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter
til førskolelokaler per
kvadratmeter(B) *)

1 560 1 755 1 558 1 542 258 1 626 1 513 1 467

Korrigerte brutto driftsutgifter
til institusjonslokaler per
kvadratmeter(B) *)

1 426 1 502 1 253 732 774 198 963 1 106

Korrigerte brutto driftsutgifter
til skolelokaler per
kvadratmeter(B) *)

819 693 1 094 1 019 4 658 1 205 994 959

Ringerike kommune har hatt en reduksjon i kostratallene på de totale driftsutgifter innenfor
eiendomsforvaltning i perioden 2014 til 2017. Vi forventer at driftsutgiftene vil reduseres ytterligere i
årene som kommer som følge av betydelig økning av kvadratmeter nybygg samt at driftsbudsjettene
reduseres krafti g.

Kommunens tall varierer noe innen de ulike måltallene i forhold til Kostragruppe 13 og landet forøvrig.

Kostra - analyse - Samferdsel
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

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

93 784 109 476 129 817 160 052 131 213 152 600 149 207 206 167

Dekningsgrad
Andel km tilrettelagt for
syklende som kommunen ha r
ansvaret for i % av alle
kommunal e veier og gater

11,9 % 11,9 % 16,1 % 22,5 % 24,0 % 15,0 % 14,8 % 20,7 %

Ringerike kommune har i sine tall for 2017 og tidligere år, generelt dårligere tall enn sine
nabokommuner, og andre det sammenlignes med.

Ringerike kommune har lavest driftsutgifter på kommunal vei, Det kan tyde på at Ringerike bruker en
god del mindre penger til vei/vedlikehold enn normalt i kommunene, med de utfordringene dette kan gi
på standard og kostnadsutvikling innenfor denne sektore n fremover

Samferdsel og vei er et viktig område med betydelige utfordringer i tiden fremov er, og vil kreve økte
ressurser.

Kostra - analyse - Klima og energi

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

Andre nøkkeltall
Samlet energibruk i
adm.lokaler, egne bygg, per
m2, konsern

178 123 195 99 721 55 166 183

Samlet energibruk i komm.
førskolelokaler, egne bygg, per
m2, konsern

189 180 189 167 18 202 0 0

Samlet energibruk i komm.
skolelokaler, egne bygg, per
m2, konsern

150 132 165 136 687 195 132 117

Energikostnadene totalt i Ringerike kommune fordelt på antall innbyggere, er vesentlig bedre enn våre
sammenligningskommuner i Kostragruppe 13. Det varierer noe innenfor de ulike energiområdene.

Denne kostnaden har vært relativ stabil de siste årene fra 2015 og frem til 2018.

Mål
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Tilstrekkelig kvalitet Alle investeringsprosjekt

skal leveres i henhold til
oppdragsbestilling

Mål for investeringer 90,0
%

90,0
%

90,0
%

90,0
%

Forvaltning og Drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

Mål levering i hht.
avtale

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

Gjen nomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3 ukers frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 11 11 11

Gjen nomsnittlig
behandlingstid for saker
etter jord - / konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

15 15 15 15

Kontroller innenfor jord
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kont roller innenfor skog
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Oppm ålingssaker skal
utføres innen fristen (16
uker)

Mål andel som går
over fristen

4,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 %

Salg av
eiendomsinformasjon skal
utføres innen fristen (7
dager)

Mål andel som går
over fristen

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Skanning og digitalisering
av byggesaksarkiv

Mål andel fullført 100,0
%

Tjen esten skal ha høyt
servicenivå målt på antall
klager på saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.

Mål servicenivå og
antall klager

10 10 10 10

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
God
ressursutnyttelse

Effektivisering
av energibruk

Mål innsparing energi 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Reduksjon av
vanntap på
nettet.

Mål reduksjon vanntap
på nettet

40,0 % 38,0 % 36,0 % 34,0 %

Tjen esten skal
bistå personell
eller dyr i nød
innenfor frister
gitt i forskrift.

Mål ressursutnyttelse Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss.

Virkemiddel for å nå mål

Skanning og digitalisering av arkiver – byggesaksarkivet er først ut

Per august 2018 er mer enn 60 % av byggesaksarkivet skannet. Når dokumentene blir søkbare via skjerm
gir det en mer effektiv saksbehandling. Etterhvert skal også kommunens innbyggere få innsyn i det som
finnes i byggemappen på sin eiendom.
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Saksbehandlings tid, frister og kontroller

Innbyggere som henvender seg til kommunen, ønsker forutsigbarhet og vil gjerne vite når de kan få svar
på sin sak. De ønsker å vite hvor lang tid det tar fra en søknad kommer inn, til vedtak er fattet, og om
kommunen overholder l ovbestemte frister. Det er derfor viktig at kommunen har gode rutiner og
systemer bl.a. for å registrere medgått saksbehandlingstid. Dette er også tall som brukes når Ringerike
skal sammenlignes med andre kommuner (Kostra), og som sier noe om ressursbruken innenfor ulike
områder. Når kommunen har satt mål om gjennomsnittlig saksbehandlingstid, så vil det være saker som
det brukes både kortere og lengre tid på. Målsettingen sier noe om hvilket nivå kommunen skal være
på. Det finnes en rekke ordninger innenfo r jord - og skogbruket, og kommunen skal kontrollere
(dokumentasjon - og stedlige kontroller), at ulike vilkår for ordningene oppfylles av søkerne .

Energieffektivisering

Arbeidet med energieffektivisering vil fortsette i 2019. Det vil bli utarbeidet en plan for
energieffektivisering for alle kommunale bygg og anlegg. Planen vil inneholde tiltak og målsetninger.

Vanntap på nett skal reduseres

Vi har i dag et stort vanntap i forbindelse med eldre ledningsnett. Det skal utarbeides en hovedplan VAR
i 2019, som vil gi status på tilstand og nødvendig rehabilitering. Målsetningen er å få til et redusert
vanntap.

Innbyggerdialog

Vi har som målsetning at all dialog med innbyggere skal fremstå som profesjonell og løsningsorientert.
Vi ønsker bedre kommunikasjonen både internt og eksternt. Gjennom 2018 har vi hatt fokus og
opplæring i Klart Språk. Dette er et kontinuerlig arbeid som vil fortsette i hele sektoren i 2019 og årene
fremover.

Tjenesteleveranseavtaler

01.01.18 var alle tjenesteleveranseavtaler mellom Teknisk forvaltning og alle sektor/enheter på plass.
Målet er å ha en leveringskvalitet på 100%.

Utbyggingsprosjekter

Oppdragsbestillingen for utbyggingsprosjektene omhandler både fremdrift og økonomiske rammer. God
styring av utbyggingsprosjekter både på fremdri ft og økonomi bidrar til forutsigbarhet og kontroll.
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Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 89 342 89 342 89 342 89 342

Sum Tekniske justeringer 1 951 1 951 1 951 1 951
Sum Vedtak forrige periode 7 548 - 33 959 - 33 868 - 33 868

Konsekvensjustert budsjett 9 499 - 32 008 - 31 917 - 31 917
Konsekvensjustert ramme 98 841 57 334 57 425 57 425

Driftskonsekvens
Andre tiltak 3 960 3 960 3 960 3 960
Sum Driftskonsekvens 3 960 3 960 3 960 3 960

Innsparingstiltak
Ytterligere effektiviseringskrav 1,5% - 4 401 - 4 401 - 4 401 - 4 401
Eikli skole - Innsparing ved nedleggelse - 2 630 - 2 630 - 2 630 - 2 630
Effektiviseringskrav 0,7% - 2 054 - 2 054 - 2 054 - 2 054
Kirkeskolen - Innsparing ved nedleggelse - 1 330 - 1 330 - 1 330 - 1 330
Sum Innsparingstiltak - 10 415 - 10 415 - 10 415 - 10 415

Nye tiltak
Rundkjøring høyskolen - 10 000 10 000 0 0
Selvkostjustering HP 2019 - 2022 4 719 6 508 5 190 23 002
Energi 2 500 2 000 700 0
Kostnadsøkning for 110 - Sentralen 841 841 841 841
Kostnader forurensning Tyrimyra 400 0 0 0
Servicekontrakter Nes og Sokna bibrannstasjoner 300 300 300 300
Økt øvelsesaktivitet brann og redning 250 0 0 0
Sum Nye tiltak - 990 19 649 7 031 24 143

Nye tiltak og realendringer budsjett - 7 445 13 194 576 17 688
Ramme 2019 - 2022 91 396 70 528 58 001 75 113

Vedtak forrige periode

Selvkost vann

E nviD an Momentum AS justerer årlig gebyrsatsene etter avskrivninger og driftsutgifter. Oppstart av nytt
vannbehandlingsanlegg på Kilemoen og Nes i Ådal resulterer i økte driftskostnader da bla teknisk utstyr
med vedlikeholdsbehov og økt bruk av energi for renseprosess fører til en høyere produksjonskostnad
på vannet i forhold til tidligere.

Det gjenstår fortsatt i 2019 en betydelig jobb med å rengjøre ledningsnett for manganslam. Ser nå at
klager på misfarget vann er betydelig redusert da de verst rammede områdene er rengjort .

Selvkost avløp

E nviD an Momentum AS justerer årlig gebyrsatsene etter avskrivninger og driftsutgifter. Monserud
renseanlegg skal etter planen startes og testes i løpet av våren 2019. Anlegget vil medføre økte
driftskostnader for energi og teknisk utstyr.

Innsparingstiltak

Eikli skole - Innsparing ved nedleggelse

Det er forventet at alle kostnader med drift av bygget vil opphøre ved nedleggelse. Opphør av alle
kostnadene vi kun være realistisk ved rivning av bygningsmassen eller utleie til eksterne med full
kostnadsdekning.

Totalt kostnad reduksjon ved nedleggelse kr 2 631 199.
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Effektiviseringskrav 0,7%

Samfunn sin andel av effektiviseringskrav på 0,7%.

Kirk eskolen - Innsparing ved nedleggelse

Det er forventet at alle kostnader med drift av bygget vil opphøre ved nedleggelse. Opphør av alle
kostnadene vi kun være realistisk ved rivning av bygningsmassen eller utleie til eksterne med full
kostnadsdekning.

Totalt kostnadsreduksjon ved nedleggelse kr 1 327 257.

Nye tiltak

Selvkostjustering HP 2019 - 2022

S elvkostjustering er gjort etter analyse og beregninger fra EnviDan Momentum AS , 3. september
til Økonomiplan for 2019 - 2022.

Energi

Det er et behov for å styrke budsjettet til energi i perioden fremover. Selv om det arbeides aktivt med
energireduserende til tak, så er det forventet økte energiutgifter.

Årsaker til økte energiutgifter:

Energi prisendringer (spot og kWh).
Mer energibruk p.g.a. kjøling i kommunale bygninger senere årene.
Økt arealbruk.
Ventilere bygg i sommeren (skoler og evt. andre bygg) p.g. a. hoved rengjøring.
Endringer i byggets bruk.
Slitasje i varme - og ventilasjonsanlegg generelt.
Manglende oppfølgning av alarmer o.l. medfører økt forbruk.
Andre.

Strømprisene har vært økende og det er stor grad av usikkerhet knyttet til fremtidige priser . Vi har sett
både prisstigning og prisnedgang i de siste årene, men siden 2015 har det kun vært prisøkning.

For fjernvarme er det både fastpriser og spot. Disse ligger under Nor pool sine priser og har tilsvarende
svingninger som strømprisene. Byggene br uker i hovedsak fjernvarme til fyring og det medfører at
kostnaden er høyest i vinterperiodene.

For bioenergi er faste avtaler som blir indeksregulert hvert år basert på konsumprisindeks.

Kostnadsøkning for 110 - Sentralen

Forslag til ny selskapsavtale for nytt 110 - distrikt vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike Kommune,
det vil bli økte kostnader. I dag er innbyggertilskuddet 27,80 kr. I nytt IKS er det foreløpig estimert til kr.
56,00. Dette tilsvarer en dobling av dagens kostnader, noe som vil bety en kostnadsøkning fra
kr 840.952 i 2018 til kr 1.681.900 for 2019.
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De økte kostnadene kommer primært av økt husleie for 110 - sentralen i Tønsberg. Sentralen flyttet inn i
nye lokaler sammen med politiet i mai 2018. I dag er det BRR som har kostnaden på eget
budsjett. Positivt i denne sammenheng er at 110 jobber med endret fordeling av inntekter for
automatiske brannalarmer som kan medføre økte inntekter (fra kr 800.000 i 2018 til kr 1.600.000 i
2019). Dette er imidlertid ikke vedtatt.

Kostnader forurens ning Tyrimyra

Det er avdekket forurensing i grunnen på kommunal eiendom ved Tyrimyra. Estimerte kostnader for
2019 til risikovurdering, nødvendige tiltak med etablering av overvåkingsbrønner og justering av
analyseprogram anslås til kr 400 000. Oppryddinge n er et krav som følge av pålegg fra Fylkesmann.

Servicekontrakter Nes og Sokna bibrannstasjoner

Det er oppført brannstasjoner på Nes og på Sokna i 2018 og til disse er det knyttet servicekontrakter
med tanke på garanti, renhold og vaktmester.

Økt øvelses aktivitet brann og redning

SKOGBRANN
Brann og redning hadde i 2018 to større skogbranner som har krevd store mannskapsressurser. Forskrift
om organisering og dimensjonering av brannvesen, krever at alle kommuner har skogbrannopplæring / -
utdanning. Ved bran n og redning er det totalt 100 mannskaper som må ha denne type opplæring. Dette
tilsvarer kostnader inkl. lønn, instruktører og utstyr mm på ca kr 200 000, - . Skogbrannfaren i 2018 har
vært svært høy og det er ikke noe som tilsier at dette vil endre seg i å rene fremover. Dette er en årlig
kostnad, da det kreves regelmessige øvelser men innarbeides nå i HP kun i 2019.

PLIVO
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet med en presisering i forhold til
årlige øvelser , og nød etatenes samvir ke ved Pågående LIvstruende VOld (PLIVO). DSB mener i rundskriv
datert 04.10.17 at det er et krav at alle brann - og redningsvesen deltar i årlige øvelser på dette.
Øvelsene må legges opp når ansatte har frivakt, noe som medfører betydelig overtidsbruk for å oppfylle
krav. Dette utgjør en ekstra kostnad på kr 50 000 pr. år.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Samfunn
Digitale vannmålere 2022 15 500 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Energi, inneklima, overvåkning,
sikring

LØPENDE 2 000 0 0 0 2 000

Kjøp av Hensmoveien 19 2019 30 000 30 000 0 0 0 30 000
Monserud renseanlegg 2019 318 000 36 600 0 0 0 36 600
Overføringsledninger Åsa -
Monserud

2019 68 000 14 000 0 0 0 14 000

Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

2020 20 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Sanering Nes i Ådal etappe 2 2019 13 000 3 500 0 0 0 3 500
Styresystem Nes RA og Monserud
RA

2020 15 000 7 500 7 500 0 0 15 000
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Beløp i 1000
Samlede

prosjektbeløp
Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Netto
prosjekt

utgift

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019 - 22

Teknisk drift - Maskinpark LØPENDE 2 100 0 0 0 2 100
VAR forvaltning - Utskifting
avløpsledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VAR forvaltning - Utskifting
vannledninger

LØPENDE 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000

VPI - Kommunale veier LØPENDE 12 000 12 000 15 000 15 000 54 000
VPI - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum Samfunn 479 500 140 200 52 500 37 000 36 000 265 700

Sum investeringsprosjekter 479 500 140 200 52 500 37 000 36 000 265 700

Digitale vannmålere

Digitale vannmålere innføres for å øke servicegraden ovenfor forbrukeren og for å unngå dyre private
lekkasjer over lengre tid. Målsetning er å fakturere vann og avløp månedlig

Digitale vannmålere innføres for å rasjonalisere avlesningen av vann som grunnlag for fakturering av
vann - og avløpsavgifter. Dette gir muligheter for å lese av forbruk i sanntid og vil forbedre
lekkasjekontroll på offentlig nett.

Energi, inneklima, overv åkning, sikring

Det er satt i gang en rekke ENØK - tiltak for å redusere energiforbruket i Ringerike kommune. I 2018 vil
det bli utarbeidet en handlingsplan for energieffektivisering av kommunale bygg.

Sanering av oljekjeler innen 2020
Kommunen har i dag 5 o ljekjeler som er i bruk, Helgerud skole, Veien skole, Trygstad, Ringerikskjøkken
og Krematoriet. I tillegg har kommunen 11 oljekjeler som ikke er i bruk. Vi vil i løpet av 2019
gjennomføre sanering ev få dispensasjon.

Kjøp av Hensmoveien 19

I kommunestyret 05.04.18 ble det vedtatt kjøp av Hensmoveien 19. Eiendommen skal benyttes til å
samlokalisere Teknisk forvaltning og teknisk drift. Enhetene er i dag lokaliser i leide lokaler på Follum og
eid lokaler i Asbjørnsensgate 14.

Eiendommen overta s i løpet av 2019 og rådmannen vil fremme egne saker knyttet til kostnader med
tilpasninger av bygningsmasse, herunder flyttekostander.

Monserud renseanlegg

Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensningen og detaljprosjektering er gjennomført.
Pros jektet gjennomføres med byggherrestyrte entrepriser. Pr, september 2018 er alle 11 entrepriser
kontrahert. Byggestart var oktober 2016 med ferdigstillelse sommeren 2019.

Anlegget vil ha en kapasitet på 48 000 PE.
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Overføringsledninger Åsa - Monserud

Det er vedtatt at avløp fra avløpsanleggene i Åsa skal overføres til Monserud renseanlegg.
Detaljprosjektering av anlegget er gjennomført. Anlegget er delt inn i 5 entrepriser, pumpestasjoner, 3
minirenseanlegg, sjøledningsentreprise og to ledningsentrepri ser Åsa vest og Åsa øst.

Åsa Vest er under utførelse og Åsa Øst med pumpestasjoner skal gjennomføres i 2019.

Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen

Prosjektet vil separere ut overvannet fra Storjordet / Haldenjordet som er en av to store bekkelukninge r
og føre det til elv i stedet for å sende det til Monserud renseanlegg. Dette vil bidra til økt kapasitet på
ledningsnettet samt at man får fjernet overvannet fra renseanlegget.

Sanering Nes i Ådal etappe 2

I 2016 ble nytt renseanlegg for Nes i Ådal ferdi gstilt. Første del av avløpssanering på Nes i Ådal ble
gjennomført i 2015 - 2017. Del to starter med undersøkelser og prosjektering høst 2018 med
gjennomføring av anleggsarbeider i 2019.

Styresystem Nes RA og Monserud RA

Ved etablering av nytt renseanlegg ve d Monserud må eksisterende styresystem på gammelt
renseanlegg byttes til samme plattform som det nye renseanlegget.

Omhandler også kommunikasjon mot andre uteanlegg. utføres i 2019 og 2020

Teknisk drift - Maskinpark

Bilpark og maskinpark består i dag av en del eldre eide biler og maskiner. Det vil bli igangsatt et prosjekt
som vil se på hvilke typer behov vi har fremover, hvilke alternativer som finnes med tanke på eie, leie,
serviceavtaler, flåtestyring og så videre. I prosjektet vil vi også vurdere ny tek nologi og miljøprofil. Ny
klima - og miljøsjef vil være en naturlig bidragsyter inn i dette prosjektet.

VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger

Det er avsatt 9 millioner kroner i hvert av årene i handlingsprogramperioden, til sammen 36 millioner
kroner . Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027 ble vedtatt i kommunestyresak 12/18 i mars 2018.

VAR forvaltning - Utskifting vannledninger

Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, det vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann. Med dagens budsjett ligger Ringerike
kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusive fellesprosjektene som Hønefoss fjernvarme AS
initierer gjennom sin utbygging.

Det foreslås 9 millioner kroner i hvert av årene i perioden 2019 - 2022, til sammen 36 millioner
kroner. Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027 ble vedtatt i kommunestyresak 12/18 i mars 2018.
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VPI - Kommunale veier

Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov. Dette gjelder
bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og trafikksikkerhetsaspekter.

Det foreslås en årlig bevilgning på 12 millioner kroner til utbed ring av kommunale veier de to første
årene i handlingsprogramperioden. Avsetningen foreslås økt til 15 millioner kroner hvert av de to siste
årene i perioden.

Hovedplan vei er vedtatt av kommunestyret i 2017, og sak om veiprioriteringer blir lagt frem for politisk
behandling i løpet av høsten 2018.

VPI - Sykkelbysatsing

Ringerike kommune har inngått sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Det
foreslås 1 million kroner i hvert av årene 2019 og 2020 til sykkelbysatsing.

Avsetninger, ov erføringer

Driftsbudsjett

Fordeli ng på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Lønn - 16 830 47 259 59 051 59 051 59 051 59 051
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

7 509 3 907 3 527 3 527 3 527 3 527

Overføringsutgifter 24 925 51 286 47 314 47 314 47 314 47 314
Finansutgifter 87 418 103 000 118 000 128 000 128 000 128 000
Sum Driftsutgifter 105 639 205 452 227 892 237 892 237 892 237 892

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 9 115 - 8 630 - 11 630 - 11 630 - 11 630 - 11 630
Refusjoner - 2 910 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300
Overføringsinntekter - 94 419 - 87 000 - 78 600 - 78 600 - 78 600 - 78 600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 88 242 - 103 000 - 118 000 - 128 000 - 128 000 - 128 000
Sum Driftsinntekter - 194 685 - 198 930 - 208 530 - 218 530 - 218 530 - 218 530

Sum - 89 045 6 522 19 362 19 362 19 362 19 362
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Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 6 522 6 522 6 522 6 522

Sum Tekniske justeringer - 789 - 789 - 789 - 789
Sum Vedtak forrige periode - 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000

Konsekvensjustert budsjett - 4 789 - 4 789 - 4 789 - 4 789
Konsekvensjustert ramme 1 733 1 733 1 733 1 733

Innsparingstiltak
Redusert flyktningetilskudd 8 400 8 400 8 400 8 400
Effektiviseringskrav 0,7% - 210 - 210 - 210 - 210
Sum Innsparingstiltak 8 190 8 190 8 190 8 190

Nye tiltak
Endring i pensjon - KLP 12 000 12 000 12 000 12 000
Økt avsetning til lønnsoppgjør 3 355 3 355 3 355 3 355
Redusert bevilgning til FS disposisjonskonto - 2 800 - 2 800 - 2 800 - 2 800
Konsesjonskraftsinntekter - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000
Økte parkeringsinntekter - 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000
Nedleggelse av Vestregionen - 380 - 380 - 380 - 380
Tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd - justering for lønnsvekst 209 209 209 209
Stiftelsen "Bjerkely". FS - sak 54/18 55 55 55 55
Sum Nye tiltak 9 439 9 439 9 439 9 439

Nye tiltak og realendringer budsjett 17 629 17 629 17 629 17 629
Ramme 2019 - 2022 19 362 19 362 19 362 19 362

Tekniske justeringer

KS 74/18 budsjettkorrigering etter 1. tertial 2018

Timesatsen til støttekontakter er økt. Kostnad på kr 791 000, - dekkes på ansvar 711003 og godskrive s
450403. Rammekorreksjon uten effekt for kommunen totalt.

Innsparingstiltak

Redusert flyktningetilskudd

Reduserte tilskudd til flyktninger i 2019.

Nye tiltak

Endring i pensjon - KLP

Total økning i pensjonskostnader fra 2018 til 2019 er på 12 mill. kroner. Av dette utgjør 5 mill. kroner
økning i premieavvik, noe som blir ført som inntekt. Økt reguleringspremie utgjør halvparten av
kostnadsøkningen, ca. 9 mill. kroner, resterende økning skyldes i hovedsak økt pensjonspremie med
grunnlag i økt pensjonsgrunnla g.

Økt avsetning til lønnsoppgjør

I forbindelse med saldering av 2018 - budsjettet ble avsetning til lønnsoppgjør redusert med 3,4 millioner
kroner. Erfaringer fra 2018 viser at avsetninger til lønnsoppgjør bør være 22 millioner kroner.

Redusert bevilgning t il FS disposisjonskonto

FS disposi sjonskonto reduseres til 4 millioner kroner årlig.
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Konsesjonskraftsinntekter

Beregnet inntekt fra konsesjonskraft er økt med 2 million er kroner med bakgrunn i økte priser for kraft
og høyere produksjonsvolum i forhold til 2017 og 2018.

Økte parkeringsinntekter

På bakgrunn av tidligere års inntekter og prognose 2018 settes forventede parkeringsinntekter for HP
2019 - 2022 til 7 mill ioner kroner, en økning på 1 mill ion kroner.

Nedleggelse av Vestregionen

Som en følge av region reformen ble det vedtatt å legge ned Vestregionen.

Stiftelsen "Bjerkely". FS - sak 54/18

Vedtak pkt. 2 FS ber om at stiftelsen sikres et tilsvarende økonomisk driftsgrunnlag ved et årlig fast
tilskudd til drift.

Skatt og rammetilskudd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Overføringsutgifter 48 123 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Sum Driftsutgifter 48 123 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000

Driftsinntekter
Refusjoner - 48 123 - 48 000 - 48 000 - 48 000 - 48 000 - 48 000
Overføringsinntekter - 1 596 257 - 1 633 012 - 1 699 150 - 1 700 516 - 1 700 676 - 1 700 411
Sum Driftsinntekter - 1 646 429 - 1 681 012 - 1 747 150 - 1 748 516 - 1 748 676 - 1 748 411

Sum - 1 598 306 - 1 633 012 - 1 699 150 - 1 700 516 - 1 700 676 - 1 700 411

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Vedtatt budsjett 0 0 0 0
Konsekvensjustert ramme 0 0 0 0

Nye tiltak
Reduksjon i tilskudd til vertskommuner etter HVPU - reformen 900 1 100 1 300 1 565
Sum Nye tiltak 900 1 100 1 300 1 565

Nye tiltak og realendringer budsjett 900 1 100 1 300 1 565
Ramme 2019 - 2022 900 1 100 1 300 1 565

Nye tiltak

Reduksjon i tilskudd til vertskommuner etter HVPU - reformen

Frafall av en beboer i 2017. Inntektsbortfallet fordeles over flere år for å sikre vertskommunene et brått
inntektsbortfall.
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Finans

Dri ftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Regnskap Budsjett Økonomiplan
Beløp i 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Driftsutgifter

Finansutgifter 182 110 172 420 203 764 236 803 253 382 237 175
Sum Driftsutgifter 182 026 172 420 203 764 236 803 253 382 237 175

Driftsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 91 386 - 31 757 - 38 450 - 33 650 - 33 650 - 33 650
Sum Driftsinntekter - 91 386 - 31 757 - 38 450 - 33 650 - 33 650 - 33 650

Sum 90 640 140 662 165 314 203 153 219 732 203 525

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Konsekvensjustert ramme 0 0 0 0

Innsparingstiltak
Ny legevakt - kapitaldel av husleie fra andre kommuner 0 - 594 - 1 189 - 1 189
Sum Innsparingstiltak 0 - 594 - 1 189 - 1 189

Nye tiltak
Kapitaldel av husleie prehospitale tjenester - ny legevakt - avtale med Vestre Viken 0 - 800 - 1 600 - 1 600
Sum Nye tiltak 0 - 800 - 1 600 - 1 600

Nye tiltak og realendringer budsjett 0 - 1 394 - 2 789 - 2 789
Ramme 2019 - 2022 0 - 1 394 - 2 789 - 2 789

Innsparingstiltak

Ny legevakt - kapitaldel av husleie fra andre kommuner

Ny legevakt - kapitalkostnader inkludert i husleia som andre kommuner betaler
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Vedlegg

Tilskudd per tjenesteområde 2019 - 2022
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Prioritering av anlegg
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Ønskede og slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet
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Budsjettinnspill fra Kirkelige fellesråd
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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 201 8 i tabellene.

Betalingsr eglement med satser kun for 201 9 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 ,
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2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil
ku nne 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 ba rn 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
forsk rifter.
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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 ba rnehager når det gjelder betaling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
2018 2019

Sats pr uke 1 070, - 1 100, -
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4 Kultur

4.1 Bibliotek
2018 20 19

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 3, - pr. ark 3, - pr. ark

A4 farge 10, - pr. ark 10, - pr. ark

A3 svart/hvit 5, - pr. ark 5, - pr. ark

A3 farge 20, - pr. ark 20, - pr. ark

Kopiering o g «rett kopi» *

A4 svart/hvit 6, - pr. ark 6, - pr. ark

A4 farge 13, - pr. ark 13, - pr. ark

A3 svart/hvit 8, pr. ark - 8, - pr. ark

A3 farge 23, - pr. ark 23, - pr. ark

Utskrift *

A4 svart/hvit 3, - pr. ark 3, - pr. ark

Sk anne / sende dokumenter *

Pr. sending 20, - pr. sending 20, - 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, -

Tilleggs - kontingent samspillgruppe, pr halvår 710, - 710, -

Refusjonssatser, tjenester pr time

Organisasjoner, barn 510, - 510, -

Organisasjoner, voksne 590, - 590, -

Søskenmoderasjon

1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under kr 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, -

Ringerikshallen

Hallflate, lag opp til 19 år 205, - 205, -

Hallflate, lag over 19 år 410, - 410, -

Stor hall 410, - 410, -

Kampsport - rom, lag opp til 19 år 75, - 75, -

Kampsport - rom, lag over 19 år 155, - 155, -

Skytebane, lag opp til 19 år 75, - 75, -

Skytebane, lag over 19 år 155, - 155, -

Kamp - pris 410, - 410, -

Tyristrandhallen

Hallflate, lag opp til 19 år 205, - 205, -

Hallflate, lag over 19 år 410, - 410, -

Kamppris 410, - 410, -
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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 b li 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 und er 18 år, ved siste avlagte
ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hje mmebaserte 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 è n av disse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om re dusert 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. 1.5.201 7 kr 93 634
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5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester
Nr. Tekst 201 8 201 9

1 Hjemmetjenester kr kr

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G *) 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

2 Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie 0 , - 0 , -

3 Matombringing

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, -

4 Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon *) 160 , - pr døgn 165, - pr døgn

4.2 Dagopphold i institusjon *) 80 , - pr dag 85, - pr dag

5 Trygghetsalarm

5.1 Leie av digital trygghetsalarm pr måned for
brukere med inntekt under 2 G , inkl. direkte
brannvarsling 242 , - pr mnd 30 0 , - pr mnd

5.2 Leie av trygghetsalarm pr mån ed for brukere
med inntekt over 2 G , inkl. direkte
brannvarsling. 296 pr mnd 360 , - pr mnd

5.3 Varsling utenfor sikkert område og ved fall 25, - pr mnd

5.3 Leie av nøkkel boks 50 , - pr år 50, - pr mnd

6 Salg av krykker mm

6.1 Salg krykker uten pigger 325, - 335, -

6.2 Salg av krykker med pigger 425, - 435, -

6.3 Gummiknotter til krykker 50, - 50, -

*) 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 (1 G) , fratrukket et
fribeløp på kr 8 4 00, - 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 tils tås et fribeløp på kr 40 4 0 0 , - . *)

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester

5.3 Vaksiner
201 8 201 9

Konsultasjon, voksen 245, - 251, -
Påfyll av vaksine, voksen 185, - 190, -

Konsultasjon, barn 185, - 190, -

Påfyll av vaksine, barn 123, - 126, -

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Konsultasjon 185, - 190, -

Påfyll av vaksine 123, - 126, -

Utstyrskostnad pr vaksine 50, - 50, -

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 100, - 100, -

Resept 50, - 50, -

Gebyr ikke møtt 300, - 308, -

Kommunens ansatte som vaksineres i jobben, initiert av arbeidsgiver 100, - 110, -

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk drift

6.1 Vann og kloakk
2018

uten mva.

2019

uten mva.

2019

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

Andre gebyrer

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1.
purring

500, - 550, - 550, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
klokken 07:00 - 15:00

500, - 550, - 687,50

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
etter klokken 15:00

770, - 800, - 1000, -

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 620, - 650, - 812,50

Gebyr rørleggeranmeldelse 400, - 450, -

Septik

Septik rensekostnad pr. m³ 355, - 392, - 490, -

Fett, trefiber m.m. pr m³ 355, - 392, - 490, -

Transport *

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

Innmåling vann - og avløp

Innmåling av vann - og avløpsinstallasjoner pr time 1 350, - 1400, - 1750, -

* ) Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt - /varslingsplaner
2018 2019

Gravemelding klasse A 1 750, - 1 80 0, -

Gravemelding klasse B, C og D 2 200, - 2 2 5 0, -

Godkjenning av varslingsplan 1 150, - 1 20 0, -

Utsetting og oppfølging av skiltplan 3 250, - 3 30 0, -

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 1 150, - 1 20 0, -

Utvidet gravesøknad - frist 850, - 90 0, -
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I saker der arbeider er påbegynt uten godkjenning, tas vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 %
påslag.

6.3 Parkering
Parkering 201 8

uten mva.

2019

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

P - avgift x timer x dag(er)

Etter avtale Etter avtale

6.4 Parker og friområder
201 8

2019

Utleie til arrangementer Etter avtale Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter Etter avtale Etter avtale

6.5 Gang - og veiarealer
201 8

2019

Utleie til arrangementer Etter avtale Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter Etter avtale Etter avtale

6.6 Torg - avgift m.v.
201 8 201 9

Torgplass 16 m² ( 4x4m ), årsavgift 4 7 00, - 4 8 00, -

Til feldig torgplass 16 m² (4x4m), pr. dag 45 0, - 50 0, -

Strømtilkobling , pr dag 3 0 0, - 3 5 0, -

Fast installasjon til handelsvirksomhet eller uteservering, pr m ² pr
mnd

40, - 45, -

Større kommersielle arrangement Etter avtale

Manglende opprydding Etter medgått tid Etter medgått tid
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7 Eiendomsskatt
Promillesats 2018 201 9

Bolig - og fritidseiendom 3 ‰ 3 ‰

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 5 ‰

8 Brann - og redningstjenesten

8.1 Feiing og tilsyn
Feie - og tilsynsavgift: 201 8 2 019

Feie - og tilsynsavgift, pr pipeløp 350 , - 371, -

Andre tjenester fra feiervesenet: 2018 2019

Feiing av fyrkjele i boligen het, større fyringsanlegg , etasjeovn/vedovn,
kamerakontroll av skorstein eller røyktesting av skorstein, pr. time 650, - 650, -

Fresing av skorstein, pr. time 1 000, - 1 000, -

8.2 Undervisning og andre tjenester
201 8 2019

Kurs i varme arbeider (inkl. lærebok og sertifikatavgift) 2 000, - 2 500, -

Kurs for brannvern ansvarlig , 1 dag (inkl. formiddagsmat) 2 500, - 2 500, -

K urs for brannvernansvarlig , 2 timer. Gruppe inntil 12 personer1 2 500, - 2 500, -

Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer) 1 000, - 1 000, -

Håndslokker til øvelse, pulver/skum 250, - 250, -

Håndslokker til øvelse, CO2 650, - 650, -

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1,5 time 0, - 0, -

Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid hverdager (08:00 - 15:30)
pr. time 90 0, - 920, -

Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg 350, - 350, -

Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil pr. time 3 2 500, - 2 500, -

Båt eller UTV pr. time3 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 4.200, -

Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert
administrative utgifter ved første tilsyn) 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.
2 Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer.
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva.
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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
201 8 2 019

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 sat ser.

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

201 8 2019

Ved søknad om ny utslipps tillatelse etter § 12 og § 13
f orurensningsforskriften:

for anlegg mindre enn 15 PE 5 200, - 6 500, -

for anlegg 15 PE > 50 10 400, - 13 000, -

for anlegg 50 PE > 2 000 28 000, - 35 000, -

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen

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 tillatelse etter § 20 - 1 i plan - og bygningsloven til etableri ng av
anlegg med konstruksjoner

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, -

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 . ) el ler Forurensningsloven (f.eks. lokal forskrift).

2018 2019

Behandling av dispensasjon 3 200, - 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

F or merarbeid i for b i nd e l se m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre n de et t il t ak som er t a t t i
b r u k ut en m i d l er t i d i g b r u ks t ill a t e l se e ll er fer d i g a tt es t , t as inntil kr 2 300, - (1 840, - i 2018) .
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Kontroll

V ed gjennomføring av uli k e k ontrolltiltak , ( som f.eks. b efar i ng , gj e nn o mg a n g av d r i f t s i n s t r u ks,
gj e nn o mg a n g av i nt er n e d r i f t sr ut i n er e t c.) i for b i nd e l se m ed me rk n a d er e ll er u l ov li gh e t so pp fø l g i ng , t as
et e ng a ng s g e b yr.

Ge b yret fas t se tt es i h vert e n ke l t t il fe lle e tt er medgåtte timer, men minst 2 timer .

T ilsyn og k a rtlegging 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.

F o r enkelt tilsyn i for b i nd e l s e m e d ka r t l e gg i ng av anlegg som er omfattet av
forurensningsforskriften kapittel 13

2018 2019

for anlegg 50 PE > 2 000 3 600, - 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 tiltaks p l a ner ved opprydning i f o ruren s et grunn
Ge by re t v e d b e hand li n g av s ak e r t il k n y tt e t o pp r y dn i n g i for u re n se t g r un n vil b l i b e l a s t e t u t i fr a
t i dsb r uk e n v e d s ak s b e ha n d li n g. Kr 1 100, - per medgått time (ingen endring fra 2018). Ge by re r o g
k os tnad e r fr a and re , o g s å d e r hv o r k o mmun e n må i nnh e nte e k s t er ne utta l e l ser , k o mm e r i t ill e gg.

D i verse
F o r b e hand li n g av k l age o v e r t i d li g er e v e dtak, b e ta l e s i kke nytt g e by r .

F o r av s l ag s v e dtak tas e t g e byr t il s va re nde 75 % av n or m a l t g e by r , li k e v e l m i n s t kr 11 500, - ( 9 200, - i
2018).

Hv i s t il t aket er av en s li k art at d et i kke o m fa tt es av d e t il t ak som er n ev n t und er g e by rre gu l a t i v for
ut s li pp ssa k er, ta s g e by r i h e nh o l d t i l g e by rre gu l a t i v for byggesaksbehand li n g.

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 2019

Offentlig kunngjøring 1 600, - 2 000, -

Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l. 3 200, - 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 geby ret beregnes
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en e i e nd om , b ere gn es
g e b y ret und er e tt .

Ge by re t gj e l d e r k o mmun e ns (bygn i ng s mynd i gh e t e n s ) b e hand li ng i for b i nd e l s e m e d t il tak e t. Ge by re r o g
kos tnad e r fr a and re , o g s å d e r hv o r ko mmun e n må i nnh e nte eks t er ne utta l e l se r, sakkyndig bistand e t c. ,
k o mm e r i t ill e gg.

Ge b yr for o ppm å li n g og t i ng l ys i n g ko mm er i t ill e g g n år arealoverføring e ll er d e li n g gj e nn o m føres. Ved
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg.

F o r a re a l b ere gn i n g b r uk e s i d e tt e re gu l a t i v e t b r uk s a re a l b ere gn e t e tt e r « F ors k r i f t o m t e k n i s ke krav t i l
byggverk» ( ”bygg t ek n i sk for s k r i f t” ) a v 26 . 0 3 . 1 0 m e d i k r a f tt re d e l ses dato

01 . 0 7 . 1 0 og med senere endringer 9. des ember 2014 som trådte i kraft 1. jan uar 2015 .

I t ill e g g b ere gn es b r u ksareal und er t erre n g f u ll t ut , og å p e n t areal e tt er NS 3 9 4 0 for d et areal som
li gg er m er e n n 1 ,0 m i nn e n for y tt erka nt en av ut kra g et t akover d ek n i n g , f.eks. car p or t er, over d ekke d e
t errasser og li gn e nd e. Men area l er for mu li g e fra mt i d i g e e t as j er for h ver 3 . m e t er, t as i kke m e d, 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 v e d h e nv i s n i ng t i l «f ors k r i f t o m bygg es ak» er d e t
n e d e n fo r ang i tt ” Byggesaksforskriften ”.

Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.

Søknader
F o r b e hand li ng av bygn i n g s m ess i ge a r b e i d e r i m e dh o l d av pbl § 20 - 3, jf. § 2 0 - 1, b ere gn e s g e b yr e tt e r
s a m l e t a re al fo r a ll e e t a s j e r s a m t l of t o g k j e ll e r og diverse konstruksjoner som gir bruksareal m e d :

2018 2019

P e r påb e gynt 50 m² f o r de f ørs te 200 m²* 4 000, - 5 000, -

F o r d e n es t e a re a l e r, fra 200 m ²* t i l 100 0 m ², p e r påb e gynte 50 m² 2 400, - 3 000, -

F o r d e n es t e a re a l e r, fra 1 00 0 m ² t i l 2 00 0 m ²,
p e r påb e gynte 50 m²

1 600, - 2 000, -

F o r de n es te a re a l e r, fra 2 000 m², tas kr p e r påb e gynte 50 m²

F o r l a g er h a ll e r o l . t as 5 0 % av n or m a l t g e b yr. 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

Minstepris for alle søknader 8 000, - 10 000, -

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet/hytteenhet 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. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

5 400, - 6 600, -

- fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt, og det
regnes følgende sats per bruksenhet

3 600, - 4 400, -

- fra den 31. bruksenheten og utover gis det 70 % rabatt, og det
regnes følgende sats per bruksenhet

2 700, - 3 300, -

- fra den 51. bruksenheten og utover gis det 80 % rabatt, og det
regnes følgende sats per bruksenhet

1 800, - 2 200, -
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- endring fra enebolig til enebolig med bi - leilighet under 80 m² 9 000, - 11 000, -

- for hybelbygg er minimumsgebyr per hybel/hybelleil. inntil 30 m² 1 800, - 2 200, -

- for skogshusvære, seterhusvære o.l. 8 000, - 10 000, -

D ersom det forut for søknad om ny hytte er tatt fullt gebyr for utslippstillatelse, tas det 75 % av
det gebyr som eller skulle vært tatt.

Anlegg etter § 20 - 1 med fyllinger og m a sseutt a k

V o l um re gn e s ut o g d e t tas gebyr p e r påb e gynt 1000 m3 2018 2019

For de første 50 000 m³ ( p e r påb e gyn t 100 0 m³) 1 600 , - 2 000, -

li k eve l 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 e r påb e gynt 100 m 201 8 201 9

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 1 600, - 2 000, -

li k eve l 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, -

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 1 600, - 2 000, -

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, -

For arealer som skifter eier mellom landbrukseiendommer 3 000, - 3 000, -

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

201 8 201 9

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 (pb l § 1 9 ) fr a a re a l p l a n , k o mmun e p l a n , re gu l er i ng s p l a n , b e bygg e l ses p l a n , p l a n - o g
bygn i ng s l o v og lignende:

201 8 201 9

Per dispensasjon 6 000, - 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 2019

Per behandling 3 0 00, - 4 000, -

10.3.1 Ansvarsrett for selvbyggere
F or b e hand li n g a v sø kna d om an sv a rsre t t e tt er bygg esa k sfors k r i f t e n s § 6 - 8 og § 9 - 2 ( se l v b y gg er), jf.
pb l § 2 3, t as for h ver e n ke l t se l v b y gg er:

2018 2019

Per søknad 1 600, - 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 2019

Per søknad 1 600, - 2 000, -

10.3.3 Søknader som kan forestås av tiltakshaver
F o r b e hand li ng av sø knad e r e tt e r p l a n - o g bygn i ng s l o v e ns § 2 0 - 4, b ere gn e s g e byr e tt e r s am l e t a re al
fo r a ll e e ta s j e r s amt l of t o g kj e ll e r:
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2018 2019
P e r påb e gynt 50 m² 1 600, - 2 000, -

- li k e v e l m i n s t 5 000, - 6 000, -

F o r t il t ak e tt e r § 3 - 2 ( driftsbygninger i landbruket) e r i n s t a ll a s j o n e r i n k l ud er t i g e b y re t. 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.

D e t v i se s fo r ø v r i g t i l byggesaksforskriftens § 3 - 1 ( m i n d r e t il t ak på b e bygd e i e n d o m) o g § 3 - 2
(a l m i nn e li ge d r i f t s bygn i ng e r i l andb r uk e t) o g pbl § 2 0 - 4 c o g § 30 - 5 ( midlertidige bygn i ng er ,
k o n s t r uk s j o n e r e ll e r an l e gg fo r i nnt i l 2 å r ).

10.3.4 Spesielle saker

Rivning av bygninger:

Bygningens størrelse: 201 8 201 9
inntil 50 m² 1 600, - 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, -

G e byr fo r evt. an s va rsre tt( - er ) fo r sø knad e r e tt er § 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 :

201 8 201 9
Per behandling 1 600, - 2 000, -

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for evt. godkjenning av ansvarsrett i
tillegg.

Pipe r , oljet a n k e r , m i nd r e søk n a d s p li k t i g e anlegg med flytende brensel eller gas s som i kke
i nng år i a nn e n søk n a d:

201 8 201 9
Gebyr 1 600, - 2 000, -

For pipe rehabilitering 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 e n s ø kna d , for mer enn èn boenhet
eller for mer enn èn landbrukseiendom :

201 8 201 9
Gebyr 6 400, - 8 000, -

G e b yr fo r eventuell godkjenning av a n s va rsre t t kommer i tillegg.

A r b e i d e r m e d il d s t e d so m i kke e r unnt a t t fr a k r av e t o m s ak s b e h a nd li n g e tt e r
bygg es ak sfors k r i f t e ns § 4 - 1 c) 5 :
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201 8 201 9
Gebyr i n k l ud er t evt. godkjenning av an s va rsre t t 8 00, - 1 000, -

H eis, rullet r app, rullefortau, trappeheis, løfteinnretning o. l .:

201 8 201 9

M e d m i nd r e de i nngår i nye bygn i ng e r so m b e hand l e s s amt i d i g m e d
i n s ta ll a s j o n e n

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 e nd e k o n s t r uk s j o n er , s a m t ba sse ng , b rø n n o g dam , vå r b e hand li n g i f or b i nd e l s e
m e d a nn e t l o vverk, bruk av nabogrunn og bru k sendring som ikke gir nye bruksenheter :

201 8 201 9
Pr behandling 4 800, - 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:

201 8 201 9
Gebyr 2 400, - 3 000, -

Bruksendring av bygninger:

Størrelsen på arealet som bruksendres: 2018 201 9
Minstepris for alle søknader 4 800, - 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, -

Bruksendring fra hytte til bolig 8 000, - 11 000, -

Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter , tas minstegebyr for dette i fra punkt 2
dersom dette gir h øyere gebyr enn i tabellen over

U teservering :

2018 2019
M i d l er t i d i g i nnt i l e tt å r s va r i gh e t 1 600, - 2 000, -

F o r l e ng r e va r i gh e t . 4 800, - 6 000, -

F o r b e hand li n g a v revidert sø k nad b ere gn e s 5 0 % a v n or ma l t g e by r .

For behandling av endret plassering av en bygning: kr. 2.000, -

F o r m un t li g/skriftlig å a v k lar e o m e t t il t ak etter annet lovverk k re v e r sø k n a d e ll e r i ng e n b e h a nd li n g j fr .
By gg e saksforskr i f t e n s § 4 - 3 og pb l § 20 - 6 , og for brakkerigg på bygg e p l a ss , tas i kke g e by r .
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For sk r i f t li g b e k ref t e l s e på unntak fr a 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).

F o r b e hand li n g a v k la ge o v e r e t t i d li g er e v e dtak, b e ta l e s i kke nytt g e by r .

K os tnad er for e nga s j er i n g a v sa kk yndig hjelp for s p es i f i ser t e ut re dn i ng s - og k o nt ro ll o ppgav e r
b e l a s t e s e tt e r m e dgåtte utg i f t e r p l u s s 10 % i adm i n i s t r a s j o n s t ill e gg.

I a v slags v ed t a k ta s e t g e b yr t il s va re nd e 75 % a v n or ma l t g e b y r , li k e v e l m i n s t kr 12 000, - (10 000, - i
2018) for behandling av søknader om dispensasjon( - er) for tiltak som førøvrig er unntatt etter pbl § 20 -
5 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak et ter 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.

D erso m s ø k n a den t r e kk es e tt er at d e t e r gj or t v e dtak i s ak e n, må d e t v e d e v e ntu e l l anmodning om
reduksjon av g e b yret se nd e s sø k n ad t i l M il j ø - o g a re a l for va l tn i ng , slik at bygningsmyndigheten kan
avgjøre o m h e l e gebyret skal opprettholdes eller om g e b y re t s kal reduseres .

I s a ke r d e r arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t e mm e l se r e ll e r ut før t i
s t r i d m e d d i sse , t as for behandling etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 / § 20 - 3 va n li g
saksbehandlings g e b yr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 20 000, - (16 000, - i 2018).

I s a ke r d e r arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t e mm e l se r e ll e r ut før t i
s t r i d m e d d i sse , t as for behandling av andre tiltak enn etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 / § 20 - 3
va n li g saksbehandlings g e b yr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 10 000, - (8 000, - i 2018).

F or merarbeid i for b i nd e l se m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre n de et t il t ak som er
t a t t i b r u k ut en m i d l er t i d i g b r u ks t ill a t e l se e ll er fer d i g a tt es t , t as
kr 10 000, - (8 000, - i 2018) .

1 0.4 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.

1 0.5 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 m2 2018 2019

Fra og med Til og med
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0 1 500 24 500, - 25 700, -

1 501 3 000 29 500, - 31 000, -

Deretter pr. overskytende daa 600, - 1 000, -

Det gis rabatt for regulerte felt der tomtene grenser inntil
hverandre. Rabatt regnes pr. tomt uavhengig av størrelse:

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, -

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:

Areal i m2: 2018 2019
Fra og med Til og med
0 50 3 100, - 5 000, -
51 250 4 600, - 8 000, -
251 500 11 100, - 11 000, -
501 2 000 14 600, - 15 000, -
Deretter pr. overskytende daa 600, - 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 m2 2018 2019
Fra og med Til og med
0 150 6 500, - 6 800, -
151 300 9 000, - 9 500, -
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301 500 11 500, - 12 000, -

3.2 Grensejustering anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen settes til 1 000 m ³ og verdi på 1 G.

Volum i m ³ 2018 2019
Fra og med Til og med

0 250 9 500, -
251 1 000 12 500, -

4. Arealoverføring/tilleggsareal

Ved arealoverføring/tilleggsareal skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring/tilleggsareal utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift:

4.1 Arealoverføring grunneiendom

Areal i m2 2018 2019
Fra og med Til og med

0 150 9 000, - 9 500, -
151 300 15 500, - 16 300, -
301 500 20 500, - 21 500, -

Arealoverføring/tilleggsareal pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 1 000, -

4.2 Arealoverføring anleggseiendom

Areal i m2 2018 2019
Fra og med Til og med
0 500 12 500, -
501 2 000 21 000, -

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 ved
oppmålingsforretning

2018 2019
For inntil 2 punkter 6 000, - 6 300, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 700, - 750, -

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter

2018 2019
For inntil 2 punkter 9 500, - 10 000, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 750, - 1 850, -

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7. Gebyr for kartforretning over punktfeste
2018 2019

For kartforretning over punktfeste 13 000, - 13 650, -
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 9 000, - 9 500, -
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8. Gebyr for plassering av bygg
2018 2019

1. gangs utsetting 8 000, - 8 400, -
2. gangs utsetting 4 000, - 4 200, -

Merverdiavgift kommer i tillegg.

9. Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk - eller allmennyttige formål
For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks - eller allmennyttige formål, betales
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempelvis areal til
infrastruktur.

10. Medgått tid
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter
foranstående satser, beregnes etter medgått tid:

Pr. time 2018 2019
Feltarbeid 1 350, - 1 400, -
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
2018 2019

Standard meglerpakke 2 200, - 2 300, -
Merverdiavgift kommer i tillegg.

12. Seksjonering
Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

12.1 Oppretting av eierseksjoner
2018 2019

1 – 3 seksjoner 6 500, - 7 000, -
4 – 8 seksjoner 6 500, - 10 000, -
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon* 650, -

*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 – 8 seksjoner

12.2 Reseksjonering
2018 2019

1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres 6 500, - 12 000, -
4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres 6 500, - 15 000, -
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny endret seksjon* 1 000, -

*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.
201 8 201 9

Papir A4 21,0 x 29,7 20, - 20, -
Papir A3 29,7 x 42,0 20, - 20, -
Papir A2 42,0 x 59,5 40, - 40, -
Papir A1 59,5 x 84,0 50, - 50, -

“ 61,0 x 76,0 50, - 50, -
“ 70,0 x 90,0 50, - 50, -

Polyesterfilm
A4 40, - 40, -
A3 50, - 50, -
A2 100, - 100, -
A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -
70,0 x 90,0 140, - 140, -

10.5.1.2 Utplotting av digitale kart - og plandata:
201 8 201 9

A4 40, - 40, -
A3 50, - 50, -
A2 100, - 100, -
A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -
70,0 x 90,0 140, - 140, -

10.6 Planbehandling
1. Beregnings - og faktureringstidspunkt
Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet.
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Gebyr faktureres når planforslaget har vært til
politisk 1. gangsbehandling. Gebyr for mindre endringer faktu reres etter vedtak. I saker som avsluttes
underveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes.

2. Gebyrfritak
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål:

Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse
Grønnstruktur
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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) Mindre endring av reguleringsplan (j f. pbl. § 12 - 14, 2. ledd)

201 8 2 019
1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold,

sendes ikke til regionale myndigheter)
12 800, -

2 Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)

33 200, -

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis
negativt vedtak

6 500, -

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak 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 et ter politisk 1. gangsbehandling og vedtak om å
fremme p lanforslaget, 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.

201 8 201 9
1 Oppstartsgebyr

Detaljregulering uten politisk oppstartsak
Detaljregulering med politisk oppstartsak

30 000, -
40 000, -

2 Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram og endring av
reguleringsplan

69 000, -

Detaljregulering m/ planprogram og KU 138 500, -
3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)

For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2 4,00 , -
4 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 m2 BRA.
For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

8,00 , -

For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

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.

201 8 201 9

Gebyr 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 201 9

Gebyr 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 avslutni ng 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 avslut te 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, -

1 0.7 Landbruk
Konsesjon/konsesjonssaker

2018 2019

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 3 000, - 3 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 3,5 millioner 5 000, - 5 000, -

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

Ingen gebyr Ingen gebyr

Deling/delingssaker : For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000, -

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt

2018 2019

Voksen elg 510, - 510, -

Elgkalv 220, - 220, -

Voksen hjort 350, - 350, -

Hjortekalv 210, - 210, -

Rådyr Ingen avgift 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/de sember hvert år, gjeldende fra 1. januar
påfølgende år. Ringerike kommune følger de til en hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en sa lgsbevilling fastsatt til kr. 1 630 , - pr. år. Minstegebyret for å inne ha en
skjenkebevilling er kr. 5 100 , - pr. år (2018) .

Gebyret betales etter følgende satser:

11.1 Salg
0,2 1 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).
0,5 7 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
0,4 7 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
ov er 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
1, 2 4 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.

201 7 2 018 201 9

Skjenking ved ambulerende bevilgning 350, - 360, -

Kunnskapsprøve 400, - 400, -

S atser 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
Preludering (ca. 20 min før seremoni) 550, - 560, - 580, -

Akkompagnement til solist/ solospill 700, - 710, - 730, -

Utenbys innbyggere / Ikke medlem av DNK
Leie av kirke/ krematoriet til seremonier 3 900, - 3 990, - 3 000, -

Organist 2 200, - 2 250, - 2 320, -

Kremasjonsavgift v/kapasitet 5 700, - 5 830, - 6 400, -

Nedsetting urne 1 350, - 1 380, - 1 420, -

Nedsetting kiste 5 500, - 5 630, - 5 700, -

Frakt av urne som skal sendes 740, - 750, - 790, -

Preludering (ca. 20 min før seremoni) 550, - 560, - 580, -

Akkompagnement til solist 700, - 710, - 730, -

Feste av gravsted
Festegrav og grav etter friperioden (20 år) 210, - 215, - 220, -

Festeavgiften innkreves forskuddsvis hvert 3. år 630, - 645, - 660, -

Festeavgift fra 1. dag for utenbys avdød (årsavgift) 210, - 215, - 220, -

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 7000, - 7 160, - 7 380, -

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4300, - 4 400, - 4 540, -

Stell av graver
Inkluderer planting av vår - og sommerplanter og vanning/luking

Årspris 1 250, - 1 280, - 1 290, -

Høstplanting 250, - 250, - 260, -

Krans til jul 250, - 250, - 260, -

Arbeid på kirkegården
Oppretting av standard gravminne, minimum 600, - 610, - 620, -
Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter medgått tid

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 950, - 970, - 1 050, -
Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter medgått tid

Timepris for kirketjener fastsettes til 500, - 510, - 525, -

Timepris for maskin med fører fastsettes til 900, - 920, - 980, -

Administrasjonsgebyr 130 135

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. 5 00, -

Arrangement utført av kun lokale aktører fra Ringerike kommune med kun amatører (ingen
profesjonell gjesteopptreden) gis en rabatt på 30%.
Minimumsleie hverdager er kr 3.43 0, - .Minimumsleie lørdag/søndag er kr 3 . 85 0, -

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.

201 7 2 018 201 9
Renovasjonsgebyr, husholdning 140 l dunker 3 162, - 3 162, -
Renovasjonsgebyr, husholdning 240 l dunker/ 140 l
sekk

5 060, - 5 060, -

Renovasjonsgebyr, husholdning 360 l dunker / 140l
sekk

9 487,50 9 487,50

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.

Fullstendig prisoversikt finnes på www.hra.no

Satsene for 2019 er ennå ikke fastsatt pr. 11/10 - 18
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Kopi : Rådmannens ledergruppe

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
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Notat - konsekvenser av framlagt statsbudsje tt for 2019 , svar på spørsmål i
formannskapet 25.09.18 og kommunestyrevedtak per 11.10.18

Statsbudsjettet for 2019
Statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram 8. oktober 2018, og har slik rådmannen ser det få
konsekvenser for budsjettforslaget for 2019 slik rådmannen har lagt det fram.

Det er likevel noen endringer innenfor barnehage, ressurskrevende tjenester og frie inntekter.

Barnehage – endring i forhold til rådmannens forslag – 0,6 mill. kroner lavere inntekt
Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kr pr måned. Fra 1. august
2019 øker maksprisen med 50 kr, til 3 040 kr pr mnd. Den økte inntekten som er lagt inn i
budsjettforslaget for 2019 halveres. Den økte inntekten totalt i 2019 er dermed forv entet å bli
600 000 kr.

Statlig tilskuddsordning til bemanningsnorm i barnehager: Det er foreslått å bevilge 102
millioner kroner til finansieringen av normen i perioden 2018 – 2020. På bakgrunn av
tildelingskriteriene er det kun en kommunal barnehage i R ingerike som oppfyller kravet. Den
årlige tilskuddssatsen er satt til 465 116 kr pr barnehage.

Angående pedagognorm skriver departementet følgende i prop: «Kommunane er kompenserte
for skjerpinga av pedagognorma da tilskottet til fleire barnehagelærarar blei overført til
rammetilskottet i 2018». Tiltaket i HP er beregnet med utgangspunkt i at det ikke ville komme
noe mer finansiering til ordningen. Vi opprettholder derfor beløpet som er lagt inn i HP.

Helse og omsorg – endring i forhold til rådmannens f orslag – 2 mill. kroner lavere
inntekt
For refusjon ressurskrevende tjenester er innslagspunktet økt med 50 000 kroner utover
lønnsvekst. Med 40 bruk ere i ordningen vil det bli et inntektstap på 2 mill. kr oner for
Ringerike kommune .

Frie inntekter
Beregni nger i Grønt hefte for anslag på frie inntekter viser at Ringerike kommune vil få
1 617,4 mill. kroner i 2019. I rådmannens forslag til budsjett er frie inntekter budsjettert med



1 619 mill. kroner. Differansen på 1,6 mill. kroner utgjør 0,1%, og rådmannen anser at det er
innenfor en naturlig variasjon.

Svar på spørsmål fra formannskapet 25.09.18:
Spesifikasjon på posten Overføringer med krav til motytelser:
Denne posten inneholder merverdiavgiftskompensasjon, refusjon sykelønn, innbetaling fra
andre kommu ner i forhold til vertskommunesamarbeid som legevakt, krisesenter, brannvesen
og elever fra andre kommuner, ressurskrevende tjenester og andre tilskudd innenfor
barnevern, grunnskole og helse og omsorg.

Finansiering av investeringer – avsetninger:
Hvorfo r er det 36,9 mill. kroner i regnskapet for 2017 og kun budsjettert med kr. 200.000 i
perioden 2018 - 2022?
R egnskap 2017 består avsetninger av følgende: Avsetning av salgsinntekt Brutorget på kr 10
875 123 , a vsetning ekstraordinære avdrag startlån på kr 25 826 951, a vsetning av
renteinntekter på bundne investerings fond på kr 203 181 .
Det er kun renteinntekter på bundne fond som er budsjettert i perioden 2018 til 2022.

Hvor stort er bufferfondet i Fossefondet , og hvor stort må det være før vi kan ta i bruk
y tterligere avkastning?
Bufferfondet skal være på 15% av realkapitalen i fondet. Per 31.12.2017 er realkapitalen i
fondet 140,3 mill. kroner. 15% av dette er 21 mill. kroner.
Etter disponering av regnskapsmessig overskudd i 2017, er bufferfondet på kr. 430. 000.

Kommunestyrevedtak per 11.10.18 som har konsekvenser for budsjett
2019 :
KS - sak 100/18 – Godkjøringsreglement – reduserte kostnader 1,4 mill. kroner
Vedtak:

Godtgjøringsreglement vedtatt 25.juni 2015 gjelder ut kommunestyreperioden med
unntak av endri ng i pkt. 3.2.1 «Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50%
av ordførers godtgjøring». Resten i pkt. 3.2.1 hvor %sats er nevnt rettes til 50%.

Pkt.3.2,6.
Første setning ok.
Tilføye: Representanten godtgjøres med fast godtgjøring for den belastning
representanten har hatt (altså 4 møter). Deretter godtgjøres representanten med fast
månedlig godtgjøring for hver møte representanten stiller som vara i det aktuelle
utvalg/FS.

KS - sak 105/18 – Orientering om prosjekt «varmmat» og investering a v dam povner til
kommunale barnehager.
Vedtak:

1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til
orientering.

2: KS innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehager innarbeides i
forslag til handlingsprogram 2019 - 2022.



3: KS mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. KS
ber derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne
levere et variert og rikt tilbud innen kosthold.
Rådmannens kommentar: Kjøp av dampo vner til alle kommunale barnehager vil gi
investering på 1 mill. kroner og vil belaste driftsregnskapet med kr. 225.000 i renter
og avdrag i 5 år.

KS - sak 106 /18 – Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»
Vedtak:

1. Prosjektet «oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.
2. Kostnaden på tiltakene vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av

Handlingsprogram 2019 - 2022.
3. KS mener Ringerike kommune skal ha systemer og planer hvor utgifter til

løpende vedlikehold og oppgradering av bygningsmass en skal være en del av
driftsbudsjettet og at kun ekstraordinære investeringer skal gjøres gjennom
prosjekt og investeringsbudsjett.

Rådmannens kommentar: Kostnaden for tiltak som er benevnt som må - tiltak er kr. 500.000,
og er investering i inventar. Konse kvensen for driftsbudsjettet vil være kr 62.500 til renter og
avdrag i 10 år.
Bør - tiltakene må gjennomgås for å kategorisere dem som investerings - eller driftstiltak.

Oppsummering:
Driftsbudsjett 2019 Investering Kommentar

Makssats
barnehager

Kr 600.000 Redusert inntekt

Ressurskrevende
tjenester

Kr 2.000.000 Redusert inntekt

KS - sak 100/18 Kr 1.400.000 Reduksjon av kostnader
KS - sak 105/18 Kr 225.000 1,0 mill. kroner Økt kostnad
KS - sak 106/18 Kr 62.500 0,5 mill. kroner Økt kostnad. Ytterligere

driftsbudsjettkonsekvenser
og investeringer må
vurdere på bør - tiltakene

Totalt Kr 1.487.500 1,5 mill. kroner Økt kostnad
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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: Eikli- 

og 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. Medvirkningsrapport 

2. Oppsummeringsrapport 

3. Sammenstilling av data 

4. Oppgavene 

5. Informasjonsbrev 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Sam men drag
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 sl ike 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.
D e 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 I n trodu ksjon

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 r a pporten 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 edv irkning 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 e t dokument som oppsummerer funnene fra denne rapporten.
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2 M edvirkn in g
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
kunns kapsgrunnlag 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 sir kler 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
sirke len 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 Medvirkning i planlegging, KMD (201 4)
3 Medvirkning i planlegging, KMD (201 4)



RINGERIKE KOMMUNE – OMRÅDEREGULERING FOR HØNEFOSS
RAPPORT OM MEDVIRKNI NG, REV.0 9 .1 0.201 8

4

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 s pesifisert 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 v ar da medvirkningen ble gjennomført.
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3 M etode
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 tils ammen), én fra Eikli skole, og to fra Hønefoss
skole.

U ngdomsskole
Det ligger ingen ungdomsskoler innenfor plan -
avgrensningen for byplanen. Siden Haugsbygd - ,
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 STL4-
koordinator 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

Planavgrensningen for byplanen
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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. Univer sitet
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. E levrepresentantene 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.

Det totale antallet elever som har d eltatt på medvirkningsopplegget:

Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler Universitetet
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Skole Elev
er

Eikli skole 27

Hønefoss skole 35

Ungdomsskolene 75

Hønefoss VGS 35

Ringerike VGS 45

Ringerike VGS - infodag 1 40

USN 25

Barneskolene 62

Sum: 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 h vorfor 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
et ter 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.

D e ulike klistremerkene og deres betydning er som følger:

Uteserveri ng Gang - /sykkelbro Badeplass

Aktivitet Forbedring
av sted

Forbedring
av sted
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To av klistremerkene symboliserer forbedring av sted5. Det er to klistremerker for dette s pørsmålet 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
spørsmå l 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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Eksempel på 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 Gjen n om føri n g
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.

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.

5 min Velkommen

1 5 min Info rmasjon om b yplan

5 min Informasjon om dagen

5 min Introduksjon til analog del

35 min Analog del

1 5 min Friminutt

1 0 min Introduksjon til digital del

80 min Digital del

1 5 min Avslutning
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Den analoge delen foregikk i små grupper som
lærerne hadde delt inn i på forhånd etter oppfordring
f ra 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.

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 1 1 . 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 universit etet. 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.

Deretter fulgte Hønefoss VGS 30. mai, Ungdomsskolene 4. juni og Ringerike VGS 1 8. 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.

Barneskoleelever

Barneskoleelever

Studenter ved Universitetet i Sørøst - Norge
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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 1 5. juni i lokalene til Metodistkirken.

Opplegg for verkstedene
Agendaen som ble brukt f or medvirkningsverkstedene er vist under.

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.

5 min Velkommen

25 min Informasjon om planlegging,
byplanen og medvirkning

45 min Oppgave 1

30 min Spisepause

45 min Oppgave 2

30 min Oppsummering/avslutning
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5 An alyse/fu nn
I dette kapittelet blir det gjort rede for de viktigste funnene fra medvirkningen med barn og unge før
funnene analyseres . I kapittelet se pareres 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 grø ntområdene.
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 til legg 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 sy kkelsti og gang - og sykkelbro.

5.1 .1 S entrum
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 Både rådata og sams tillingen av dataen er vedlagt.

Grøntområder
Forbedre bussterminalen
Flere aktiviteter for ungdom
Trygghet om kvelden
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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
tran sformasjon av områder og foreslår alternativ bruk a v 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 Livbanen8, 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
Freez one 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 (InG round) på Søndre torv.

5.1 .2 Tippen, Petersøya og Søndre park
Studentene ved USN mener at Søndr e 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.

Elevene ved Hønefoss VGS syn es 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 Søn dre 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 skøytebane10 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 Etter medvirkningsverkstedene har det blitt opprettet streetbasket, petanque og bordtennis.
9 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.

Bruk av elven
Belysning
Aktiviteter
Forbedring av Søndre park



RINGERIKE KOMMUNE – OMRÅDEREGULERING FOR HØNEFOSS
RAPPORT OM MEDVIRKNI NG, REV.0 9 .10.2018

1 6

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 Sønd re
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

.

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.

Elevene ved Hønefoss VGS synes noe må gjøres med
Hen gsle. 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.

Elevene ved Ringerike VGS er veldig fornøyde med Glatv ed
brygge, men mener den kan utvides eller gjøres mer
attraktiv med sitteplasser, kaféer, iskrembod og utleie av
kano og andre båter11. 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 Room12. I tillegg ønsker
de badeplasser på Nordsia ved Gledeshuset/Glatved
brygge. D e 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 Stiftelsen Glatved har ambisjoner om å etablere kommer siell båtd rift på Storelva .
12 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.

Ungdomsskole elever

Videregåendeelever

Videreutvikling av Glatved brygge
Aktiv bruk av Riddergården
Aktiviteter , spesielt på Hengsle
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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.

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 a t stranden blir
finere. De kan også te nke seg et utebasseng. I tillegg vil de ha aktiviteter og park på området.

5.1 .5 E ikli
Studentene ved USN mener at Eikli skole bør
transformeres etter n edleggelsen. De foreslår
bowlinghall, arkade eller svømmehall. De ønsker et
serveringssted i nærheten av universitetet og student -
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.

Forbedring av hallene
Badeanlegg inne og ute
Aktiviteter
Aktiv bruk av elven

Ungdomsskoleelever

Ta i bruk Eikli skole til aktiviteter
Gjøre Osloveie n grønnere
Parkeringsmuligheter for studenter
Serveringssteder som café
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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.

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.

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 E l ven
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.

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.

Un gdomsskoleelevene synes det burde være en passasjerbåt i elven. De ønsker også fiskesteder,
kajakkutleie, r aft ing i fossen og båtplasser.

5.1 .9 T rafikk
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.

Flere boliger
Park ved sykehjemmet
Forbedring av sykehjemmet

Aktiviteter rundt Meieritomta
Park
Uteservering

Passasjerbåter
Båtutleie
Bademuligheter
Brygger
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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.

G enerelle 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.

G ang - og sykkelsti
De fleste ønsker trygge ferdselsårer for myke trafikanter i hele eller deler av sentrum og det var mange
forslag til gang - og sy kkelveier 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 ti l 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
Støaland et, 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 .1 0 V ektlagte 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 Hønefoss VGS Ringerike VGS Ungdomsskolene
Bro fra Universitetet til
Schjongslunden
Mer parkering på eller i
nærheten av universitetet
Bedre busstilbud. Både
på pris og hyppighet
Bedre fortau på
Kvernbergsundbrua

Gang - og
sykkelbroer
Grøntområder
Busstilbud
Badestr ender

Forbedre parker og
torg
Aktiviteter/kafé i og
rundt sentrum
Gangbroer – tiltak for
mindre trafikk
Badeplass/park

Aktiviteter
Parker
Møteplasser
Broer. Gang - og
sykkelsti
Bading og
strender

5.1 .1 1 Analyse: medvirkningsverksted
Både innad og på tvers a v 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. D et er også noen motstridende meninger om bruken av for eksempel parker.

Sen trum
Deltakerne synes det var veldig bra at det var grønne lunger i byen, men at det burde være grønnere
på Søndre torv og f lere kaféer og sitteplasser. De vil ha et aktivt sentrum. Mange ønsker også en stor
brygge ved fossen med uteservering, liknende Ake r 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.

D e t at de har svart utfyllende tyd er 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 størr e del av byen enn det den er nå , eksempelvis badestrender, ute - og
innendørs badeanlegg, utleie av båter og andre aktiviteter .

Det e neste spørsmålet el e vene 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 s ynes 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 ka n 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. D et er altså en del motstridende interesser angåend e bruk av grøntområdene i
byen, slik det gjerne vil være når disponering av arealer s kal diskuteres.

Det er ikke bare i grøntområdene det er ønske om aktiviteter.

A ktiviteter
Mange, s ærlig 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. V ideregående 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 invester inger .

U ngdommene 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 f leste synes busstilbudet er for d yrt, og det er for få avganger, mens få syn es 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 veikv alitet 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 tr afikksikkerhetshensyn.

Det å kunne ferdes t rygt 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 kjør e 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 S øndr 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 til hører. 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 vikti g 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 h adde 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 s ammen, 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.

I llustrasjonen 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 n y bruk av steder som ikke brukes eller skal endres . Mange har blant annet forslag for
både Ford - tomta, Ei kli 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 B arnetråkk

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 T olpinrudveien 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. B lant 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 Askve ien, 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 H ønefoss 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 s vømmepark. 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 my e trafikk på Kver n bergsund 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 veien e 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 ve lger 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 1 000.

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 oppleves skoleveien som trygg. Det er for tau der og det er fint å sykle.

5.2.5 A nalyse: barnetråkk
Trafikk, a ktiviteter og trygghet var noen temaer som var mer fremtredende og had de flere kommentarer
enn andre. Te m a ene 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 e n 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 bakv eien 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 u ngdommene har i Freezone, og uttrykte her et konkret ønske om noe tilsvarende tilbud
tilpasset dem . N aturlige 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
B arna 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 s trekninger 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 Avslutnin g
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. S elv 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
o pplevde 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 ru ndt
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 båtutleie. Det var et stort fokus på utvikling av grøntområder i
tilkn ytning 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. Fokus et er noe ulikt ut
fra aldersgrupper, men t ema 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 v ar 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 m a et trafikk fokuserer barneskoleelevene mest på gange og sykkel sa nnsynligvis 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.

F remtidig 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
m ålgruppene, slik at man kan sammenligne hva barnesko leelever i dag og om ti år mener om byen de
bor i.

E n 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 m er 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 sa ksdokumentene
for planarbeidet.

Resultat ene 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 Sam men drag

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 fø lgene 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.

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 https://www.barnetrakk.no/

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.
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2 I n trod u ksjon
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 utv ikler 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 ønsk er, 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 M edvi rkn i n g
M edvirkning er et veldig viktig hjelpemiddel i planleggingen . S lik
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 føle r 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 Medvirkning i planlegging, KMD (2014)

« Enkeltpersoners og
gruppers rett til å kunne

delta i, og påvirke
offentlige utrednings -

og beslutnings -
prosesser »2
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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 .

3 Veienmarka, Hov og Haugsbygd ungdomsskole

Antall deltakende elever

Skole Elever

Eikli skole 27

Hønefoss skole 35

Ungdomsskolene3 75

Hønefoss VGS 35

Ringerike VGS 45

Ringerike VGS - infodag 1 40

USN 25

Barneskolene 62

Sum: 444

Kart over plasseringen av deltakende skoler
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5 M edvirkni ngsverksteden e
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.

En av oppgavene var å plassere gang - og sykkelbroer. Kartet til
høyre viser de broene som ble foreslått flest ganger.

Prioriterte tema fordelt på aldersgrupper
Universitetet Hønefoss VGS Ringerike VGS Ungdomsskolene

Bro fra Universitetet
til Schjongslunden
Mer parkering på
eller i nærheten av
universitetet
Bedre busstilbud.
Både på pris og
hyppighet
Bedre fortau på
Kvernbergsundbrua

Gang - og
sykkelbroer
Grøntområder
Busstilbud
Badestrender

Forbedre
parker og torg
Aktiviteter/kafé i
og rundt
sentrum
Gangbroer –
tiltak for mindre
trafikk
Badeplass/park

Aktiviteter
Parker
Møteplasser
Broer. Gang -
og sykkelsti
Bading og
strender

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

Parker og grøntområder
Belysning
Lekestativ
Bord, benker og griller
Aktiviteter som skøytebane og skatepark

Aktiviteter
Ballspill og skatepark
Festivaler og konserter
Midlertidige installasjoner (Food cart)
Nye idrettsanlegg, eventuelt forbedring av gamle
Badeplasser, gjerne med lekeapparater og stupetårn

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 B arn etråkk
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

Aktiviteter
Handel
Lekeplasser
Arenaer for ballspill
Svømmepark
Fritidsklubb for barn

Trygghet
Tryggere parker
Skumle områder og mennesker
Mindre forsøpling
Utrygge veistrekninger
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7 Avslu tn ing
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 ulik t 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 t ryggere
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 øn skene 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 F remtidig bruk av medvirkningsmetoden

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

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 kvantitati ve, 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 ø nsker, 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.
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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 av medvirkningsopplegget blir 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 hvilke n 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
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M edvirkning med barn og unge i forbindelse med Områderegul ering for H ønefoss
Dato: 11.04.18 Skole: Universitetet i Sør - Øst Norge (USN) Klassetrinn: Åpent mot påmelding, men involverte linjerepresentantene for å inspirere til deltakelse.

RESULTATER
Område: Negativt Positivt Forslag

Sentrum Matbutikker: det mangler matbutikker i sentrum. Det er heller
ingen som er søndagsåpne.
Det er dårlig med treningstilbud i sentrum for studenter (sporty 24
ved fossen). For dyrt, lite med studentrabatt.
Kongens gate mangler fortau på deler av strekningen (ca. 15 m.).
Søndre torv: lite utnyttet. Ikke et sted vi oppholder oss.
Kino: betalingsparkering gjør tilbudet mer kostbart for brukerne.

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: kose lig restaurant.
Juvelen: bra utested.
Sentrum: Bra serveringssteder og bra nattliv/utesteder. Det er mangfold i
restaurantene.
Bra med spisesteder og grønt/park i midten.
Søndre torv: fint område. Bra med et sentralt område uten biltrafikk. Mange
fine caf eer.
Det er bra steder for nattmat rundt søndre torv.
Hønefoss kirke: fin kirke.
Bra treningstilbud i sentrum. Mange treningssentre. Bra spredning (nærme alle
studentene), tilrettelagt studenter.
Fint med park i sentrum.

Kuben: ute – og inneservering (ute på sommertid men med mulighet for å lukke senere i sesongen). F.eks. liknende
Kava i Bergen.
Nytt Lloyds ved Hønefoss bru.
Studentboliger på Fordtomta. Næringsliv i bunn, studentboliger over. Kan bidra til å skape nettv erk mellom
næringsliv (lokalt) og studenter. Bidra til økt innbyggertall. Matbutikk, treningssenter og solstudio.
Studentboliger

o Ved Ådalsgata. Men matbutikk.
o

Grøntområde på Fordtomta.
Uteservering på Fordtomta: Naturpils.
Uteservering på Tippen. Fordi det er sentralt med utsikt.
Skogsvei langs med elven fra Søndre park til Schjongslunden.
Gjøre søndre torv til et grøntområde.

Tippen, Petersøya,
søndre park.

Søndre park: Har potensiale for å bli utnyttet bedre. Søndre park: fint område.
Søndre park: lett tilgjengelig, bra med utescene.
Petersøya er et koselig uteområde.

Søndre park og Petersøya skal forbli grønne.
Søndre park: fastmonterte griller.
Ikke forbud mot alkohol innenfor området. Det er koselige omgivelser.
Studentbolig på Petersøya med mulighet for å ta båt til skolen.
Uteservering på søndre spiss av Petersøya med tilhørende marina mellom Petersøya og søndre park.

Nordsia Bowlingen: for langt unna.
Veisystemet rundt Nordre Torv er komplisert.
Nordre torv: lite tilgjengelig/solarium.

Kooperativen: veldig hyggelig pub, spennende arrangementer og hyggelig
stemning.
Nordre park: fint område hvor man kan se fossen.

Schjongslunden Hallen: studentene får ikke lov til å bruke hallen. Fin park med gode muligheter for grilling.
Gode løpemuligheter.
Fint samlingssted for studentene.
Fint turområde.
Aktivitet: bra tilbud til uteaktiviteter, bla. volleyballbane.
Hønefoss Arena: åpner mulighetene for studenter med klatrevegg, saler osv.

Uteservering:
o (sesongbasert) på tuppen av Schjongslunden.
o Ølservering ved fotball - og volleyballbanen. Et koselig serveringssted.

Permanent bar/café (liknende Lloyds/Kooperativen) med f.eks. brettspill: i krysset Tyristrandgata/Ringeriksgata.
Badestrand/badeaktivitet er (kanskje i nærheten av den sesongbaserte uteserveringen på tuppen?).
Utendørs basseng og stupetårn på tuppen.
Schjongslunden skal forbli delvis grønn med unntak av uteservering og badeplass.
Studentboliger på Schjongslunden. Med svømmehall ute og inne .
Studentboliger ved stadion.

Eikli Tidligere har studenter fått parkere ved Hønefoss VGS, men har nå
mistet muligheten til parkering der.

Hønefoss VGS: området rundt Hønefoss VGS har gode muligheter mtp. butikker.
Eikli næringsområde: det er bra utvalg av butikker på Eikli, nær universitetet
(sportsbutikk, dagligvare).
Fint med Big Box på Hvervenkastet.

Eikli barneskole:
o Bowling og arkade.
o Studentbolig og svømmehall.

Et serveringssted nærmere Universitetet (ikke spesifisert).
Grønndrag lags Os loveien for å gjøre det hyggeligere å komme til og fra skoen.
Studentboliger

o Eikli næringsområde, rett ved Meny og Kiwi.
o Benterudgata: kort avstand til universitetet og universitetet.
o Eikli barneskole: kort avstand til universitetet og universitetet.

V esterntangen

Jernbanestasjonen Stasjonen er for langt borte fra USN. Uteservering ved jernbanestasjonen.

Elven Båt fra Petersøya til Universitetet.
Ved Kvernbersundbroen: Holde studentleker i vannet med kanoer eller dragebåter.

Trafikk Lyskryss: det er unødvendig mange lyskryss i sentrum og på
Osloveien. Det er for mange lyskryss i kongens gate.
Det er dårlig vei fra USN og inn mot byen.
Kvernbersundbroen: Dårlig vedlikehold av fortauet. Smal bru.
Det er dårlig drenering på broen, så det samler seg mye vann der
og er veldig vått og slapsete om vinteren. Det er dårlig
vintervedlikehold med mye salting. Det er en ulempe at dette er
den eneste måten å komme seg til og fra sentrum på.
Hønefoss bru: smale for forgjengere og syklister, noe som
medfører problemer, særlig på vinterstid med sørpe og store
vanndammer.
Tog: veldig dyre togbilletter.

Gang - og sykkelsti:
o Elvelangs.
o Rundt hele Petersøya.
o Over gangbroen ved Hønefossen og til Hvitbrua langs vannet.
o På høye og venstre side av Eiklihalvøyen, langs vannet .
o Langs med sørsiden av søndre park, gjennom Sundgata og opp Holmboes gate ved Kuben.
o Langs hele Bloms gate.
o Kongensgate og Hønengata.
o Rundt Høyby.
o Fra Hønefoss bru til jernbanestasjonen via Arnemannsveien.
o Over ved Begnabru, ned Movaldgata og Hammer brogaden.
o Opp Lagesens gade og Ankersgate.
o Stangs gate og Askveien.



 Buss: Det er for lite busstilbud og billettene er for dyre. Ingen
studentrabatt på bussen. Det er også dårlig med kollektivtilbud
om kvelden. Det er også dårlig med transport mellom
stasjonsområdet og USN.
Lite samhandling mellom buss og tog.
Fortauet langs Osloveien: mye oppsamling av vann grunnet dårlig
vei. Smal gangsti for gående og syklende.
Riperbakken: stengt på vinterstid – ingen god løsning for beboere
som skal til USN.

o Strekningen der Stanges gate møter Kongens gate mangler ca. 15 m med fortau.
o Osloveien.
o Rundt Ringerike VGS (ned Alf Western gate, bort til og ned Gigstads vei, bort til og opp Harald Hardrådes gate til

Osloveien)
o Fra Hvitbrua, bort til, og langs med hele Støalandet.
o Ned Dronning Åstas gate til Gigstads vei.
o Opp Stubbveien til Universitetet.

Gang - og sykkelbro:
o Fra Universitetet til Schjongslunden. Dette vil være en stor snarvei og vi sparer tid. Det vil være lettere å komme

seg fra campus til naturområdene. Det vil være en fin gangvei til byen. Da slipper man å gå langs Osloveien.
o Fra Støalandet til søndre park.
o Fra Aabenraagata til Støalandet.
o F ra Dronning Åstas gate til Eikli gård.
o Fra telegrafalleen til Eikli (Bak rådhuset).
o fra Bloms gate til Benterudskolen.
o Ny bro på høyre side av Kvernbergsundbroen.
o Stor opprustning av Kvernbergsundbroen for gående og spesielt syklende.
o Fra Eikli barnes kole til Schjongslunden.
o Egen sykkelsti på gangbroen ved fossen nedenfor Hønefoss bro.

Citybike – over hele byen. Sykle til og fra skolen hvis man pendler med toget.
Bedre busstilbud til stasjonen for tog.
Flere og bedre bruer.
Drenering på/langs Os loveien samt Kvernbergsundbroen.
Rundkjøring i krysset Kongens gate - Arnemannsveien - Hønefoss bro.
Sperre innfart i Kongens gate fra Stangs gate til Kong Rings gate.
Parkering for studenter ved Hønefoss VGS.

Tre prioriteringer Gruppe 1:
o Bro fra HSN til Schjongslunden.
o Utbedre Schjongslunden med studentboliger og andre tilbud.
o Forbedre kollektivtilbud (tog og buss), spesielt til og fra togstasjonen (Citybike).
o Parkering i nærheten av HSN.

Gruppe 2:
o Bro fra skolen til Schjongslunden.
o Bro fra rådhuset til rundkjøringen (Fordtomta).
o Tilgjengelighet fra togstasjonen til høyskolen.
o Parkering.

Gruppe 3:
o Parkering for USN (høyt antall pendlere og ingen parkering).
o Studentboliger.
o Bro fra universitetet til Schjongslunden.

Annet Ringeriksbadet: lite tilgjengelig.
Ingen gode kollektivtilbud til aktiviteter utenfor Hønefoss
sentrum.
Dårlig parkeringsmuligheter generelt i byen (ekskludert Kuben).

Bybildet er fint. Herunder fossen osv. Fine parker. God studentby:
o Uteservering, studentrabatter,
o Senere kollektivadganger, bedre kollektivtilbud, rimeligere billetter.
o Generelt mer sentrerte aktiviteter som f.eks. bowling.
o Nærmere avstand til togstasjonen.
o Studentboliger og parkering ved boligene.
o Gratis parkering, sosiale aktiviteter, konserter o sv.

Vil ha mer:
o Aktiviteter.
o Buss og tog.
o Parkering.
o Konserter i sentrum.
o Kulturelle arrangementer i sentrum.
o Stupetårn ved elven.
o Bedre tilgjengelighet til fots og med bil.

Lysløype.
Parkering tilegnet studenter ved og i nærheten av universitetet.
Svømmehall i sentrum.
Det er veldig mye vann i Hønefoss, men ingen steder som utnytter dette i form av Aker Brygge eller Bryggen i
Bergen. Vi ønsker et koselig sted.



M edvirkning med barn og unge i forbindelse med Områderegulering for Hønefoss
Dato: 30.05.18 Skole: Hønefoss VGS Klassetrinn: Elever fra elevrådet. I hovedsak 1. og 2. klassinger, men noen få fra 3. klasse.

RESULTATER
Område: Negativt Positivt Forslag

Sentrum Hønefoss kirke. Bytte ut. Mye plass som blir lite brukt. Veldig mye
plass blir frigjort om man flytter kirken vekk ut av sentrum/ikke så
nær.
Kirka: er ikke tradisjonell og ser ut som en hoppbakke.
Kuben: bedre og mer ungdommelige butikker. Bedre alterna tiver for
unge og samle seg.
Søndre torv: ikke veldig koselig, lite å gjøre, dødt område.
Lloyds marked: blir et dødt sted som bare brukes til trening i deler av
det.
Ringerike VGS: flere gratis parkeringsplasser.
Busstasjon: lite sitteplasser, trangt mellom bussene og farlig ferdsel på
og rundt området.

Gangbroen nedenfor Hønefoss bro: mulighet for egen bro. Skiller
myke trafikanter fra biler osv. Trygt for fotgjengere og syklister.
Søndre torv: møteplass. Mange arrangementer. En fin møteplass
for alle, trygt for barn og mange sitteplasser.
Kuben: møteplass. Bra butikker.
Fengselet: møteplass. Lite uteareal.
Sporty24: fin hage på baksiden.
Hønefoss kirke: gjør byen mer moderne og fin som flerbruk. Kult
bygg. Ser moderne ut.
Fengselet: finrestaurant, grønt, snarvei, skiller seg fra bymiljøet.
Fin og bra oppussing. Fint grøntområde i byen. Brukes av mange.
Brutorget: flere butikker og bomuligheter. Utnytter plassen. Ser bra
ut.
F reezone: bra sted for barn og ungdom.

Hønefoss kirke: vil flytte den siden den er dårlig plassert, kanskje til dere Hønefoss sykehjem står i
dag?
Fengselet: vil beholde grøntområdene rundt den.
Grønt på Ringerike VGS.
Kuben: bedre uteplasser. Ungdomsklubb.
Søndre park: lekestativ.
Grøntområde ved parkeingen til stormarkedet (Lloyds marked).
Grøntområde ned mot arenaen fra rundkjøring.
Grøntområde ved Rema1000 i Hønengata.
Grøntområde ved Hønefoss VGS.
Grøntområde p å Fordtomta.
Parkeringen til stormarkedet: park/aktivitetspark for yngre.
Rutebilstasjon i sentrum

o Sitteplasser.
o Skilting.
o Oversiktlighet.

Søndre torv:
o Mer blomster og trær.
o Kaféer, moderne butikker, barer, utesteder, klubber. Et aktivt torg.

Tippen, Petersøya,
søndre park.

Søndre park: trenger bedre sjekk av politiet. Narkomane er der på
kvelden. Det er derfor folk ikke er der på kvelden. Utrivelig park fordi
narkomane legger igjen sprøyter og oppholder seg der.
Petersøya: narkomane er der. Burde ha noe som skjer der. Plassen
gror igjen. Strøgrus ligger etter vinteren.
Tippen: parkeringsplassen står tom. Bygg noe som kan brukes.

Søndre park: bra treningssted og samlingsplass. Bademuligheter på Petersøya. Sandstrand. Stupetårn.
Tippen: ska tepark. Det vil være lokalt for alle i regionen med ute - og innemuligheter.
Petersøya: Volleyballbane og grilling.
Palmepromenade til Petersøya fra Krematoriet.
Grønt på Tippen.
Beholde Petersøya grønn.
Petersøya: aktivitets park/anlegg. Skøytebane osv.

Nordsia Pizzabakeren – Hønengata: burde hatt eget lokale, dårlig plass for folk.
Kysset Nygata - Hønengata (rett bed Rema1000 Hønengata): rev ned et
gammelt hus for å bygge parkeringsplass.
Byggene rett ovenfor Glatved brygge: dårlig bebyggelse. Burde ha mer
som Gledeshuset i stil og type. Som barer og restauranter.
Området på sør - vestsiden av Rabbaveien, ned mot vannet (Hengsle):
burde gjøres mer attraktivt (ingen spesifikasjon).

MIX Hønen gata: møteplass.
Bowlingen. MEN ligger på feil sted. Kunne vært mer sentralt.
Glatved brygge: bra sosial sone.
Gledeshuset: passer inn i byen.
Området på sør - vestsiden av Rabbaveien, ned mot vannet
(Hengsle): fint grønn sone med masse potensiale.

Gla tved brygge: Utesteder, restauranter.
Nordre torv: nytt utested (navn: Nordsia).
Området på sør - vestsiden av Rabbaveien, ned mot vannet (Hengsle):

o Minigolf.
o Skatepark.
o Aktivitetspark.

Området bak Parkgata og Tordenskioldsgate: liten badepark.
Hønefos s skole: Skatepark.

Schjongslunden Burde få tilbake badeplassen på Schjongslunden. Schjongslunden: Gode muligheter for aktivitet.
Schjongslunden: bra sted!
AKA: bra bygg. Fotballkamper. Sentralt.
Treningsmulighetene er bra og anlegget er supert.
Hønefoss arena: fine grøntområder. Bra tilbud på stadion.

Utvide volleyballbanen og fikse nett rundt.
Sportsinstallasjoner på venstre side av Schjongslunden.
Bading Schjongslunden

o Bedre strand på tuppen.
o Ute/inne badepark. Ute sommer, inne vinter.

Eikli Hønefoss VGS:
o kjedelig. Lite som skjer, lite liv. Gjøre noe med det.
o Dårlig luft.
o Flere sosiale soner utendørs.

Hønefoss VGS: fint uteområde. Moderne skole.
Benterud skole: bra med utvikling og en lur investering.

Mellom Hønefoss VGS og Rådhus et (tvers ovenfor Eikli barneskole): sitteplasser, kiosk/café
(fargerikt).
Benterud skole: park ved siden av skolen.
Mellom Gigstadsvei og Bråtaveien: En liten park.
Badeplass ved båtutsettet på Benterud.

Vesterntangen Hønefoss sykehjem: dårlig luft, små rom, mangel på arrangement.
Trenger ting de eldre kan gjøre.

Mellom gartneriveien og Støalandet: vil ha boliger her som ikke er så veldig dyre.

Jernbanestasjonen

Elven Burde være flere bademuligheter. Strender, b rygger og
lekeapparater/stupebrett (lokasjon ikke spesifisert).

Vil ha grøntområder rundt elven.

Trafikk Kongens gate: dårlig trafikkflyt. Lyskryssene skaper lange køer
gjennom byen.
Kvernbergsundbroen: smal gangvei. Burde ha egen sykkelvei. Mye
folk som ferdes mye her. Trang og dårlig. Ikke bra tilrettelagt for
gående og syklende. Trang og utrygg overgangsmulighet.
Krysset Hønengata - Hvitbrua skaper kø i rushtiden.

Rundkjøring ved Fordtomta: t rygg og oversiktlig og "løser" litt
trafikkproblemer.

Gang - og sykkelsti:
o Vesterntangen (gjennom Vesterngata, ned støalandet, over ny bru til Petersøya, fra Petersøya til

Kuben gjennom Kong Rings gate).
o Gjennom sentrum (Storgate, over Hønefoss bru og opp Hønengata, med sidegater).
o Ved busstasjonen i sentrum.
o Langs Osloveien.
o Arnemannsveien.



 Krysset ved kinoen (enten ved Hønefoss bru eller ned til Tippen?):
vektsensorer i krysset, noe som gjør at det ikke blir grønt når man
kommer med moped siden man ikke er tung nok. Fjerne disse
sensorene.
Buss: dårlige busstider og dyre priser.

o Ned til Petersøya fra krematoriet – slik at man kan sykle til stranda uten å måtte kjøre i veien eller
ved fotgjengere.

o Rundt Petersøya. Plankebrygge som er på søyle r i vannet (legge planker rundt så folk kan sykle).

Gang - og sykkelbro:
o Fra Eikli barneskole til Schjongslunden: Det er langt å gå til gymtimen. Bruker tid av friminuttet

og av timer. "Kjappere mulighet for elever". Lettere å komme seg til gymtimen. Enklere vei å
komme til gym, sparing av tid, oversiktlig trafikk.

o Inntil Kvernbergsundbroen slik at folk slipper å sykle på veien. Komme lettere til sentrum.
o Fra søndre park til Petersøya: for å sykle til parken/stranda. Fin vei å komme seg til parken.
o Fra Petersøya til Støalandet: brukervennlig.
o Fra krysset Aabenraagata/Thornes gate til Støalandet.
o Fra Bloms gate til Benterudgata.
o Sør for Hvitbrua – fra hø yre for Glatved brygge til Elvegata: oversiktlig, mer sosialt, bedre tid.
o Fra Arnemannsveien til Hengsle.
o Forbedring av Hvitbrua.

Leie av sykkel.
Lys langs veier og stier.
Bedre busstilbud.
Sentrumsstoppet/busstasjonen er dårlig. Trangt, dårlig opply st, lite sitteplasser, ingen venterom,
farlig trafikk og langt fra alle busstoppene.

Tre prioriteringer Gruppe 1:
o Bruer.
o Badestrender.
o Sykkelveier.

Gruppe 2:
o Buss - rutetider: tilgjengelige overalt og til de fleste steder.
o Badepark Schjongslunden (badeanlegg)
o Bru ved Eikli barneskole.

Gruppe 3:
o Petersøya.
o Tippen.
o Søndre torg.

Gruppe 4:
o Sykkelstier og gangbroer: bedre for byen, miljø, flere gangbroer.
o Parker: bedre tilbud i parkene og hva parkene tilbyr. Bedre for ungdom.
o Busstasjon: altfor mange problemer.

Annet Nattlivet.
Burde tilrettelegges for dyr.

Sykehuset: fort legetimer. Bra tilrettelagt. Savner:
o Litt mer av det ekstra. Mer aktivitet om kvelden.
o Aker brygge (eller noe liknende).
o McDonalds.
o Utesteder 18+.
o PUB fra 16+.
o Restauranter.
o Sykkelutleie.
o Mopedparkering generelt over.
o Større tilgjengelighet til buss (tider).
o Minigolf.
o Bedre fotballbane.
o Skatepark.
o Volleyball.
o Kafépromenade.
o Leiligheter med grønn sone i midten.
o Ny asfalt og gangvei.
o Bysykkel (nor dre torv, Ringeriksgata ved Hønefoss Arena, Hønefoss VGS og jernbanestasjonen).
o Ungdomsområder.
o Aktivitetsområder.
o Grøntareal.
o Plass til syklister og fotgjengere.

Brygge utenfor Tippen.
En elv som skiller Petersøya fra resten. Så kan man heller ha bro over.
Vil ha grøntområder rundt leilighetene i byen.



M edvirkning med barn og unge i forbindelse med Områderegulering for Hønefoss
Dato: 18.06.18 Skole: Ringerike VGS Klassetrinn: Geografi 1. klasse, (to klasser, ca. 50 elever)

RESULTATER
Område: Negativt Positivt Forslag
Sentrum Busstasjonene: dårlig med sitteplasser, dårlig oversikt og

busstider, dårlige og få busstilbud.
Ringerike VGS: dårlig bygg og luft. Dårlig med parkering.
Gammelt bygg. Gammel skole. Dårlig parkeringsplass for
elever med bil. Stygg skole innvendig. Trenger bedre
inneklima og rom og alt egentlig.
Søndre torv: kjedelig, blir ikke brukt, stort område. Det er
veldig dødt der. Dårlig med " gatebutikker " . Mange
kebabsjapper der 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.
Hønefoss kirke: dyr investering med liten nytte. Den passer
ikke inn og ser ut som Holmenkollen hoppbakke. For mye
glass. Er dette en k irke?
Storgata 17: kun åpent på tirsdag og torsdag Bare leger der
på torsdag. (helsestasjon?)
Kinarestaurant Chang Ching: utrolig lite brukt. Kunne bygges
til noe mer nyttig for byen. Ganske god beliggenhet til å ikke
bli brukt.
Brutorget: en matbutikk t il i nærheten av Brutorget.
Kultursenteret: forbedre kultursenteret og ha flere
forestillinger/konserter. Helst mer som er interessant for
ungdom.
Stormarkedet (Lloyds marked): pusse opp, gjøre om
markedet (og tippen). Det ser ikke så bra ut, og kan bruk es til
butikker e.l. (eller leiligheter).
Döner kebab: må åpnes igjen. Synd at byens beske kebab er
borte.
Fordtomta: grusomt stygt område.
Bak Søndre Torv er det stygge hus.
Juvelen har for høy aldersgrense.
Nytt liv til byen. Folk vil bruke sentrum mer.

Hønefoss kin o: bra beliggenhet + bibliotek.
Kuben: sentralt, bra butikker. Stort senter i liten by. Har mange butikker lett tilgjengelig. Fint
sted for ungdommer. Fint kjøpesenter med forskjellige butikker fo r alle aldre. Hyggelig senter.
Love meny <3 Bra at vi har et kjøpesenter.
Fengselet: liker parken m/benker. Fin møteplass med god mat. Blir mye brukt av alle
aldersgrupper. Velstelt og fint. Hyggelig å gå forbi. Positive til lærlinger fra kokkel inja fra
H ønefoss. Det nye uteområdet er veldig fint. Fengselsparken er generelt bra og et hyggelig
sted å være. Hyggelig park. Isolert fra trafikk.
Hønefoss kirke: moderne og stor. Det gjør Hønefoss til en mer attraktiv by. Kjempefin og
moderne. Også positivt at d et kan brukes til andre ting. Bra med ny kirke.
Søndre torv: alt er så sentralt ved søndre torv. Fin fontene.
Hønefoss kino: fin møteplass for unge. God tilgang på nye filmer. Et sted å være.
Brutorget: nye leiligheter i byen. Ser veldig bra ut. Vi vil ha flere bygg som dette. Veldig bra
med kaféer/butikker under leilighetene også.
Ringerike VGS: sentral. Positivt med oppussing. Gode sofaer i kantina.
Storgata 17: bra når det først er åpent. (helsestasjon?)
Lekeplassen på torvet: gøy for barna.
Sentrum: det er lett å komme seg rundt i sentrum.
Fordtomta: blir bra med nye leiligheter. Vi syntes utseende er viktig.
Bella blue restaurant og bar: bra sted for eldre folk, hvis man vil ha det hy ggelig en kveld med
gode venner, 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.
Promenaden mellom Tippen og Petersøya: fint turområde hvor man k an fiske, lufte hunden
eller kikke på svaner.
Salt og pepper.
Gangbroen over fossen.
Alis kebab: fint og sosialt sted på lørdagskvelden etter at alle har vært på byen.
Fin busstasjon. Ligger fint til.
Boligområde mellom Schjongslunden og sentrum: kosel ig boligområde. Fine hus.
Gågatebiten av Storgata mot Søndre Torv: fint med gågate, burde bli flere.
Til høyre for Kvernbergsund bro: fine leiligheter.
Begna bru er fin.

Ringerike VGS: pusse opp. Få en skole med bra inneklima og flere sosiale møtesteder. Bedre
møteplasser i friminuttet. Bedre inneklima.
Søndre torv:

o utnytt arealet av torvet (ved fontenen) slik at vi får flere sittesteder (moderne).
o Aktiviteter .

Rektan gelet Bloms gate, Holmboes gate, Storgata og Stangs gate: gjøres grønt.
Lloyds marked: lekeland/stormarked.
Stort tre i rundkjøringen ved Fordtomta.
Fjerne alle husene mellom Ringeriksgata og Thornes gate. Bygge basseng og kaféer.
Skatepark på Livbanen . Mange skatere i Hønefoss må reise til Oslo for å skate.
Gjøre noe med tippen: skape harmoni mellom folkeliv og naturen.
Fordtomta: skatepark.

Tippen, Petersøya,
søndre park.

Petersøya: Stor plass som ikke blir brukt. Det er kjedelig
der. Burde være mer aktiviteter for ungdommer. Den kan
bli brukt til arrangementer for ungdom f.eks. festivaler
(elvefestival?).
Søndre park: for lite aktiviteter som tar sted her. Burde
være mer aktiviteter for ungdommer. Lite brukt. Ser ikke ut
som en park.

Søndre park: den er fin og stor + bra med dam. Fint friområde i en by. Fin park med
treningsmuligheter.

Petersøya:
o Kansk je bruke til festivaler. Lag noe gøy her. For å få mer aktivitet på Petersøya: kafé, park, konserter,

festivaler, koselig belysning. Bedre uteområde.
o Aktiviteter . Ungdomsklubb.
o Aktivitetspark på Petersøya. Stort tomt område som er nære fossen, parken osv . Fint tursted og

piknikplass.
o Finere Petersøy. Med flere sittegrupper og mulighet for å arrangere eventer.

Søndre park:
o Food trucks (eller restauranter) i søndre park. Hadde gjort området mye mer attraktivt!
o Botanisk hage.
o Mer å gjøre.
o Gjøre området mellom søndre park, Anna Colbjørnsensdatter gate og Sundgata grønn. Få kaféer om

møteplasser i dette området.
o Bedre uteområde.
o Skøytebane.
o Skatepark.
o Aktiviteter , skatepark.

Badeplass:
o I viken mellom Søndre park og Petersøya.
o På Petersø ya.
o På holmen nord for Petersøya.

Grøntområder der parkeringsplassen ved Petersøya er i dag (og på toppen av Høyby). De planlagt parkene
skaper en sammenheng som er vital for videre utvikling og ekspandering.

Nordsia Hønefoss barneskole: falleferdig.
Riddergården: blir ikke brukt. Fint og stort område.

Glatved brygge: koselig sted å ta seg en is med venner. Tilpasset alle aldersgrupper. Brygga er
fin og blir mye brukt om sommeren.

Glatved brygge :



 Bowlinghallen: dårlig beliggenhet, burde pusses opp, ganske
stygg utenpå.
Nordre torv: ser veldig dødt ut. Vil at det skal komme mer liv
der.
Området på sør - vestsiden av Rabbaveien, ned mot vannet
(H engsle): gjør området mer attraktivt. Med f.eks.
volleyballbaner, utbedring av fotballbaner osv. Stort område
som kan brukes til mye rart.
Bygningene ovenfor Hønefoss barneskole er ikke fine.
Kornsiloen.
Glatved brygge: f or kaldt vann.

Gledeshuset: koselig utested for litt stemning i hverdagen, med god mat. Det gjør Hønefoss til
en mer attraktiv by. Ligger fint til. God mat. Et godt initiativ. Fint bygg. Bygget er bra med
restaurant og forestillinger. Fint.
Nordre park.

o Kunne utvides. Hatt en brygge hvor det f.eks. var en iskrembod hvor man kan kjøpe is og sette seg ned å
kose seg (likende Tønsberg brygge).

o Gjøre bryggen mer attraktiv ! Kaféer, sitteplasser/benker f.eks.
o Utleie av kanoer og båter på brygga. Utleie av padling fra brygga til Onsakervika med stoppesteder på

veien. Dette er positivt for brygga.
Bedre utnytting av Riddergården.
Hengsle: Badestrand, aktiviteter.
Nordre torv: bedre uteområde.
Hønengata: trenger mer grønt. Er for kjedelig.
Nord - v est for Movaldgata: bevare grønt.
Haugen på nordsiden (mellom Parkgata og Ankersgata) - Bowlingplassen: klatrepark, bevare grønt.
Forbedre nordre park: Utnytte naturen den vakre fossen gir oss.
Riddergården:

o Bygge aktivitetspark på Riddergården. Kan f.e ks. være hundepark, minigolf, skatepark, lasertag, Escape
Room, kiosk eller kafé, trampoline.

o Sitteplasser, restaurant, park og belysning.
Badeplass:

o Nedenfor Gledeshuset. Fint og sentralt badested.
o Glatved brygge: lag demning rundt slik at det blir bed re å bade.
o Ved enden av Molvaldgata.

Schjongslunden Fotballbanene bak Schjongslunden: lite brukt, dårlige baner.
Stort område som kan brukes bedre.
Kunstgresshallen: stygg, dårlig luft og temperatur. Trenger
oppussing. Trenger større bane.
Burde få til bedre parkeringstilbud.
Volleyballbane: utviding av volleyballbaner.
Bedre badeplasser.
Trenger benker.
Stadion treningssenter er langt unna.
For mye penger brukt på et dårlig lag.

Området med AKA og Hønefoss Arena er veldig positivt.
A KA - a rena: fin kunstgressbane.
Hønefoss arena: stort. Mulighet for mange aktiviteter. Bra bygger og arealbruk . Et sosialt
sted . Fin og bra gjennomført. Mange muligheter for alle, på samme sted.
Nye beachbanene: bedre beliggenhet enn 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.
Schjongslunden generelt: fint uteområde med aktiviteter. Bra med volleyball baner og
badeplass. Det er natur og mulighet for alle til å drive med aktiviteter. Fin og hjelper folk i
form.
Fin løpesti rundt Schjongslunden.
Fin strand på sør - vest spissen av Schjongslunden.

Stor bystrand på tuppen av Schjongslunden. Gjøres attrakti vt for alle med f.eks. kaféer/kiosk, trampoliner,
sykkelstier, platting osv.
Nye garderober for fotball, friidrett og håndball.
Bedre oppholdssteder, benker aktiviteter.
Skatepark. Vil løse de kriminelle problemene i Hønefoss.
Badeplass

o Bedre badestra nd ved Schjongslunden. Blir allerede mye brukt.
o Åpent og fint. Kan bade rett etter trening.
o Bystrand.
o Badeplass og trampoline.

Ny kunstgresshall for å få bedre muligheter til å spille fotball.
Få møteplasser og kaféer. Benker, spisebord, grillplass.
Hundepark på sørsiden av Schjongslunden.
Sitteplasser ved Schjongslunden (sør - vest) slik at folk kan møtes + bålplass.
Vannsklie/slalåmbakke (m/heis) fra Universitetet og ned mot Schjongslunden.

Eikli Nye Benterud skole: Veldig dårlig plassert i forho ld til
elevene som kal gå der. Dårlig beliggenhet.
Hønefoss VGS: langt unna busstasjonen. Sterk lukt av
motorolje. Bråkete sykler. For mye penger brukt.
Rådhuset: det skal representere byen vår, men det gjør det
ikke.
Eikli barneskole: gammel barneskole. Stygg skole.

Hønefoss VGS: stort og flott med mange parkeringsplasser. Fin og ny langt unna byen. Fin og
ny skole. Bra skole og tilbud til parkeringsplasser. Eler har mulighet til å parkere og stå der
gratis. Fin skole , vi liker det moderne utseende. Pusset opp 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 barneskole når alle andre barneskoler er gam le og ikke vennlig for elever.

Eikli barneskole: blir forlatt. Kan brukes på en annen positiv måte. Kafé.
Rådhuset: hundepark. Flytte rådhuset til parkeringsplassen på andre siden av Benterudgata.
Grøntområder ved brakkene eleven må gå på neste år.
Ak tiviteter på Benterud.
Grøntområde på Benterud, rundt den nye skolen.
Badeplass på Benterud.
Tusenfryd på Benterud (fornøyelsespark).

Vesterntangen Hønefoss sykehjem: stygt sykehus.
Jernbanestasjonen Hønefoss stasjon: gammel og liten.

Høyby: Veienmoen er et fint sted med lekemuligheter for
barn og boligmuligheter for alle aldre.

En forbedret jernbanestasjon med flere sittemuligheter og muligheter for å kjøpe mat og drikke.
Aktivitet ved området rundt Meieriet. Området må gjøres mer a ttraktivt først.

Elven Hønefossen: vakker turistattraksjon. Fin foss og attraktivt for turister. Fin og tiltrekker
turister. Fossen er fin når den renner men bygningene rundt fossen er stygge.

Badestrender skaper samhold og godt kulturliv. Skaper også spennende utfordringer for Hønefoss'
innbyggere.
Båtplass: i svingen etter Glatved brygge, før Hvitbrua.
Kajakk - /kanoutleie i viken mellom søndre park og Petersøya.
Leie av Kajakk på vestsiden a v Kvernbergsundbroen (Eikli - siden) så man kan padle langs elven.
Brygger langs med hele Schjongslunden, for småbåt.
Turistbåt i storelven.

Trafikk Hønefoss bru: mye trafikk. For mye kø.
Hønengata: mye trafikk.
Byen: mye trafikk.
Hønengata, kryss ved rema1000: dårlig kryss, fare for
bilister og syklister + forgjengere. Forferdelig bilkryss.
Konstant trafikk og folk blir nesten påkjørt konstant. Lite
attraktive gangveier som kan forbedres.
Krysset ned til Tippen: for raske trafikklys.
Hvitbrua: rasistisk navn.
Kongens gate: trenger bedre struktur i trafikken. Spesielt i
rushtida.
Kvernbergsundbroen: trang gangvei over broen.
Vannet mellom Støalandet og Petersøya: skulle vært en bro
der.

Gang og sykkelsti gjør byen til ett. Minsker avstander og sørger for at geografisk avstand ikke er en
utfordring for samarbeid mellom byens innbyggere.
Gang og sykkelsti:

o Kongens gate: i svingen etter Fordtomta. Dårlig sykkel - og gangsti.
o Langs vestsiden av Schjongslunden til ny bro over til Eikli barneskole.
o Fra Bjørklunds gate til Blyberggata (i en U - form).
o Gjennom hele byen (kongens gate - Hønefoss bru).
o Fra den nye Benterud skole: Gjennom Osloveien, ned Benterudgata og ned Harald Hardrådes gate.
o Vi ha r mange sykkelveier fra før.
o Rundt Petersøya.
o Rundt Schjongslunden.
o På begge sider av Kvernbergsundbroen.



 Gang og sykkelbro: Gjør reiseveien kortere og sørger for at flere transporteres. Veier inn til sentrum gjør at
sentrum blir mer aktivt brukt.

o Fr a Vesteren /vesterntangen /Støalandet/vestbanken til Petersøya. Gjør at Petersøya blir mer brukt.
Skaper tilgjengelighet. Trenger bro ASAP. Roligere og raskere til sentrum.

o Fra Schjongslunden til Krakstadmarka: mange nye boliger og fine turområder.
o Fra Aabe nraagata (eller rundt Hønefoss arena) til Støalandet. Kortere vei fra Haugsbygd til områdene

ved Schjongslunden.
o Fra Bloms gate /Tolpinrud/Nedre Høyby til Benterud: mindre omvei for barna som skal gå på den nye

skolen (ny Benterud skole). Fortere til sent ralen. Sikrere og kortere vei til skolen.
o Fra Eikli barneskole til Schjongslunden: for å komme enklere ned til Schjongslunden uten å måtte

gjennom rundkjøringen.
o Fra Schjongslunden til Universitetet /Tanbergmoen . Raskere for de som bor på sørsiden å komme seg til

Schjongslunden.
o Langs med Kvernbergsundbroen.
o Nedenfor Hønefoss Kirke til Christies gate på Vestern.
o Gang - , sykkel - , og bilbro mellom Schjongslunden og Vestern.
o Fra Arnemannsveien til Hengsle.
o Fra gangstien nedenfor Hønefoss kirke, til den lille holmen nord for Petersøya (hvor det bør være et

undervannsmuseum).
o Fra gangstien nedenfor Hønefoss kirke, til den lille holmen nord for Petersøya til øst for Glatved brygge.
o Fra Elvegata til Gullagata.

Gjøre noe med krysset Hønengata - Hvitbrua.
Hønengata: Forbedre utseende, nye butikker/spisesteder og bedre trafikk.
Buss: Flere busser som går oftere til lengre distanser. Billigere bussbilletter.
En bilbru mellom Schjongslunden og Støalandet: bedre f remkommelighet for folk til Hønefoss
arena/Schjongslunden, og mindre trafikk gjennom byen.
Gangveien mellom Stormarkedet og Petersøya burde forbedres.
Rundkjøring krysset Hønengata - Hvitbrua.
Ekstra kjørefelt på Hønefoss bru (eller rundkjøring).

Tre prioriteringer Gruppe 1:
o Bygge bilbru fra Støalandet til Schjongslunden.
o Lage festivalplass på Petersøya.
o Ny kunstgresshall.

Gruppe 2:
o Brua fra Nye Benterud skole (til Bloms gate).
o Schjongslunden stedet.
o Klatrepark/Petersøya aktiviteter.

Gruppe 3:
o Pe tersøya hadde vært et fint sted å være på.
o Søndre park hadde vært et fint sted å være på.
o Nordre torg. Kan bli mere butikker osv.
o Vi valgte disse valgene fordi vi mente disse valgene kunne gjøre Hønefoss til en bedre by enn det er nå.

Gruppe 4:
o Rundkjøringer: mindre trafikk og kø.
o Petersøya: flere aktiviteter + festivaler (Fossenfestivalen).
o Bruene (gangbroene?) for mindre trafikk.
o Badeplass m/demning, for å unngå strømmen i elva, ved brygga v/gledeshuset.

Gruppe 5:
o Petersøya + søndre park.
o B ystrand på Schjongslunden.
o Brygga.
o Vi valgte disse fordi vi vil ha mer aktiviteter og steder å være for ungdom!

Gruppe 6:
o Aktivitetsområde på Petersøya.
o Café eller restaurant nærmere Hønefoss Videregående.
o Hundepark ved Arenaen.

Gruppe 7:
o Brygga.
o Pe tersøya.
o Schjongslunden.

Gruppe 8:
o Petersøya (viktigst).
o Badestrand (Schjongslund) m/trampoline.
o Juvelen.

Gruppe 9:
o Broer.
o Badepark.
o Skatepark.



Annet Ny svømmehall (for langt unna?): Schjongslunden mangler
en svømmehall.
Rådhuset tar dårlige beslutninger, som å sende RIVS til
Hønefoss VGS.

Hvervenkastet: gjort noe med, som gjør det fint.
Nye leiligheter i byen.

Savner:
o Flere restauranter og spisesteder /kaféer .
o Flere butikker.
o Båthavn.
o Kajakk.
o Trampolinepark (Livbanen?).
o Bedre busstilbud.
o Aktiviteter og utested på gangsti mellom Petersøya og Stormarkedet.
o Mer moderne arkitektur og bygninger som ser bra ut.
o Starbucks på Kuben.
o Møteplasser.
o Iskremboder.
o Vil ha grøntareal overalt der det er grønt fra før.
o Turister.
o Badesteder.
o Kaféer.
o Mindre biler: mer gangvei, sykkelsti og båttrafikk.
o Langrennsski.
o Miljø.
o Skyskraper av internasjonal standard som viser hva byen er i stand til å gjøre for resten av Norge.



Medvirkning med barn og unge i forbindelse med Områderegulering for Hønefoss

Dato: 04.06.18 Skole: Ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygd Klassetrinn: i hovedsak 9. klasse, men noen fra 8.

RESULTATER
Område: Negativt Positivt Forslag
Sentrum Fengselet: dårlige stoler.

Søndre torv: det er narkomane der 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.
Kvartalet mellom Stangs gate, Storgata og Bloms gate: Vanskelig å se at det er
en kirke der (Den Norske Kirke), det er vanskelig å finne fram til helsestasjonen
for ungdom + bygningen er stygg.
Sentrumskvartalet: trangt, kjedelig, trangt bosted.
Ringerik e VGS: ser også helt forferdelig ut. Stygg.
Lloyds marked: det er ganske drittkjedelig der. Klokketårnet ved Lloyds
marked er stygt og ekkelt. Det er stusselig der, ikke tiltrekkende. Gammelt og
ødelagt.
Hønefoss kino: det er mørkt og skummelt rundt om rådet på kvelden.
Fordtomta: det er stygt og lite trivelig.
Hønefoss kirke: ser ikke ut som en kirke, kirker bør bære tidløse. Ser ut som
en hoppbakke/skaterampe.
Kuben: trenger nye butikker.

Brutorget: n ye leiligheter ved brutorget.
Kuben: et fint st ed å møte venner. Bra butikker, fint møtested, bra spisested. Mange
butikker med mye utvalg! Sosialt møtested, fint å være der.et sted å oppholde seg, det er
trivelig. Helt OK handlesenter, greit å se på inne og ute. Mat, butikker og samlingssted. Fint
å bruke penger på noe.
Salt og pepper: god mat og mye utvalg.
Søndre torv: bra spisesteder, fi nt klatrestativ. Det er fint og koselig, fint møtested.
Busstasjonen: stor plass, grei oversikt.
Hønefoss kino: fint bygg (åpent), koselig bibliotek. 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, hyggelig personale.
Freezone + kultur pop - up med kulturskolen/kultursenter.
Krone: billig mat, bra utvalg, søndagsåpent.
Hønefoss kirke: 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 Hønefoss sin
historie. Det er bygd et glasshus som utested i fengsel et, det er fint og attraktivt og man får
veldig lyst til å spise ser når man ser det. Fint parkområde, god mat.
Boligfeltet nord for Schjongslunden: fint sted.
Lloyds marked: fin bygning. Masse forskjellige butikker.
Nabolaget rundt Bloms gate: fint ste d. Utrolig fint nabolag med enkle bilveier.
Busstasjonen: kiosk og god plass, taxi og veldig sentralt. Fint med buss.
Ringerike VGS: bra med kunnskap.

Ringerike VGS: puss opp.
Kuben: flere butikker, burde utvides..
Kvartalet Sundgata - Kongens gate: vi vil ha noe der, flere sitteplasser med fine blomster rundt.
Søndre torv: trampoliner i bakke, og fontene i bakken som spruter vann.
Sport24: belysning.
Park i kvartalet Holmboesgate - Bloms gate - Telegrafalleen.
Livbanen: mer aktiviteter.
Badeplass:

o På nedsiden av Høyby, ned mot Eikli.
Lloyds marked: aktivitetssenter for pensjonister.
Grøntareal ønskelig på haugen nord for Schjongslunden. Akebakke på vinteren, vannsklie om
sommeren.
Fordtomta: ungdomsklubb, sk atepark, benker, gresslette.
Grønt på Fordtomta, Hønefoss kino, Brutorget, Søndre torv.
Skatepark ved Hønefoss Kirke.

Tippen, Petersøya,
søndre park.

Søndre park: mangler toalett. Utrykt, det er mange narkomane der. Det må
være noe der, f.eks. kafé, lekeplass osv. narkomane, får ikke vært i
tufteparken pga. at vi er redde for narkomane, jenter er redde for å bli
voldtatt om kvelden. Narkotika, druknings fare.
Petersøya: ofte oversvømmelse, kjedelig. Ingenting å gjøre der/kjedelig. Lite
opplegg for ungdom. Har potensiale men blir ikke tatt i bruk. Veien ned til
Petersøya er farlig.

Petersøya: enkelte steder det er fint å bade. Utrolig fint sted å dra på piknik.
Søndre park: treningsapparater, koselig, møtested. Parken er fin, ganske mye 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 mange muligheter, skiløype om vinteren og treningsmuligheter (Tufteparken). Fint
parkområde, trenings - og konsertmuligheter. Grønt samlingssted. Fint å være ute. Masse
plass, sentralt.

Petersøya: park, attraksjoner. Skatebane og basketbane. Selv om det er fint der så kunne vi
ha fått noen benker. Fotballgolf. Fotballbane. Må gjøres bedre for å "utnytte et fint sted".
Lekeplass. Det bør bli badestrand, bedre sti, benker, mål til håndball og fotball og brygge.
Hinderløype (sånn som på Helgelandsmoen). Minigolf, aktivitetspark.
Grøntareal: Petersøya. For variasjon og for å gjøre det koselig.
Badeplass:

o Petersøya. Lage strand med benker og sitteplasse r, brygge, gresslette. Petersøya har
masse plass og ligger ved vannet.

o Badepark på Petersøya.
o Søndre park.
o På holmen nord for Petersøya: "hadde vært kult".

Søndre park: trampoliner. Husker (sånn som på torvet). Skatepark.
Nordsia Nordre torv: går ikke an å henge der. Ikke vedlikeholdt, brukes ikke til sitt

fulle potensiale.
Hvitbrua: dårlig vei.
Hov ungdomsskole: stygg, ingenting å gjøre.
Vesterntangen: vanskelig å komme seg dit fra byen, det er ingenting å gjøre der.
Hønefoss b arneskole: ser ut som et høl. Gammel og utdatert.
Nordre torv (ett bygg): det er ikke fint å være der, må males på nytt.
Hengsle: det er ikke noe spesielt å gjøre der, det er bare en gresslette.
Kjedelig, åpent.
Vesterngata 7: skummelt hus, ikke koseli g der, barneskolen går ned trappa der,
ikke hyggelig, nifst.
Pumpehus ved Glatved brygge: skummelt og stygt.
Eikli barneskole: det er mobbere der.

Gledeshuset: fint ved det nye gledeshuset. Fint ved brygga. Det nye Gledeshuset samler
folk. Restaurant ve d elva og fossen. Veldig fint, og god mat.
Nye Rema1000 i Hønengata.
Nordre park: fint, åpent. Fin park, selv om det er ganske lite å gjøre og den er liten.
Glatved brygge: fint om sommeren. Det er fint og koselig, kan være møtested og man kan
bade. De t er hyggelig siden det er ved elva. Kan brukes til mye, VELDIG fin, enkelt å kjøre
med båt til Hønefoss.
Bowling: gøy, og det går an å ha bursdager der.
Nordre torv: bra spisesteder.
Hengsle: det er fint siden det er en grønn slette hvor det er fint å være. Stor og fin åpen
plass med plass til mange.
Holttangen: bra badeplass og fotballbane.
Peppes: godt med pizza.

Holttangen: bedre slenghuske!
Badeplass:

o Glatved Brygge
o Hengsle
o På tuppen, rett etter Glatved brygge.

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/kiosk lengst vest i parken. Skatepark.
Park ved bowlingen.
Park i Hønengata, r ett etter Nordre torv: For variasjon og for å gjøre det koselig.
Lekeplass ved Peppes.
Flyplass.
Grønt i Nordre torv.

Schjongslunden Tribune til friidrettshallen og tidtakingsskuret er dårlig.
Kunstgresshallen ved Hønefoss Arena er gammel. Mye søp pel på banen og
tribunen.
Stranden på Schjongslunden: kan bli bedre. Det er en fin plass, men vi kan få
volleyballnett, benker, husker og svingetråd.
Schjongslunden: stygt område, vil ha badebasseng igjen.
Hockeyhallen: stygg, lukter ekkelt. Har dårlig vei, fryktelig irriterende.
Bygget nedenfor AKA/Hønefoss Arena: stygge, gamle, lukter vondt.
Stygt, gammel og ikke i bruk (uvisst hvilke bygg de mener her).

Schjongslunden: stort område, bra løpesti. Fine treningsmuligheter og det er fint at alt er
samlet på ett sted. Fint der, løpe, bade. Fin park og treningsområde, bademuligheter.
Masse plass, fint område, stort potensiale, nær boligfelt.
AKA/Hønefoss Aren a: idrettshall, ulike sporter. Bra fotballbane. Det er fint det er mye å
gjøre der, mange idretter som håndball, fotball, løping osv. bra aktiviteter der, spisested +
tilbys fire aktiviteter og bra lokaler for aktivitetene, fint og moderne. Jeg liker å vær e rundt
Hønefoss Arena fordi jeg spiller håndball der, det er alltid noen der. Hønefoss Arena er
veldig fin, bra ventilasjon + bra at hallene er så nærme hverandre og garderobene på
Hønefoss Arena er fine. Flott og fin, ga nye muligheter. Fotball, trening. Hønefoss Arena er
nytt og ser bra ut, der kan man møte folk og trene.
Badeplassen: fin, den er fint plassert så det er lett å bade etter trening f.eks.

Badeplass:
o På sørspissen. Det bør bli finere stand og badeplasser. Bygge ut bademulighetene.

Utebas seng.
Aktivitet og park.
Lekeplass.
Tivoli over AKA - arena eller på Schjongslunden generelt.
Cheerleading.
Litt mer å gjøre, mer benker ved stranda, mer sitteplasser, mer å gjøre.
Husker (sånn som på torvet).



Eikli Mellom Harald Hardrådes gate og Bakkevegen burde det komme mer trær.
Eikli barneskole: stygg.
Kvernbergsundbroen: masse sprøyterester under broen.
Rådhuset: utdatert, stygt å se på.

Hønefoss VGS: fint aktivitetssted. Fin, moderne skole. Bra og ny skole, fine uteområder.
Veldig fin og moderne. Fin skole, god arkitektur, økte interessen til 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.

Aktivitetspark ved Benterud: f.e ks. med trampolinepark, tennis, bordtennis, liten basketbane,
fotballbane mm.
Park ved Benterud barneskole.
Badeplass:

o Benterud barneskole.
Skatepark ved Benterud skole.
Skatepark ved Hønefoss VGS.

Vesterntangen Hønefoss sykehjem: dårlige forhold for eldre, ukoselig, stygt, gammelt + bør
ligge mer i utkant av byen. Dårlig behandling og respekt .
Pumpehuset: skummelt og lukter.

Jafs har kjempegode milkshakes og pommes frittes, vi kunne hatt det på Kuben. Hønefoss sykehjem: pusse opp.
Park ved Hønefos s sykehjem.
Omgjøre Eikli barneskole til skatepark.

Jernbanestasjonen Stasjonen: trangt og gammelt. Stygg. Gammel, slitt + grått område rundt.
Vinterroveien (tunell under jernban en): f ortau for lite, humpete, hullete og
veldig nær veien (skummelt).
Høyby: det er ingenting der, mørkt og ikke trivelig.
Begna bru: stygg bru.

Høyby (Nord for Riperbakken): Åpen plass, ved boligfelt, nær skolen. Park ved Jernbanestasjonen.
Park på Høyby, nord for Kuben.

Elven (Vann)strøm - fare ovenfor fossen.
(Vann)strøm - fare/flomfare i elven ved Schjongslunden.
Dumt å drukne.

Fine elver med rent vann.
Hønefoss bru: under brua. Fine og kule tagginger.
Flott å se på.
Fint å bade.

En båt som frakter mennesker i elven sånn at man kan komme seg raskere til fo rskjellige
steder i byen og for å oppleve byen fra elva. På en måte en bussbåt.
Fiskesteder, der det er fisk.
Kajakk.
Rafting i fossen.
Båtplass nord for Begna bru.

Trafikk Kvernbergsundbro: smale gangfelt. Dårlig og trangt fortau (smalt). Fortau for
lite, humpete, hullete og veldig nær veien (skummelt). Dårlig gangvei. Hull i
gangfeltet, dårlig rekkverk. Dårlig plass til å gå.
Det burde bli en bru over til Petersøya fra Hof gaards gate fordi det noen ganger
er flom.
Sundgata (på nordsiden av Fordtomta): humpete dårlig vei. Veldig humpete
vei, dårlig å kjøre på.
Riperbakken: bratt, farlig. Altfor bratt, men får ikke syklet opp.
Hønefoss bru: dårlig gangvei og skummel trafikk.
Hvitbrua: dårlig og stygg bru, trenger oppussing. Det er skummelt under brua
om natta, narkomaner og ikke hyggelig.
Gangbrua nedenfor Hønefoss bru: veldig smal, kan ikke sykle forbi noen.
Gullagata (hullg ata) på Holttangen: dårlig vei, hullete.
Støalandet: dårlig vei hele veien, forferdelig, hull, dumper, liten vei, smal.
Kongens gate: kø.
Krysset Hønengata - Hvitbrua: trafikk.
Vesterngata: trangt, dårlig vei.

Gangbroen nedenfor Hønefoss bru: de to gang - og sykkelbroene over fossen på nedsiden av
Hønefoss bro. Fin sykkelsti. Fin gang - og sykkelbro, det er bra at det ikke er biler der, barn
blir trygge.

Gang - og sykkelsti ("Vi trenger sykkelvei sånn at vi har egen kjørebane, som bilene").
o Forbedre gang stien på Kvernbergsundbroen : "Heller ett stort gangfelt enn to små på hver

side av Kvernbergsund bru". Bru til de som går og de som sykler, slik som ved fossen.
o Alle veier i sentrum.
o Riperbakken.
o Rundt Kuben.
o Stabelsgate.
o Gågata.
o Kong Rings gate fra Kuben til Kvernberggata.
o Kongens gate.
o Over Hønefoss bro og rundt Nordre torv.
o Over Hvitbrua.
o Fra Hønefoss Bru…: til Movaldgata. O pp til Stasjonen via Arnemannsveien. T il Bowlingen
o Rundt ved boligfeltene på Vestern (rett etter Hvitbrua)
o På /rundt Petersøya.
o Fra rådhuset til Benterud barneskole
o Nedenfor Høyby
o Langs med Begna bru
o På Hengsle.
o Fra Petersøya til Schjongslunden (langs vannet).
o Roald Amundsens gate.
o Anna Colbjørnsdatters gate.
o Nedenfor Hønef oss bru: bredere for sykkel/gå, med eget felt til gåend e og eget til syklende.
o Osloveien.
o Elvelangs: fra Kvernbergsund bru til Petersøya.
o Vesterngata.
o Askveien.
o Soknedalsveien.
o Benterudgata.
o Sundgata.

Gang - og sykkelbro ("For å komme lettere til sentrum. For å komme seg til steder fortere
istedenfor å gå rundt")

o Fra vestre tupp av Schjongslunden til bak Shell i Osloveien.
o Fra Krematoriet - siden til Petersøya.
o Fra Hengsle til Arnemannsveien (sør for Begna Bru).
o Fra Aabenraagata til Støalandet.
o Fra enden av Bloms gate til Hvelven omsorgssenter.
o Gangbro p å venstre side av Kvernbergsundbroen. Kvernbergsundbroen skal kun ha sykkel og

bil, men sykkelbiten av broen må forbedres.
o Koselig/fin gangbro med dekorasjoner fra nedenfor Hønefoss kirke, til holmen nord for

Petersøya til Christiesgate på Vetstern. Dekor asjoner langs broen, "siden broen kommer til å
bli så langs så må vi ha noe å se på". En måte å komme seg til holmen på fra broen.

o Fra Eikli barneskole/Hønefoss VGS til Schjongslunden ("vi vil ha en bru bortenfor Eikli skole
som går til Hønefoss Arena"). Gjør det enklere for elever å ta i bruk området.

o Fra Nye Benterud skole til Bloms gate.
o Fra Petersøya til Støalandet.
o Fra Eikli næringspark til gården tvers over Storelva.
o Nord for Begna bru.



o Fra Støalandet til Schjongslunden: komme seg fortere fre m, slippe å gå/sykle ved trafikkert
vei.

o Fra brygga (Glatved) til Petersøya for de som vil til Petersøya uten de trafikkerte veiene.
o Holtangen til Livveien.
o Fra Hønefoss kirke til Holmen nord for Petersøya.

Støalandet: asfaltert.
Tre prioriteringer Gruppe 1: -

Gruppe 2: -
Gruppe 3:

o Bru
o Parker, møteplass, aktivitet.
o Bussbåt.

Gruppe 4:
o Fotballbane – Petersøya.
o Trampoliner – Søndre Torv.

Gruppe 5: -
Gruppe 6:

o Gang og sykkel sti.
o Strender og badeplasser.
o Bruer.

Gruppe 7:
o Bruene! (Schjongslunden - Støalandet, Holtangen - Livveien, Hønefoss Kirke - Holmen).
o Butikker.
o Strender (Holmen, Hengsle).

Gruppe 8:
Gruppe 9:
Gruppe 10:

Annet Slottet. Savner:
o Arkade.
o Blomster rundt om i byen.
o At bortgjemte parker blir mer synlige.
o Bussbåt med stopp på Glatved brygge, Schjongslunden, Eikli barneskole og Benterud

barneskole.
o Utebasseng.
o Flere fritidssteder som Freezone
o Vannfontener til å fylle på flasker
o Flere sykkelveier.
o Fiskesteder der det er fisk i elven.
o Stort Hollywood - skilt med HØNEFOSS.
o Zipline fra rådhuset til rafting i fossen.
o Energidrikk - automat.
o Poker/bingo - klubb.
o McDonalds Drive Through.
o Båtcafé.
o Starbucks på Kuben .
o Vannscooter.
o Matbutikk som kan være utenfor kuben, i byen.
o Vanntrampoliner.
o Trampoliner i parken.
o Zipline over vannet (fra Petersøya til Støalandet).
o Brygger ut i vannet.
o Butikker: urban, dropsen, gina Trikot, hestebutikk, XXL, McDonalds, WoW, Zara, Bit, Adidas.
o Matbutikk på Almemoen, da trenger ikke de å kjøre bil ned til Hønengata.
o Flere parker og grønt over hele byen.
o Flere restauranter.

Det er fint med litt grønt, parker ved eller i boligområder.
Badeplass: det er ganske fine steder (Glatved brygge og ved Benterud), men det er lite
bademuligheter og det er litt utrygt.
Offentlig fyrverkerioppskyting i sentrum på nyttårsaften.
Park i Herandsbygda.
Fortnite - tema i byen: Greasy Grove café. Chug Jug, - automat, Shifty Shafts tema langs med
elvelangsstien mell om Schjongslunden og søndre park, port a fort.
Belysning oppover bakken i Krakstadmarka. Det er bekmørkt og "farlig" og lett for å møte på
en syklist uten refleks f.eks.
Mopeder burde kunne bruke sykkelfeltet for å ikke bli presset ut av veien av biler.
Pusse opp gamle bygg som det ved siden av Gledeshuset. Oslo style i byen.



Medvirkning med barn og unge i forbindelse med Områderegulering for Hønefoss

Dato: 07 - 08.05 .18 Skole: Barneskolene Eikli og Hønefoss Klassetrinn: 6. klasse

RESULTATER
Skole Positivt N egativt Skolevei A tivitet
Eikli
9 elever

Trygstad : Det er positivt at det er en fotballbane her så du kan
spille fotball på fritiden x3.

Benterud/Eikli : Positivt med ny skole.

Tolpinrud : Det er en stor og bred nedoverbakke som er godt likt
i Tolpinrudveien. Det er en fin skog øst for Tolpinrudveien og på
nordsiden av brua over jernbanen.

Sentrum : Søndre park er en fin park som mange liker. Kinoen er
bra sammen med biblioteket.

Petersøya: Det er veldig fint der og jeg elsk er 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
være når man trenger litt frisk luft.

Trygstad : Skoleveien langs Osloveien har mye negativ trafikk. Det kan være
litt skummelt å sykle der nede siden mange biler kjører fort. I
Sykehusbakken er det også skumle folk. Det er mange som tar narkotika og
kaster det på bakken sånn at det er lett å tro at det er noe annet også tar
du på narkotika.

Benterud/Eikli : Flere syn es det bygges for mange blokker på Benterud.

Tolpinrud : Det er mørkt i krysset Tungaveien – Østmoveien. Det er mye
trafikk langs Askveien som benyttes som skolevei.

Sentrum : Lekeplassen på løkka er slitt, det ville blitt bedre hvis man frisket
opp de ga mle lekene og gjorde det til en møteplass.
Noen ganger er det rusa folk i Søndre park. Flere synes kirken ikke er noe
fin.

Trygstad : Det er tre ulike skoleveier fra dette området, enten via
Arnegårdsveien, på baksiden av sykehuset eller langs Osloveien. Langs
Osloveien er det. Alle går langs Osloveien på østsiden på vei til skolen.

Benterud/ Eikli : Det er ulikt hvilket gangfelt som benyttes. De aller
fleste bruker lyskrysset, mens noen få går over fotgjengerfeltet ved
Rema 1000.

Sentrum og Tolpinrud : på Kverbergsund bru er det mye trafikk. 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
Fordkvartal et er det dårlig fortau, det er smalt og usikker flate. Ingen
går langs Kong Rings gate.

Tolpinrud : Fram til brua over jernbanen benyttes alle de ulike gatene
til skolevei. Herfra går man enten Askveien eller via folkehøgskolen

Trygstad : Fotballbanen på det gamle grustaket er mye i bruk. Det er en
akebakke ved blokkene i konglefaret som benyttes og man går på ski på
Tandbergmoen (?)

Benterud/Eikli : Elevene bruker også Eikli skole til å gå på ski.

Tolpinrud : Her er det mange som sykler. Det er en fotball bane her som
brukes.

Sentrum : Kuben trekkes fram av mange som et sted å handle. Shopping er
lagt inn flere ganger på Kuben en på resten av kartet til sammen. Lekeplass
på torget trekkes fra, sammen med Livbanen der det er litt større. Det er
også ønske om lekeapparater i Søndre park slik at man ikke kjeder seg når
du er der. Ved kultursenteret: Free zone er for de store. Det burde være
flere steder for barn og ungdom i Hønefoss, kanskje for de som er litt
mindre også? Det er trangt mellom husene ved Kultu rsenteret.
Det er fin utsikt på toppen av fossen.

Schjongslunden : Her er det masse aktivitet, både håndball, fotball, friidrett
og skøyter.

Hønefoss 1 (Rosita
Mills)
12 elever

Nordsia : Hønefoss skole: Jeg liker skolen, den er så gammel og
er en så finbygning. Men noen ganger på lekeplassen så skjer
det hærverk med lekeapparatene. Det kan jo hende det skjer
fordi skolen ligger midt i byen.

Vesterntangen :

Sentrum : Søndre park er en fin park. Det er bra her med
treningsting, men det er ønske om at p arken skal få mer
klatrestativ og gøye ting. Ballspill og sykling på Livbanen.
Hønefoss kirke er en fin bygning. Søndre torg er fin, her er det
gøy å leke. Det er fint på Petersøya.

Schjongslunden : Det er fint å være her og man møter mange
folk.

Nordsia : Det er mye trafikk fra lyskrysset sør for Hønefoss bru og nordover
i Hønengata. Det samme gjelder. Det samme gjelder Lagesens gate. Der er
et mye trafikk når man skal over veien og man må bare løpe over. Det er
farlig og det vært trafikklys eller noe sånt . Ved krysset Vesterngata
Hønengata Synes en det er litt farlig fordi det er jo mange barn som går
hjem fra skolen og det er mennesker som kjører fort på rødt lys. Her er det
også et hus som ikke er noe fint og det er grafitti der og det er ikke så
veldig koselig. Gladtvedt brygge – det pleier være søppelkasser som folk
kaster søppel oppi og det blir ikke kastet i riktig søppel, og da vil jeg at det
skal komme nye søppelkasser: fire søppelkasser som står ved siden av
hverandre som er med papp/papir plastikk metall og flasker. I Asbjørnsen
gate er det en skummel hund.

Vesterntangen :

Sentrum : Bak Kuben er det veldig ekkelt og se at det ligger masse søppel
utenfor søppelkassen og at de som kaster søppel ikke treffer søppelkassen.
Det er litt mye søppel her, for det er masse snus, røyk, glassflasker osv…
fordi folk sikkert fylla og sånt når de går i byen. I norderhovsgata klager
flere på trafikk og støy. Det er mye søppel på Petersøya, det er det flere
som bemerket. Det er også ønskelig med en bru til Petersø ya. På nedsiden
av Hønefoss bru er det mørkt og skummelt og det er søppel.

Schjongslunden : Det hadde vært fint med en liten bru (til Støalandet),
siden mange folk bor der.

Nordsia : Lyskrysset ved Hønefoss skole er litt skummelt fordi man ser
ikke om det kommer noen imot. Ingen går i Hønengata nord for
Ullerålsgata.

Vesterntangen : Skoleveien oppleves som trygg, det er fortau og det er
fint å sykle.

Sentrum : De som må over Hønefoss bru for å komme seg til skolen
bruker biulbrua og ikke gangbrua på ned siden.

Schjongslunden : Det er mange som kjører for fort og det er litt
skummelt der. Bruker Kongens gate når de skal til Schjongslunden.

Nordsia : moskeskole hvor de møtes. Det er på en måte en jenteklubb, vi er
i moskeen og gjør masse gøye ting. Spiller fotball på skolen og leker på
lekeplassen nedenfor Riddergården. Lekeplass innerst i Asbjørnsens gate.
Holttangen er en fin badeplass. Her vil flere at det kan bli mere og ting og
leke med og at det skal bli en fiiiiin svømmepark. Siden det er mange barn i
området hadde det vært fint med en liten lekeplass.

Vesterntangen : Fotballbanen brukes som møteplass og for å spille fotball.

Sentrum : Kuben som sted man drar og handler. Det er gøy å shoppe for du
finner så mange ting du liker.

Schjongslunden : Fotbal l, skøyter og basketball.

Ballspill på Veienmarka ungdomsskole.

Hønefoss 2 (Helle
Storskogen)
9 elever

Nordsia : Grøntområdet på Hengsle, her leker jeg noen ganger
med søsteren min. Koranskolen er skikkelig gøy og fin, men
veldig gammel. Hønefoss skole er en fin bygning, men veien er
skummel. På St. Hanshaugen kan man ake og leke masse, det er
kjempegøy her. Fossen er fin.

Sentrum : Søndre park er en fin park. Jeg kommer hit om
sommeren eller soldager. Jeg liker Petersøya veldig godt, men
det burde kommet et lekestativ der. Jeg synes Kuben er et
veldig flott sted, moro å shoppe der.

Schjongslunden : Ballspill, fotball, håndball og en fin skog.

Sentrum : Kongens gate er en veldig dårlig vei. Det er mye trafikk. Ved
Kuben er det ganske mye skumle folk, hve rt fall når det blir mørkt om
vinteren, da grøsser det over hele meg når det er mørkt. På
parkeringsplassen ved bussgata er det mye støy på grunn av russ. Det er
hunder som bjeffer i Kong Rings gate. Det bor skumle folk i Villaen, jeg er
redd for å gå der og hilse på de, men det er et fint bygg. Det er søppel ved
siden av Kuben. Det er søppel på Petersøya. Det er veldig dumt. Jeg ønsker
at det skal ryddes opp. Jeg ønsker ikke at det skal bygges noe på Petersøya.

Nordsia : i nærheten av Søndre Torg – folk s om drikker alkohol og som
skriker på små barn. Det er mange store lastebiler i Ullerålveien og trang
vei. Ullerålveien er skjev, så om vinteren når det er is på den, sklir man ut i
veien.

Hovsenga : Det er et veldig fint sted å gå tur.

Nordsia : Går langs Hønengata. Synes det er en fin vei. Andre går via
Ullerålsveien og synes den er fin. De fleste går Torvgata fremfor
Strandgata. 5 oppgir at de bruker Hønefoss bru, ,mens tre bruker
gangbrua. Hønefoss bru er litt skummel, men gøy ved fossen.

Sentrum : 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.

Nordsia : Ballspill på Hønefoss skole. Møtes på Nordre torg for å d ra til
aktiviteter sammen. Sykling på baksiden av St. Hanshaugen. Pleier å sykle
rundt Storløkkaveien fordi det er som en sirkel og det er strekveier
mellom.

Sentrum : Shopping på Kuben. Jeg synes at Kuben er et veldig flott sted og
det er veldig moro å s hoppe der. Det er 60 butikker, er ikke det kult?!

Vesterntangen :

Schjongslunden : Her går jeg tur med hunden.

Eikli : Fotball på Eikli skole.



OPPGAVE 1: Hva synes du om Hønefoss by , slik det er i dag?

Dere skal diskutere og komme frem til hvordan dere opplever Hønefoss by.
Grønne merker er positive sider ved byen
Røde merker er negative sider ved byen

Fokuser på hvordan det er i dag.

Fest merkene på kartet og beskriv i kolonnen under hvorfor dere har satt dem akkurat der.
Tallene er ikke ment som en rangering.

Hva liker du med Hønefoss by ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Hva syntes du byen Hønefoss mangler ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



OPPGAVE 2: Hvordan vil du byen skal se ut i fremtiden?

Svar på spørsmålene og bruk kartet.
Bruk tusj og klistermerker.
Begrunn svarene.

Det er TO ark med spørsmål.

Spørsmål Svar

Er det steder i byen som
kunne vært bedre?

Eksempel: sitteplasser,
park, belysning,
aktiviteter med mer.

1.

2.

3.

Hvor vil dere ha parker
og grøntareal?

Grønn tusj

Hvor vil dere ha
badeplass?

1.

2.

Hvor vil dere gå og
sykle?

Rød tusj

Hvor vil dere ha
gangbroer?

1.

2.

3.



Spørsmål Svar

Hvilke aktiviteter synes
dere det skal være
Hønefoss?
Foreslå hvor de skal være.

Eksempel: skatepark,
ungdomsklubb,
skøytebane, minigolf,
aktivitetspark osv.

1.

2.

3.

Er det noe annet dere
savner i byen eller noe
dere vil ha mer av?

Er det noe vi ikke har spurt
om som dere ønsker å si
noe om?

Velg ut de tre idéene
som er viktigst for
dere.

Hvorfor valgte dere
disse?

1.

2.

3.



Medvirkning fra barn og unge i byplan for Hønefoss
Areal - og byplankontoret i Ringerike Kommune arbeider med
byplanen for Hønefoss sentrum (områderegulering Hønefoss),
og medvirkning er en sentralt og viktig del av arbeidsprosessen.
Medvirkning fra barn og unge er spesielt viktig i et planarbeidet
da det gir planleggerne bedre forståelse for hva barn og unge
mener. Vi drar nytte av denne kunnskapen i arbeidet vårt og til
å skape en by som er bedre for den oppvoksende generasjon.

Vi har avtalt me d skoleledelsen at vi før sommerferien utfører et medvirkningsopplegg for elever i
barneskole, ungdomsskole, videregående og for studenter på høyskolen (HSN, campus Ringerike).

Medvirkning med 9. klassingene ved Haugsbygd, Hov og Veienmarka Ungdomsskole
F or ungdomskolene har vi valgt ut Haugsbygd, Hov og Veienmarka ungdomsskole med e lever fra
hovedsakelig 9. trinn, og noen fra 8. trinn. Deltakelse i medvirkningsprosessen innebærer at eleven
vil bli tatt ut av ordinær undervisning.

Hvor og når
Det vil fore gå på Ringerike kultursenter, 4. juni, sannsynligvis fra kl. 11 - 14. Elevene tar felles buss ned
til sentrum, men sørger for å komme seg hjem selv. En kjent voksen fra hver ungdomsskole vil være
tilstede.

Metode
Opplegget vil bestå av to gruppeoppgaver. D en første oppgaven
vil fokuserer på hva elevene syntes om dagens Hønefoss. Her vil
de kunne si noe om hvordan det er å være ungdom i Hønefoss.
Hva de syntes er positivt eller negativt med byen og hvordan
byen fungerer for dem . Den andre oppgaven vil fokuse re på
fremtidens Hønefoss. Her vil de kunne komme med forslag til
hvordan Hønefoss burde se ut i fremtiden, f.eks. hvor de ønsker
gang - og sykkelsti, gangbroer, parker eller ulike aktivitetsområder
som skatepark el.

Begge oppgavene vil bestå av åpne spør smål og kart slik at de kan uttrykke seg både skriftlig og
visuelt. Da medvirkningen i hovedsak er knyttet opp mot byplanen vil spørsmålene være på et
overordnet nivå, men vi setter pris på alle synspunkter som kan hjelpe oss i arbeidet med å lage en
bedre by. I tillegg vil hver gruppe bli observert av én voksen som vil notere underveis. På denne
måten vil elevene kunne få hjelp dersom de lurer på noe.

Kjennskap til medvirkning og byplanlegging
I forkant av medvirkningsopplegget vil vi informere elevene om planlegging/byutvikling og byplanen,
viktigheten av deres innspill og hva informasjonen vi får vil brukes til. Vi vil i etterkant komme tilbake
til klassene og vise dem hva deres innspill ble brukt til.



Vi håper at ditt barn kan delta på medvirkningsoppl egget i juni 2018. Tusen takk på forhånd!

Vennlig Hilsen

Ringerike kommune
Areal og byplan

Svarslipp medvirkning ungdomsskole

Elevens navn:…………………………………………………………………………………………… Klasse:………………

Jeg/vi ønsker at mitt/vårt barn skal delta på medvirkning i regi av kommunen.

Jeg/vi ønsker IKKE at mitt/vårt barn skal delta på medvirkning i regi av kommunen.

Jeg /vi samtykker at det kan tas bilde av barnet og at de kan bli brukt offentlig

Sted og dato:…………………………………………………………………………….
Underskrift foreldre/foresatte:……………………………………………………………………………………………………………

Returneres til kontaktlærer innen:



 

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 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.  

 

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 
ii Tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. Prosjekt 

gjennomført av Menova i samarbeid med HBK, på oppdrag av NAV i 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilotprosjekt NAV/Menova – kommunalt aktivitetstiltak- 

arbeidsforberedende 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.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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 SFO-

tilbud 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: 

 

o Kommunikasjon 

o Selvstendighet og egenomsorg  

o Sosiale ferdigheter og verdsatte sosiale roller  

o Grunnleggende ferdigheter  

o 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. 

 

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 
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MESTRING 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITET INKLUDERING 

FLEKSIBLE 

LØSNINGER 

ELEVEN 
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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. 
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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 kommunikasjons-

ferdigheter 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.  
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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 ADL-

ferdigheter 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. 



 

 

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 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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