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Arkivsaksnr.: 18/4713-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport september 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

157/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Månedsrapportering september 2018 tas til orientering. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport september 2018 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 30. september 

og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2018. 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 2 mill kroner, i forhold til 

budsjett 2018. Årets budsjett ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill kroner. 

Prognosen som nå foreligger indikerer et «overskudd» på 25 mill kroner. Sett i forhold til 

kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %. 

 

Rapporten for september 2018 er korrigert med budsjettjusteringer vedtatt i 2. tertial-rapport 

2018. I rapporten er derfor to tabeller tatt med – en med prognosen sammenlignet med justerte 

budsjetter etter 2. tertial og en med prognosen sammenlignet med budsjett før 2. tertial.  

 

Det er ingen endringer i forhold til prognosene for skatt og rammetilskudd. 

 
Antall årsverk pr. september 2018 er 1.809 og antall ansatte er 2.370. 

I forhold til september 2017, er det en økning i antallet årsverk og ansatte, samt en økning i 

personer som har deltidsarbeid og arbeid på timer/variabel lønn. 
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Rådmannens vurdering 

Årsbudsjettet er justert som følge av vedtatte budsjettjusteringer fra 2. tertial 2018. Prognosen 

viser derfor små avvik i forhold til årsbudsjettet. 

Til tross for økninger i kostnadsbudsjettene til sektorene er ikke forventet «overskudd» 

tilsvarende svekket på grunn av tilnærmede tilsvarende økninger i inntektsbudsjettet, spesielt 

gjelder dette inntektsutjevningen. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi september 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  158/18 

Side 5 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3999-17   Arkiv: 145  

 

Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

159/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet behandlet Budsjett for 2019 og Handlingsprogram for 2019-2022 i møte 23. 

oktober 2018. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-

2022 samt Betalingsreglement for 2019 lagt ut til offentlig høring i perioden 24. oktober til 9. 

november 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 33 høringssvar. I tillegg har saken vært til politisk 

behandling i 5 ulike utvalg. 

12 av høringssvarene er knyttet til barnehagesektoren. 

10 av uttalelsene er knyttet til idrett og friluft og tilskudd til anlegg og driftstilskudd. 

Fagforbundet er kritiske til effektiviseringskrav på 0,7% og 2,2%, men er positive til 

heltidskultur og satsing på kompetansehevende tiltak og lærlinger. 

Utdanningsforbundet er kritiske til effektiviseringskravet på 0,7%, og ser positivt på fortsatt 

satsing på kompetansehevende tiltak. 

Tillitsvalgte på Teknisk drift er skeptiske til effektiviseringskravet på 2,2%. 

Ergo- og fysioterapeutene og Norsk Sykepleierforbund bekymret for bemanningen i de 

kommunale tjenestene.  

Fagforbundet ved de bibliotekansatte er bekymret for effekten av 0,7% effektiviseringskrav. 

Bibliotekforbundet foreslår ny tekst til flere tiltak innenfor kultursektoren. 

Ett høringssvar kommenterer prisøkningen i SFO på 40% plass. 

Fontenehuset ønsker indeksregulering av tilskuddet de får fra Ringerike kommune. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar til orientering de høringssvar som er kommet inn, og legger de fram 

som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2029. 

 

Vedlegg: 

 5 saksprotokoller fra utvalg 

 33 høringssvar 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/3999-18   Arkiv: 145  

 

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

159/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal prege arbeidet i 2019. 

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 35,5 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 20,7 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 103 781 119 063 125 400 123 892 124 578 123 308 
Barnehage 188 776 178 249 188 576 189 736 189 736 189 836 
Grunnskole 297 169 293 854 299 948 298 785 298 342 298 342 
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 149 576 140 027 140 027 140 027 
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876 
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322 
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113 
Avsetninger, overføringer -89 045 6 522 22 362 20 968 19 573 19 573 
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 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185 

 

3. Det avsettes 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019. 
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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 53 662 67 862 77 262 82 662 
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 250 126 150 136 150 140 750 
Mottatte avdrag på utlån -600 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 71 023 108 243 124 462 160 362 179 762 189 762 

              
Avsetninger og bruk av avsetninger             

Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164 
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 35 464 38 797 37 371 11 164 

              
Overført til investering             

Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100 
Til fordeling drift -1 508 216 -1 493 150 -1 539 924 -1 502 057 -1 484 243 -1 500 185 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185 
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 739,2 mill. kroner, 

fordelt med 629,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 109,9 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 

og 16 i Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram 

2019-2022). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 693,3 mill. kroner, herav kr. 109,9 mill. kroner 

til rentable investeringer. 

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

 Serielån 
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 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 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: Takstgrunnlaget økes med 10% ved kontorforretning for alle 

eiendommer, med 3 promille og 5 promille som satser. 

 

  

 

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. 

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 23.10.2018.  

Budsjett- og handlingsprogram har vært ute 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 29.11.2018. 

 

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. 
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I forslag til vedta er det tatt inn følgende fra formannskapets behandling: 

 Reduserte inntekter makssats barnehager kr 600.000 og ressurskrevende tjenester kr 

2.000.000 innarbeides i handlingsplanen innenfor den respektive sektor. 

 Endringer som følge av vedtak KS- sak 105/18 kr 225.000 pr. pr i 5 år og KS- sak 

106/18 kr 62 500 over 10 år innarbeides i handlingsplanen innenfor den enkelte sektor 

 Investeringer innarbeides i handlingsplanen. 

 Heggen barnehage nedlegges grunnet overkapasitet av barnehageplasser og store 

vedlikeholdsbehov. Eiendommen selges eller utvikles i egen regi. 

 

I tillegg er det lagt inn følgende: 

 Videreføring av Holtenutvalgets tiltak – 3 mill. kroner (møteplassen «Ungdommens 

hus» og tiltak for sosialhjelpsmottakere 

 Økt husleie Vikenbygget – 2 mill. kroner 

 
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. 
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Vedlegg: 

Handlingsprogram 2019-2022, årsbudsjett 2019 

Betalingsreglement 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 17/4301-53   Arkiv: 243 C20  

 

Spillemidler 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Formannskapet 23.01.2018 

160/18 Formannskapet 20.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader for 2019:  

Ordinære anlegg 

Anl.nr. Pri. Anl.eier Anlegg Sum kostn. Sp.m.sum 

66220 1 Ringerike kommune Hønefoss Arena 132.500.000 20.000.000 

59976 2 Ring.taekwon do  Kampsporthall 2.461.125 820.000 

45025 3 Tyristubben IF 7er kunstgressbane 2.700.000 700.000 

59971 4 Heradsbygda IL Idrettshus/garasje 1.113.975 370.000 

70362 5 Buttentj.jaktsk.senter Riflebane Buttentjern 1.643.306 548.000 

45024 6 Tyristubben IF 11er kunstgressbane 7.887.500 2.500.000 

131136 7 Foreningen for ski-

idrettens fremme 

Ringkollen 

snøproduksjonsanlegg 

3.580.587 1.000.000 

133098 8 Foreningen for ski-

idrettens fremme 

Løypetrase 

Ringkollen snøprod. 

7.160.708 1.000.000 

133099 9 Foreningen for ski-

idrettens fremme 

Lager/garasjebygg 

Ringkollen 

700.000 233.000 

132442 10 Ringerike O-lag Reh. O-kart 

Ringkollen 

214.375 72.000 

73763 11 Ringerike kommune Benterud skole. 

Flerbrukshall 

49.450.000 10.000.000 

132998 12 Hønefoss og 

Ringerike rideklubb 

Rehab. nytt dekke 

ridehall 

769.750 254.000 

133065 13 Ringerike skytterlag Vågård skyteb.200 m 7.180.690 2.400.000 

132953 14 Ringerike skytterlag Vågård Skytehall 6.122.500 2.050.000 
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Nærmiljøanlegg 

Anl.nr. Pri Anl.eier Anlegg Sum kostn. Sp.m.sum 

72404 1 Ring.komm/Nes 

skole 

Motorikkbane 630.564 300.000 

133097 2 Foreningen for ski-

idrettens fremme 

Skileikanlegg 3.580.356 300.000 

74088 3 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Hinderløype 150.000 75.000 

74089 4 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Multifunksjonsbane 2.075.000 300.000 

74090 5 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Basket-flerbruksbane 1.010.000. 300.000 

74091 6 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Skibakke/akebakke 395.000 200.000 

74092 7 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Klatrestativ 9-18 år 225.000 112.500 

74093 8 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Streetbasket 50.000 25.000 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlegg 1 viser de forskjellige søknadene oppført i prioritert rekkefølge etter en felles 

innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg beløper 

seg til 41.947.000 kroner og til nærmiljøanlegg er søknadssummen 1.612.500 kroner. 

 

I 2018 fikk følgende anlegg i Ringerike tildelt midler: 

Hønefoss Arena fikk en delutbetaling på kr 10.000.000. Dette anlegget er tildelt 40.850.000 i 

midler som blir utbetalt over flere år. Til nå har anlegget fått utbetalt kr 20.850.000. Hønefoss 

Tennisklubb fikk kr 262.000 til nytt dekke på to baner i tennishallen. 

I kategorien nærmiljøanlegg fikk Tyristubben IF tildelt kr 300.000 til turvei og kr 300.000 til 

ballvegg. 

 

Av søknader for 2019 er bl a Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen, søker er Foreningen for 

ski-idrettens fremme. De har søkt om kommunalt tilskudd til anleggene, dette avklares våren 

2019. 

Ringerike kommune har flere søknader til nye Benterud skole, flerbrukshall i kategorien 

ordinære midler og flere utendørsanlegg i kategorien nærmiljøanlegg. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker fremover i 

prioritetskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er 

fornøyd med denne ordningen. 
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Vedlegg 

Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/1438-3   Arkiv: 223 C54  

 

Søknad om tilskudd Hardraade Vikingskipforening  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

161/18 Formannskapet 20.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet avslår søknad om tilskudd til oppstartkostnader for Hardraade 

Vikingskipforening i 2018. 

 

  

 

Sammendrag 

Hardraade Vikingskipforening søker om tilskudd til bygging av fullskala vikingskip ved 

Tyrifjorden. Søknad og tilhørende dokumenter er vedlagt saken. 

 

Foreningen har gjennomført forprosjekt, og funnet at prosjektet er realiserbart gjennom 

offentlige og private tilskudd, samarbeid med offentlige instanser, kompetansemiljøer og 

frivillige.  De har og presentert et driftskonsept etter ferdigstillelse av skipet.  

 

Foreningen søker om 150.000 kroner til oppstartskostnader i 2018.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hardraade Vikingskipforening ble stiftet i 2016, og har som mål å bygge og drifte et fullskala 

vikingskip ved Tyrifjorden. 

 

Sommeren 2018 ferdigstilte de et forprosjekt som svarte ut spørsmål om historisk riktighet 

(vikingskip på Tyrifjorden), gjennomførbarhet i byggefase og gjennomførbarhet i driftsfase. 

Rapporten konkluderer med at prosjektet er historisk sannsynliggjort, praktisk muliggjort 

gjennom frivillig innsats og økonomisk realiserbart. Betingelsen er at det offentlige, kommuner 

og fylke, og private, som Sparebankstiftelsen, yter tilskudd tilsvarende 1 million kroner årlig i 3 

år, samt kjøper tjenester av foreningen i byggeperioden. Eksempel på dette er 

arbeidsmarkedstiltak og elevopplæring. 
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Økonomiske forhold 

Prosjektet er avhengig av både offentlig tilskudd, og offentlig samarbeid om salg av tjenester 

for å kunne realiseres. 

 

Prosjektet har fått tilsagn om 1,5 millioner kroner over en 3-års periode fra 

Sparebanksstiftelsen. Tilsagnet har forbehold om tilsvarende offentlig tilskudd. 

 

Prosjektet har inngått intensjonsavtale med Hole kommune (blant annet avtale om byggetomt), 

samt avtaler med private aktører. Prosjektet har og muligheter for å gi opplæring til elever i 

skolene gjennom for eksempel Den kulturelle skolesekken. 

 

Dersom Ringerike kommune vedtar å støtte prosjektet som omsøkt i 2018, bør man også ta 

høyde for videre tilskudd i 2019-21, da gjennomførbarheten til prosjektet avhenger av tilskudd 

i hele byggeperioden. 

 

Det kan inngås intensjonsavtale om kjøp av tjenester til Den kulturelle skolesekken og evt. 

andre samarbeidsformer, så fremt prosjektet ellers stetter krav til tjenesten/samarbeidet. 

Kravene kan eksempelvis være knyttet til faglighet, pedagogisk kompetanse, sikkerhet m.v.  

 

Alternative forslag til vedtak. 

 Formannskapet bevilger kr 150 000 i tilkudd til Hardraade Vikingskipforening i 2018. 

Intensjonsavtale inngås. 

 

Rådmannens vurdering/forslag til vedtak 

Rådmannen vurderer prosjektet som ambisiøst og dristig og med et potensiale i regionens 

omdømmebygging, kunnskapsformidling og som aktivitetstilbud for ulike grupper.  

 

Prosjektet vil da kunne bidra til å formidle regionens kulturarv, og være en meningsfull 

aktivitet for frivillige og andre, og slik være med på å realisere mål i kommunens kulturplan og 

folkehelsemelding. 

 

Rådmannen ser at prosjektet vil ha behov for tilskudd i flere år framover. Prosjektet ligger ikke 

inne i budsjettforslag for 2019, og rådmannen kan derfor ikke anbefale tilskudd.  

Viss det bevilges penger vil det være naturlig å ta de av formannskapets disposisjonskonto.  
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Vedlegg 

 

Søknad og tilhørende dokumentasjon, Hardraade Vikingskipforening 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  162/18 

Side 18 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/4703-1   Arkiv: 145  

 

Avslutning investeringsprosjekter 2018 og budsjettoverføringer fra 

2018 til 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

162/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10028 Fossveien 7-9 AS og 14013 

Forsterking Hen – Skårflogan til prosjekt 10017 Bibrannstasjon Nes i Ådal og 10018 

Bibrannstasjon Sokna for inndekning av merforbruk 2018: 

023000.657000.339.10017 debet kr 418 366 (Bibrannstasjon Nes i Ådal) 

023000.657000.339.10018 debet kr 633 051 (Bibrannstasjon Sokna) 

023000.657000.190.10028 kredit kr 746 910 (Fossveien 7-9 AS) 

023000.657000.332.14013 kredit kr 304 507 (Forsterking Hen – Skårflogan) 

 

2. Prosjektene Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i 

Ådal avsluttes økonomisk. Overskridelsene på disse prosjektene dekkes inn ved bruk av 

lån til VAR-investeringer: 

023000.651000.353.15003 debet kr 401 692 (Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal) 

023000.651000.340.15004 debet kr 2 862 966 (Vannverk Nes i Ådal) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 3 264 658 (økt bruk av lån) 

 

3. Som et resultat av forsinket investeringsfremdrift foreslås følgende nedjusteringer av 

inneværende års budsjett: 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Enøk) 

021000.653000.339.0500 kredit kr 4 000 000 (BRR – Biler og redningsverktøy) 

023000.656000.130.17004 kredit kr 2 000 000 (Rådhuset ombygging 1. etg.) 

020000.656000.121.17005 kredit kr 2 500 000 (FDV-system) 

023000.656000.381.17006 kredit kr 7 000 000 (Schjongshallen) 

023000.654000.332.19300 kredit kr 5 000 000 (Kommunale veier) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 4 700 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

091000.690000.870.0001 debet kr 21 800 000 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 5 400 000 (redusert mva. komp. investeringer) 

 

4. Alle foreslåtte nedjusteringer i punkt 3 tas inn i budsjettbehandlingen for 2019-2022 

med de samme beløpene. 



  Sak 162/18 

 

 Side 19 av 65   

 

 

  

 

 

Sammendrag 

Følgende investeringsprosjekter avsluttes økonomisk i 2018: 

Bibrannstasjoner Sokna og Nes i Ådal 

Fossveien 7-9 AS 

Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal 

Vannverk Nes i Ådal 

 

Følgende investeringsprosjekter avsluttes ikke i 2018, selv om anleggene er overtatt av 

kommunen: 

Forsterking Hen-Skårflogan 

Ringerike vannverk 

I saksbeskrivelsen nedenfor følger nærmere beskrivelse av arbeider som gjenstår på disse to 

prosjektene. 

 

Det foreslås å overføre prosjektbevilgninger på totalt 27,2 millioner kroner fra 2018 til 2019. 

Dette er kun en flytting av budsjettmidler fra i år til neste år på grunn av forsinket fremdrift. 

Overføringene medfører ingen rammeendringer. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Noen investeringsprosjekter er tidligere i år avsluttet økonomisk. Det er behov for å avslutte 

ytterligere fem anleggsinvesteringer i 2018 med bakgrunn i at de er overtatt av kommunen. 

 

Investeringsregnskapet må avsluttes årlig selv om prosjekter er årsuavhengige. Det er viktig at 

regnskapet ikke har for stort budsjettavvik ved årets slutt. Det er derfor nødvendig å gjøre 

nedjusteringer av budsjett 2018 på noen prosjekter som viser forsinket fremdrift. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det presiseres at avslutning av investeringsprosjekter i denne saken kun er en økonomisk 

avslutning for å få prosjektene i balanse, dvs. at prosjektene blir fullfinansiert blant annet ved 

omdisponering fra prosjekter med mindreforbruk. Det bør i tillegg fremmes saker der 

ferdigstilte investeringsprosjekter blir sluttrapportert. 

 

Avslutning av Bibrannstasjoner på Sokna og Nes og Fossveien 7-9 AS 

Bibrannstasjonene er overtatt og tatt i bruk. Den totale prosjektrammen på de to 

brannstasjonene ble overskredet med i overkant av 1 million kroner. Prosjektene avsluttes 

økonomisk i 2018 ved å hente inndekning fra to prosjekter med mindreforbruk. Det foreslås at 

Fossveien 7-9 AS avsluttes økonomisk i 2018 og at hele mindreforbruket omdisponeres til 

bibrannstasjonene. Det foreslås at resterende inndekning hentes fra en andel av bevilgningen til 

Forsterking Hen – Skårflogan. 
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Hen - Skårflogan 

Prosjektet kan ikke avsluttes ennå, da arbeider også må utføres i 2019. Anlegget ble overtatt 

av kommunen, men det har oppstått en skade på veien som må håndteres. Vegbanen «sank» 

med 60 cm, og dette har hatt sammenheng med utførte arbeider (som er reklamasjon) samt 

utfordringer med overvann/drensvann. Overvann/drensvann burde ha vært med som en del av 

prosjektet, og er nå bestilt utført av entreprenør. Gjenstående arbeider er 20 m opparbeidelse 

av vei i forbindelse med skade, etablering av 70 m drensledning og Sandfangskum og 

asfaltering (utføres i 2019). Totalt omfang kostnad er ca. kr. 300 000. 

 

Avslutning av Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i Ådal 

Prosjektene er overtatt av kommunen. Det har vært betydelige overskridelser etter flere 

uforutsette hendelser. Mye av overskridelsene ble finansiert ved bruk av lån i 2017, og 

merforbruk i 2018 må også dekkes inn. Prosjektene avsluttes økonomisk i 2018 ved at 

merforbruket foreslås finansiert ved bruk av lån. 

 

Ringerike vannverk 

Prosjektet kan ikke avsluttes i 2018 fordi prosjektet ikke er ferdigstilt i forhold til kontraktene 

som er inngått. Ringerike vannverk er delt inn i flere entrepriser. 

 

E21 Bygning er overtatt av kommunen. Det ligger kontraktsarbeider inne her på 

investeringstiltak på det gamle bygget slik at dette kan virke sammen med det nye anlegget. 

Dette er pr. dato ikke ferdigstilt. 

 

E41 Byggelektro er overtatt av kommunen for nyanlegget, men det pågår kontraktsarbeider på 

eksisterende bygg som pr. november 2018 ikke er overtatt. 

 

E61 Prosessanlegg er overtatt. Her ligger det inne kontraktsmessige forpliktelser mot 

entreprenør som tilsier at de ikke får utbetalt siste faktura før anlegget har kjørt feilfritt i 

testperioden på ett år. Det betyr at det i april 2019 vil komme en faktura på drøye 3 millioner 

kroner.  Det er også kontraktsarbeider på eksisterende bygg som ikke er overtatt pr. november 

2018 (med prosess menes her vannledninger til/fra rørgalleri i eksisterende anlegg for å få dette 

til å virke sammen). 

 

E62 Basseng. Er overtatt av kommunen. Her har kommunen reklamert på utførte arbeider, og 

det har også vært en brann her i forbindelse med arbeidene. Dette er en reklamasjon/garantisak, 

men arbeidene er ikke avsluttet. 

 

E71 Grunn og utenomhusarbeider er ikke overtatt. Gjenstående arbeider i forbindelse med 

laguner for mangan og gjenstående sikring av anlegget. Sannsynlig at dette avsluttes vår 2019. 

 

E51 Driftssentral er overtatt. 

 

Overføring av prosjektmidler til 2019 

Det kan være ulike årsaker til forsinket fremdrift på investeringsprosjektene i denne saken. En 

forklaring kan være kapasitetsmessige begrensninger både internt og eksternt. Det kan også 

skyldes for lite fokus på prioritering og budsjettmessig periodisering av prosjekter, og som et 

resultat er det budsjettert for mye tidlig i handlingsprogramperioden.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil anbefale de foreslåtte budsjettjusteringene. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 18/4723-2   Arkiv: 223  

 

Søknad om støtte til Tour of Norway 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

163/18 Formannskapet 20.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike kommune bevilger kr 400 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 

2019. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss 

sentrum 2. juni 2019. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av 

tidligere sykkelløp som har blitt arrangert i flere 10-år. Ringerike kommune har støttet 

arrangementene, senest med kr 200 000 i 2018.  

Beskrivelse av saken 

Tour of Norway og Tour de Fjords er fra 2019 slått sammen til et nytt felles storritt. Det vil 

bestå av 6 etapper i Sør- og Øst-Norge fra 28.mai – 2.juni, med avslutning i Hønefoss. 

Arrangøren har inngått en partnerskapsavtale med 10 av de beste sykkellagene i verden. Med 

andre ord blir Tour of Norway nå ett av landets aller største idrettsarrangementer. 

 

Tour of Norway har planlagt å besøke vår region lørdag 1. og søndag 2. juni 2019. 

Årets siste etappe er planlagt å gå i sin helhet på Hadeland og Ringerike, med målgang på 

bybrua midt i Hønefoss sentrum.  

 

Ringerike kommune blir med andre ord vertskommune for finalen og den siste målgangen i 

dette store sykkelrittet.  Samtidig får nabokommuner, vårt eget fylke og nabofylket, stor 

oppmerksomhet på de siste etappene.  
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Foreløpige etapper er planlagt i 2019:  

 Flekkefjord-Mandal  

  Lyngdal-Aust Agder (ikke avklart) 

  Aust Agder-Kristiansand 

 Aust Agder-Sandefjord 

 Grenland-Drammen 

 Hadeland-Ringerike 

Massiv medieomtale og TV-dekning av rittet har tidligere ført til en flott promotering av 

Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Økt deltagelse vil 

og føre til enda større interesse, og med målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum, vil dette 

i 2019 gi muligheter for en svært god presentasjon av både landskap, kultur, og folkeliv i 

regionen.  

Det vil bli arrangert barneritt og andre aktiviteter knyttet til rittet.  

Økonomi 

Budsjettet totalt er på 35 millioner kr og målet til arrangøren er lokale tilskudd på hvert 

målsted på kr 1 000 000. Det søkes Ringerike kommune om kr 400 000.   

Ringerike kommune har orientert nabokommunene om rittplanene og at en søknad om 

økonomisk støtte er til behandling i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum vil gi en unik markedsføring av regionen og 

kommunen på en svært positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt.    

Tidspunktet for avviklingen av rittet «Tour of Norway» i 2019 vil ikke by på de samme 

utfordringene som de siste årene da det har blitt arrangert på 17.mai. 

Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr 400 000 i støtte til arrangementet i 

2019. 

 

Vedlegg: Søknad fra Tour of Norway 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 18/4094-2   Arkiv: 223  

 

Spørsmål om egne erstatningsordninger for innbyggere som føler seg 

dårlig eller galt behandlet av Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

164/18 Formannskapet 20.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det etableres ikke egen erstatningsordning i Ringerike kommune for innbyggere som føler seg 

dårlig eller galt behandlet av kommunen. Dagens etablerte ordninger oppfattes som 

tilfredsstillende. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ordfører stillte i formannskapets møte 20. mars i år spørsmål om hvorvidt det kan det være 

riktig og hensiktsmessig med avklaringer omkring behovet for eventuelle «supplerende» 

ordninger for kompensasjon, som eksempelvis former for billighetserstatning til bruk i særlige 

tilfeller.  

Dette ikke for å undergrave de etablerte ordninger knyttet til kommunens forsikringsordning, 

men som en supplerende ordning som kan omfatte muligheter i de tilfeller som ikke uten videre 

kan defineres inn under kommunens forsikringsordning. Dette vil gjelde i svært få tilfeller hvor 

enkeltpersoner opplever seg krenket av kommunens atferd og hvor det fra kommunens side 

påviselig kan ha forekommet mer/mindre svikt. 

 

Beskrivelse av saken 

Innbyggernes rettigheter i forhold til det offentlige er svært regelstyrt. Rettighetslovgivningen 

er individrettet, og det påligger kommunen en korresponderende plikt til å innfri/imøtekomme 

den enkeltes lovgitte rettigheter. Dersom dette håndteres feil, vil den det gjelder kunne ha krav 

på erstatning i en en eller annen form, og kommunen har derfor forsikringsordninger som 

dekker slike tilfelle.  

Det hender av og til at det dukker opp saker som ikke omfattes av forsikringsdekningene. 

Dette gjelder som oftest erstatningskrav for «tort og svie», eller såkalte oppreisningskrav. Slike 

saker behandles da av kommuneadvokatkontoret. 

Erfaringsmessig skal det svært mye til for at slike krav imøtekommes ved en rettsavgjørelse. 

Det finnes allikevel eksempler på at så har skjedd, men da oftest på grunn av manglende 

kompetanse i kommunen når det gjelder saksbehandling, juridisk rådgivning, forlagte eller 
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bortkomne viktige saksrelaterte dokumenter, eller andre forhold der kommunen påviselig har 

opptrådt grovt uaktsomt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at dyktig og dedikerte fagfolk innen kommunens etablerte 

fagavdelinger vil ivareta enkeltmennesket på en slik måte at disses behov og rettigheter blir 

ivaretatt.   

En billighetsertatningsordning vil ikke kunne fange opp alle typetilfellene og vil være vanskelig 

å praktiskere ut fra likebehandlingshensyn. Rådmannen er derfor av den oppfatning at hver 

enkelt sak bør behandles særskilt gjennom domstolsapparatet. 

Dersom enkelte opplever seg urettferdig eller galt behandlet av kommunen, og derfor mener å 

ha et krav om oppreisning eller erstatning i en aller annen form, må det fremmes et formelt 

krav mot kommunen – gjerne via en advokat, for at kommunen skal kunne vurdere dette. Det 

er først når det er fremmet et formelt krav mot kommunen at eventuelle erstatningskrav kan gis 

en grundig vurdering. Dette er også viktig ut fra likebehandlingsprinsippet. 

Slike krav blir oversendt kommunens forsikringsselskap for vurdering. Av og til vil slike saker 

kunne avgjøres av forsikringsselskapet direkte, eller at forsikringsselskapet overlater videre 

behandling til kommuneadvokatkontoret. Dersom man administrativt eller politisk tar stilling til 

en erstatning eller kompensasjon, vil kommunen risikere å miste retten til forsikringsdekning. 

Det er derfor viktig at alle slike saker henvises til rådmannen. 

Det foreligger ingen planer om å endre dagens lovgivning, og lovgiver mener at dagens 

ordninger ivaretar rettssikkerheten for den enkelte innbygger. Systemet virker og er et produkt 

av lang tids praksis i norske kommuner. Rådmannen har vært i kontakt med KS-advokatene for 

å finne ut om andre kommuner har etablert egne kommunale ordninger ut over de etablerte 

som dekkes av forsikringsordningene, eller som er dekket av statlig initierte ordninger (f.eks. 

svikt innen barnevernet). Noen få kommuner har slike ordninger med billighetserstatning, men 

disse er i hovedsak rettet mot autonome grupper i tidsbestemte perioder.  

Rådmannen vil derfor ikke anbefale at det etableres egne erstatningsordninger for Ringerike 

kommune på nåværende tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/4428-1   Arkiv: 250  

 

Startlån, - låneopptak 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

165/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i 

forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019. 

 

 

Beskrivelse av saken 

De to siste års nivå på startlånsvedtakene har vært svært positive for definerte målgrupper. 

Spesielt slår tiltaket positivt ut for store barnefamilier. 

Boligkontoret arbeider i dag med flere store barnefamilier som defineres som vanskeligstilte på 

boligmarkedet, og vurderer behovet for startlån i 2019 til å ligge på samme nivå som i 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Høye boutgifter genererer behov for supplerende sosialhjelp. Startlån er dermed et av de 

viktigste verktøy kommunen har for å redusere sosialhjelpekostnader og ikke minst redusere 

etablert og potensielt barnefattigdom. 

Rådmannen anbefaler derfor at nivået på startlån opprettholdes i 2019, og vil komme tilbake til 

nivået i 2020 basert på aktivitetstall i 2019. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christinge Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/4627-1   Arkiv: 037 M50  

 

Renovasjonsgebyr for 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

166/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret for HRA as sitt foreslåtte renovasjonsgebyr for 2019 vedtas. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Beskrivelse av saken 

Styret for HRA as vedtar i sitt budsjett et forslag til renovasjonsgebyr for eierkommunene. 

Forslaget er vedtatt i styret, og ble presentert i eiermøte den 24. oktober. Dette sendes nå ut til 

godkjenning i samtlige eierkommuner. 

 

Rådmannens vurdering 

Forslaget til renovasjonsgebyr for 2019 godkjennes. 

 

Vedlegg 

 Forslag til renovasjonsgebyr 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 31.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver 
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Arkivsaksnr.: 18/4654-1   Arkiv: PROS 10006  

 

10006 Heradsbygda omsorgssenter BP2  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

167/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Heradsbygda Omsorgssenter vedtas bygget innenfor en ramme på 499,7 Mill NOK inkl. mva, i 

samsvar med vedlagte forprosjekt. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Basert på kommunestyrevedtak sak 41/17 den 6.4.2017, 10006 Heradsbygda omsorgssenter 

mulighetsstudie, utarbeidet kommunalsjef for helse og omsorg en bestilling til 

utbyggingsavdelingen for gjennomføring av prosjektet.  

Bestillingen definerer planlegging og bygging av nytt omsorgssenter med 64 leiligheter, 

dagsenter for inntil 20 brukere og base for hele hjemmetjenesten i Hønefoss inkl. 

parkeringsareale i kjeller for hjemmetjenestens biler. 

Senteret skal tilrettelegge for og ta i bruk velferdsteknologi. Videre skal det bygges passiv hus 

og i massiv tre. Senteret skal ha gode energiløsninger basert på fornybar energi hvis mulig. 

Senteret ligger utenfor dekningsområdet for fjernvarme. 

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

gjennomført sommer/høst 2017, som har ledet frem til et omforent og vedtatt 

funksjonsprogram samt teknisk program. Disse dokumenter dannet grunnlaget for 

konkurransen mot arkitekt og øvrig prosjekteringsgruppe høsten 2017.  

Konkurransene ble gjennomført som åpne anbudskonkurranser. Arkitekt og 

prosjekteringsgruppe ble valgt. Denne gruppen startet sitt arbeid i desember 2017, og har 

sammen med byggherre og bruker jobbet frem skisseprosjekt som ble ferdigstilt juni 2018 og 

forprosjekt som ble ferdigstilt i oktober 2018. 
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Beskrivelse av saken 

Arbeidet med skisse/forprosjektet i samspillsfasen har tatt utgangspunkt i vinnerne fra 

arkitektkonkurransen, AT-Plan, og vinnerne fra prosjekteringsgruppekonkurransen, WSP 

Engineering. Gruppen har hatt deltakere fra alle relevante fagfelt. 

På byggherresiden har bruker, teknisk forvaltning, teknisk drift, prosjektleder, teknisk 

koordinator og prosjektansvarlig deltatt aktivt. Prosjektleder og prosjektansvarlig har 

rapportert til styringsgruppen. 

Hensikten med prosjekteringen har vært med utgangspunkt i byggherre sine egne programmer 

å tegne, planlegge og kostnadsestimere det nye omsorgssenteret. Arbeidet har foregått i flere 

trinn og ulike utkast er foreslått helt frem til det endelige forslag som er vedtatt å foreslå 

bygget 

Endelig forslag omfatter ønsket planløsning, tekniske løsninger, utomhus områder, miljøkrav, 

økonomi og SHAi-forhold. Til grunn for dette arbeidet ligger Husbankens krav og til enhver 

tid gjeldende regler og standarder samt kommunens egne spesielle krav, herunder Klima og 

Miljøplan.  

Funksjonsprogrammet og teknisk program som ble utarbeidet høsten 2017 har vært førende 

dokumenter for utforming. Disse definerer det rom og arealbehov som trengs, samt kvalitet og 

innhold på de tekniske løsningene som velges. 

Brukerkoordinator og brukerstyre har hele tiden i prosjekteringen deltatt aktivt for å tilpasse 

de enkelte avdelinger best mulig i forhold til sine behov. Viktige beslutninger og valg rundt 

tekniske løsninger er tatt i prosjekteringen. Mye arbeid er lagt ned rundt valg av løsninger fra 

et LCCii-perspektiv. Dette betyr løsninger som har høyere investeringskostnad, men betydelig 

lavere driftskostnader.  

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

i det nye bygget. Brønnpark og varmepumpe er valgt som energiløsning for oppvarming og 

kjøling. 

Hele prosjektet miljøklassifiseres i BREEAMiii. Egen BREEAM koordinator og revisor står for 

dette arbeidet. Bygget blir klassifisert som BREEAM GOOD.  

                                                
i I bygg- og anleggsbransjen brukes begrepet SHA. SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø. 

SHA er sentralt i byggherreforskriften, som kom i 1995 (ny utgave 2010). Den skal verne 

arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 

eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse. Begrepet SHA 

brukes bare på denne typen arbeidsplasser. 

 
ii Livssykluskostnader (LCC) er summen av investeringskostnad og alle kostnader til 

forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket 

restverdi ved avhending. Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i 

forbindelse med anskaffelser 

 
iii BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et 

effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet 

bærekraftig tenkning i alle ledd. 
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Det er foretatt kvalitetssikring av løsninger, tegninger og beskrivelser fortløpende i 

prosjekteringsfasen. I oktober 2017 ble det gjennomført en større samling for kvalitetssikring. 

Det var her bred deltagelse fra byggherre og rådgivere. 

Etter forprosjektets ferdigstillelse er det foretatt en risikovurdering. Denne er utført av ekstern 

rådgiver som ikke har deltatt i utarbeidelsen av forprosjektet. Risikovurderingen påpeker 

potensielt usikkerhet rundt et presset entreprenørmarked og at det ikke må velges en 

entreprenør som er uskikket til oppgaven. Det er veldig viktig at det skapes reell konkurranse 

om oppdraget og at flere tilbydere gir tilbud. Det jobbes aktivt med å oppnå dette. 

Forprosjektet som er vedlagt denne saken danner grunnlaget for den konkurransen for 

anbudskonkurranse. Byggingen blir gjennomført som totalentreprise etter NS8407 med 

forprosjektmaterialet fra prosjekteringen om grunnlag. 

Konkurransen har svarfrist 12.12.2018. Endelig budsjett kan etableres når konkurransen er 

avsluttet, evaluert og vinner valgt. Det ligger som forutsetning at vinnerforslaget ligger 

innenfor det kostnadsestimatet som er utarbeidet på 499,7 Mill NOK inkl. mva. 

Ved valgt vinner og med en kostnad som ligger innenfor den rammen som er estimert, er 

intensjonen å skrive kontrakt med vinnende entreprenør og starte arbeidene så raskt som mulig 

i 2019. Fremdriftsplanen forutsetter overtagelse av bygget vinter/vår 2020/2021 og at bygget 

tas i bruk første del av 2021. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Detaljregulering for tomten er vedtatt i sak 113/18 i kommunestyremøte 11.10.2018. 

Rammesøknad for prosjektet er sendt og det forventes rammetillatelse i november 2018. 

 

Juridiske forhold  

Kontraktsforhold 

Det er inngått avtaler med prosjekteringsgruppe og arkitekt i 2017 for den prosjektering som 

er gjennomført. Disse avsluttes ved ferdig forprosjekt (nå). Arkitekt vil bli tiltransportert valgt 

entreprenør ved vedtak om bygging. 

Rådmannen vil inngå en NS8407(totalentreprise) kontrakt med vinner av den åpne 

anbudskonkurransen for gjennomføring av bygget iht. forprosjektet ved positivt vedtak. Dette 

forutsetter at et budsjett kan etableres innenfor den vedtatte rammen på 499,7 mill. NOK inkl. 

mva. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunestyre 6.4. 2017, sak 41717 «10006 Heradsbygda omsorgssenter 

mulighetsstudie» 

 Kommunestyre 11.10.2018, sak 113/18 «Detaljregulering for Heradsbygda 

omsorgssenter 

 Formannskap 25.9 2018, sak 135/18 «Heradsbygda Omsorgssenter, -status» 

 

                                                                                                                                                   

Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og 

Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, 

helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt 

forurensning. 
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Økonomiske forhold 

Fra tidligere har Ringerike kommune forholdt seg til en økonomisk avsetning basert på en 

tidlig mulighetsstudie som ble gjort for å synliggjøre hvordan tomten kunne benyttes basert på 

rammer definert i 2015. Denne kalkylen var utelukkende basert på «prisboken», og ble definert 

til 330 mill. kroner. 

Det er et faktum at «prisboken» ikke henger med når det gjelder de faktisk byggeutgifter og 

krav som kommunen i dag står ovenfor. Disse er i stor grad påvirket av kriterier stillt fra 

Husbankens side samt nye krav til teknisk standarder, og vi ser en stor økning i 

byggekostnader de siste årene. Prosjekteringsgruppen har helt eller delvis innsyn i tre lignende 

prosjekter som er under planlegging/kontrahering/bygging. Trenden for alle disse tre er den 

samme. Prisboken gir ikke et riktig prisnivå for alle kapitler som omhandler tekniske fag. 

Teknikken i denne type bygg er mye mer avansert enn for bare få år tilbake. Reelle priser er 

vesentlig høyere, og man har valgt å innarbeide dette høyere prisnivået i kalkylen. 

Forprosjektet viser at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor en ramme på 499,7 Mill 

NOK inkl. mva. I dette beløpet er det medtatt inventar og utstyr, riving av det tidligere 

«Norderhovhjemmet», grunnundersøkelser, flyttekostnader, reguleringskostnader, skilt og 

tavler, anleggsbidrag elkraft og garantioppfølging. Rådmannen ønsker ikke å utdype de 

forskjellige kontonivå i den reviderte prosjektskissen, da dette vil kunne påvirke 

anbudskonkurransen. Formannskapet ble presentert for detaljene i sak 135/18 den 29.0.2018. 

Hva vil etableringen av «Nye Heradsbygda omsorgssenter» koste Ringerike kommune?  

Det nye omsorgssenteret vil ha et netto areal på 4 185 m2, fordelt på:  

 Omsorgsboliger: 3 045 m2  

 Dagaktivitetsenter: 205 m2  

 Fellesfunksjoner: 112 m2  

 Administrasjon og personalfasiliteter: 301 m2  

 Drift og tekniske lokaler: 280 m2  

 Lokaler for hjemmetjenesten: 242 m2. Hjemmetjenesten får også et parkeringsreale i 

kjeller på 1 710 m2. 

Kapitalkostnader/grunnlag: 

Forprosjektet kalkulerer med et 

investeringsbehov på 

kr. 499 700 000,-   

Fradrag 

- Investeringstilskudd omsorgsboliger 

- Investeringstilskudd dagsenter 

- Merverdiavgift 

  

kr.    92 928 000,- 

kr.      4 572 000,- 

kr.    99 800 000,- 

  

Fradragene er beregnet ut i fra 

de satser husbanken opererer 

med p.d.d. 

Grunnlag kapitalkostnader kr. 301 000 000,-   

Årlige kapitalkostnader 

 

 

 

 

- Husleie fra omsorgsboligene 

kr.   17 544 000,- 

 

 

 

 

kr.     5 760 000,-  

Beregnet av grunnlaget i 

forhold til en avdragstid på 30 

år (annuitet) og 4% rente 

(usikkerhet i dagens rentenivå). 

  

Beregnet etter en husleie på  

kr. 7500,-/mnd. I henhold til 

formannskapets sak 135/18 ser 

rådmannen nå på 
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sammenligningsgrunnlag i 

forhold til samme type 

boligetablissementer i andre 

kommuner, og kommer til å 

foreslå i egen sak en endring av 

husleiesatsene. 

Dekkes av kommunen kr.   11 784 000,-           

I tillegg til dette vil det påløpe FDViv-kostnader. Disse vil framkomme i budsjettsak for 2021. 

Det er viktig å nevne at slike driftskostnader vil ha en motpost i egenbetaling for praktisk 

bistand og opphold på dagsenter. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram BP2 byggesak i forhold til realisering av «Nye Heradsbygda 

omsorgssenter». Prosjektet presenteres nå som et moderne omsorgssenter, bestående av 64 

omsorgsboliger fordelt på åtte boliggrupper med åtte beboere i hver gruppe/avdeling, et 

dagsenter med plass til inntil 20 brukere, lokaler/base for hjemmebaserte tjenester samt et 

parkeringsanlegg i kjeller, som også inneholder garderober, arealer for avfallshåndtering og 

skittentøy, lager og kjølekapasitet.  

Omsorgsboligdelen inneholder alle de fasiliteter som man i dag forventer på et sykehjem. Dette 

gjelder bl.a. fellesarealer, anretning, spise og aktivitetsrom, medisinrom, 

lege/frisør/fotpleietilbud, skyllerom (reint/ureint). Boenhetene har åpne og oversiktlige 

løsninger med god tilgang til utearealer.  

Husbankens krav/ønsker om å unngå institusjonspreg er godt ivaretatt, samtidig som ansattes 

behov for effektiv logistikk og kommunikasjon/transportveier er hensyntatt. Bygningen 

framstår nå på dette stadiet som et hyggelig sted å bo, oppholde seg og arbeide. Det å 

designmessig imøtekomme disse krav og ønsker, har ført til en bygningskropp med et stort 

gårdsrom/atrie for beboerne, med gode lysforhold og godt beskyttet for vær og vind. 

Rådmannen registrerer at kostnadsbilde har endret seg betydelig gjennom skisseprosessen og 

grunnene til dette. Tidligere anslag har vært tuftet på grove estimat og tidligere erfaringstall. 

Det er lenge siden kommunen har bygd omsorgsboliger. Den valgte utforming av denne 

bygningen er i tråd med husbankens føringer i dag, men kostnadsintensiv.  

Husbankens krav har ført til at det går med mye areal til såkalte kommunikasjonsarealer, og 

hele 48% av nettoarealet skyldes konseptet med indre gårdsrom og mange og lange korridorer. 

Skulle man unngått dette, måtte konseptet basere seg på flere mindre bygninger, og forflytning 

mellom disse måtte skje utendørs. Dersom man skal ha en fleksibel drift med fleksibel bruk av 

ressursene, ville dette være svært vanskelig/utfordrende. Sammenligner man den prosjekterte 

løsningen med en «institusjonsblokk» vil man se at arealet med utvendige fasader er langt 

større (ikke minst på grunn av det innvendige gårdsrommet som også generere slike fasader) 

enn en institusjonspreget bygning. Dette, og rammevilkår og forhold avdekket og belyst i 

brukerprosess og prosjektering, har ført til en kostnadskalkyle som strekker seg langt ut over 

tidligere foreløpig avsetning. Følgende forhold forsterker dette: 

                                                
iv FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-

kostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller 

riving.   
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 Det måtte gjennomføres detaljregulering av tomten siden gjeldende plan aldri er politisk 

vedtatt. Kostnader til reguleringsarbeidet er nå en del av kalkylen. Krav som er 

fremkommet i reguleringsarbeidet er og inne som en del av kalkylen. Disse er i hovedsak 

fra Statens vegvesen og fylkesmannen, og avstedkommer kostnader knyttet til påkobling 

på vei samt støyskjerm mot senteret langs Heradsbygdveien.  

 Senteret skal nå romme hele hjemmetjenesten i Hønefoss, mot tidligere ca. en tredjedel. 

Dette betyr at flere ansatte og arbeidsbiler må håndteres. Dette påvirker også 

trafikkløsningen som statens vegvesen krever.  

 I kalkylen er det nå lagt inn betydelige beløp for velferdsteknologi og tilrettelegging for 

denne. Temaet er omfattende, men stikkordsmessig kan nevnes tilrettelagte bad med 

hev/senk teknologi, døgnrytmebelysning og nøkkelfritt bygg. Tilrettelegging ut over dette 

betyr at tekniske anlegg bygges med overvåkning og kapasitet til å implementere den 

teknologi som ønskes innført.  

 Ny standard TEK 17 erstatter TEK 10 som var gjeldende da mulighetsstudien ble laget. 

Nye standarder for elektro er også blitt introdusert etter at mulighetsstudien ble utarbeidet.  

 Bygget bygges som passivhus. Miljøklassifisering gjøres iht. «Breeam NOR»., 

klassifiseringsnivå GOOD.  

 Nye seriøsitetskrav vil kunne medføre økte oppfølging fra både entreprenør og byggherre.  

 Det er innført nødstrøm i omsorgssenteret.  

 Massiv tre benyttes i bærekonstruksjonen.  

 Grunnundersøkelser gjort etter rivning av det tidligere Norderhovhjemmet, avdekket bløt 

leire i grunnen som kostnadsmessig har påvirket bæresystemet i bygget.  

 Logistikk rundt smittevern ved intern transport av mat, tøy og avfall er bedre belyst og 

implementert.  

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

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

en komplett leveranse av Heradsbygda Omsorgssenter. De tekniske løsninger som er valgt 

tilfredsstiller miljø og klimaplan og for øvrig gjeldende normer og krav angitt i 

forprosjektbeskrivelsen. 

Brukere og driftere av senteret er i stor grad er blitt involvert i utvikling og beslutninger rundt 

utforming, noe som rådmannen mener styrker konseptet. 

Rådmannen vil presisere at det fortsatt er variabler vi ikke kan ha kontroll over. 

Anbudskonkurransen er ikke gjennomført, og først når denne er klar og entreprenør er valgt, 

vil vi ha en langt sikrere prognose i forhold til endelige kostnader. Helt sikre vil vi ikke være 

før byggeregnskapet er gjort opp. Prosjektet er i kommunal sammenheng stort, men framstår 

nå som så godt gjennomarbeidet og «knadd» i alle retninger at rådmannen ikke ser noen 

overhengende fare for at endelig budsjett vil «sprekke», - snarere tvert i mot. 

Senteret kan tidligst stå ferdig til bruk våren 2021. Dette vil være meget viktig for kommunen 

med tanke på videreutvikling av helse og omsorgstilbudet. En gjenoppbygging av tilbud på 

tomta etter tidligere Norderhovhjemmet har lenge vært etterlyst, men har vært utsatt flere 

ganger. Dette har ført til frustrasjon i flere instanser, bl.a. Husbanken. 

Et positivt vedtak om bygging nå, vil være en viktig premiss for den behovsanalyse som 

rådmannen skal gjennomføre og presentere i 2020 når det gjelder framtidens behov for 

omsorgsplasser i Ringerike kommune. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Forutsatt at Vestre Viken HF gir nødvendige positive tilbakemldinger på framlagt prosjekt, får 

rådmannen fullmakt til å realisere «nye Ringerike interkommunale legevakt» innenfor de 

føringer som er gitt i saksframlegget. 

 

  

Innledning 
Kommunestyret i Ringerike kommune fattet den 4.5.2017 i sak 54/17 følgende vedtak: 

1. Statusrapport for nye lokaler til interkommunal legevakt tas til etterretning.  

2. Rådmannen får fullmakt til å ferdigprosjektere et nytt helsebygg på bygslet tomt ved 

Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og 

ambulansestasjon i tråd med saksframstillingen.  

 

I møte 6.9.2018 i sak 92/18 fattet kommunestyret slikt vedtak: 

1. Status i forhold til byggeprosjektet «Nye Ringerike interkommunale legevakt», tas til 

orientering. 

2. Med forbehold om godkjenning av «Intensjonsavtale mellom samarbeidskommunene og 

vertskommunen om drift av Ringerike interkommunale legevakt» i samtlige 

samarbeidskommuner, godkjennes vedlagte forslag til intensjonsavtale. 
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I denne saken ble det angitt en framdriftsplan for prosjektet, dersom samtlige 

samarbeidskommuner sluttet seg til endring i ny intensjonsavtale. Denne er nå justert slik: 

Handling 2018 2019 2020 

Forprosjekt ferdig                                                               
Politisk vedtak B2                                                               
Kunngjøring 

totalentreprise 

                                                              

Kontrahering 

entreprenør 

                                                              

Oppstart byggeplass                                                               
Bygging                                                               
Åpning                                                               

  

Planlagt fremdrift er valgt ut i fra en rekkefølge for gjennomføring av samtlige prosjekter som 

gjennomføres av Ringerike kommune med oppstart 2018/ 2019, samt en forutsetning om å 

kunne ta nye lokaler i bruk snarest mulig. Prosjektet er foreløpig ca. 6 mnd. bak opprinnelig 

tiltenkt fremdrift som tilsa ferdigstillelse rundt desember 2019. Prosjektet har hatt to 

hovedaktører på brukersiden (Vestre Viken HF og Ringerike kommune) med respektive 

administrative ledd. Enkelte avklaringer har tatt forholdsmessig lang tid, og brukerprosessene 

har derfor tatt lengere tid enn beregnet. Disse har vært svært omfattende, men nødvendige for 

å eliminere usikkerheter i prosjektet, deriblant avklaring av fremtidige drifts- og leieforhold 

samt fordeling av kostnader.    

Den 31. oktober 2018 ble det klart at alle samarbeidskommunene sluttet seg til ny 

intensjonsavtale, som innebærer at man binder seg til avtalen i en 5-årsperiode. Dette for å 

sikre samarbeids-kommunene og vertskommunen nødvendig forutsigbarhet ved en såpass stor 

investering, og for å unngå at partene får uforutsette kostnader i fortsettelsen, dersom noen av 

dagens samarbeids-kommuner vurderer andre løsninger for egen legevakt. Rådmannen 

fremmer derfor nå byggesaken (BP2) for politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 
Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver i §§ 3-1 og 3-2 kommunens ansvar for å tilby hjelp 

ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt. Dette spesifiseres i «Akuttmedisin-

forskriften» § 6 som beskriver kommunens ansvar for å tilby en legevaktordning som sikrer 

befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, samt §§ 12 og 13 som beskriver kommunens 

ansvar for døgnbemannet legevaktsentral. 

Avtalen om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole, 

Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå er hjemlet i Kommuneloven § 28 a. Samarbeidet 

er et administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28 b med Ringerike kommune som 

vertskommune. 

 

Dagens situasjon 

Ringerike interkommunale legevakt leier i dag lokaler for legevaktsdrift av Ringerike 

sykehus/Vestre Viken HF. Legevaktlokalene ble bygd om og driften i de nye lokalene startet 

16.11.09. Lokalene er allerede marginale i forhold til dagens drift. Ringerike interkommunale 

legevakts leieforhold ved Vestre Viken HF opphører 15.11.19. Sykehuset har varslet at de fra 

dette tidspunkt selv kommer til å benytte lokalene. 
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 Etter drøftinger basert på dagens framdrift av prosjektet, er det allikevel klart at legevakten 

fortsetter i dagens lokaler inntil de nye lokalene er ferdigstilt. Slik ferdigstillelse er planlagt til 

juni 2020 (se framdriftsplan).  

Hensikten med å bygge ny legevakt og lokaler for prehospitale tjenester er å sikre moderne 

framtidsrettede lokaliteter med tilstrekkelig kapasitet og optimal nærhet til Vestre Viken HF, 

Ringerike sykehus. 

 

 

Prosjektering 

Prosjekteringsarbeidet har så langt basert seg på godkjent intensjonsavtalen mellom Vestre 

Viken HF og Ringerikes kommune, samt vedtatt leieavtale mellom samme parter. Disse 

oppsummeres slik: 

1. Ringerike kommune bygger ny interkommunal legevakt på festet tom, på Vestre Viken HF 

sin eiendom Arnold Dybjords vei 1 (Gnr. 38, bnr. 88) i Ringerike kommune. Festeavtalen 

gjøres for 40 år og baserer seg på innhentet takst fra «BER Verdivurdering as» av 21.2.2017og 

statens kalkulasjonsrente i rundskriv R109/14. Den nye interkommunale legevakten vil da i 

praksis ligge der den tidligere sykehusbarnehagen ligger i dag. Festeavtalen er godkjent, og 

kostnadene fordeles og legges inn i budsjett fra åpningsdato. 

2. Bygningen skal også inneholde ambulansestasjon for prehospitale tjenester ved Vestre Viken 

HF, som skal leie disse i en periode over 30 år. Størrelsen på denne er definert til inntil 700 m2 

eksklusivt areal. Leien administreres som «finansiell leasing», slik at Vestre Viken HF eier 

denne delen av bygningen etter 30 år. Ambulansestasjonen dimensjoneres i henhold til 

kravspesifikasjoner fra Vestre Viken HF. Husleieavtalen er i praksis godkjent av begge parter.  

3. Bygningen skal ha en overbygget gang/korridor fra legevakten og inn i sykehuset. Likeledes 

skal det etableres en felles kursarena. For begge disse fasiliteter skal kostnadene fordeles 

mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune (50/50) og størrelsesmessig skal disse 

fellesarealene ikke overskride 400 m2. 

4. En driftsavtale som dekker det medisinske samarbeidet og andre tjenester som partene kan 

levere til hverandre, vil partene komme tilbake til senere i prosjektet. Disse avtalene er definert 

og rådmannen kostnadsberegner disse. 

 

Forutsetninger areal og planløsninger 

Særlig to variabler vil påvirke areal og kapasitetsbehov; - lovkrav og befolkningsutvikling. 

Endringene i «Akuttmedisinforskriften» stiller nye krav til de akuttmedisinske tjenestene 

utenfor sykehus, herunder kommunal legevaktordning. Det stilles strengere krav til 

kompetansen hos leger i kommunal legevakt samt for helsepersonell/operatører av kommunale 

legevaktsentraler. Det vil være en overgangsordning på tre og fem år for å oppfylle disse 

kravene. Dette arbeider legevakten med for å være i mål innen fristenes utløp pr. 1.5.2018 og 

1.5.2020. Dette arbeidet er «i rute». 

Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt. I planleggingen av ny legevakt er 

utfordringen hvilke prognoser som skal legges til grunn. Det er beregnet at befolkningen vil 

vokse i Ringerike kommune med 10.000 innbyggere, fra dagens 30 000 innbyggere til 40.000 

innbyggere i 2030. Usikkerheten i forhold til effekt av ny vei og jernbane er også stor. Bl.a. vil 

anleggstiden by på større utfordringer for legevakten. Både Jernbaneverket og kommunen selv 

tror at antallet innbyggere kommer til å fordobles de neste tretti årene. 
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 Etter bygging av Ringeriksbanen og ny E16 kan Ringerike (kommunene Ringerike og Hole), 

som nå teller 36.568 innbyggere) ha 75.000 innbyggere i 2040. Da kostnadene i det 

interkommunale samarbeidet fordeles i forhold til folketall i kommunene, vil den enkelte 

kommunes kostnader kunne gå opp/ned fra det ene driftsåret til det andre. 

Usikkerheten ligger også i hvilken befolkningsvekst som kan ventes i de øvrige kommunene 

som er tilknyttet legevakt-samarbeidet. Likeens endrede trafikale forhold som igjen endrer 

innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste den nye veien 

«Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet. 

Prosjekteringsgruppen har i skisse- og forprosjektet brukt betydelig tid på å optimalisere og 

«kna» planløsninger, med den hensikt å redusere areal til et minimum, uten å gå på kompromiss 

med drift og logistikk i bygget. Det har vært gjennomført befaringer til andre sammenlignbare, 

nyetablerte legevakter (nybygg), blant annet på Jessheim, Kongsberg og i Tønsberg. I tillegg er 

det hentet inn erfaringer fra bygging av andre tilsvarende legevakter, deriblant Lillehammer. 

Både prosjektleder, prosjektansvarlig og brukergruppen er av den oppfatning at løsningene 

som er forutsatt i dette prosjektet gir en meget god arealutnyttelse og logistikk, sett opp imot 

tilsvarende og sammenlignbare bygg. Dette vises og i form av at brutto/ netto faktorv for areal 

som ble lagt til grunn før skisseprosjektet (basert på erfaringstall for tilsvarende bygg), har blitt 

vesentlig lavere i endelige planer. Det påpekes også at ved å komprimere arealer (legge flere 

funksjoner inn på et mindre areal) som vi mener er tilfellet her, vil kostnad pr/ m2 øke noe. 

 

Et av målene med tiltenkt plassering og samarbeid med VVHF var å oppnå gode 

synergieffekter med hensyn på drift. Dette er oppnådd gjennom blant annet følgende 

forutsetninger:  

 Felles garderobeanlegg for ambulanse og legevakt i underetasjen.  

 Felles møterom som kan disponeres både av VVHF, RK og samarbeidskommuner.  

 Arealbruk som gir en viss fleksibilitet med tanke på omdisponering/ annen bruk.  

 Felles gasslager i underetasjen.  

 Enkelte tekniske anlegg som nødstrøm og adgangskontroll kan unngå å ha to 

separate systemer.   

 

Forutsetninger energi 

Alle offentlige bygg over 1000 m2 har pliktig sertifisering i energiklasser. Energiklassene 

avgjøres av spesifikt energiforbruk og type energikilde. Prosjektet har foreløpig ambisjon om å 

oppnå energimerke A. Det vil i praksis si et energiforbruk som er lavere enn minstekravet i 

teknisk forskrift. Mandatet til prosjekteringsgruppa har vært å undersøke hvilke tiltak som 

kreves for å oppnå ønsket energimerke. Dette kan være tiltak som: noe økt isolasjon i tak/ 

vegger, økt u- verdi på vinduer, økt krav til varmegjenvinning på ventilasjon, eller solceller på 

taket. Tiltakene skal vurderes ut ifra et kost/nytte perspektiv.  

Samtlige tiltak skal være selvfinansierende, med relativt kort nedbetalingstid og ikke medføre 

økte leiekostnader. Det er eksempelvis vurdert ikke hensiktsmessig å legge til grunn 

«passivhus» standard for dette prosjektet da det vil være fordyrende med tanke på kost/ nytte 

og gi lang nedbetalingstid for investeringen.  

 

Forutsetninger byggemetode 

                                                
v Brutto netto faktor er et forholdstall som sier noe om arealutnyttelsen i et bygg. Eksempelvis 

gir mye «overflødig» areal en høy faktor).    
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Bygget forutsettes oppført med bæresystem av stål/ betong og forblending med tegl i fasader. 

Samtlige større prosjekter i RK skal vurderes bygget i KL- tre (massivtre). Prosjektleder har 

sammen med prosjekteringsgruppen gjort en egnethetsvurdering som tilsier at dette bygget 

ikke er særlig egnet for oppføring i massivtre. Dette skyldes blant annet følgende:  

 Risiko med tanke på kort tid til planlegging i forprosjektet og mulige forsinkelser 

ved valg av løsninger som foreløpig ikke er «hyllevare».   

 Fullverdig «massivtrebygg» anses ikke aktuelt med bakgrunn i ønske om 

fleksibilitet.  

 På grunn av tomtens beskaffenhet bør underetasjen være i betong. Dersom man 

skulle valgt en løsning som innebar bruk av massivtre ville det gi liten effekt, men 

potensielt fordyre prosjektet.   

 Krav om fasade/ uttrykk som «matcher» Ringerike sykehus. Teglforblending i 

kombinasjon med massivtre anses å kunne være kostnadsdrivende.    

 

Økonomiske forhold  

Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad, inkl. mva. og 

avsetning for usikkerhet: 

 Prosjektkostnad (P50vi): 98 MNOK inkl. mva.  

 Prosjektkostnad (P85): 106 MNOK. inkl. mva. 

Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 50.476 kr/ m2.   

En vesentlig økning av kostnadsrammen utover P85 anses som lite sannsynlig, gitt normale 

forutsetninger i markedet. Prosjektet anses å ha lav rest- usikkerhet med tanke på kostnad etter 

endt forprosjekt. Dette skyldes blant annet følgende:  

 Enkel bygningsdesign og geometri, tomt med god adkomst og gode grunnforhold.  

 Standardiserte tekniske løsninger og klare forutsetninger.  

 Tydelige premisser for materialer og tekniske løsninger.  

 Klare forutsetninger for planløsninger og funksjoner. Liten sannsynlighet for 

endringer som kan påvirke areal, plan og tekniske løsninger.   

Solceller er beskrevet som en opsjon i prosjektet med kostnad ca. 1,1 MNOK inkl. mva. Denne 

er ikke medregnet i total prosjektkostnad. Utløsning av opsjon avhenger blant annet av 

støttemidler, total prosjektkostnad og lønnsomhetsberegning. 

Det er enighet mellom partene at etableringen skal skje etter «åpen bok-prinsippetvii». Den 

endelige kostnadskalkylen, korrigert for interne kostnader, utstyr, prisvekst og justerte reserver 

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

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

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

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen. Kostnaden P50 

hensyntar alle kostnader i prosjektet inklusiv forventede tillegg (i form av tilleggs krav og 

endringer). Kostnaden P85 tar i tillegg til dette høyde for byggherren sin sikkerhetsreserve, 

som blant annet inkluderer avsetning for normal usikkerhet i markedet. Etter innhenting av 

anbud vil verdiene for P50 og P85 justeres og endelig budsjett vedtas.  
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og marginer, gir en samlet investeringskostnad på kr. 106 000 000,- inkl. moms (2020-kroner). 

Det gjøres oppmerksom på at dette beløpet inkluderer både reserver/uforutsette utgifter samt 

beregnet prisstigning. Det er lagt inn en opsjon i prosjektet med bruk av solenergi. Dette vil 

dersom denne blir utløst, vil dette kunne øke investeringskostnadene med 1,1 mill. kroner, men 

selvsagt redusere energikostnadene over tid.  

 

Arealfordeling i bygget 

Ringerike kommune vil eie bygget, men Vestre Viken HF skal leie underetasjen som innredes 

til ambulansesentral. Leieforholdet anordnes slik at Vestre Viken HF eier denne delen av 

bygningen etter 30 år. Det er likeledes avtalt at Vestre Viken HF skal dekke inn 50% av 

kostnadene til kurs/møtearealer og overgangen mellom sykehuset og legevakten i husleien. I 

tillegg kommer andeler av fellesarealer som trapper, tekniske rom, garderober o.l. 

Arealfordelingen innvirker på husleiekostnadene. 

I utgangspunktet definerte Vestre Viken HF at ambulansesentralen skulle disponere inntil 700 

m2 eksklusivt areal i tillegg til 400 m2 overgang mellom bygningene og møterom. Det har vært 

gjennomført omfattende brukerprosesser av ekstern konsulent (OEC) høsten 2017 og vinter 

2018, med bred medvirkning av representanter fra blant annet Ringerike legevakt, 

prosjektansvarlig, prosjekteier (kommunalsjef helse), samt prehospitale tjenester. Arealene er 

«presset godt ned» i forhold til de øvre rammer som var skissert. Arealfordelingen nå ser slik 

ut: 

Areal Sum m2 Ringerike 

kommune 

Vestre Viken 

HF 

Interkommunal legevakt 813 813   
Ambulansesentral 583   583 

Garderober inkl. gang og trapp 182 51 131 

Felles teknisk areal 142 71 71 

Møtesenter og gjennomgang 380 190 190 

Totalt 2 100 1 125 975 

 

En hovedmålsetning i prosjektet er å utvikle fremtidsrettede lokaler som gir optimal drift, både 

med tanke på bemanning og med tanke på lave kostnader til drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. Samtidig skal bygget ta høyde for en betydelig fremtidig befolkningsvekst. 

Forutsetninger om lave kostnader til drift og vedlikehold medfører en høyere 

investeringskostnad, da det legges til grunn noe økt kvalitet i forhold til materialer og 

løsninger. Eksempler på dette kan være:  

- Mengden med innvendige glassflater og skyvedører øker for å gi lokaler med bedre 

oversikt.  

- Utvidet bruk av dører med elektronisk adgangskontroll (nøkkelfritt bygg), gir vesentlig 

enklere drift.   

- Antall innervegger øker. Medfører flere rom, men mindre areal (relativt). Bedre 

oversikt og logistikk, dermed enklere bemanning. 

                                                                                                                                                   
vii Det er grunnleggende at alle parter har fullt innsyn i prosjektets økonomi til enhver tid.  

Åpen økonomi («åpen bok») er viktig for å skape tillit og motvirke spekulasjoner. For å 

motvirke tvister er det viktig at partene til enhver tid har anledning til å skaffe seg kunnskap 

om hvordan prosjektets økonomi utvikler seg og hvordan man ligger an i forhold til målpris og 

sluttkostnad. En slik oversikt vil motvirke ubehagelige overraskelser og bidra til at 

overraskelser kan håndteres så tidlig som mulig. 
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- Fasader med vedlikeholdsfrie materialer. Gir noe økt kostnad, men betydelig lavere 

vedlikeholdskostnader.  

- Solid fendring av vegger i korridorer og utsatte rom. Gir noe høyere 

investeringskostnad men medfører lite behov for utbedringer og vedlikehold senere.  

- Ambisjon om energimerke A, lavere energiforbruk enn minstekrav i teknisk forskrift (se 

neste avsnitt). Økt investering i starten, men gir betydelig inntjening over byggets 

levetid. Er og i samsvar med Ringerike kommune sine miljø ambisjoner og tiltak 

gjennomført på andre nybygg prosjekter i regi av Ringerike kommune.    

Leieavtalen mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune konkluderer med at det kan bli 

behov for justeringer i arealomfanget, og at arealomfanget forutsettes endelig godkjent av 

leietaker før byggestart. De tallene prosjektet nå presenterer, bør ligge innenfor det som kan 

godkjennes. Andel fellesareal er noe økt, men dette kommer av at prosjektet realiserer et 

innsparingspotensial ved å slå sammen garderober for hele bygningen. Dermed øker det arealet 

som må defineres som fellesareal. 

 

Hva vil etableringen koste partene? 

Det gjøres oppmerksom på at dette på nåværende tidspunkt er tentative tall. Tallene vil være 

mer valide etter at anbudsrundene er ferdige, og endelige når byggeregnskapet foreligger og 

alle driftsavtaler er inngått. Det nærmeste konkrete sammenligningsgrunnlaget vi har må være 

Kongsberg interkommunale legevakt, som betaler husleie for 1093m2 (Ringerike legevakt 

disponerer 1100 m2). Her utgjør en samlet husleie kr. 3 489 336,-/år. 

 

Med et utgangspunkt i 106 mill. kroner, og den beskrevne arealfordeling vil kostnadene, og 

dermed grunnlaget for husleien fordeles slik: 

  Kostnad som skal 

betjenes av 

Vestre Viken HF 

Kostnad som skal 

betjenes av 

Interkommunale 

legevakt 

Fordeling av prosjektkostnader 49 200 000,- 56 800 000,- 

Momsrefusjon 9 840 000,- 11 360 000,- 

Grunnlag for kapitalkostnader i husleien 39 360 000,- 45 440 000,- 

 

Samlet husleie i forhold til vertskommunesamarbeidet estimeres til: 

Grunnlag Husleie Bakgrunn 

- Kapitalkostnaderviii 

 

 

- Bygslingsavgift 

kr.  2 293 000,- 

 

 

kr.     103 500,- 

Dekker Ringerike kommunes 

kapitalkostnader relatert til legevakten. 

 

Bygslingsavgiften er fordelt med 50% på 

                                                
viii Bygningen er klausulert til helseformål og ligger på bygslet tomt inne på Vestre Vikens 

eiendom. Etter 30 år vil Vestre Viken HF eie ca. halvparten av bygningen, og resterende etasje 

vil ikke kunne representere noen markedsverdi. Ringerike kommune velger derfor å nedskrive 

investeringen over 30 år. Dette, sammen med en rentefot på 2,5%, er grunnlaget for beregning 

av kapitalkostnadene. 
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- FDV-kostnaderix 

 

 

 

 

 

kr.  1 000 000,- 

   

 

 

 

 

   

Vestre Viken HF og 50% på Ringerike 

kommune. 

 

Forvaltning omfatter administrative 

oppgaver som kjøp og salg av 

eiendommer, utleie av bygninger og 

lokaler, husleieadministrasjon, 

utarbeiding av forsikringsavtaler, 

økonomisk planlegging og styring, 

personaladministrasjon med mer. 

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner 

som er nødvendige for at bygninger og 

tekniske installasjoner skal fungere som 

planlagt. Dette omfatter blant annet 

betjening av installasjoner, forsyning av 

vann, energi samt renhold og renovasjon. 

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig 

for å opprettholde kvaliteten på 

bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak 

som er nødvendige for å sikre at 

bygningen som helhet fungerer etter 

hensikten. Det er vanlig å skille mellom 

løpende og periodisk vedlikehold 

Årlig husleie i nye lokaler kr. 3 396 500,-   

Årlig husleie i dagens lokaler 

(ref. budsjett 2018) 

  kr.    433 955,- 

Økning i husleien ved 

nyetablering 

kr.  2 962 545,-  

 

Husleien vil fordeles på samarbeidskommunene i forhold til folketall. Ringerikes andel (basert 

på folketall 2017) vil utgjøre 46,8%, som igjen gir kommunen en kostnad på kr. 1 589 500,-

/år. 

 

Rådmannens vurdering 
Som vertskommune for den interkommunale legevakten, tilligger det Ringerike kommune å 

sørge for at legevakten har hensiktsmessige og tidsriktige lokaliteter. Kommunestyret i 

Ringerike har bedt om at slik bygningsmasse etableres i nybygg i sykehusets umiddelbare 

nærhet, når dagens leieavtale utgår. 

Den prosjekterte løsningen avviker fra tidligere forprosjekt ved at bygningen reduseres til to 

etasjer, der legevakten ligger i 1. etasje og ambulansesentralen i underetasjen. For å redusere 

kostnader er det prosjektert felles garderobeanlegg i underteasjen, noe som har ført til at 

                                                
ix FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-

kostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller 

rivning. 
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fellesarealet er noe større enn forutsatt. Dette gjør det også enklere å tilpasse anlegget til 

kjønnsfordeling blant ansatte til enhver tid. 

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

forprosjektet er langt fremskredne og godt forankret i brukergrupper og styringsgruppe hvor 

ledelsen fra VVHF og RK har deltatt.  

Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte elementer i prosjektet. 

Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover P85) som lite 

sannsynlig. 

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

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold. Rest- usikkerheten i prosjektet anses å være lav. 

Planmessig har man nå kommet så langt at vedtak om bygging (BP2) kan fattes i november 

2018, i tråd med framdriftsplanen (se vedlagte plantegninger). 

Rådmannen vil bemerke at prosjektet har vært grundig bearbeidet med stort fokus på 

kostnadsreduksjoner og kostnadseffektiv drift. Dette prosjektet er et samarbeid der 

selvkostprinsippet er bærende for alle kostnader som skal fordeles i årlige driftskostnader. Et 

slikt prosjekt utløser ikke investeringstilskudd fra Husbanken. Skulle deler av prosjektet 

kvalifisere for slikt tilskudd, måtte det legges et visst antall «kommunale øyeblikkelig hjelp-

plasser» inn i lokalitetene. Slik de samarbeidende kommuner har organisert disse, er dette ikke 

aktuelt. 

Rådmannen inngikk i 2017 en intensjonsavtale med Vestre Viken HF om at ambulansesentralen 

skulle disponere brutto 700 m2 til eksklusivt bruk, samt 400 m2 som foretakets andel av 

overgangen mellom ny bygning og sykehuset. I tillegg til dette kommer andel av bygningens 

fellesareal som trapper, tekniske rom o.l. Dette arealet utgjør 202 m2. 

Husleieavtalen definerer en øvre prosjektkostnad på kr. 40 000,-/m2. Dersom man hadde lagt 

disse forutsetningene til grunn, og ikke gjennomført de brukerprosesser og derav de 

kostnadsreduserende tiltak som nå er innarbeidet, ville kostnadsbilde for Vestre Viken HF vist 

en investering på kr. 52 080 000,-, som skulle betjenes som del av husleie.  

Det framlagte prosjektet viser en investeringskostnad på kr. 49 200 000,- inkl. moms. Da 

momsen refunderes vil det endelige beløpet som Vestre Viken HF skal kapitaliseres i husleien 

over 30 år være kr. 39 360 000,-. Rådmannen gjør igjen oppmerksom på at dette er kalkulerte 

tall, og ikke kontraktsfestede tall, da anbudskonkurransen ikke er gjennomført. 

Rådmannen registrerer at det er noe avvik mellom intensjonsavtalen, føringer i husleieavtalen 

og det framlagte prosjektet, og kommunen vil avvente en positiv uttalelse fra Vestre Viken HF 

før arbeidene iverksettes. 
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Vedlegg 

 

 Vedlegg 1: perspektiv nord/ øst 

 Vedlegg 2: perspektiv sør/ vest 

 Vedlegg 3: plan underetasje 

 Vedlegg 4: plan 1.etg.  

 Vedlegg 5: situasjonsplan 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder utbygging: Jostein Nybråten 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme seniorrådgiver 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/4403-1   Arkiv: H43  

 

Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

169/18 Formannskapet 20.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Krisesenteret i Hønefoss er et interkommunalt samarbeid mellom 14 kommuner i Valdres, 

Midt-Buskerud og Ringeriksregionene. Samarbeidet er organisert som et 

«vertskommunesamarbeid», med Ringerike kommune som vertskommune. Krisesenteret er 

lokalisert på Hov. 

 

Beskrivelse av saken 

Krisesenteret er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler 

om vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er dimensjonert for innbyggere i Ringerike, 

Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal, Vestre Slidre, 

Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner.  

Det er allikevel slik at det er «fritt krisesentervalg» i Norge, slik at enhver som har behov kan 

oppsøke krisesenteret i Hønefoss. Det er ingen refusjonsrett mellom kommunene når så skjer. 

Senteret har egen avdeling for menn- og gir råd og veiledning til menn som har blitt utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har også et botilbud for menn og har 3 
rom i første etasje som er forbeholdt menn. Alle rommene har eget bad og et av rommene er 
tilpasset funksjonshemming og har egen kjøkkenkrok. 

 

Kompetanse 

«Vold i nære relasjoner» er en hovedutfordring for krisesentervirksomheten, både når det 

gjelder forebygging og tiltak. Hønefoss Krisessenter har høy kompetanse på dette feltet, og 

framstår i dag som samarbeidskommunenes kompetanssenter på området. 
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Tidligere ble begrepet «vold i nære relasjoner» ofte oppfattet som at «mannen banker 

kjerringa», men samfunnet har blitt langt mer komplekst og sammensatt, - likeså 

problemstillingene. Skal man forstå det samlede kompetansebehovet/kravet ved et moderne 

krisesenter, er en oppstilling av kompleksiteten i volden nødvendig. 

Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for 
utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. Mange opplever å ikke ha det greit, 
men mange vet faktisk ikke at de blir utsatt for uakseptabel vold før man våger å snakke om 
ulike former for vold. De fleste har begreper om fysisk vold/mishandling som inkluderer slag, 
sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, 
brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning o.l. Men ofte er den 
psykisk volden mer nedbrytende og skadelig over tid.  

Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som 
kontrollerer, skader eller krenker dine nære realsjoner. Mens mange par kan si ting som de 
angrer, defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den 
andres følelser. I noen parforhold/familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens 
all fysisk mishandling også inneholder i realiteten psykisk mishandling. 

Psykisk mishandling inkluderer utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorering, 
ydmykelse, framsetting uriktige anklager og forhør. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra 
psykisk til fysisk mishandling. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å 
opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie.  

Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker 
og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren og handle slik 
at partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold. Slik form for kontrollerende 
adferd kan være å nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over 
pengene (økonomisk kontroll), sette barne opp mot den annen part og true med å kontakte 
barnevernet dersom partner vil reise, beskrive partneren på en krenkende måte overfor 
barna, utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer samt 
true med å sette ut rykter om partner til de samme.  

Andre beskriver adferd som er svært dominerende, med konstant kritikk, tar alle avgjørelser i 
familien, krenker partner i påsyn av andre og foreta handlinger i det offentlige rom som 
ydmyker partneren. Likeens sterk kontroll med hva partneren gjør, hvor partneren er, og 
hvem partneren er sammen med og hva man snakker med andre om. 

Mange opplever også seksuell vold, en type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den 
andre. Dette inkludere uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell 
aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og 
påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.  

I tillegg til disse formene for vold skal også nevnes materiell vold. Med materiell vold menes 
vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge 
vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye 
for de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre 
mennesker. Likevel kan det å ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et 
annet menneske ødelegge og knuse ting i sinne være svært skremmende og skadelig 
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Samlet kompetanse innenfor dette området er sjelden og verdifull, og forsterkes ved 
Hønefoss Krisesenter med advokatbistand til klientene en gang/uke (tirsdag kl. 15.00). Dette 
kan bl.a. være nødvendig i forhold til råd om politianmeldelser/annen kontakt med politiet, 
økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, barnefordeling og husleiekontrakter. Slik bistand er 
ved krisesenteret gratis, og omfatter også mennesker i målgruppen som ikke bor fysisk på 
krisesenteret. 

Åpent bestandig, - hele døgnet året rundt. 
Det ligger i et krisesenters natur at belegget volummessig er varierende. Vi har de siste fem 
årene sett en nedgang, og dette er gledelig dersom dette speiler en reduksjon innen vold i 
nære relasjoner. Årets tall indikerer imidlertid at belegget nå er på vei opp, så det er et alt for 
lite grunnlag til å konkludere. Bl.a. er dagbrukergruppen økende. 

En reduksjon i belegget har gitt større muligheter for forebyggende arbeid i krisesenterets 
regi. Tilgjengelige ressurser har vært nyttet til foredrag ut mot barnehager, skoler og diverse 
andre arenaer som barnevern, flyktningstjenester, psykisk helse og 
organisasjoner/foreninger, møter i «Aktiv jobb i skolen», møter og arbeid i «Voldsgruppa», 
ungdomsgrupper og ICDPx-grupper. 

Hønefoss Krisesenter har 8,5 årsverk, herunder 7,5 årsverk i turnus. Dette oppfattes som 
minimumsbemanning, både i forhold til målsetting og turnusutfordringer med å dekke 
døgnet hele året. Lokalene og beliggenheten er godt tilrettelagt for formålet når det gjelder 
dagens drift og ikke minst i forhold til beredskap. 

Belegget på krisesenteret har utviklet seg slik de siste fem år: 

 

                                                
x International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning.  

ICDP er et program for foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme 

psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Tiltaket er 

gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som er trent/sertifisert i intervensjonen. 

Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å 

støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de 

foreldrene som har større utfordringer enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

implementerer metoden 
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Antall beboerdøgn var uhensiktsmessig for høyt i 2013-2015. Det ble gjort tiltak for å redusere 

beboerdøgn fra 2015/2016. Botid nå er inntil/maks 30 døgn per beboer. Per september 2018 er 

gjennomsnittlig beboerdøgn 18 døgn. Nedgangen her er en styrt og ønskelig nedgang for 

effektiv prosessjobbing. 
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Kan Hønefoss Krisesenter øke sitt ansvarområde? 

Med bakgrunn i krisesenterets kompetanse vil det alltid kunne diskuteres om andre 
beslektede områder kan håndteres av dette. Dette gjelder i særdeleshet områder der 
kommunen kjøper tjenester fra andre kommuner. Det er nærliggende å da vurdere 
«incestproblematikken», som handler om seksuell vold. 

Dagens incestsentre finansieres med 80% statlige tilskudd og 20% fra kommunen. Dersom 
midlene overføres til Hønefoss Krisesenter, kan tilbudet greit etableres her med den 
kompetanse som i dag forefinnes og som ellers vil være tilgjengelig. De formelle kravene vil 
kunne ivaretaes, men vi vil være avhengig av at de samarbeidende kommuner ønsker en 
overgang fra henholdsvis Gjøvik og Drammen incestsenter. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger denne statusgjennomgang for Hønefoss Krisesenter fram til politisk 

orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

  

Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/4634-1   Arkiv: X43  

 

Kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

170/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som Ringerike kommunes representant i oppnevningsutvalget i konfliktrådet utpeker Ringerke 

kommunestyre ………………………………….. . 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I henhold til konfliktrådsloven av 2014 skal det utpekes en kommunalt representant til 

oppnevningsutvalget i konfliktrådet. Oppnevningsutvalget, som består av én representant utpekt av 

kommunestyret, én representant fra politiet og konfliktrådslederen, skal formelt oppnevne meklere 

som har fullført konfliktrådets mekleropplæring.  

Konfliktrådet i Buskerud ber om at det utpekes en kommunal representant til oppnevningsutvalget 

for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

I konfliktrådsloven av 2014 § 1 står det: «Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i 

konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en 

annen krenkelse.»  

Konfliktrådet baserer seg på en lekmannsordning som innebærer en innsats på lokalt plan fra 

kommunens innbyggere, som meklere både i sivile saker og straffesaker. Mekling i konfliktråd kan 

forhindre at konflikter utvikler seg og er dermed et viktig virkemiddel i arbeidet med å forebygge 

kriminalitet.  

Konfliktrådet foretar intervjuer og opplæring av aktuelle meklere. Dersom de viser seg egnede for 

vervet, og de tilfredsstiller kravene til vandel (jf. konfliktrådsloven, § 6), foreslås de oppnevnt av 

oppnevningsutvalget som formelt signerer oppnevningsprotokollen. Meklerne oppnevnes for en fire 

års periode. Å være oppnevningsrepresentant i konfliktrådet er følgelig ikke en tidkrevende 

oppgave. 
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Rådmannens vurdering 
Konfliktrådet i Buskerud har rekruttert og kurset tre meklere bosatt i Ringerike og det haster med 

sluttføring av oppnevningen av dem. Loven sier at dette må skje med medvirkning fra en kommunal 

representant, utpekt av kommunestyret. Foreløpig har slik representant ikke vært utpekt. 

Loven sier lite annet enn at en person utpekt av kommunestyre skal godkjenne (les: være med å 

oppnevne) meklere som bor i kommunen. Erfaringsvis har ikke kommunens representant anledning til å 

prioritere deltakelse i rekrutteringen av meklere. Derfor kjører normalt konfliktrådet 

rekrutteringsprosessene, og deretter sendes en anbefaling/innstilling til den kommunale representanten 

om kandidatene som ønskes oppnevnt som mekler. Med anbefalingen følger en protokoll som den 

kommunale representanten signerer og returnerer til konfliktrådet.  

De aller fleste kommunale representanter foretrekker denne modellen, dvs. at de godkjenner 

konfliktrådets anbefaling ved å signere en protokoll. Av det følger at det er lite arbeid knyttet til vervet. 

Det er kommuner som har valgt ordføreren som oppnevningsrepresentant, rådmann eller en som sitter i 

kommunestyret, eller en annen betrodd innbygger i kommunen. Det kreves ingen annen kvalifikasjon enn 

at kommunestyret tilkjenner vedkommende fullmakt til å oppnevne meklere. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 31.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/4592-147   Arkiv: PLN 424  

 

424 Follummoen - avklaring private grunneiere  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

171/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med private grunneiere på Follummoen om kjøp av 

eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. 

 

En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning. 

 

Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Saken fremmes på bakgrunn av ordførers svar på interpellasjonen fra Arnfinn Baksvær knyttet til 

boligeiendommene innenfor planavgrensingen områderegulering Follummoen.  

Rådmannen anbefaler å innlede dialog med grunneierne men henblikk på eventielt kjøp av 

eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ordfører har bedt rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig 

innløsning av de aktuelle boligeiendommene innenfor planavgrensingen for områderegulering 

Follummoen.  
 

I kommunestyret den 3. mai besvarte ordfører representanten Arnfinn Baksværs interpellasjon 

med følgende: 

 
Saken er knyttet til områderegulering Follummoen og gjelder boligeiendommer innenfor den 
aktuelle planavgrensning. Konkret omhandler interpellantens spørsmål knyttet til eventuell 
innløsning av disse eiendommene.  
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Av Formannskapets vedtak 20.03.18 sak11/18 fremgår følgende hovedtrekk:  
 
- Arbeidet med områdereguleringen settes i bero.  

- Deler av området utvikles etter eksisterende reguleringsplan.  

- For økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende område er det avgjørende med avklaringer for 
Kihlemoen krysset/16. Rådmannen er nå gitt i oppgave å prioritere å fokusere på tilfredsstillende 
løsninger i henhold til dette.  
 

Videre er den konkrete tekst i vedtak nr. 3 i sak 11/18 henvist til i interpellasjonen og gjentas 

ikke i ordførerens svar. Interpellanten opplyser om frustrasjoner blant boligeierne som følge 

av at det ikke foreligger avklaring om innløsning eller ikke. Det er forståelig og ordfører er 

kjent med at møter mellom eierne og kommunen er og vil bli avholdt. 

 
I møte avholdt 23. mars 2018 mellom grunneierne og kommunen ga samtlige grunneiere for første 
gang beskjed om at de ønsket innløsning. Rådmannen oppgir å ha vært av den oppfatning at dersom 
de private grunneierne ønsker det så skulle kommunen være åpen for en innløsning. Ledningsnett og 
vannpumpe hus er det kraftselskapet GLITTRE som oppgis å ha ansvar i henhold til forpliktelser i 
forbindelse med kjøp av Follums kraftanlegg/eiendommer. GLITTRE har ovenfor grunneierne nå gitt 
uttrykk for at de ikke vil ta dette ansvaret, og bolig-eierne skal ha blitt tilbudt og overta noe de ikke 
ønsker. Slik at det ligger noen dilemmaer i saken som bør avklares uansett hvem fremtidige eiere av 
eiendommene vil være.  

 

Ordføreren mener dette er en sak som rådmannen må se nærmere på med sikte på løsninger 

samtidig som dette med kommunens prinsipper og praktisering av innløsning bør sees 

nærmere. Det er viktig at likebehandlingsprinsippet ivaretas og at man ser dette i en helhetlig 

sammenheng da det i kommunen ikke er utenkelig med flere tilfeller hvor innløsning kan 

være/bli aktuelt. 
 
Konklusjon  

Ordføreren ber rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig 

innløsning av de aktuelle boligeiendommene og som forankres i konkrete prinsipper for 

kommunens praktisering ved innløsning. Saken bør fremlegges før sommerferien 2018. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Saken omhandler innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor planavgrensingen til 

områderegulering Follummoen.  

 

Metoder for innløsning  

 

Der hvor kommunen har behov for grunnerverv finnes det i utgangspuntket tre forskjellige 

metoder som kan benyttes: 

 

 Kommunen kan for det første, på lik linje med private aktører, inngå avtale med 

grunneier om kjøp av en eiendom for en gitt sum.  

 For det andre kan det inngås en avtale med grunneiere om kjøp av eiendommen i 

medhold av ekspropriasjonsrettslige prinsipper.  



  Sak 171/18 

 

 Side 56 av 65   

 

 For det tredje kan eiendom erverves ved ekspropriasjon mot en erstatningssum 

fastsatt ved avtale eller ved skjønn. 

 

Plan- og bygningslovens kap. 15 angir reglene for innløsning og erstatning, mens kap. 16 angir 

reglene der hvor kommunen går til det skritt at man eksproprierer. Felles for bestemmelsene 

om innløsning, erstatning og ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven er at det må foreligge 

en vedtatt plan.  

 

I disse tilfellene vil også grunneier kunne kreve seg innløst på visse vilkår. Dette er da også 

forutsatt i planprosessen for Follummoen, blant annet omtalt i saksfremlegg til kommunestyret 

den 21. juni 2017. 

 

Det er tre boliger innenfor planområdet. Ved etablering av storskala datasenter er det vurdert 

at boligene bør innløses. For å gi forutsigbarhet til berørte beboere bør det vurderes om 

innløsning tilbys ved eventuelt vedtak av reguleringsplan. Rådmannen har vært i dialog med 

de berørte grunneierne siden det første informasjonsmøtet ble avholdt i august 2016, og er 

fremdeles i dialog med grunneierne om gjennomføring av områdereguleringen. Det er en 

rekke forhold som rådmannen må be om rom til å avklare eller sikre før sluttbehandling av 

planforslaget, deriblant atkomst til de tre boligeiendommene innenfor planområdet. 

 

Reguleringsplan for Follummoen 

 

Når det gjelder Follummoen er reguleringsplanen satt i bero inntil kommunen har funnet en 

løsning for krysset Kilemoen/E 16. Det er usikkert når rådmannen kan fremme en sak om 

kryssløsning.  

 

At en bolig blir «båndlagt» som følge av offentlige reguleringsplaner er det flere grunneiere 

som opplever. Siden områdereguleringen er stilt i bero, og det er usikkert når planen eventuelt 

kan vedtas, medfører dette stor usikkerhet og merbelastning for boligeierne. De ønsker en 

snarlig avklaring for sine eiendommer.  

 

Grunneierne på Follummoen har imidlertid en tilleggsbelastning ved at de står i fare for å 
miste drikkevannsforsyningen med mindre de etablerer eget borehull. Ledningsnettet og 
pumpehuset som gir vanntilførsel til boligeiendommene ble anlagt for lenge siden av 
daværende eier A/S Follum Fabrikker. Dette var i sin tid arbeiderboliger for Follum fabrikker, 
slik rådmannen har forstått det. Ved videresalg av kraftstasjonen til nye eiere, som i dag er 
Glitre Energi, fulgte drikkevannskilden til de tidligere arbeiderboligene med. Det er ikke kjent 

for kommunen hvorvidt Glitre Energi er forpliktet til å videreføre denne drikkevannskilden. 

Glitre Energi har selv opplyste at de ikke er kjent med å ha en slik forpliktelse. 
 
Kommunen er gjort kjent med at Glitre Energi ønsker å nedlegge det brønnbaserte felles 

drikkevannssystemet nær Hensfoss Kraftverk som følge av de krav som stilles i gjeldende 

drikkevannsforskrift. 

 

Kommunen er ikke kjent med hvilke avtaler som foreligger mellom Glitre Energi og 

boligeiendommene på Follummoen, men kommunen har foretatt noen undersøkelser relatert til 

hvilke muligheter som foreligger for å løse drikkevannsproblematikken.  

 

Hvilke muligheter finnes 
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Det første alternativet kommunen har sett på var å knytte boligene til nytt anlegg i Hensveien. 

Det er ikke å anbefale å anlegge Elvestad ledning på bakken da dette forutsetter kryssing av 

dam/brukonstruksjoner for varig drift og vedlikehold og antas å ha en maksimal levetid på 10 

år.  

 

De andre alternativene kommunen har sett på er å knytte seg til eksisterende nett ved 

Begnamoen pumpestasjon eller knytte seg til endeledning ved Nedre Kilemoen.  

Disse løsningene innebærer lange ledningstrekk, opp mot 1000 meter i avstand, noe som 

tilsvarer en totalkostnad tilsvarende 3,5 millioner kroner i investering. 

 

Den løsningen man står igjen med er at det sannsynligvis vil være rimeligere å etablere 

grunnvannsbrønner for hver bolig samt for kraftverket. 

 

Boligeierne ønsker ikke å bruke penger på eget borehull all den stund eiendommene er 

båndlagt i påvente av vedtatt reguleringsplan.  

 

Juridiske forhold  

 

Selv om innløsning/ekspropriasjon etter pbl. kap 15. og 16. forutsetter en vedtatt 

reguleringsplan mener kommunen at et tilbud om innløsning på disse vilkårene må kunne 

forsvares også før endelig vedtatt reguleringsplan. Dette begrunnes med den vanskelige 

situasjon boligeierne er kommet i som følge av drikkevannsproblematikken kombinert med 

båndleggingen. 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Kommunen har ikke innhentet takster på boligeiendommene og det er derfor usikkerhet 

relatert til en eventuell innløsningssum. I tillegg følger det av ekspropriasjonsrettslige 

prinsipper at kommunen skal dekke advokatkostander for grunneierne. Det legges til grunn at 

grunneierne får bistand av en og samme advokat. Det vil også påløpe kostnader til to 

uavhengige takstmenn.  

 

Selv om vi ikke har takst vet vi at det vil bli en betydelig kostnad for kommunen. 

  

Dersom kommunen velger å kjøpe boligene vil kommunen måtte borre etter vann, dersom 

boligene skal fungere som utleieboliger frem til et eventuelt salg av området. 
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Alternative løsninger 

  

Alternativ 1 

 

Rådmannen gis ikke fullmakt til å gå i en dialog om innløsning etter plan- og bygningslovens 

system. Dette begrunnes med at plan- og bygningsloven ikke kommer til anvendelse i 

foreliggende sak da bestemmelsene vedrørende innløsning først inntrer ved vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Alternativ 2 

 

Boligene tas ut av reguleringsplanen. I så tilfelle må planen sendes ut på ny høring og det må 

utarbeides konsekvensutredning av planen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innledningsvis vil rådmannen påpeke at kommunen i utgangspunktet forholder seg til plan- og 

bygningsloven hva angår bestemmelser rundt innløsning og ekspropriasjon av 

boligeiendommer. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen kun vil ta en avbøtende rolle 

i de tilfeller hvor en båndleggelse av en eiendom medfører at en privat grunneier kommer i en 

uholdbar situasjon som kan vare over lang tid, uten mulighet for salg på det åpne markedet.  

 

Rådmannen har siden oppstarten vært opptatt av å finne en løsning med de private, men 

løsningen måtte samtidig forankres i de privates ønske. Vedtak i formannskapet hjemler ikke en 

dialog om innløsning på nåværende tidspunkt. Forutsetningen for en innløsning er at 

reguleringsplanen er vedtatt. 
 

Administrasjonen ved kommunalsjef og kommuneadvokat har hatt dialog og møter med de 

private grunneierne. Formålet med denne dialogen har vært å redegjøre for fremdrift og få 

grunneiernes syn på hva de ønsket. De private grunneierne var i starten av prosessen delt i 

tilbakemeldingene til kommunen. Noen ønsket om å bli boende ved at arealet ble gjort til 

«grøntområde», mens andre hadde et ønske om å bli innløst. Felles fra dialogen har vært at 

grunneierne har meddelt at prosessen har vært/og er krevende. De gir uttrykk for at dette går 

ut over deres livskvalitet. 

 

Rådmannen har i utganspunktet vært av den oppfatning at dersom de private grunneiere har 

ønsket det så skulle kommunen være åpen for en innløsning.  

 

Som tidligere nevnt har de private både gitt uttrykk for et ønske om å bli boende, samt 

muligheten for en innløsning. Rådmannen har derfor ikke hatt mulighet til å konkretisere 

mulige løsninger for de private hensynstatt at de ikke har hatt ensartede ønsker.  

 

I møte den 23. mars 2018 mellom de private grunneiere og kommunen (kommunalsjef og 

kommuneadvokat) ga for første gang samtlige private grunneiere beskjed om at de ønsket 

innløsning. Kommunen ble i samme møte gjort kjent med boligeiernes utfordring relatert til 

tilførsel av drikkevann. Denne utfordringen ble ansett for å være særlig problematisk som følge 

av båndleggelsen av området. Boligeierne anser det som svært urimelig at de i en slik situasjon 

skal måtte investerer store beløp i en ny drikkevannskilde.  
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Ønsket om innløsning er bekreftet i senere møter med kommunen, senest i møte avholdt 30. 

oktober 2018. 
 

Rådmannen ser at boligeierne er i en vanskelig situasjon. Boligene er ikke omsettelig på det 
åpne markedet all den stund reguleringsplanen er satt i bero til krysset er løst. Kommunen er 
i dialog med Vegvesenet for å finne en løsning på krysset, men det er usikkert når en løsning 
vil være på plass. Samtidig har Glitre Energi gitt uttrykk for at de ikke ønsker å stå for 
drikkevannstilførselen til boligene. At de private grunneierne selv skal ta en kostand ved å 
etablere eget borehull, slik situasjonen er per i dag, synes urimelig.  
 
Sammenlignet med andre tilsvarende saker, eksempelvis boliger som båndlegges i 
forbindelse med Ringeriksbanen, er boligeierne på Follummoen i en litt annen situasjon som 
følge av usikkerheten rundt drikkevanntilførsel. Det er derfor rådmannens vurdering at en 
innløsning av boligene kan forsvares før vedtatt reguleringsplan. 

 

Rådmannens anbefaling er at administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med de private 

grunneierne om innløsning av eiendommene etter prinsippene for ekspropriasjon etter plan og 

bygningsloven. En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 18/3546-1   Arkiv: F47  

 

Evaluering av interkommunal barnevernvakt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.11.2018 

172/18 Formannskapet 20.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering  

 Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet 

om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er etablert som prosjekt, og var operasjonell fra 

03.05.17. Ringerike kommune er vertskommune. Det er etablert en styringsgruppe for 

prosjektet bestående av kommunalsjefer for barneverntjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnevernledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai 2017 til og med mai 2018 har barnevernvakten blitt kontaktet angående 236 

barn og deres familier. Det er registrert 1327 hendelser/saker hos barnevernvakten, av disse er 

951 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.  
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Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  

 

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og inngikk en avtale om 

vertskommunesamarbeid. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1b.Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt en styrking av tjenestetilbudet til barn og 

unge i de samarbeidende kommunene. Det er også et formål å begrense belastningen på 

barneverntjenestens ansatte og ledere. 
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til barn og unge når 

det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) og 

oppfølging etter tilrettelagte avhør. Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må 

derfor vike, og utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai-17 til og med mai-18; 376 henvendelser/akutt oppdrag. 

Av disse var 45 anonyme. Henvendelsene hadde varierende alvorlighetsgrad. De alvorligste 

henvendelsene handlet om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt, men det 

var også henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær), konflikter mellom foreldre og 

ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstod. 

 

En henvendelse til barnevernvakten kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. en 

videresendelse av en bekymringsmelding, men ofte drar barnevernvakten hjem til familien for å 

bistå i en krise eller sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre. 

Ved behov følger barnevernvakten familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken osv. frem 

til barneverntjenesten har kontortid.  

 

Oppsummering av evaluering: 

Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett 

tid er innfridd.  

 

Evalueringsrapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det 

foreligger indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved 

barnevernvakten om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med 

å få akuttbistand på kveld, natt og helg.  

 

Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendig tilbud. De 

opplever at det er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god 

rådgivning.  
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Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet med å 

begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte har vært vellykket. Det 

fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i form av bedret 

arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til kommunens innbyggere. 

Videre oppleves vissheten om at barn og unge er sikret en beredskap til enhver tid som et 

uvurderlig gode. 

 

Driften av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige 

barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, har 

vært høyere enn antatt før oppstart. Dette viser at behovet er større enn antatt. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge, deres familier, og ute i 

de ulike offentlige instanser. Siden tjenesten er fortsatt fersk, er det grunn til å anta at antallet 

henvendelser forsetter å øke. 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1  

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn 

og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og 

trygge oppvekstvilkår. 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 28-1. Samarbeidet er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b. 

§ 28-1 b.Administrativt vertskommunesamarbeid 

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 

vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget 

selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 

vertskommunen. 

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 

delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første 

ledd. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, 

Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens § 

5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 

b.  

3. Barnevernvakten 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. 

 

Økonomiske forhold 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. 
 

Utgiftene barnevernvakten fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det 

gjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et 

mindreforbruk på 929 670,28 kr.  

 

Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt, og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelige forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med at Barnevernvakten viser til gode erfaringer med 

akutthjelp til barn og unge med deres familier utenfor ordinær kontortid for ordinært 

barnevern. Rådmann anbefaler at driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift gjennom et 

vertskommunesamarbeid.  

 

 

Vedlegg 

evalueringsrapport 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Helle Berget 

 

saksbehandler: Helle Berget 
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Serverings- og skjenkebevilling - FJ Horeca AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

173/18 Formannskapet 20.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

FJ Horeca AS org.nr. 921 088 205 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 

for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss.  

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

2020. 

 Johan Jørgensen f. 01.04.1962 godkjennes som styrer av bevillingen og Fridthjof 

Jørgensen f. 06.09.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

 

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for lokaler og uteareal i Stabells gate 2. 

Konseptbeskrivelsen viser at stedet skal driftes med en kombinasjon av bar, matservering, 

visning av sport, shuffleboard, spill og ulike events.  

 

Beskrivelse av saken 

Det har tidligere vært gullsmed i lokalene det nå søkes bevilling for. Stedet vil ha flere 

avdelinger. Første etasje vil bestå av barområde og servering. Andre etasje er tiltenkt 

barområde og servering, i tillegg til shuffleboard og visning av sport. På utearealet er det 

tiltenkt stoler og bord innenfor et gjerde, slik som andre steder i byen har. Utearealet vil ikke 

være til hindring for forbigående. Kjøkkenet baserer seg på at maten i hovedsak skal 

varmes/tilberedes og ikke lages. Konseptbeskrivelsen fremmer avslappet og casual atmosfære 

og ønsket målgruppe er gjester med en snittalder på 30 år.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Det er ikke fremkommet 

merknader fra høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bevillingssøker har ikke tidligere hatt serverings og/eller skjenkebevilling i Ringerike 

kommune. Det fremkommer ikke av søknaden at søker har bevilling i andre kommuner. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til en utvikling av bymiljøet, og anser konseptet å gi bymiljøet et positivt 

løft. Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.   

 

Uttrykte vedlegg 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 22.10.2018. 

Obligatoriske vedlegg til søknad, mottatt 22.10.2018. 

Brev til høringsinstanser, datert 22.10.2018. 

Uttalelsen fra skatteoppkrever i Ringerike, mottatt 23.10.2018. 

Uttalelsen fra Skatt Sør, mottatt 26.10.2018. 

Uttalelsen fra Rusenheten, mottatt 30.10.2018. 

Uttalelsen fra Sør-Øst politidistrikt, mottatt 02.11.2018. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.10.2018 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 18/4713-1   Arkiv: 150  

 

 

Økonomirapport september 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapportering september 2018 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport september 2018 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 30. september 

og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2018. 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 2 mill kroner, i forhold til 

budsjett 2018. Årets budsjett ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill kroner. 

Prognosen som nå foreligger indikerer et «overskudd» på 25 mill kroner. Sett i forhold til 

kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %. 

 

Rapporten for september 2018 er korrigert med budsjettjusteringer vedtatt i 2. tertial-rapport 

2018. I rapporten er derfor to tabeller tatt med – en med prognosen sammenlignet med justerte 

budsjetter etter 2. tertial og en med prognosen sammenlignet med budsjett før 2. tertial.  

 

Det er ingen endringer i forhold til prognosene for skatt og rammetilskudd. 

 
Antall årsverk pr. september 2018 er 1.809 og antall ansatte er 2.370. 

I forhold til september 2017, er det en økning i antallet årsverk og ansatte, samt en økning i 

personer som har deltidsarbeid og arbeid på timer/variabel lønn. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Årsbudsjettet er justert som følge av vedtatte budsjettjusteringer fra 2. tertial 2018. Prognosen 

viser derfor små avvik i forhold til årsbudsjettet. 

Til tross for økninger i kostnadsbudsjettene til sektorene er ikke forventet «overskudd» 

tilsvarende svekket på grunn av tilnærmede tilsvarende økninger i inntektsbudsjettet, spesielt 

gjelder dette inntektsutjevningen. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi september 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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2. Innledning 
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer 

som er lagt for 2018.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30. september 

2018. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinntekter, pensjonskostnad og 

regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få resultateffekt både positivt og negativt i 

forhold til årsprognosen som vises i denne rapporten. 

3. Årsprognose 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 2,1 mill. kroner. 

 

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

ca 25 mill. kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0,9 %. 

I formannskapets møte 23. oktober 2018 ble følgende prognose presentert: 

Etter budsjettkorreksjon 2. tertial:

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

Rammeområdene

pr sept. 

2017 hittil 2018 hittil 2018

hittil 

2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -202 906 -144 106 -6 457 137 649 2 164 0 -2 164 -5 756

Folkevalgte og revisjon 6 833 6 940 7 922 982 10 694 10 454 -240 -2 % -480

Administrasjon og fellestjenster 78 559 98 035 95 658 -2 377 125 198 124 431 -767 -1 % 2 754

Barnehage 134 300 139 660 140 126 466 185 276 185 997 721 0 % 293

Grunnskole 213 005 228 260 220 882 -7 378 312 527 312 097 -429 0 % -4 443

Spesielle ti ltak barn og unge 111 289 121 891 123 538 1 647 169 446 169 246 -200 0 % -4 421

Kulturtjenesten 18 090 17 715 22 182 4 467 27 512 29 899 2 387 8 % 2 400

Helse og omsorg 462 414 503 009 517 609 14 600 676 212 672 715 -3 497 -1 % -18 489

Samfunn 54 798 64 133 68 787 4 654 102 978 103 813 836 1 % -5 203

Avsetninger, overføringer -80 290 -86 373 -83 971 2 402 -86 290 -86 666 -375 0 % 1 651

Skatt og rammetilskudd -1 251 159 -1 289 264 -1 224 759 64 505 -1 643 894 -1 645 012 -1 118 0 % 10 882

Finans 49 257 51 889 105 570 53 680 122 506 123 024 518 0 % 9 300
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4. Kommentarer til årsprognosen  

Grunnskole  

Samlet avvik på 0,4 mill kroner etter budsjettøkninger i 2. tertial.  
Dette er gjenstående avvik som sektoren ikke har klart å dekke opp - knyttet til 
undervisningskostnader i privatskoler, lave refusjonsinntekter fra andre kommuner og samtidig høye 
refusjonsutbetalinger til andre kommuner.  
 

Spesielle tiltak barn og unge  

Samlet avvik i sektoren etter 2.tertial, utgjør 0,2 millioner kr. 
 
Enheten Austjord avlastning /Hvelven har i år hatt økte utgifter grunnet økte vedtak og endringer i 
driftssted i sektoren.  
Hvelven 87 er overført til Helse som driftssted, to brukere er på grunn av alder og behov igjen i 
Hvelven 87. Spesielle tiltak har tatt i bruk Færden 29 som driftssted. I dag er to av tre leiligheter i 
bruk i boligen, i november vil alle leiligheter være i bruk. 
Endringene i driftssted kan medføre et avvik i sektoren i år som ikke er hensyntatt i prognosen. 
Endringene er allikevel å anse som effektive endringer for fremtiden.  
 
Spesialpedagogisk tjeneste opplever økte vedtak i barnehagene som medfører økte kostnader.   
 
 

Helse og omsorg   
Helse og omsorg melder et merforbruk på 3,5 mill. kroner. Merforbruket gjelder i hovedsak 
reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester og hjemmetjenesten.  
 
I forslag til statsbudsjett 2019 ble innslagspunktet for refusjon ressurskrevende tjenester økt med 
50 000 kr utover anslått lønnsvekst. Med 40 brukere utgjør dette redusert refusjon på 2 mill.kr. som 
nå er lagt i prognosen.  
Krokenveien melder om økt merforbruk. Det har i løpet av året kommet brukere med store behov 
som fører til oppbemanning. 
Det er fortsatt få overliggere på sykehus, og hjemmetjenesten har vært en viktig bidragsyter for å få 
til det.  

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

Rammeområdene

pr sept. 

2017 hittil 2018 hittil 2018

hittil 

2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -202 906 -144 106 -6 457 137 649 7 020 0 -7 020 -5 756

Folkevalgte og revisjon 6 833 6 940 7 922 982 10 694 10 454 -240 -2 % -480

Administrasjon og fellestjenster 78 559 98 035 95 658 -2 377 125 198 126 941 1 743 1 % 2 754

Barnehage 134 300 139 660 140 126 466 185 276 185 997 721 0 % 293

Grunnskole 213 005 228 260 220 882 -7 378 308 527 304 497 -4 029 -1 % -4 443

Spesielle ti ltak barn og unge 111 289 121 891 123 538 1 647 169 446 165 046 -4 400 -3 % -4 421

Kulturtjenesten 18 090 17 715 22 182 4 467 27 512 29 899 2 387 8 % 2 400

Helse og omsorg 462 414 503 009 517 609 14 600 672 212 654 115 -22 097 -3 % -18 489

Samfunn 54 798 64 133 68 787 4 654 102 978 100 315 -2 663 -3 % -5 203

Avsetninger, overføringer -80 290 -86 373 -83 971 2 402 -86 290 -85 016 1 275 -1 % 1 651

Skatt og rammetilskudd -1 251 159 -1 289 264 -1 224 759 64 505 -1 643 894 -1 633 012 10 882 -1 % 10 882

Finans 49 257 51 889 105 570 53 680 131 362 140 762 9 400 7 % 9 300
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Samfunn  

Etter budsjettkorrigeringer etter 2. tertial sikter Samfunn på å levere prognose i samsvar med 

budsjett for 2018. Det er stor fokus på kostnadsbesparende tiltak, og det jobbes kontinuerlig med å 

finne løsninger for å ikke overskride budsjettrammen for sektoren. 

 

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 
budsjettert, 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 Ringerike kommune av dette overskuddet. 
I forhold til budsjett, er dette 19 mill. kroner mer, men påvirker ikke kostnadene, kun likviditeten. 
 
Med høyere strømpriser og større volum, vil konsesjonsinntektene fra Ringerikskraft øke med 1 mill. 
kroner. 
 

Skatt og rammetilskudd  

Ringerike kommune er tildelt 1 mill. kroner i ekstraordinære 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.  
Skatteinngangen for landet for øvrig er god, noe som gir Ringerike kommune økte inntekter fra 
inntektsutjevningen. 
 

Finans  

Prognosen er omtrent lik regulert budsjett. 
Ved utgangen av september 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 145.054.436. Hittil i år er 
avkastningen kr 4.222.907, som tilsvarer 3,05 %.  
 

5. Status bosetting av flyktninger  
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette inn til 40 flyktninger i 2018, hvorav 2 
enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. 
Per 1.november er det bosatt 36 flyktninger i kommunen, hvor 2 er enslige mindreårige.  
1 person er bosatt som familiegjenforening. 

6. Likviditetssituasjonen  
 
Ved utgangen av september har kommunen ca. 492 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. 
Gjennomsnittlig innestående på konsernkontoen i september var til sammenligning 462 mill. kroner.  
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7. Investeringer  
Det er i 2018 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 624 mill. kroner 

for året. Tabellen viser et utdrag av disse: 

 

 

Ullerål skole med 
idrettshall 

Bunnledninger er lagt i del 1 mot Elling M Solheims vei. Oppfylling og 
komprimering utført. Støp av fundamenter og ringmur utført og innvendig 
oppfylling under gulv på grunn påbegynt, alt i henhold til fremdriftsplan. 
Prosjektet følger oppsatt fremdrift og økonomiplan i henhold til 
oppdragsbestilling fra skolesektoren. 
 

Benterud skole Ny skole er overtatt av Ringerike kommune. Jobbes med noe 
komplettering av utomhusanlegget.  Frem mot 30.12.2018 skal skolen 
testkjøres, og inventar og kunst skal på plass. 
Følger oppsatt fremdrifts og økonomiplan i henhold til oppdragsbestilling. 
Gjenstår sluttoppgjør. Vil levere skolen til budsjett. 
 

Heradsbygda 
omsorgssenter 

Heradsbygda omsorgssenter er 3 mnd. forsinket på grunn av endring i 
bestilling samt krav fra husbanken som har gjort at prosjektet har måttet 
bearbeides på nytt. 
Nytt konsept har vært til politisk behandling. Prosjektet sendes ut på 
anbud nå. 
Totalrammen må oppjusteres på grunn av indeksregulering og 
endringsbestillinger. 
Prosjektet vil ha BP2-sak høst 2018. 
Byggestart er vår/sommer 2019. 
 

Ringerike legevakt 
og ambulansesentral 

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

Trygg skolevei 
Benterud skole 

Anleggsdrift i full gang. Kiss-n-ride, fortau i Harald Hardrådesgate og 
venstresvingefelt i Osloveien er ferdigstilt. 

Prosjekt 

nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett 

2018*

 Regnskap hittil 

2018 

Årsprognose 

2018

Ikke rentable investeringer

10001 Ullerål skole 72 506 169        27 894 580        70 000 000        

10004 Benterud skole 179 502 733      125 769 614      173 900 000      

10006 Heradsbygda omsorgssenter 30 278 232        8 594 220          13 800 000        

10015 Ny legevakt 1 330 062          1 738 795          3 200 000          

14015 Trygg skolevei Benterud skole 15 105 177        7 178 957          16 500 000        

Rentable investeringer

15006 Ringerike vannverk 21 729 239        16 975 028        28 500 000        

15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 38 601 102        5 580 418          31 900 000        

15013 Monserud renseanlegg 163 391 407      100 581 456      165 800 000      

*Årsbudsjett er det samme som rapportert i 2. tertial, dvs. FØR budsjettjusteringer foreslått i 2. tertialsaken
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Fortau langs Eikliveien er nær opparbeidet ferdig.  
Følger oppsatt økonomi og fremdriftsplan i henhold til oppdragsbestilling 
med ferdigstillelse i løpet av oktober 2018. 
 

Ringerike vannverk Ringerike vannverk er ferdigstilt og overtatt til produksjon og drift. Det har 
vært branntilløp i forbindelse med arbeidene og det er usikkerhet i 
omfang av skadene. Det er ikke sikkert at arbeidene blir ferdigstilt i 
inneværende år. 
 

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. 
 

  

 

 

8. Antall ansatte og årsverk – utvikling 2017 – 2018 sett  
 

Antall årsverk pr. september 2018 er 1.809, det er 27 årsverk flere enn september 2017. 
Antall ansatte pr. september 2018 er 2.370, det er 110 flere enn september 2017.  
Det er en større økning i antall ansatte enn i antall årsverk, noe som indikerer at flere arbeidet deltid 
i september.  
Arbeid på timebasis / variabel lønn utgjør 291 årsverk i september 2018, det er 31 flere enn i 
september 2017. 
 

Rammeområder Årsverk Ansatte 

  2017 2018 2017 2018 

Folkevalgte og revisjon 2 2 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 89 119 88 122 

herav lærlinger 12 12 24 23 

Barnehage 162 152 193 181 

Grunnskole 430 401 490 503 

Spesielle tiltak barn og unge 146 144 200 198 

Kulturtjenesten 19 24 32 38 

Helse og omsorg 695 733 989 1 059 

Samfunn 227 223 242 244 

  1 782 1 809 2 260 2 370 
Variabel lønn 260 291 
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9. VEDLEGG 1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde  
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. 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. 
Årsbudsjett før korreksjon 2. tertial: 
 

 
 

 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT AVVIK Avvik Avvik forrige

2017 (sept) hittil 2018 i kroner i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon

Driftsregnskap 6 833         6 940         10 694           10 454         -240         -2 % -480

Inntekter -1 153            -1 098            -1 142                 -440                 702              -160 %

Utgifter 7 985             8 038             11 836                10 894             -942             -9 %

Administrasjon og fellestjenester

Driftsregnskap 78 559       98 035       125 198         126 941       1 743       1 % 2 754

Inntekter -9 041            -10 111          -16 680               -15 055           1 625           -11 %

Utgifter 87 600           108 146         141 878              141 996          118              0 %

Barnehage

Driftsregnskap 134 300     139 660     185 276         185 997       721          0 % 293

Inntekter -22 500          -25 080          -31 359               -31 242           117              0 %

Utgifter 156 800         164 740         216 635              217 240          605              0 %

Grunnskole

Driftsregnskap 213 005     228 260     308 527         304 497       -4 029      -1 % -4 443

Inntekter -56 061          -57 576          -70 370               -67 517           2 853           -4 %

Utgifter 269 065         285 836         378 897              372 015          -6 883         -2 %

Spesielle tiltak barn og unge

Driftsregnskap 111 289     121 891     169 446         165 046       -4 400      -3 % -4 421

Inntekter -22 749          -26 001          -24 199               -24 281           -82               0 %

Utgifter 134 038         147 892         193 645              189 327          -4 318         -2 %

Kulturtjenesten

Driftsregnskap 18 090       17 715       27 512           29 899         2 387       8 % 2 400

Inntekter -3 611            -12 747          -5 656                 -4 944              712              -14 %

Utgifter 21 700           30 462           33 167                34 843             1 676           5 %

Helse og omsorg

Driftsregnskap 462 414     503 009     676 212         654 115       -22 097    -3 % -18 489

Inntekter -149 950       -168 860       -180 211            -219 251         -39 040       18 %

Utgifter 612 364         671 869         856 423              873 366          16 943        2 %

Samfunn

Driftsregnskap 54 798       64 133       102 978         100 315       -2 663      -3 % -5 023

Inntekter -172 064       -173 131       -207 850            -204 803         3 048           -1 %

Utgifter 226 862         237 263         310 828              305 118          -5 710         -2 %

Avsetninger, overføringer

Driftsregnskap -80 290      -86 373      -86 290          -85 016       1 275       -1 % 1 651

Inntekter -70 185          -77 429          -200 580            -198 930         1 650           -1 %

Utgifter -10 105          -8 944            114 290              113 914          -375             0 %

Skatt og rammetilskudd

Driftsregnskap -1 251 159 -1 289 264 -1 643 894     -1 633 012  10 882     -1 % 10 882

Inntekter -1 287 491    -1 326 127    -1 691 894         -1 681 012      10 882        -1 %

Utgifter 36 331           36 863           48 000                48 000             -               0 %

Finans

Driftsregnskap 49 257       51 889       131 362         140 762       9 400       7 % 9 300

Inntekter -77 792          -26 806          -34 457               -31 757           2 700           -9 %

Utgifter 127 049         78 696           165 820              172 520          6 700           4 %
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Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Forslag til vedtak: 

Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet behandlet Budsjett for 2019 og Handlingsprogram for 2019-2022 i møte 23. 

oktober 2018. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-

2022 samt Betalingsreglement for 2019 lagt ut til offentlig høring i perioden 24. oktober til 9. 

november 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 33 høringssvar. I tillegg har saken vært til politisk 

behandling i 5 ulike utvalg. 

12 av høringssvarene er knyttet til barnehagesektoren. 

10 av uttalelsene er knyttet til idrett og friluft og tilskudd til anlegg og driftstilskudd. 

Fagforbundet er kritiske til effektiviseringskrav på 0,7% og 2,2%, men er positive til 

heltidskultur og satsing på kompetansehevende tiltak og lærlinger. 

Utdanningsforbundet er kritiske til effektiviseringskravet på 0,7%, og ser positivt på fortsatt 

satsing på kompetansehevende tiltak. 

Tillitsvalgte på Teknisk drift er skeptiske til effektiviseringskravet på 2,2%. 

Ergo- og fysioterapeutene og Norsk Sykepleierforbund bekymret for bemanningen i de 

kommunale tjenestene.  

Fagforbundet ved de bibliotekansatte er bekymret for effekten av 0,7% effektiviseringskrav. 

Bibliotekforbundet foreslår ny tekst til flere tiltak innenfor kultursektoren. 

Ett høringssvar kommenterer prisøkningen i SFO på 40% plass. 

Fontenehuset ønsker indeksregulering av tilskuddet de får fra Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar til orientering de høringssvar som er kommet inn, og legger de fram 

som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2029. 

 



- 

Vedlegg: 

 5 saksprotokoller fra utvalg 

 33 høringssvar 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høringsuttalelse budsjett 2019

Kommentar fra ergo - og fysioterapeutene for barn i Ringerike kommune

Barn og unges helse må tas på alvor. Kommunenes folkehelseprofil skårer lavt på alt av psykososiale
forhold. 1.og 2. kvartal 2018 var det 88 164 tapte dagsverk på grunn av legemeldt sykefravær i
Ringerike komm une. I Norge i dag er det særlig de ikke - smittsomme sykdommene som er i
fremmarsj, som for eksempel lettere psykiske plager, muskel/skjelett lidelser og livsstilssykdommer.
Disse lidelsene oppstår i kke etter fylte 18 år! Ergoterapeuter og fysioterapeuter i helsestasjon - og
skolehelsetjenesten er viktig e bidragsyter e for å forebygge disse plagene . Ungdataundersøkelsen
viser til at barn og unge sliter med stress og bekymringer, hodepine, smerter og nak ke og skulder.
Stillesitting og påfølgende lidelser er det vanskelig å medisinere seg ut av. Inaktive barn og unge
bidrar til sosial ulikhet. Vi ser daglig en uheldig utvikling blant mange barn og unge i vår kommune.

Den gode nyheten er at det er relativt lett å forebygge , men da må helsefremmende og
forebyggende arbeid prioriteres så tidlig som mulig. Ergoterapeuter og f ysioterapeuter har
spesialkompetanse på kropp , aktivitet og deltagelse, og ser sammenhengen mellom fysisk og psykisk
helse. Fysisk aktivi tet er veldokumentert og velkjent i forebygging av fysiske og psykiske lidelser.

Dagens tilbudet for barn og unge 0 - 18 år i Ringerike kommune:

100% barnefysioterapeut 0 - 5 år

100% fysioterapeut i 6 - 18 år
80% ergoterapeut som skal dekke 0 - 18 år

Kommunen li gger under helsedirektorat ets anbefalte normtall i skolehelsetjenesten . Per 100 barn er
normtallet 7% fysioressurs. Det er i dag ca . 4400 skolebarn i Rin gerike og en skolefysioterapeut. Om
vi følger normtallene skulle vi vært minst 3 fysioterapeuter i skol en. Pr dags dato må barn med
spesielle behov og h envisninger prior iteres . Det forebyggende arbeid et må vike.

Ringerike kommune sier at de satser på forebyggende arbeid for barn & unge, men vi stiller spørsmål
til hvordan denne satsningen gjøres i praksis. Med økt investering og fokus på tidlig innsats ,
helsefremmende og forebyggende arbeid vil vi få en samfunnsøk onomisk gevinst. For å nå barn i alle
sosiale lag er det viktig med tiltak i barnehage og skole. Vi ønsker mer fokus på barn og unges helse . I
dag jobber vi mye med å kompensere for helseutfordringer. Vi ønsker i større grad å forebygge disse
utfordringene . I et lengre samfunnsøkonomisk perspektiv er det svæ rt kostbart å ikke prioritere
dette.

På vegne av ergoterapeuten og fysioterapeutene i Forebyggende helsetjenester barn &
unge/Folkehelse,

Eir Kvernstuen, barnefysioterapeut og tillitsvalgt

Lene Kalvik , ergoterapeut og tillitsvalgt



Høringsuttalelse i forbindelse med budsjettbehandlingen 2018. 

 

Hønefoss barnehage sitt budsjettet er ikke et romslig budsjett per i dag. Det å dekke innkjøp av 

kjøkkenmøbler og dampovn fra eget budsjett er ikke mulig innenfor dagens rammer. Nødvendige 

innkjøp av møbler til barnehagen er for å lukke et avvik fra tilsynsmyndigheten i kommunen. Avviket 

kan ikke lukkes ved å ta penger fra barnehagens budsjett. Avviket er gitt på kjøkkenmøbler og andre 

møbler på grunn av utilfredsstillende overflate i forhold til smittevern. 

 Inventarløftet de andre kommunale barnehagene var en del av ble dekket av annet budsjett. 

Hønefoss barnehage var aldri en del av det løftet.  

I denne barnehagen er veldig mye av utelekeplassapparater arvet fra andre barnehager. Som 

eksempel kan nevnes lekehusene, og klatrestativene. De sto også i gamle Hønefoss barnehage på 80 

– tallet, og klatrestativene er arvet fra Hvalsmoen barnehage da denne ble nedlagt. 

Rammeplanen sier «Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og skal bidra 

til å utjevne sosiale forskjeller». Barnehagen er en flerkulturell barnehage. I den forbindelse kan en 

dampovn være med å utjevne noen av de sosiale forskjellene som for eksempel et måltid gir.  Gode 

kostholdsvaner legges i førskolealder og muligheten for å påvirke gjennom erfaring og kunnskap er 

noe som på sikt er helsefremmende for barna. 

I kommentaren» Oppgraderingsprosjekt Hønefoss barnehage» skrives det at «en del av saken er 

nødvendige tiltak etter avvik, den største delen av tiltaket er kun en kvalitetsforbedring». 

SU ser det på en annen måte og mener at det i større grad omhandler tiltak i forhold til barnas 

sikkerhet og i forhold til å skape et arbeidsmiljø som er helsefremmende og forebyggende for 

ansatte. Foreldregruppa er avhengig av at personalet er på jobb og at helseperspektivet ivaretas i det 

daglige arbeidet. Dessuten omhandler noen av tiltakene effektivisering av driften. 

Hønefoss barnehage har et høyt snitt på sykefraværet og su mener at noen tiltak i planen vil være en 

måte å jobbe forebyggende rundt sykefravær på. 

 

Hilsen  

SU i Hønefoss barnehage v/ Anne Marthe Eilertsen. 
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Høring budsjett 2019

Ringerike idrettsråd ønsker å gi noen bemerkning til budsjett 201 9. R ådmannen ikke finner
muligheter til å finansiere et tilskudd på kr 3 mill. til snøproduksjonsanlegget på Ringkollen med
driftsmidler, men vil komme tilbake til finansieringen i disponeringen av regnskapsresultatet for
2018.

For oss synes dette som en noe usikker finansiering av dette høy t ønskede anlegget. Skiforeningen og
andre er villige til å investere kr. 8.441.295 mens rådmannen kvier seg for de siste 3 mill. slik at
anlegget kan bli en realitet. Dette er et anlegg ikke bare for idrettsutøvere men for alle til å komme
seg ut på ski selv i snøfattige vintere. Det t e vil også gavne den kommu nalt eide Ringkollstua.

Når vi ser på budsjettf orslaget fra kulturtjenesten viser det seg at alle poster for idrett er fjernet med
unntak av støtten til lag og foreninger som videreføres på 2018 - nivå . Dette nivået er de t samme som
i 200 3 da støtten kom fo r første gang for å kompensere for de økende utgiftene for hallidrettene i
forhold til utendørsidrettene. På disse årene har timepris for halleie økt betraktelig mens tilskuddet
har stått stille.

Idrettsrådet ba kulturtjenesten tidliger e i år å se på muli gheter for å redusere avgiften for arenaleie
med bakgrunn i at barn og unge har trent gratis i gymnastikksaler . Må også de betale for å trene
siden de nå flyttes til hallene? I kulturtjenesten budsjettforslag var dette med som en gradvis
nedtrapping over år men dette men vi kan ikke se at dett e er med i rådmannens forslag.

Vi er klar over at kommunens økonomi ikke er så god men med tanke på at det pr. 1.1.2018 er 9.375
personer som har medlemskap i ett av kommunens 57 idrettsklubber . D e t var 30.380 innbyggere i
Ringerike i 2. kv i år , altså er 30,85% av innbyggerne tilknyttet en idretts klubb . Vi mener idrett er
viktig med tanke på folkehelsen men med dette budsjettforslaget er svært det svært lite å glede seg
over for diss e og de frivillige som legger ned en stor jobb for så mange av kommunens innbygger n e.

Hønefo ss 9 . november 2018

Bjørn Marseth Trude Ødegaard

Leder Nestle d er

sign sign.



Ringerike kommune

postmottak@ingerike.kommune. no

ffunefoss, 8.11.2018

Innspill til Budsjett 2019 iRingerike kommune

DNT Ringerike viser til muligheten for uttalelse til budsjett for 2019, og vi ønsker å komme med noen
innspill i saken om etablering av snøkanonanlegg på Ringkollen.

Vi er kjent med at det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber for etablering av et snøkanonanlegg på
Ringkollen. Vi mener dette prosjektet er av så stor betydning for distriktet at detbør komme med i
budsjettet for 2019 ved at Ringerike kommune bevilger midler til dette.

Et snøkanonanlegg er viktig for å fremme folkehelsa i distriktet, og vil være et godt alternativ spesielt
for utvikling av skiglede og aktivitet hos barn og unge i snøfattige vintre. Skiskolen har gjennom
mange ar bidratt positivt til dette arbeidet, og med tilglengelig kunstig snø vil dette tilbudet også være
mulig å gjennomføre selv med grørfie vintre. Anlegget skal være åpent for alle og vil derfor favne om
muligheter for både trening, mosjon og lek for barnefamilier, aktive og turfolk generelt.

Ringkollen er et kjent sted for både turgåere og skigåere, og med dette tilbudet vil man også kunne
oppnå stor aktivitet selv de vintrene skiføret svikter. Ringkollstua vil kunne oppnå synergieffekt av
snøkanonanlegget, og driften vil bli mindre sårbar om mulighetene for vinteraktiviteter ivaretas med
kunstig snø.

DNT Ringerike arangerer hvert år turer og aktiviteter på Ringkollen giennom vinteren. Med variable
snøforhold er aktivitetene ikke alltid mulig å giennomføre, og med mulighet for produksjon av snø vil
man kunne giennomføre alle aktiviteter som planlagt.

Et snøkanonanlegg vil i tillegg bety ytterligere utvikling av Ringerike som attraktivt bosted og blir et
godt supplement til våre allerede flotte natur-og friluftsområder for friluftsliv, trening og idrett.

Med hilsen
DNT Ringerike

U ht. -ho, ̂ . -
Vibeke Ijøm I

daglig leder
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Høringsuttalelse - budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 -2022 

 

NSF erfarer at dagens rammer i Pleie og omsorg er stramme. NSF ser med bekymring på 

ytterlige innstramming på 0,7 %. Sykefraværet i helse og omsorg for 3. kvartal 2018 ligger 

1,2 prosentpoeng høyere enn 3. kvartal 2017. Dette kan være et uttrykk for en sliten 

ansattgruppe.  

  

NSF støtter forslaget om å styrke hjemmetjenesten med 5 mill.  

NSF støtter forslaget om å styrke tjenester til Rus og psykiatri og tilskudd til Ringerike 

interkommunale legevakt.  

 

I Handlingsprogrammet, side 73 «Helsetjenester til Flyktninger» står det skrevet at det skal 

sees på mulighetene for å effektivisere helsetjenestene ved Smittevernkontoret og Hvalsmoen 

helseavdeling. Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.  

NSF vil gjøre oppmerksom på at Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner har 

bestått av 5,1 årsverk. I november 2018 ble staben redusert med 18 % Det er riktig at 

flyktningestrømmen har avtatt, men det er viktig å huske på at de skal tas vare på de som 

allerede har kommet. NSF mener derfor at det ikke bør skjæres ytterligere ned ved 

Helsekontoret som også gir et godt vaksinetilbud til hele befolkningen kommunen vår.  

 

 

 

Hønefoss, den 8. november 2018 

 

 

 

Sølvi Bergerud 

HTV i  NSF  



Fra: Pelle Gangeskar [pelle@gangeskar.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.11.2018 22:24:49 

Emne: Høring budsjett 2019 

Vedlegg:  

Ytterligere utsettelse av eventuelt kommunalt tilskudd til snøproduksjon på Ringkollen utsetter i praksis 
prosjektet til 2020 i beste fall, og vi kan miste mye av fremdriften som er skap av Skiforeningen, grunneiere, 

NVE, Sparebankstiftelsen, frivillige og gode krefter som vil sikre vinteren i fremtiden for Ringerike. 

Mulighetene for å få med private investorer på laget svekkes og av enda flere utsettelser. 

Det er synd om en positiv innstilling til et godt prosjekt skal settes i så stor fare av budsjettekniske hensyn. 

 

Ringkollen er Oslomarkas høyestliggende og mest snøsikre utfartssted, men skiføret vil ifølge klimaforskere 

reduseres sterkt i området i fremtiden. Heldigvis kan lave temperaturer og kaldt vann fra Røstjern redde vinteren, 

men da må alle bidra sammen når det trengs, og det er nå det trengs, ikke «kanskje om et halvt år hvis vi har 

penger da». 

 

Jeg håper politikerne i Ringerike ser verdien av arbeidet som er lagt ned til nå og tør å satse på hvit vinter i 
fremtiden og gjennom å støtte snøproduksjon på Ringkollen med midler avsatt i budsjett 2019, slik at prosjektet 

kan realiseres i 2019! 

 

MVH 

 

Pelle Gangeskar 

Snøentusiast  



De ansatte ved Ringerike bibliotek som er medlemmer av Fagforbundet avdeling Ringerike takker for
muligheten til å kommentere Ringerike kommunes handlingsprogram for kulturtjenesten for
perioden 2019 - 2022.

Vi er bekymret for hva kommunen vil oppnå ved å måle «antall brukere med Meråpent - avtale».
Dersom kommunen vil måle effekten av meråpent bibliotek, må den undersøke hvor mange som
bruker biblioteket i selvbetjent tid, men også bruken i betjent tid. En bibl iotekbruker kan i prinsippet
skrive meråpentavtale, men likevel velge å kun benytte seg av biblioteket i betjent tid. I ndikatoren
«antall meråpentavtaler» gir IKKE svar på bruk av meråpent bibliotek.

Ringerike kommune v/ bibliotek et har en samarbeidsavtale med Buskerud fylkesbibliotek som
baserer seg
på Bibliotekstrategi for Buskerud 2015 - 2020. De n overordnede visjonen for bibliotekene i Buskerud
er «Mer liv i biblioteket - bedre liv med biblioteket». De fem satsingsområdene i strategien er: aktiv
formidlin g, læring 0 - 100, møteplass og debattarena, digitale tjenester samt delingskultur og
samarbeid. (Bibliotekstrategi for Buskerud 2015 - 2020 er forlenget inntil ny strategi foreligger i
Viken.) Vi ser verken at visjonen eller satsningsområdene blir målt med in dikatoren «øke antall
brukere med Meråpent - avtale». Vi mener kommunens handlingsprogram må inneholde mer
ambisiøse mål som for eksempel «øke utlån og besøk i betjent og ubetjent åpningstid».

For å måle aktiviteten i et folkebibliotek er det bred enighet om at man må måle både besøk
og utlån. «Besøk» viser til antall personer som bruker bibliotektjenesten i betjent og
ubetjent åpningstid, inkludert deltakelse på arrangementer. «Utlån» viser til antall
materialer av alle typer som lånes ut i biblioteket, både fysiske og digitale medier.

For å nå målet om bedre ressursutnyttelse har høringsutkastet med arrangementer og aktiviteter i
nytt sceneområde . D et krever store ressurser både i form av ansattes arbeidstid og honorarer til
bidragsytere for å gjennomføre disse .
Arrangementer og aktiviteter er viktig, men disse er bare en begrenset del av bibliotekenes
virksomhet. Det er kvaliteten på den daglige driften av biblioteket som er avgjørende for hvor mange
som bruker tjenesten. Personalet er e n avgjørende faktor for verdien av biblioteket. Verdien av et
bibliotek består i stor grad av personalets kompetanse innen blant annet veiledning, litteratur - og
informasjonssøking. Uten bibliotekpersonalet er biblioteket kun en materialsamling. Gjennom si tt
arbeid med samlingsutvikling, t ilrettelegging av bibliotekrommet, utstillinger og andre
formidlingstiltak sikrer de ansatte at bibliotektilbudet holder høy kvalitet. God samlingsutvikling
krever kassering av utdatert m ateriell og innkjøp av nytt. Biblio tekets innhold må oppleves som
levende, relevant og nyttig for brukerne. Uten midler til kjøp av nytt materiale er dette vanskelig.

Kulturplan for Ringerike (2016 - 2024) sier at biblioteket skal være en sentral litterær formidlingsaktør,
med spesiell fokus på barn og unge, som fremmer aktivitet, opplevelse og leselyst.

Vi mener et effektiviseringskrav på 0,7% vil ramme biblioteket uforholdsmessig mye da biblioteket
allerede har mye mindre midler til disposisjon enn andre bibliotek i kommuner det er naturlig å
sammenligne seg med. Dette viser Kostra - tallene for gruppe 13 som biblioteket hører inn under .

Med hi lsen

Plasstillitsvalgt Ringerike bibliotek

Kari Gustavson
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Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring  

 

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 

 
Høringsuttalelse fra AMU: 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 i ekstraordinært 

AMU-møte 8.11.018.  

 

1. For å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø mener AMU at det er positivt at Ringerike 

kommune over år satser på kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt 

mestring, bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere 

alle nivåer og alle sektorer.  Økt grad av digitalisering stiller større krav til digital 

kompetanse hos medarbeidere i Ringerike kommune. AMU er positive til at det forslås 

avsatt ekstra midler til styrking av digital kompetanse hos alle ansatte. 

 

2. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter i arbeidsmiljøarbeid. Økt innsats og 

kompetanse for lokale verneombud i Ringerike kommune er et arbeid AMU er tilfreds med 

prioriteres. AMU mener derfor at styrking av HMS-budsjettet er nødvendig og vil bidra til 

at det kan arbeides med ytterligere kompetanse-tiltak for vernetjenesten. AMU ønsker 

fortsatt oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-gruppene på ulike nivå. 

 

3. AMU mener det er bra at Ringerike kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass. At det 

prioriteres midler til tiltak for ansatte, for eksempel i forbindelse med røykavvenningskurs 

mener AMU er nødvendig.   

 

4. AMU registrerer at det er en økning i sykefraværet etter at sykefraværet de siste årene har 

hatt en nedgang. Det er nødvendig å ha fortsatt oppmerksomhet på sykefraværet og følge 

dette tett. Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil være sentrale tiltak for å unngå 

vedvarende økning av sykefraværet.  

 

5. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på 

at dette gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og AMU er bekymret for at det 

vil påvirke driften. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

6. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i 

flere nybygg. AMU er positiv til investeringene og mener at dette vil sikre bedre 

arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.  

 

7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i 

Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er 

oppmerksomhet på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. AMU er også positiv til at det 

avsettes midler til oppgradering av Rådhuset. 

 

8. AMU ser med bekymring på at det også i årets budsjett er lagt opp til et 

effektiviseringskrav. Effektiviseringen har over tid gått utover bemanningen. Bemanningen 

har nå nådd et kritisk nivå, dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefravær og 

arbeidsmiljø.  

 

9. Effektivisering i budsjettet kan påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det gjennomføres 

en risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 
 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 08.11.2018: 

 

«Høringsuttalelse fra AMU: 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 i ekstraordinært 

AMU-møte 8.11.018.  

 
1. For å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø mener AMU at det er positivt at Ringerike 

kommune over år satser på kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt mestring, 

bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere alle nivåer og alle 

sektorer.  Økt grad av digitalisering stiller større krav til digital kompetanse hos medarbeidere i 

Ringerike kommune. AMU er positive til at det forslås avsatt ekstra midler til styrking av digital 

kompetanse hos alle ansatte. 

 

2. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter i arbeidsmiljøarbeid. Økt innsats og 

kompetanse for lokale verneombud i Ringerike kommune er et arbeid AMU er tilfreds med 

prioriteres. AMU mener derfor at styrking av HMS-budsjettet er nødvendig og vil bidra til at det 

kan arbeides med ytterligere kompetanse-tiltak for vernetjenesten. AMU ønsker fortsatt 

oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-gruppene på ulike nivå. 

 

3. AMU mener det er bra at Ringerike kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass. At det 

prioriteres midler til tiltak for ansatte, for eksempel i forbindelse med røykavvenningskurs 

mener AMU er nødvendig.   

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

4. AMU registrerer at det er en økning i sykefraværet etter at sykefraværet de siste årene har hatt 

en nedgang. Det er nødvendig å ha fortsatt oppmerksomhet på sykefraværet og følge dette tett. 

Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil være sentrale tiltak for å unngå vedvarende 

økning av sykefraværet.  

 

5. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at dette 

gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og AMU er bekymret for at det vil påvirke 

driften. 

 

6. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i flere 

nybygg. AMU er positiv til investeringene og mener at dette vil sikre bedre arbeidsforhold og 

arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.  

 

7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i 

Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er oppmerksomhet 

på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. AMU er også positiv til at det avsettes midler til 

oppgradering av Rådhuset. 

 

8. AMU ser med bekymring på at det også i årets budsjett er lagt opp til et effektiviseringskrav. 

Effektiviseringen har over tid gått utover bemanningen. Bemanningen har nå nådd et kritisk 

nivå, dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefravær og arbeidsmiljø.  

 

9. Effektivisering i budsjettet kan påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det gjennomføres en 

risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1 – 4 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 5  ble delt i 2 avstemminger: 

Ordet kan oppnådde 3 stemmer (Ståle Skjønhaug (AP), Trude Bredal Steinmo og Gyrid Løvli) 

og falt. 

Ordet vil oppnådde 6 stemmer og ble vedtatt. 

Pkt 5. Ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 6 – 7 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 8 ble vedtatt mot 2 stemmer (Trude Bredal Steinmo og Gyrid Løvli). 

Pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 
 



Høringsuttalelse budsjettforslag Ringerike Kommune 2019 

 

Heggen 24.10.18 

 

Lei av å bli lurt… For det er faktisk det vi føler at vi har blitt… 

Vi ansatte i Heggen Barnehage har sett på budsjett forslag for 2019, og det er med stor 

bekymring vi ser at dere tenker at Heggen Barnehage skal legges ned fra høsten 2019. 

Det er nå ca et år siden dere beslutta at Heggen skulle være permanent, det etter fem år 

som prosjekt barnehage og mye usikkerhet, så det var stor glede da dere bestemte at vi 

skulle være permanent. Det er veldig ustabilt for oss ansatte at dere nå tenker at 

barnehagen skal legges ned, dere lar oss aldri få roen og tryggheten som en arbeidsplass skal 

ha, ikke muligheten til å tenke langsiktig. 

Å ja, det er mye som trenger å vedlikeholdes på Heggen, men det kan da umulig være noe 

overraskelse?? Det er jo Ringerike Kommune som har eid og «vedlikeholdt» bygget i alle år, 

(eller kanskje ikke vedlikeholdt det), at det nå koster penger er vel ikke så rart. Vi kunne 

skjønt argumentet om dere hadde kjøpt bygget og det hadde hatt skjulte mangler som 

trengte oppgradering.  Og at bygget vurderes å selges??? Det er vel en grunn til at det ikke 

blei solgt forrige gang det blei forsøkt?? Vi tenker det fortsatt blir vanskelig å selge med 

tanke på at dere ikke har brukt penger på det som virkelig holder verdien på et bygg.  

Og at det er uproblematisk å legge oss ned sier vel bare noe om deres holdninger til saken, 

det er snakk om barn som har vært her siden de var bittesmå, de må kanskje bytte 

barnehage unødvendig før skolestart (Mange barn takler disse utfordringene, men absolutt 

ikke alle).  

Vi tenker dere bør gå inn for det dere vedtok for et år siden og beholde Heggen barnehage 

og gjøre den oppgraderingen som bygget trenger. Vi tror at dere vil vise innbyggerne i 

kommunen at dere faktisk står for det dere vedtar selv etter et år. Vi ønsker forutsigbare 

pålitelige politikere som gir trygghet til sine innbyggere og til sine ansatte.  Dette kan også 

øke antall søkere til Heggen Barnehage. 

Selv om det er ledige barnehageplasser i kommunen, så har dere stadig håp/ønsker om at 

det skal komme flere barn til kommunen; vi har alltid stått parate og operert etter prinsippet 

barnehageplass på dagen, med kort køfri reisevei, så løpende opptak og enorm 

endringskapasitet kan vi vise til. Og i så måte snakker vi god reklame og omdømmebygging. 

Gi oss ansatte i Heggen Barnehage den tryggheten vi fortjener ved å beholde arbeidsplassen 

vår! 

 

På vegne av medlemmer i Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Heggen Barnehage. 
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leder@hssk.no 

 

 

         Hønefoss 07.11.2018 

 

Høring budsjett 2019 

Det vises til forslag til årsbudsjett for 2019 med høringsfrist 9. november. 

Hønefoss Skiskytterklubb anmoder om at det i budsjett for 2019 settes av midler i 

kommunebudsjettet for støtte til snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

Et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen vil sikre gode skiforhold for hele Ringeriksregionen 

fra tidlig vinter. Gode skiforhold betyr mye for skiinteresserte generelt, for folkehelsen i 

distriktet, og ikke minst spesielt for de mange skiløpere og skiskyttere som har behov for 

gode og sikre snøforhold for trening og konkurranser hele vinteren igjennom. 

Hønefoss Skiskytterklubb har eget skiskytteranlegg i Hovsmarka, men ikke desto mindre har 

vi som skiskytterklubb stort behov for å kunne trene på ski i hjemlige trakter når sesongen 

nærmer seg. Det er lenge mellom hver vinter vi kan trene på ski i Hovsmarka fra november til 

april, slik vi kunne i forgående sesong. I en «normalsesong» må vi til Ringkollen for å trene 

på ski 2/3 av skisesongen, fordi det ikke er snø i Hovsmarka. Da er vi avhengig av at det i 

hvert fall er skiføre på Ringkollen for å kunne forberede oss til konkurranser. 

Derfor vil vi i Hønefoss Skiskytterklubb anmode sterkt om at prosjektet med etablering av 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen blir tilgodesett i budsjettet for 2019. 

 

Med skiskytterhilsen 

For Hønefoss Skiskytterklubb 

Knut Aas (sign) 

Leder 



Høring på budsjettet 2019 - tilbakemeldinger fra SU i Haug barnehage 

 
Su i Haug barnehage er bekymret for effektiviseringskravet på 0.7 % som er 

lagt inn for kommunale barnehager og andre enheter i kommunen. Dette 

tilsvarer en sum på ca. 1.5 million kroner. Su i Haug barnehage ønsker at 

denne effektiviseringen ikke skal fortsette over flere år.  

 

Det ble vedtatt en pedagognorm 1/8-18 og en bemanningsnorm som gjelder 

fra 1/8-19. Dette gjør at det ikke kan spares på ansatte i barnehagen noe 

som er veldig bra. 

 

Barnehagene har ett lite vikarbudsjett og det er viktig at man ikke 

gjennomfører sparetiltak her. Dette kan medføre høyere sykefravær blant 

ansatte. Vet man at det ikke settes inn vikar kan det være at man yter ekstra 

slik at man tilslutt ender opp med en langtidssykemelding.  

  

Hvordan kan den gode kvaliteten opprettholdes om det eks kuttes i 

vikarbudsjett? Hva da med at Ringerike kommune skal være en attraktiv 

kommune og flytte til? Barnehagen drives på en effektiv møte eks ved at vi 

har åpent hus på morningen og ettermiddagen slik at man kan være 

sammen på tvers av avdelingene. Barnehagen har ikke 100 % oppdekning 

av voksne fra vi åpner 730 til vi stenger 1700. Personalet går vakter og har 

8 timers arbeidstid. Det skal også avvikles planleggingstid og ulike møter i 

løpet av denne arbeidstiden.  

 

Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen trekkes også frem i 

handlingsplanen for barnehagen. Hvordan skal personalet i barnehagen få 

til et samspill hvor voksne er lyttende, omsorgsfulle og tilgjengelige når det 

ikke er nok voksne på jobb? Klarer vi å beholde de godt kvalifiserte 

medarbeiderne eller vil de velge seg bort til andre stillinger eller private 

barnehager? Vi ønsker at det ikke skal effektiviseres mer i barnehagen. Det 

er små barn vi har med og gjøre og barn som er i barnehagen fra morgen til 

kveld. Det er jo fokus på tidlig innsats og denne starter i barnehagen når 

barna er 1 år.  

 

Hilsen SU i Haug barnehage 

 

 



FAU v/ Heggen barnehage 

v/ Kim Modalen og Siri Simensen 

Heradsbygdveien 260                                                                                                                              03.11.18 

3518 Hønefoss 

kim.modalen@hotmail.com 

siri.simonsen@hotmail.com 

 

 

Kommunestyret i Ringerike kommune 

Hovedsakelig v/ Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre 

(med kopi til resterende representanter) 

Rådhuset, Osloveien 1 

3502 Hønefoss 

 

 

Angående forslag om nedleggelse av Heggen Barnehage 

 

Hei. Viser til sak 152/18 i Budsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 og forslag fremmet av Runar 

Johansen på vegne av Ap, H og V om nedleggelse av Heggen barnehage. 

 

Vi i foreldrearbeidsutvalget ved Heggen barnehage er ikke enig i dette forslaget og håper med dette å 

kunne overbevise dere om å endre mening i saken.  

 

Her er våre argumenter og syn på saken: 

 

 Det virker veldig som at nedleggelsen er økonomisk betinget. Et forslag er at utgiftene i 

forbindelse med vedlikeholdsbehovet kan fordeles over flere år, det er etter vårt syn ikke 

noe prekært som må utbedres med en gang. 

 

Man vil ikke spare noe på mannskap da alle de ansatte i Heggen barnehage må flyttes i likhet 

med ungene for å tilfredsstille bemanningsnormene. 

 

De knappe 200 000 som man da sparer på driftsbudsjettet burde ikke være et argument nok 

til å legge ned noe så viktig som en barnehage. I så fall burde man heller så på muligheten for 



å avvikle en privat barnehage da dem har et høyere tilskudd. Det vil også virke positivt inn på 

fordelingen av private og kommunale barnehager som i dag er 17 mot 11. 

 

Videre vil vi påpeke at selv ved nedleggelse så må bygningsmassen vedlikeholdes. Således 

forfaller et tomt bygg fortere en et som er i bruk. 

 

Ved et eventuelt salg av bygningen vil et stort vedlikeholdsbehov gi et betydelig verditap i 

forhold til hva bygningen er verdt. 

 

Et annet forslag er å selge bygningen så noen andre får ansvaret for vedlikehold for så å leie 

den tilbake med tanke på videre barnehagedrift. 

 

 

 Foreldrene i Heggen barnehage ønsker som alle andre foreldre å ha en barnehage i sitt 

nærmeste miljø.  

 

Ikke alle barnehager kan sentraliseres og vil påpeke viktigheten av at også folk som bor litt 

mer landlig har barnehager i sitt lokalmiljø. Dessuten er fordelen med spredte barnehager at 

man unngår mer kø og bilkjøring i byen. Det er jo ønskelig. 

 

I Heggen barnehage sitt tilfelle bidrar barnehagen med mye positivt i lokalmiljøet. Ikke bare 

fungerer den som et viktig sosialt samlingspunkt der folk i nærmiljøet blir kjent med 

hverandre, men barnehagens ressurser som for eksempel gymsalen blir aktivt brukt av lokale 

klubber og foreninger. Dette bidrar positivt til folkehelsen i kommunen. 

 

I små barnehager opplever foreldre ofte enda tettere kontakt med både andre foreldre, 

ansatte og barna i mellom. Det oversiktlig og godt å være barn under mindre forhold. 

 

Få om ingen andre barnehager i Ringerike har et så stort potensial som Heggen barnehage 

slik vi ser det. Med sitt store uteareal, masse bygningsmasse, en stor gymsal, (som muliggjør 

lek og aktiviteter innendørs når det er for kaldt ute) mange turmuligheter i absolutte nærhet, 

plassering ca 300m fra avkjøring hovedveien (RV7) og beliggenheten 10-15 min unna 

sentrum er det kanskje heller på tide å se på Heggen barnehage som et satsningsområde? 

 

 

 Ved fjorårets budsjettforhandling ble det vedtatt fra dere at Heggen Barnehage skulle bestå 

som permanent barnehage. Vi kan ikke si annet en at vi føler oss veldig lurt og føler på et 

veldig tillitsbrudd når dere nå, knappe året etterpå, går inn for nedleggelse. 

 

 

 Overkapasitet har blitt sett på som viktig, og brukt som et argument for, i saker som: 

Oppgradering av Monserud kloakkrenseanlegg, bygging av storskolene Ullerål og Benterud 

og bygging av Hønefoss kirke. Hvorfor skal det nå da brukes som et argument imot, når det 

gjelder overkapasitet av barnehageplasser? 

 

Samme gjelder for uttalelsene til Marianne Mortensen i ringblad 28.OKt. Når det snakkes om 

at barn fra Heggen Barnehage kan flyttes til andre barnehager er det positivt, mens når det 

snakke om at Heggen har ledig kapasitet er det negativt vinklet. 



 

Det er jo et uttalt ønske om løpende opptak i kommunen. For å få til det er man avhengig av 

litt overkapasitet i barnehagesektoren. 

 

 

 Stikk i strid med Runar Johansens uttalelser i ringblad om å ta kuttet et sted i stedet for å 

fordele det over alle barnehagene så mener vi at kuttene må fordeles over alle barnehagene 

da en nedleggelse av Heggen virker urettferdig ovenfor de som i dag benytter Heggen som 

sin barnehage. Optimalt burde det ikke kuttes i noe så viktig som barnehagebudsjettet i det 

hele tatt.  

 

Penger for å etterkomme barnehagenes behov burde hentes inn fra kulturbudsjettet. Som i 

en hvilken som helst familie må de viktigste regningene betales før man bruker penger på lek 

og moro. 

 

 

 Det lukter også litt av at Heggen barnehage muligens ofres til fordel for oppdatering av 

Hønefoss barnehage. Vi mener i så fall det ikke er riktig at en av kommunens nyeste 

barnehager blir prioritert før dem som virkelig har behov for vedlikehold og at løsningen da 

heller blir å eventuelt legge ned Heggen Barnehage.   

 

 

Dette ble litt sparking i alle retninger. Håper virkelig noen av argumentene våre treffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen: 

 

For FAU v/ Heggen barnehage, 

Kim Modalen, Siri Simonsen 



Veien barnehage : Glede, Trygghet og Respekt

Ringerike kommune,
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

Samarbeidsutvalget i Veien barnehage har følge nde uttalelse til budsjett 2019 :

God kvalitet i barnehagene er positivt og nødvendig med tanke på mer tilflytting til Ringerike.
Det siste året har det vært fokus på kompetanseutvikling i barnehagene. Denne satsningen
medfører økt kvalit et i barnehagen, og det er positivt at satsningen vi dereføres.

Profilen som er beskrevet i Handlingsprogrammet vektlegger at Ringerike kommune har
fokus på forebygging og tidlig innsats. En forutsetning for det te er nok voksne i barnehagene ,
også ved perioder med sykdom.

E ffektiviseringstiltak et på 0,7% e r tenkt videreført de neste årene. Samarbeidsutvalget ser det
blir utfordrende for barn ehagesekt oren å gjennomføre dette kravet og samtidig beh olde den
pedagogiske kvaliteten som faste voksne gir.

Det er positivt med va rmmat fra Ringerikeskjøkken, det er viktig at ordningen videreføres og
gjerne utvides. Samarbeidsutvalget mener imidlertid at det ikke er mulighet for dekning av
dampovner innenfor sektoren barn og unge.
I forhold til drift har r amme ne til barnehagene over flere år har medført en helhetssituasjon
hvor det er liten mulighet for ytterligere effektivisering - driftsbudsjettet har i løpet av de
siste årene blitt betydelig redusert i barnehagen ; fra 149.000 i 2009 til 68.000 i 2018 .

Sekretær for Samarbeidsutvalget i Veien barnehage
Nina Iversen



 

 

Ringerike kommune 
Heggen barnehage 

 
 

Ordfører 
Ringerike kommune, 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

 

Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage vedrørende 

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-

2022. 

 
Opplevelsen av å føle seg lurt er fremtredende både hos foreldre og ansatte i vår barnehage 

når vi fikk vite om flertallspartienes forslag til nedleggelse. At vårt kommunestyre med 

samme politiske representanter ved forrige budsjettbehandling som nå, valgte å gjøre Heggen 

barnehage permanent fra 2018, for nå å foreslå å legge oss ned føles ikke godt. Å gjøre en 

barnehage permanent skaper en forventning om trygghet og forutsigbarhet for barn, foreldre 

og ansatte. 

Denne forutsigbarheten skulle gi oss arbeidsro til å kunne la foreldrene fremsnakke og 

ansatte markedsføre barnehagen på en god måte. Den sjansen fratas vi med engang det er 

snakk om mulig nedleggelse. Samarbeidsutvalget stiller seg undrende til at alle 

vedlikeholdskostnader knyttet til vår barnehage er så store og akutte at de ikke kan tas over en 

lang sammenliknet med forslaget rundt oppgradering av Hønefoss barnehage? 

 

Vi tenker at vår kommune har hatt nok av «popups» barnehager, vi nevner Åsbygda, 

Hvalsmoen og Paviljongen, er det ikke på tide å tenke på varighet av vedtak, og 

forutsigbarhet for foreldre og ansatte? 

 

Konsekvensene er store for barn og foreldre som kjenner på betydningen av å ha en barnehage 

i nærmiljøet med store uteområder både innenfor og utenfor barnehagen, som innbyr til 

allsidig og variert aktivitet med akebakker, skiløyper og unike turmuligheter. I tillegg har vi 

store lokaler, godkjent for 50 barn jmf MHV og til og med egen gymsal og scene som hyppig 

brukes. Samtidig som vi ligger landlig til, er det allikevel kort vei til byen med buss, så i så 

måte opplever barna at vi er en bynær barnehage hvor det er greit å ta en tur til byen å delta på 

de tilbud vi har der. Vi er også en køfribarnehage hvor vi slipper «å stå i stampe i kø» for å 

rekke og lever og hente i barnehagen.  

 

Heggen barnehage er samlingspunktet i bygda og brukes til både barn- og foreldretrening, 

gymsalen er ofte i bruk på kveldstid og er et sosialt møtepunkt som også er betydningsfullt i et 

folkehelseperspektiv. 

 

Vi stiller oss spørrende til om det ikke er andre barnehager som heller kan legges ned, med 

mindre gode uteområder og med liknende vedlikeholdsbehov?  

 

For oss oppleves det ikke som uproblematisk, når vi har valgt nettopp denne barnehagen 

for barna våre og håper at her skal de gå  «hele løpet» med de vennene de har og de varme og 



 

 

Ringerike kommune 
Heggen barnehage 

 
 

trygge ansatte som møter både oss foreldre og barna, denne oversiktlige verden som gir ro til 

oss alle. Da kan en ikke kalle det uproblematisk når hverdagen kanskje snus opp ned for 

det kjæreste vi har og det trygge rikkes ved! 

 

Når det gjelder KS sak 105/18 vedrørende dampovner til alle barnehager og KS sak 106/18 

oppgradering av Hønefoss barnehage ønsker vi at dette ikke skal tas innenfor respektiv sektor 

da vi har et driftsbudsjett som er på et minimum og som ikke er prisindeksregulert. 

Selve effektiviseringskravet 0,7 % skal løses innenfor sektoren, allikevel burde det være 

mulig å kunne skåne barnehagene med en lavere prosentsats da vi snakker forebyggende og 

tidlig innsats.  I så måte bør også bemanningsnormen for barnehager innfris fra 01.01.2019, i 

stedet for 01.08.2019. 

 

Pust og tell til 3, vi vil ikke legges ned! 

 

 

 

 

 

Heggen 05.11.2018 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage 

 

 

 

 



UTTALELSE TIL FORMANNSKAPETS HØRINGSUTKAST ANGÅENDE 

ÅRSBUDSJETT 2019 - HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 
 

Det er foreslått at barnehagesektoren skal ha ett effektiviseringskrav på 0,7% det vil si 1 466 000,- 

SU i Hallingby barnehage mener at barnehagesektoren ikke kan gjennomføre dette 

effektiviseringskravet. 

Barnehagebehovsanalysen anslår at det vil bli noe færre barn i alderen 1-5 år i en periode fremover, 

før antallet igjen vil stige rundt 2023. Barnehagen vil i disse årene være innstilt på å justere driften ut 

fra antall barn, slik at bemanningen er tilpasset antall barn og bemanningsnormen som trådte i kraft 

01.08.18.Men for å kunne nå målet, som står i handlingsprogrammet 2019-2022, om å kunne tilby 

barnehageplasser på 1-årsdagen, vil det i perioder likevel måtte være noe høyere bemanning enn det 

barnetallet i barnehagene tilsier. Det å kunne få barnehageplass på 1-årsdagen skaper godt 

omdømme for kommunen, men det gir økte kostander for sektoren.  

Utover det å justere bemanning ut fra barnetallet ser vi ingen mulighet for innsparing i den enkelte 

barnehage. Så å si hele budsjettet til barnehagen går til lønn. Hallingby barnehage har 

innkjøpsbudsjett på 98 000,- som skal dekke alt fra innkjøp av leker og formingsmateriell til 65 barn, 

desinfeksjonssprit, telefonabonnement, drift av skrivere, kurs for 18 ansatte, transport når 

barnehagen er på tur m.m. Kutt i innkjøpsbudsjettet vil senke kvaliteten på barnehagetilbudet, og 

gjøre det vanskelig å gjennomføre driften. 

Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage 
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H Ø RI N G B U D SJ E TT 2019

HØRI N GSI N N SPI LL TI L BU DSJETTE T FOR 2019 VEDRØRE N DE SAK 77/18 –
TI L BE H AN DLI N G I FORM AN N SKAPET 20. N OVEM BER 2018 OG I
KOM M U N ESTYRE T 29. N OVEM BE R 2018 –
SØKN AD OM TI LDELI N G AV KOM M U N ALE MI DLER TI L BYGGI N G AV
FOTBALLH ALL I H E RADSBYGDA

Vi viser til vår søknad om tildeling av kommunale midler til by gging av en fotballhall i Heradsbygda
datert 5. mars i år.

Vi forstår det slik at rådmannen har innstilt på å tildele midl er først under budsje ttet for 2020 og ikke
budsjettet for 2019 som i realitet en innebærer n ok en utsettels e og usikkerhet rundt realiseringen av
prosjektet med bygging av en fotballhall for distriktet vårt.

Vi må på vegne av et stort antall idrettsklubber og aktive og e ngasjerte fotballspillere i regionen få
beklage oss over innstillingen f ra rådmannen. Vi henstiller for mannskapets og kommunestyrets
medlemmer til å revurdere innstillingen fra rådmannen.

Bakgrunnen for denne sterke henstillingen bygger på følgende vi ktige hensyn:

En utsettelse av behandlingen av vår søknad vil medføre at dist riktets aktive fotballspillere
må vente minimum to år til og gå to nye vintre i møte uten tilf redsstillende treningsfasiliteter
vinterstid.
Sett i lys av utviklingen i fotb allen i distriktet vårt de sist e årene er en utsettelse og økt
usikkerhet knyttet til å realisere prosjektet det siste distrik tet trenger for å kunne legge til
rette for å snu interessen og gode rammer for utvikling av fotb allidretten.
En utsettelse av prosjektet vil og så medføre usikkerhet knyttet til prosjektets totale
kostnadsomfang sett i lys av øk te råvarepriser og valutaendring er samt at det må gjøres et
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omfattende nytt anbudsarbeide. Det te vil nødvendigvis også skap e usikkerhet i forhold til
den totale rammen for finansieringen av prosjektet.
Fasilitetene for å utøve vår frems te og største breddeidrett i distriktet på vinterstid er
prekær t dårlig og lite forsvar lig. Vi belager oss for øyeblikke t på å trene vinterstid ute på AKA
Arena som allerede er sprengt på kapasitet. Å holde AKA Arena v interåpent er li te
miljøvennli g i seg selv med hensyn til både oppvarming og avren ning av gummi. Kommunen
har i tillegg lite eller ingen ressurser til å holde denne fri for snø etter kl. 16 på hverdager, og i
helger.
Vårt prosjekt om bygging av en ren fotballhall har en total kos tnadsramme på MNOK 13,3
hvorav vi har klart å skaffe til veie finans iering av MNOK 9,8. Det står således nå kun på om
kommunen er villig til å bevilge MN OK 3,5. Dette utgjør ca. 25 % av den totale finansieringen
av fotballhallen.
Vi har jobbet med pros jektet siden våren 2017 i tett s amarbeid me d
kommu neadministrasjonen ved Magna r Ågotnes og Kari Gustavson. T ilbakemeldinge n fra så
vel komm unens representanter, Ri ngerike Idrettsråd og idrettskl ubbene i distriktet er a t
prosjektet er realistisk og g odt fun dert.
Heradsbygda Idrettslag har siden prosjektgruppen ble etablert v år en 2017 investert flere
hundre timer i planlegging av prosjektet, arbeid som nå delvis må gjøres på ny de rsom
prosjektet bli r utsatt. HIL har også investert i underkant av k r 100.0 00 av egne midler i
prosjektering og byggesak knyttet til planlegging av ha llen.
Planlegging en av en mulig fotba llhall i Heradsbygda er utelukke nde basert på frivillig
dugnadsarbei de blant prosjektmedlemmene for å ivareta et fellss kapsanliggend e som det
foreligger e t skrikende behov for i hele regionen. Det er vikti g for det frivillige i dretts Norge
at denne typer initiativ, tiltak og investeringer verdsettes og at politikerne i denne saken på
nåværende tidspunkt markerer at de vil støtte prosje ktet.
Vi oppfatter at nok en utsettelse skaper ytterligere usikkerhet rundt muligheten til å realiser e
prosjektet. Det er således van skelig å kunne forsvare ytterligere investeringer fremover for
HIL og prosjektgru ppen basert på de signaler som foreligger fra politikerne på nåværende
tidspunkt.
Vår søknad ble for øvrig fremme t i 2017, men da ble videre beha ndling utsatt i p åvente av
tilbake melding på idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Denne fikk vi januar 2018, som
den første kl ubben i Norge, men m ed krav som gjorde at vi måtte gå gjennom tallgrunnlag et
nøye e n gang til, for å kvalitetssikre grunnlaget for søknaden.

På bakgrunn av ovenstående, oppfor drer vi formannskapets og kom munestyrets representanter til å
revurdere rådmannens innstilling og heller stemme for å støtte vårt etterlengtede prosjekt slik at
regionen får dra nytte av et sårt og etterlengtet tilbud om inn endørs fotballfasiliteter allerede fra
vinteren 2019/2020.

Med vennlig hilsen

Kjell Ivar Jevne
Leder H eradsbygda IL
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Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Ungdomsrådet ser av Årsbudsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 at læringssenteret har 

ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktningers to-årige 

introduksjonsprogram. Ungdomsrådet mener at to års oppfølging er i minste laget – unge 

flyktninger med tre måneder koranskole og fem års grunnskole fra hjemlandet, vil trenge mer 

oppfølging- inkludert mer språkopplæring og bedre integrering. 

 

Ungdomsrådet stiller seg negativt til innsparinger tiltaket for enslige mindreårige flykninger. 

Vi som ungdommer ser tydelig at elevene med lite allmennkunnskap allerede sliter på 

ungdomskolen. Ungdomsrådet mener at det bør bevilges mer penger, slik at de elevene som 

skal ut i videregående skole, skal få bedre norskopplæring. 

 

Ringeriksskolen har et resultatmål om å gjenspeile at man er et nasjonalt nivå eller bedre. Det 

handler om bedre læring i Ringerikskolen. Ungdomsrådet ønsker ikke reduksjon på 0,7 % som 

foreslått i skolene, dette for å ha god læring og nå målet for Ringeriksskolen.   

 

Ungdomsrådet stiller seg kritisk til at det skal kuttes ned i Grunnskolen. Vi mener at 

grunnskolen er en så viktig periode i livet, som skal legge grunnlaget for skole og utdanning 

videre. Vi ser tydelige tall på at ungdommer dropper ut av vgs hvis grunnskolen ikke har vært 

optimale for eleven. Når kommunen nå legger inn forslag om lønnskutt i grunnskolen, mener 

ungdomsrådet at det vil føre til en større begrensing i undervisningen i forhold til det den er 

per i dag. Dette vil få konsekvenser for vgs og elevene senere. 
 

Behandling i Ungdomsrådet 30.10.2018: 

 

Et samlet ungdomsråd fremmet følgende kommentar til Årsbudsjett 2019- 

Handlingsprogram 2019-2021:  

«Ungdomsrådet ser av Årsbudsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 at læringssenteret har 

ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktningers to-årige 

introduksjonsprogram. Ungdomsrådet mener at to års oppfølging er i minste laget – unge 

flyktninger med tre måneder koranskole og fem års grunnskole fra hjemlandet, vil trenge mer 

oppfølging- inkludert mer språkopplæring og bedre integrering. 

 

Ungdomsrådet stiller seg negativt til innsparinger tiltaket for enslige mindreårige flykninger. 

Vi som ungdommer ser tydelig at elevene med lite allmennkunnskap allerede sliter på 

ungdomskolen. Ungdomsrådet mener at det bør bevilges mer penger, slik at de elevene som 

skal ut i videregående skole, skal få bedre norskopplæring. 
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Ringeriksskolen har et resultatmål om å gjenspeile at man er et nasjonalt nivå eller bedre. Det 

handler om bedre læring i Ringerikskolen. Ungdomsrådet ønsker ikke reduksjon på 0,7 % som 

foreslått i skolene, dette for å ha god læring og nå målet for Ringeriksskolen.   

 

Ungdomsrådet stiller seg kritisk til at det skal kuttes ned i Grunnskolen. Vi mener at 

grunnskolen er en så viktig periode i livet, som skal legge grunnlaget for skole og utdanning 

videre. Vi ser tydelige tall på at ungdommer dropper ut av vgs hvis grunnskolen ikke har vært 

optimale for eleven. Når kommunen nå legger inn forslag om lønnskutt i grunnskolen, mener 

ungdomsrådet at det vil føre til en større begrensing i undervisningen i forhold til det den er 

per i dag. Dette vil få konsekvenser for vgs og elevene senere». 

 

Avstemning: 

Ungdomsrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Midler til IKAR-arrangement 2019 videreføres i budsjett for 2019  

på samme nivå som for 2018. 
 

Behandling i Integreringsrådet 29.10.2018: 

 

Intergreringsrådet fremmet følgende forslag til høringen: 

«Midler til IKAR-arrangement 2019 videreføres i budsjett for 2019  

på samme nivå som for 2018.» 

 

Leder Stein Roar Eriksen (AP) foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet tar formannskapets innstilling til etterretning og bifaller at dette er Eldrerådets 

forslag til vedtak. 
 

Behandling i Eldrerådet 29.10.2018: 

 

Rådmannen presenterte kort «Årsbudsjett 2019 – handlingsprogrammet 2019-2022» med 

fokus på Helse og omsorgssektoren. 

 

Leder Ole Einar Dalen foreslo at «Eldrerådet tar formannskapets innstilling til etterretning og 

bifaller at dette er Eldrerådets forslag til vedtak». 

 

Leder Ole Einar Dalen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Leder Ole Einar Dalens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Råd for funksjonshemmede mener økningen av egenandelen av pleie- og omsorgstjenester fra 

under 2G til over 4G er usolidarisk og diskriminerende da de rett over 2G betaler en egen på 

kr 23 580 pr år, mens de som er over 4G må betale en egenandel på kr 37 980. Det er stor 

oppmerksomhet på å få funksjonshemmede ut i jobb for å bidra mer i samfunnet med blant 

annet skatteinntekter. Dette hindrer mange fra og ut i arbeidslivet, da det blir straffet hardt 

med økte egenandeler for hjemmebaserte tjenester.  

  

Rådet anbefaler kostnad på hjemmebaserte tjenester slik:  

Hjemmebaserte tjenester under 2G blir kr. 200 pr måned, totalt 2400 pr år.  

Hjemmebaserte tjenester fra 2G til 4G kr 700 pr måned, totalt 8400 kr pr år.  

Hjemmebaserte tjenester over 4G kr 1200 kr pr måned, totalt 14 400 pr år.  

  

Dette ser rådet som et solidarisk egenandelstak da dette gjelder alle som har egendeler på 

fysioterapi, lege, medisiner og aktivitetshjelpemidler.  

  

Råd for funksjonshemmede oppfordrer politikerne i Ringerike kommune til å ta en grundig 

gjennomgang, og se på disse egenandelene for å utjevne disse til å bli mer solidariske slik at 

personer med assistanse behov kan få dette, og allikevel være delaktige i samfunnet. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 29.10.2018: 

 

Leder Harald Mælingen fremmet følgende høringssvar:  
 

«Råd for funksjonshemmede mener økningen av egenandelen av pleie- og omsorgstjenester fra 

under 2G til over 4G er usolidarisk og diskriminerende da de rett over 2G betaler en egen på 

kr 23 580 pr år, mens de som er over 4G må betale en egenandel på kr 37 980. Det er stor 

oppmerksomhet på å få funksjonshemmede ut i jobb for å bidra mer i samfunnet med blant 

annet skatteinntekter. Dette hindrer mange fra og ut i arbeidslivet, da det blir straffet hardt 

med økte egenandeler for hjemmebaserte tjenester.  

  

Rådet anbefaler kostnad på hjemmebaserte tjenester slik:  

Hjemmebaserte tjenester under 2G blir kr. 200 pr måned, totalt 2400 pr år.  

Hjemmebaserte tjenester fra 2G til 4G kr 700 pr måned, totalt 8400 kr pr år.  

Hjemmebaserte tjenester over 4G kr 1200 kr pr måned, totalt 14 400 pr år.  
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Dette ser rådet som et solidarisk egenandelstak da dette gjelder alle som har egendeler på 

fysioterapi, lege, medisiner og aktivitetshjelpemidler.  

  

Råd for funksjonshemmede oppfordrer politikerne i Ringerike kommune til å ta en grundig 

gjennomgang, og se på disse egenandelene for å utjevne disse til å bli mer solidariske slik at 

personer med assistanse behov kan få dette, og allikevel være delaktige i samfunnet.»  

 

Leder Harald Mælingen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådets forslag til høringssvar ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Høringsnotat 

Handlingsprogram 2019-2022 

 

Vi leser med skepsis og undring kuttene som er foreslått for perioden da det som påpekt er et 

sammensatt bilde av utfordringer som et mer ekstremt vær. En lang og snørik vinter, varme og 

ekstrem tørke i sommer og kraftig nedbør i høst. Dette krever mer ressurser 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. 

Med sist vinters kostnader frisk i minne, og med etterslepet som ikke blir mindre vil dette være 2 

skritt tilbake i en kommune som både skal og vil frem. 

 

Enhetene er mange og har viktige oppgaver i samfunnet vårt og et kutt vil bety dårligere tjenester og 

økte etterslep som igjen blir krever mer når det skal rettes opp.  

Vi stiller oss derfor uforstående til dette kuttet. 

For tillitsvalgte i teknisk drift 

Bjørn Eivind Thoen  



  
        

HØRINGSUTTALELSE TIL BUDSJETT 2019 

HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 RINGERIKE KOMMUNE 

 
Fagforbundet Ringerike har behandlet forslag til budsjett 2019 og  

Ringerike kommunes handlingsprogram 2019-2022. 

 

Fagforbundet Ringerike er fortsatt svært bekymret for bemanningen i Ringerike kommune. Etter flere 

år med innsparinger og nedbemanning er det altfor lav grunnbemanning i kommunen, noe som fører til 

stor slitasje på de ansatte.  

 

Det legges opp til effektiviseringstiltak på 0,7% i de fleste enheter og hele 2.2 % i administrasjon og 

samfunn. Dette er vi sterkt kritiske til. Allerede pressede tjenester må da finne løsninger for 

innsparinger, som vil gå på bekostning av våre medlemmers arbeidshverdag. Vi er svært urolige for 

hvordan sektor samfunn skal kunne klare å finne løsninger for et så stort effektiviseringstiltak. 

 

 Fagforbundet Ringerike ønsker at grunnbemanningen styrkes, og vi mener det er viktig at det 

settes i gang prosesser som sørger for dette. 

 

Heggen barnehage er foreslått nedlagt. Denne barnehagen ble endret fra midlertidig til varig for et år 

siden. Dette skaper usikkerhet og utrygghet for våre medlemmer. 

 
Det er veldig positivt at satsingen på kompetanse foreslås videreført, og at det skal jobbes med 

kompetanseheving i alle sektorer og på alle nivåer. Dette er avgjørende for at tjenestene som leveres er 

gode, at de ansatte får økt sin yrkesstolthet og for fremtidig rekruttering. Det jobbes også godt med 

lærlinger, og det er gledelig at det legges opp til å øke antall lærlinger med 6 stykker. 

 

Det er også positivt at Ringerike kommune arbeider godt med heltidskultur.  Det vil stille store krav til 

politikere, administrasjonen og tillitsvalgte, og ikke minst til de ansatte. Vi har mange ansatte som 

jobber ufrivillig deltid, og som dermed har en viktig kompetansereserve som må brukes.  

 

Fagforbundet Ringerike er urolige for konsekvensene de store låneopptakene gir i løpet av 

handlingsprogramperioden. Når Ringerike kommune må begynne å betale avdrag på de store lånene, 

må disse pengene finnes et annet sted i budsjettet. Vi er svært bekymret for at det da må kuttes 

ytterligere i drift i fremtiden.  

 

 

 

 

For Fagforbundet Ringerike  

 

 

Bente Anita Bråthen 

Leder 



Ringerike Venstres høringsuttalelse til handlingsplan og budsjett 2019 – 2021 

Vi foreslår at FN`s 17 bærekraftmål implementeres i kommuneplanen slik som en del andre 

kommuner allerede har gjort. 

Rehabilitering 

Vi mener kommunen må jobbe for å få flere kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter for på 

sikt få en bedre rehabilitering i kommunen. 

Rus og psykiatri. Herunder Fontenehuset 

I forhold til punktet om Rus og psykiatri i Handlingsplan for helse og omsorg burde Fontenehuset bli 

sett på som et aktuelt tiltak.  

Fontenehuset har et helhetlig tilbud til denne gruppen og har gode resultater å vise til.  De siste 2 

årene har 55 av Fontenehusets medlemmer kommet ut i arbeid. Dette innebærer stadig økende 

skatteinntekter til kommunen. En statistisk undersøkelse på huset viser en stor reduksjon når det 

gjelder bruk av 1. linjetjenester som miljøarbeider, psykiatrisk sykepleier noe som innebærer 

besparelser for kommunen. Det viser også reduksjon i innleggelser ( kommunen har betydelige 

kostnader etter endt innleggelse). Bevilgningen fra kommunen har imidlertid stått stille på 1 million 

siden 2010. Dette er ikke blitt indeksregulert. Hvis Fontenehuset Hønefoss hadde vært et nytt 

fontenehus ville det kostet kommunen 3 millioner i året. Det er en betydelig risiko for at det statlige 

tilskuddet reduseres eller faller helt bort hvis ikke kommunens dekningsgrad økes innen 2020, da 

Fontenehus i kommuner som oppfyller bidragskravet vil bli prioritert. Det vil i realiteten være kroken 

på døren for Fontenehuset Hønefoss. Ringerike Venstre Foreslår at bevilgningen øker fra 1 til 2 

millioner i året. 

Kultur 

Ringerike kommune må ha en helhetlig strategi når det gjelder kultur, og kulturminner må få økt 

fokus. 

Vi er positive til at korps i skolen videreføres, og er positive til lignende løsninger når det gjelder 

andre former for musikk. 

Miljø 

Vi foreslår belysning i Søndre Park. Viktig at grønne lunger i byen gjøres tilgjengelig og lys skaper 

trygghet og målet må være økt bruk av parken. 

Vi foreslår videre at det legges til rette for å etablere en frisbeepark, det vil si tilrettelegging i en av 

de eksisterende byparkene, for frisbeebruk. En slik park vil være lite utstyrskrevende, rimelig og 

forårsake lite støy og nå grupper som ikke deltar i annen organisert idrett eller andre organiserte 

fritidsaktiviteter. 

Oljefyring må reduseres gradvis fram mot det nasjonale forbudet i 2020. 



Passivhus, Nullhus, Plusshus og eventuelle andre miljøvennlige bygg må prioriteres som et ledd i mer 

miljøvennlig byutvikling. Vi ønsker i tillegg å utvide gateområder og få fungerende sykkelstier 

gjennom sentrumsområdet, 

Næringsutvikling 

Det er fremdeles behov for nye og flere arbeidsplasser i regionen. Vi ønsker at kommunen går 

sammen med andre aktører ta initiativ til å opprette et såkalt såkornfond. Det vil hjelpe flere 

gründere til å komme videre i utviklingen og skape arbeidsplasser for flere enn en selv. Det er 

generell mangel på risikovillig kapital og det demper viljen til å satse i vårt distrikt. 

Barnehage 

Barnehage er i likhet med kultur og skole satt opp med et effektiviseringskrav på 0,7% selv om 

rammene for barnehage ikke er økt for perioden 2020-2022.  

Budsjett for barnehage er rett nok konsekvensjustert for budsjett 2019, men dette blir spist opp av 

effektiviseringskravet selv om andelen barn i barnehage er høyere enn i andre sammenlignbare 

kommuner. 

Det bekymrer oss i Ringerike Venstre som vil sette folk først. Det å ha nok ressurser til å forebygge og 

løse eventuelle problemer på et tidlig tidspunkt i et barns liv kan være med på å spare et menneske 

for problemer senere i livet. 

Barnehagen er det beste stedet for å gjøre dette i felleskap, lek og samspill med andre barn. 

Vi vil samtidig rose rådmannen og formannskapet for den jobben de har lagt ned. Vi ser at 

satsningene på arbeidsmiljø som ble vedtatt i 2018 følges opp, og det er positivt. 

 

Ringerike Venstre 

 



Ringerike kommune 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

UTTALELSE BUDSJETT 2019 

Av Bjørg Sonja og Einar Kristiansen, Maurhaugveien 13, 3518 Hønefoss 

9. november 2018  

 

I ”Høring budsjett 2019” er ikke Heggen barnehage foreslått nedlagt. Derimot har det i media 

vært uttalt muligheten for nedleggelse som ledd i sparing, der innsparte midler skal gå til 

andre barnehager. 

Barn som nå går i barnehagen på Heggen, er tenkt omplassert til forskjellige andre 

barnehager, for å fylle disse opp. Dette blir vurdert som ”uproblematisk”. 

 

Flytting av barn på denne måten er ikke uproblematisk verken for barna eller deres foreldre. 

Barn er små mennesker. Det er lett å forestille seg at det kan bli traumatiske opplevelser for 

små barn som håndteres som pakker for å få kommunens ”kabal” til å gå opp. Den samme 

negative opplevelsen rammer også foreldre som kan få en problematisk hverdag med kjøring 

på kryss og tvers før og etter arbeidstid, for å plassere eller hente barna, i verste fall i 

forskjellige barnehager. 

 

Befolkningsvekst 

Ringerike kommune forventer en ekstrem befolkningsvekst, der det bør være ønskelig at det 

også kommer mange barnefamilier. Sett ut fra den infrastrukturen som nå prioriteres i 

Ringerike, er hovedtyngen av nye boliger tettliggende blokker. Behov for alternative 

bomiljøer blir sterkt ettertraktet.  Mange familier ønsker at barna skal oppleve natur og en 

oppvekst der også dyr og dyrking av jord er inkludert. Veme er nettopp et slikt sted som både 

er attraktivt bosted nå, og også etter hvert vil bli blant Ringerikes ”gulrøtter” når det gjelder å 

få bymennesker til å flytte til Ringerike.  

I denne sammenheng er det viktig å kunne gi tilbud som er helt nødvendig for dagens 

barnefamilier.  

 

Barnehagen 

Heggen barnehage har sine lokaler i tidligere Heggen skole i et bygg som vi personlig 

gjennom mange års tjeneste som lærere og rektor kjenner som et meget solid bygg, der 

elevene av besøkende fikk ros for at de tok vel vare på skolen sin. Etter at skolen ble lagt ned 

og barnehagen startet opp, har den i tillegg blitt rustet opp for den nye funksjonen. Dette 

gjelder tiltak i forbindelse med bedring av luftkvalitet, vann og innredningsmessige tiltak. 

Barnehagen startet 2012 og de kostnadene som i perioden er lagt inn i bygget, er en ressurs 

som ikke må sløses bort ved nedleggelse. Vi antar at Heggen barnehage er eneste barnehage 

med gymsal på 150 m2.  

Nevnes må også barnehagens landlige beliggenhet med frisk luft og spesielt flotte leikearealer 

både for sommer og vinter. I gangavstand er det lavvo med mulighet for kos, naturopplevelser 

og observasjon av vekster og dyr. 



 

Miljømessig har barnehagen en beliggenhet ca. 10 min fra Hønefoss, der transporten kan 

foretas på r.v.7 eller f.v. 174 uten hindrende kø og dermed unødig forurensing av eksos… 

 

Politisk lovnad 

I møte 25. november 2017, i Veme kirkestue, i forbindelse med behandling av Ringerike 

kommunes arealplan 2017- 2030 var politikere fra AP, Venstre, Krf og Sp representert i 

panelet. I dette møtet kom en politiker fra AP med den gledelige nyhet at Heggen barnehage 

var foreslått gjort permanent. Opplysningen ble mottatt med stor applaus. Endelig skulle 

kretsen få en velfortjent oppmerksomhet etter år med kamp for bygdas skolested og nå 

barnehage. Vi setter nå vår lit til at vi kan stole på det som der ble sagt. 

 

For øvrig er det nå kjent at barnetallet i kretsen øker, åtte barn ble 2017 døpt i Veme kirke, 

Dette kan bety at kommunalsjefens prognose for barnetall er for lav. 



Fra: Øystein Olsen [Oystein.Olsen@tekna.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Løbben, Ole Petter [opl@viken.skog.no]; kjellericandersen@gmail.com [kjellericandersen@gmail.com] 
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Emne: Høring budsjett 2019 - gjelder Haugsbygd Arena 

Vedlegg:  

Høringsuttalelse til formannskapets budsjettforslag for 2019 angående Haugsbygd Arena 
  
Gjennom 2018 har det blitt jobbet godt og målrettet med å planlegge bygging av Haugsbygd Arena, et anlegg som både skal betjene skolenes, 
idrettslagets og korpsets behov. Framdriften har vært god, noe som ikke minst skyldes en løpende og god dialog med kommunens 
administrasjon. Det er enighet om selve anleggskonseptet for Haugsbygd Arena: 

- Haugsbygd Arena vil bygges, eies og driftes av en stiftelse etablert av Haugsbygd Idrettsforening og Vang Skoles Musikkorps. 
- Haugsbygd Arena blir plassert der dagens to gymsaler står i dag. 
- Et skisseprosjekt med kostnadsanalyser er utarbeidet og revidert for å hensynta kommunens og frivillighetens ønsker og behov på en god 

måte 
- Arbeidet med å innhente egenkapital til prosjektet er i godt gjenge. Eiernes bidrag, inkludert gaver og tippemidler som følger et godkjent 

anlegg ligger an til å dekke ca 40% av den totale byggekostnaden på 59 millioner kroner. Resterende kapitalbehov vil bli dekket gjennom 
lån i Kommunalbanken, garantert for av Ringerike Kommune. 

- Forprosjektet er så langt gjennomført med assistanse fra SG Arkitektur, og kostnadsrammen på 1 million kroner er dekket gjennom 
støttebeløp fra Ringerike Kommune, Follum Fabrikkers Hjelpefond, Sparebankstiftelsen Ringerike, samt penger og arbeidsinnsats fra 
tiltakshaverne. Forprosjektfasen vil løpe fram til planlagt byggestart sommeren 2019. 

  
Gjennom høsten er det jobbet med å avklare følgende forhold:  

- Klasserombehov: De opprinnelige planene omfattet også bygging av tre klasserom i Haugsbygd Arena. Etter at RK konkluderte med at det 
ikke var et framtidig behov for disse, er planene revidert i henhold til dette. 

- Dagens garderobeanlegg som også har funksjon som bomberom, må oppgraderes. Denne delen av prosjektet knytter det seg både risiko 
og økonomisk usikkerhet til. Det er derfor, gjennom dialog mellom Ringerike kommune og DSB klargjort at det kan gis tillatelse til å fjerne 
bomberommene. Tiltakshaverne har vurdert at dette gir prosjektet flere fordeler:  

o Lavere teknisk risiko og økonomisk usikkerhet 
o Større fleksibilitet i plassering og utforming av anlegget, herunder større mulighet til å hensynta naboenes eventuelle innspill og 

skolenes ønsker. 
o Ryddigere eierforhold med kun en eier 



o Ringerike kommune slipper de oppgraderingsforpliktelsene som allerede ligger i dagens garderobe-/bomberomsanlegg, uten at 
dette gir økte kostnader for Haugsbygd Arena 

- Skolene må finne løsninger for sine behov i byggeperioden. Det antas at de kostnadene som evt følger av dette ikke vil overstige sparte 
driftskostnader for gymsalene i byggeperiode (strøm, varme, renhold, mv). 

- Det er utarbeidet et driftsbudsjett og skisse for driftskonsept for Haugsbygd Arena, men det gjenstår å drøfte dette med RK. Dette kan 
imidlertid påbegynnes når det måtte passe. 

- Foreløpige kostnadsestimater og vurderinger tilsier at RK vil få en årlig leiekostnad i størrelsesorden 2,5-2,9 millioner kroner, med dagens 
kostnads og rentenivå. Av dette beløpet utgjør løpende driftskostnader ca 1 million kroner. Vår vurdering er at dette beløpet «ligner på» 
dagens driftskostnader om man også tar med helt nødvendige oppgraderinger som må gjøres i overskuelig framtid. Hele anlegget 
framstår i dag som nedslitt, og det er knyttet konkrete forbedringskrav til garderobe-/bomberomsanlegget. 

  
Tiltakshaverne bak Haugsbygd Arena, Haugsbygd Idrettsforening og Vang Skoles Musikkorps, har et klart og tydelig ønske om å videreføre 
prosjektets gode framdrift i henhold til de planer som foreligger, og ber i forbindelse med Ringerike kommunes budsjettprosess for 2019, om at 
det gjøres vedtak som støtter følgende anmodninger: 

- Det stilles garanti for byggelån i Kommunalbanken for Haugsbygd Arena.  
- Det bes om at nødvendige avtaler mellom RK og Haugsbygd Arena inngås i løpet av Q1 2019 
- Det fremskaffes snarest mulig en formell rivetillatelse for bomberommene.  
- RK støtter planene om byggestart medio 2019 
- For ordens skyld gjøres oppmerksom på at budsjettering av leiekostnader først vil være aktuelt i kommunens 2020-budsjett (fra 

2.halvår). 
  
I de kommende avtalediskusjonene med RK, vil det være naturlig også å berøre varighet på avtaler og framtidig eierskap til Haugsbygd 
Arena.  Initiativtakerne til dette prosjektet er først og fremst motivert av å få dette til, nå, og ikke om 10-15 år.  Anlegget planlegges nedbetalt 
over 30 år.  Haugsbygd Arena er åpne for å avtalefeste en framtidig overdragelse av anlegget til Ringerike Kommune mot en symbolsk pris, f.eks 
når anlegget er nedbetalt.  
  
  
Med vennlig hilsen,  
Prosjektgruppen for Haugsbygd Arena 
Ole Petter Løbben, Vang skoles musikkorps 
Kjell-Eric Andersen, Håndballgruppen Haugsbygd IF 
Øystein Olsen, Haugsbygd IF 
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Kjære kommunestyrerepresentant i Ringerike kommune. 
 
Skiforeningen har søkt Ringerike kommune om investeringsstøtte på 3 millioner kroner til nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Dessverre er 
rådmannens innstilling til budsjett 2019 ikke å prioritere dette.  
  
Snøproduksjon på Ringkollen er et viktig tiltak for å sikre snø i nærheten av der folk har valgt å bygge og bo. Anlegget er en attraktiv arena for lokale 
skiklubber og Skiforeningens skiskole – hvert år går mange tusen barn på ski her. Det er populært blant hytteeiere og er ofte førstevalget for skiløpere som 
kommer langveisfra.  
  
Private grunneieravtaler og NVE-konsesjon er på plass, og vi må understreke hvor viktig kommunens støtte nå er for å få prosjektet i havn.  
  
Vi ber derfor kommunestyret i Ringerike om å prioritere Skiforeningens søknad, tross rådmannens innstilling.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Skiforeningen  
 

 
 
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme 
Kongeveien 5, 0787 Oslo 
Tel: 22 92 32 00   
www.skiforeningen.no 
 



Følg oss på Facebook for siste nytt fra Marka: https://www.facebook.com/Skiforeningen  
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Høringsinnspill: Vedrørende snøproduksjonsanlegg på Ringkollen 

 

Skigruppen i Haugsbygd IF (HIF Ski) er svært glad for at det er vilje til å finne økonomisk 

løsning slik at det kan etableres snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

Vi er imidlertid bekymret for at vedtaket til budsjettforslaget 2019 med handlingsprogram 

2019-2022 kan medføre at muligheten for tilskudd faller bort. 

Dersom det ikke viser seg mulig å disponere midler fra årsresultatet for 2018, risikerer saken 

å bli utsatt på ubestemt tid. 

Vi håper det er mulig at vedtak om budsjett for 2019 kan gi en entydig formulering som sikrer 

at arbeidet med etablering kan starte snarest. 

Spesielt i lys av at alt nå er klart for iverksetting, idet dispensasjonen fra Markaloven nylig 

kom på plass. Dette var den nest siste brikken i puslespillet. 

  

HIF Ski har deltatt med representant i arbeidsgruppen som har stått for planleggingen. 

Vi har også gitt positivt signal om at vi er villige til å bidra ifm driften av anlegget, f eks når 

det er behov for mannskap til å gjennomføre snølegging. 

For tiden har vi rundt 60 barn på barmarkstrening som håper det blir like gode forhold denne 

sesongen som den forrige. 

  

 

 

Med vennlig hilsen 

  

Knut Magne Mork 

Leder Haugsbygd IF Ski 

  

www.haugsbygd.no - www.haugsbygd.no/ski 
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Høringsuttalelse fra Vang skoles samarbeidsutvalg (SU): 
 
SU reagerer på Betalingsreglement for SFO. Uforholdsmessig stor prisøkning på 40% sfo-
plass; økning på kr 300,-. Ønskelig med lik prisøkning på alle delplasser på SFO. 
 
Med unntak av overnevnte, støtter Vang skoles SU Formannskapets forslag til Årsbudsjett 
2019 samt Handlingsprogram 2019-2022. 
 
 
På vegne av Vang skoles SU: 
 
Vennlig hilsen 

  
  

Siri Strømmen,  

rektor,  Vang skole 

 
mob. 93 48 47 20 

mailadresse: siri.strommen@ringerike.kommune.no 
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Hei. 

 

Jeg håper virkelig kommunen finner midler til kunstsnøanlegg på Ringkollen i budsjettet for 

2019.  

Ringkollen er en destinasjon som brukes av hele regionen, uansett alder. Vi hadde en flott 

vinter i fjor, men ser man lenger tilbake så har vintrene vært ganske så snøfattige og ustabile. 

Med snøkanoner og kunstsnø vil man slippe denne usikkerheten og ski- og akeglade barn og 

voksne vil kunne boltre seg i et av distriktets flotteste rekreasjonsområder fra ultimo 

november til påsketider. 

 

Håper dere ser de verdier og synergier denne innvesteringen gir, vi ønsker vel alle en "aktiv, 

frisk og rask" lokalbefolkning. 

Mvh 

Henning Strøm 

Haugkollen 6 

3514 Hønefoss 



Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage 

 

Ordfører, Ringerike Kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

Tilbakemelding på budsjett 2019 

At driftsbudsjettet for barnehagene fra 2018 videreføres i 2019 synes Foreldrerådet i 

Tyristrand Barnehage er bra. Etter en gjennomgang av budsjettet for 2019 har vi allikevel 

merket oss følgende: 

 

 Tyristrand barnehage vil med foreslått budsjett fortsatt ha redusert bemanningen med 

20 % stilling frem til 01.08.19. Regjeringen innførte ny bemanningsnorm i 

barnehagene fra høsten 2018, med en overgangsordning i ett år fram til 1. august 

2019. Foreldrerådet bemerker at kommunen utsetter iverksettelsen til maksdato, og 

ønsker at vedtatt bemanningsnorm iverksettes fra 01.01.19. Videre bemerkes det at 

det ikke er tilført tilstrekkelig midler i budsjettet 2019 for å innfri kravet i 

bemanningsnormen.  

 

 0,7 % effektiviseringskrav må tas av et allerede presset driftsbudsjett. Foreldrerådet 

mener at driftsbudsjettet bør fordeles likt mellom barnehagene og at Tyristrand 

barnehage fritt kan vurderer hvilke investeringer de har behov for, jfr. KS- sak 105/18 

og 106/18.  

 

 Tyristrand barnehagen har vært i drift i 30 år og bygningene bærer preg av mange 

års slitasje. Foreldrerådet i Tyristrand barnehage er fornøyd med de oppgraderingene 

som er gjort de siste årene. Foreldrerådet ber om at samme kartlegging som er gjort i 

Hønefoss barnehage gjennomføres også i Tyristrand, der alle brukergrupper 

involveres. Kartleggingen legges dermed som utgangspunkt for fremtidige 

investeringer, som følger en oppsatt prioriteringsliste. Dette vil øke forutsigbarheten 

for Tyristrand barnehage og sikre forsvarlig drift i mange år fremover.  

 

 

 

 

 



Tyristrand  

 

Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage  

 

 

Kaja Solbakken Bjerke             Silja Langslet 

Leder                                  Sekretær 
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Ringkollen skiklubbs uttalelse gjelder punkt om snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 
 
Innledningsvis er klubben svært fornøyd med både arbeidet som prosjektgruppen har gjort, 
og mottagelsen prosjektet har fått hos Ringerike kommune og andre sentrale 
samarbeidspartnere som Skiforeningen og Sparebankstiftelsen. Man kunne håpet på rom i 
kommunens budsjett allerede i 2018, men med den relativt korte tiden man har brukt fra 
oppstart til der man er i dag er det innenfor forventningene. 
 
Videre støtter klubben helhjertet rådmannens innstilling om i alt 3 mill kroner i støtte 
gjennom 2019-budsjettet. Dog ser vi en reell risiko for at vi ikke kommer i gang med 
byggeprosessen i 2019 hvis en endelig beslutning om støtte tas for sent. Etter det vi forstår 
ligger det en reell risiko for at man ikke avklarer disponering av 2018-overskudd før 
sommeren 2019 - noe som sannsynligvis vi utsette prosjektet ytterligere et år. Vi håper 
derfor kommunen klarer å finansiere midlene som driftsmidler, alternativt sikre en tidlig 
avklaring på disponering av overskudd. 
 
Hva betyr så kunstsnø på Ringkollen for klubben og skimiljøet på Ringerike? 

 Vi ønsker alle at flest mulig kan drive skiaktiviteter. Jo flere barn som kan "leke" i 
nærmiljøet, jo bedre. Med endrede snøforhold er det en reell risiko for at færre gjør 
dette. Man ser store forskjeller på aktivitet og rekruttering mellom snørike og 
snøfattige vintre. Et anlegg vil være med på å stabilisere på et høyere aktivitetsnivå. 
Siden Ringkollen m/stadion, lysløype og skileik i stor grad benyttes av skoler, 
Skiforeningen og barnefamilier i tillegg til skiklubbene, vil svært mange få glede av 
sikre snøforhold. Kort sagt har en stor andel av Ringerikes innbyggere glede av at 
snøen på Ringkollen er sikret. 

 Ringkollen har et godt rykte på seg i langrennsmiljøene for å være snøsikkert. Med 
kunstsnø sikres dette ytterligere, og man vil ha mulighet for å ta på seg større 
arrangementer innenfor langrenn. Allerede til vinteren arrangerer Haugsbygd og 
Ringkollen KM for Buskerud, og med sikre snøforhold kan man se for seg enda større 
arrangementer i fremtiden. Eksempelvis Norgescup. Uten kunstsnø har man reelt 
sett få muligheter til få å denne type arrangementer. 

 Ringkollen skiklubb er i dag en klubb som tilbyr et kunnskapsrikt treningsmiljø for 
barn og voksne fra 14 år og oppover. Vi er fullstendig avhengige av at rekrutteringen i 
de andre lokale klubbene, og at mange barn synes det er så kult å drive med langrenn 
at de fortsetter inn i tenåra. En viktig del av dette er å kunne drive idretten lokalt, og 
slippe mye reising. Med kunstsnø på Ringkollen tror vi sjansen for å holde på 



utøverne øker merkbart.  
 
Vi skal heller ikke glemme dugnadsgjengen som bistår skiforeningen med 
vedlikehold, og som i stor grad kommer fra klubbens seniorgruppe. Gruppa holdes 
sammen av felles interesse for ski og fysisk aktivitet, og gir mye tilbake til 
lokalmiljøet. 

Til slutt vil vi bekrefte at vi helhjertet vil delta i dugnadsdrift av anlegget sammen med de 
andre klubbene i området og Skiforeningen.  Vi er helt sikkert klare til passe kalde vannrør 
allerede om et år!!  
 

Vennlig hilsen 

Styret Ringkollen skiklubb v/Lars Erik Stangstuen 



Høringsuttalelse til Forslag  fra   Rådmannens  , til budsjett for 2019 , i Ringerike kommune. 

 

Fontenehuset Hønefoss er glad for at Rådmannen  foreslår  1 000 000 kr. til Fontenehuset  Hønefoss 

også i 2019. 

Det er beløpet , som er  beskrevet i samarbeidsavtalen mellom Fontenehuset Hønefoss og Ringerike 

kommune  datert  18.11.2010. 

Denne summen er ikke indeksregulert fra  2010 og frem til i dag. 

Det betyr i realiteten at  1 000 000 kr. i 2010 tilsvarer ca. 820 000 kr. i 2018.Fontenehusets kostnader 

har selvsagt økt tilsvarende konsumprisindeksen, mens  kommunen  reelt har bidratt tilsvarende 

mindre . I hovedsak har våre  medlemmer , før  de hadde Fontenehuset Hønefoss som et tilbud,  

brukt kommunale tjenester  som har påført  kommunen utgifter.  Veldig mange har ikke lenger bruk 

for disse tjenestene etter at de begynte  på Fontenehuset, fordi de har fått sin livskvalitet forbedret 

gjennom bruk av dette tilbudet. Det sparer Ringerike kommune for utgifter som er større enn  

tilskuddet Fontenehuset Hønefoss får fra kommunen. 

Vår kommentar til budsjettet for 2019 er derfor at tilskuddet til Fontenehuset  Hønefoss  bør 

indeksreguleres  til dagens kroneverdi . Det betyr  at tilskuddet økes til  minimum kr.  1 180 000. 

Vennlig hilsen  

Annlaug Nielsen  

Daglig leder. 

 



H øri n gsu tta l el se– Ringerike Kommune 2018

I kommunens hand lingsplan for 2018 - 2021 står blant annet velferdsteknologi, demens og
hverdagsrehabilitering nevnt som sat sningsområder. Det er ikke skrevet noe om hvilken rolle
kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut skal ha i denne satsningen, på tross av at dette
er en stor del av våre daglige arbeidsoppgaver.

I hverdagsrehabilitering er ergoterapeut og fysioterapeut viktige rollepersoner. Vi er
ansvarlige for kartleggingsverktøy, oppstart og evalueri ng av hverdagsrehabilitering sammen
med hver enkelt bruker, i henhold til kommunens valg av modell – integrert modell. I
stortingsmelding 15 – Leve hele livet står det at «hverdagsrehabilitering er like fullt mer
kostnadseffekti vt enn vanlig omsorg» (s. 12 7). Sammen med hjemmetjenesten jobber vi
med å endre fokus fra hjelpekultur til mestringskultur. For å fremme tverrfaglig samarbeid er
fysioterapeuter og ergo terapeuter for voksne organisert under hjemmetjenesten.

Ergoterapeutene i kommunen mottar henvis ninger om kognitiv kartlegging hos brukere hvor
det er mistanke om demenssykdom. Vi har kjernekompetansen om kognitiv funksjon,
aktivitet og kartlegging i mennesker kjente miljø. Vi har kompetanse som gjør at vi på
bakgrunn av kartlegging kan igangsette kv alitetsikrede tiltak , herunder velferdsteknologi,
som er et viktig og økende tiltak.
Velferdsteknologi handler blant annet om å ivareta blant annet brukere innen demens,
hverdagsrehabilitering og forebyggende arbeid. Kunnskapen for å kunne søke om ulike
ve lferdsteknologiske hjelpemidler er i dag ivaretatt av ergoterapeut i kommunen. Det kan
for eksempel dreie seg om kognisjon og kommunikasjonshjelpemidler eller
varslingssystemer ved epilepsi. Det oppleves som nødvendig med personal som har både
helsefaglig og teknisk kompetanse, for å implementere tiltak som velferdsteknologi.

HPH – teamet er dannet for å kunne optimalisere og styrke brukers opplevelser av
overgangene i tjenestene våre. Teamet er per i dag representert ved en faggruppe. For å
dekke hverdag srehabilitering og hverdagsmestring perseptivt er det behov for flerfaglig
deltakelse, for og igjen kunne jobbe tverrfaglig. Tverrfaglig jobbing er viktig for tidlig
intervensjon hos hver enkelt bruker. F.eks. fysio - og ergoterapeuter bruker daglige
aktivi teter som kartlegging for å finne hver enkelt person sine ressurser.

Ergoterapeuter og fysiote rapeuters kjernekompetanse er kropp, aktivitet og deltakelse.
Disse tre faktorene vil ha en sentral rolle i en kommune som har følgende strategi:
«Selvhjulpne innbyggere som mestrer hverdagen i vante omgivelser lengst mulig»
(Handlingsprogram for 2018 - 2021) .



På vegne av ergoterapeuten og fysioterapeutene for voksne.

Eir Kvernstuen, fysioterapeut og tillitsvalgt
Lene Kalvik, ergoterapeut og til litsvalgt



 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                            

Ringerike 

 

Ringerike kommune                                                                                      9.november 2018 

 

 

Formannskapet. 

 

 

 

Høringsuttalelse vedrørende budsjett 2019. 

 

 

Utdanningsforbundet har ved de senere års budsjetthøringer uttrykt stor bekymring for at 

skole – og barnehagesektoren i Ringerike gjennom flere år har vært utsatt for store 

nedskjæringer. Ringerike kommunes netto driftsutgifter til grunnskole har gått nedover de 

siste 3 årene og i 2017 var utgiftene betydelig lavere i Ringerike enn i Kostragruppe 13 og 

landet utenom Oslo. Effektiviseringskravene har over tid gått utover bemanningen og 

kvaliteten på tjenestene, og har etter vår mening nådd et kritisk lavt nivå. Driftsbudsjettene 

er slanket inntil beinet, og med ytterligere kutt mener vi tjenestene driftes på grensen av det 

forsvarlige.  

  

Vi er derfor svært kritiske til at det i budsjettet for 2019 foreslås en ytterligere 

effektivisering på 0,7 %. Vi er også kritiske til at det foreslås flate kutt uten risikovurdering 

og uten å vite hvilke konsekvenser dette vil få for skole- og barnehage tilbudet, og ikke 

minst hva det vil bety for sykefraværet og arbeidsmiljøet for de ansatte. 

 

 

Utdanningsforbundet ser at det er nødvendig å oppgradere slitte skole- og barnehagebygg 

og at det bygges for fremtiden, men vi er bekymret for at økte utgifter i form av renter og 

avdrag vil svekke tjenestene i skole og barnehage ytterligere i årene som kommer. 

 

 

Utdanningsforbundet er positive til forslaget om å videreføre satsningen på 

kompetanseutvikling  for ansatte i kommunen. Dette gir både økt mestring og bedre 

tjenestetilbud. 

 

 

 

For Utdanningsforbundet Ringerike 

 

Gerd Solli 

Leder/hovedtillitsvalgt 
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Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
 

Forslag til vedtak: 

1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal prege arbeidet i 2019. 

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 35,5 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 20,7 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 103 781 119 063 125 400 123 892 124 578 123 308 
Barnehage 188 776 178 249 188 576 189 736 189 736 189 836 
Grunnskole 297 169 293 854 299 948 298 785 298 342 298 342 
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 149 576 140 027 140 027 140 027 
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876 
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322 
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113 
Avsetninger, overføringer -89 045 6 522 22 362 20 968 19 573 19 573 
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 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185 

 

3. Det avsettes 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019. 

 

 

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 53 662 67 862 77 262 82 662 
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 250 126 150 136 150 140 750 
Mottatte avdrag på utlån -600 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 71 023 108 243 124 462 160 362 179 762 189 762 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       

Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164 
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 35 464 38 797 37 371 11 164 

       
Overført til investering       

Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100 
Til fordeling drift -1 508 216 -1 493 150 -1 539 924 -1 502 057 -1 484 243 -1 500 185 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185 
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 739,2 mill. kroner, 

fordelt med 629,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 109,9 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 

og 16 i Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram 

2019-2022). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 693,3 mill. kroner, herav kr. 109,9 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 100,0 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: Takstgrunnlaget økes med 10% ved kontorforretning for alle 

eiendommer, med 3 promille og 5 promille som satser. 

 

 

  

 

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. 

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 23.10.2018.  

Budsjett- og handlingsprogram har vært ute 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 29.11.2018. 

 

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. 

 

I forslag til vedta er det tatt inn følgende fra formannskapets behandling: 

 Reduserte inntekter makssats barnehager kr 600.000 og ressurskrevende tjenester kr 

2.000.000 innarbeides i handlingsplanen innenfor den respektive sektor. 

 Endringer som følge av vedtak KS- sak 105/18 kr 225.000 pr. pr i 5 år og KS- sak 

106/18 kr 62 500 over 10 år innarbeides i handlingsplanen innenfor den enkelte sektor 

 Investeringer innarbeides i handlingsplanen. 

 Heggen barnehage nedlegges grunnet overkapasitet av barnehageplasser og store 

vedlikeholdsbehov. Eiendommen selges eller utvikles i egen regi. 

 

I tillegg er det lagt inn følgende: 



- 

 Videreføring av Holtenutvalgets tiltak – 3 mill. kroner (møteplassen «Ungdommens 

hus» og tiltak for sosialhjelpsmottakere 

 Økt husleie Vikenbygget – 2 mill. kroner 

 
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, årsbudsjett 2019 

Betalingsreglement 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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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
do kumentet.

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
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.

Pris pr måned i 11 måneder pr år:

Plass - størrelse i % 2018 Fra 1. januar 2019 Fra 1. august 2019

100 2 910, - 2 990 , - 3 040, -

80 2 560, - 2 630 , - 2 670, -

70 2 240, - 2 300 , - 2 340, -

60 1 920, - 1 970 , - 2 000, -

50 1 600, - 1 640 , - 1 670, -

40 1 280, - 1 310 , - 1 340, -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er i barnehagene er
kr. 250, - for 100 % plass.

Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.

Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen ska l gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.

Ordninger det kan søkes 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
foreldre betaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.

Gratis kjernetid for 2 - , 3 - , 4 - og 5 - åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger
med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder for
husholdninger med en samlet inntekt under 533 500 kr.

Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige
forskrifter.
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3 Skolefritidsordning og ferietilbud
Sats pr måned i 10 måneder pr år:

Plass - størrelse 2018 2019

Hel plass – 5 dager pr uke 2 860, - 2 930, -

4 dager pr uke 2 510, - 2 570, -

3 dager pr uke 1 890, - 1 930, -

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 570, - 1 610, -

2 dager pr uke 1 260, - 1 560, -

Morgentilbud SFO 650, - 670, -

Kjøp av ekstra dag(er) 165, - 170, -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Betaling av kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik
plass - størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder beta ling 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 bli endret fra
årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.

Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte
ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for 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 Tjenestetildelingskontoret, 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 redusert betaling på grunn av dårlig økono mi,
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 k ommunale 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 inntekter som renteutby tte, aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle
utgifter til mat, medisiner og lignende for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 40 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

2018 2019

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13
forurensningsforskriften:

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 etablering 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 . ) eller 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 20 15 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 gebyret beregnes

Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. F or 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, -
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- fra den 31. bruksenheten og utover gis det 70 % rabatt, og det regnes
følgende sats per br uksenhet

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, -

- 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, -

Dersom 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 2018 2019

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, -
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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.

Separat sø k nad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21 - 2

2018 2019

For hver igangsettingstillatelse 4 800, - 6 000, -

For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel 9 600, - 12 000, -

For eneboliger tas kr 3 000, - (kr 2 400 i 2018) for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv.

Dispensasjoner: Dersom det i samme vedtak godkjennes flere dispensasjoner, tas fullt gebyr for 1.
dis pensasjon, 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:

2018 2019

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 3 000, - 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, -
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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:

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, bekreftelser 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.
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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 :

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, -
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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 .

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 etter pbl § 20 - 4 å gjøre. Det tas
likevel minst kr. 24 000, - (20 000, - i 2018) for avslagsvedtak for søknader om tillatelse og/eller
dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20 - 1 / 20 - 3 å gjøre.

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 matrikkelloven. Dette gjelder ikke innen for 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 hvilket års gebyrsats som gjelder .
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1. Oppr etting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m2 2018 2019

Fra og med Til og med

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 op pmålingsforretning 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 tidl igere 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.
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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, -
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, -
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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, -

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 o g 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.
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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
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 geby r.
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er på begynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsatsene etter
12.1 eller gebyr etter anvendt tid.
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10.6 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, -

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, -

10.7 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
Grønns truktur
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).
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3. Gebyrpliktige plansaker
a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl . § 12 - 14, 2. ledd)

201 8 2 019
1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold,

sendes ikke til regionale myndigheter)
12 800, - 12 800, -

2 Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)

33 200, - 33 200, -

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis
negativt vedtak

6 500, - 6 500, -

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak 16 500, - 16 500, -

b) Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12 - 12)
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Ved politisk oppstartssak faktureres gebyret
etter politisk behandling. Oppstartsgebyret faktureres uavhengig av om kommunen anbefaler oppstart
eller ikke anbefaler oppstart. Videre faktureres gebyr 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, -

30 000, -
40 000, -

2 Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram og endring av
reguleringsplan

69 000, - 69 000, -

Detaljregulering m/ planprogram og KU 138 500, - 138 500, -
3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)

For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2 4,00 , - 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 , - 8,0 0 , -

For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

5,50 , - 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, - 40 000, -

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, - 45 000, -
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5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12 - 11:
For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg
mangler) faktureres et halvt enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.

Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende
faktura.

6. Justering av gebyrer etter sak sbehandlingsmengde
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 grunn eierforhold 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 0.8 Landbruk
Konsesjon/konsesjonssaker

2018 2019

For behandling av søknader 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 alkohol
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 nov ember/desember hvert år, gjeldende fra 1. januar
påfølgende år. Ringerike kommune følger de til en hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en 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 a lkoholinnhold
over 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 gru ppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22
volumprosent alkohol).

11.3 Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve

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.
Når satsene er klare innarbeides de i dokumentet.

12 Tilsynsavgift tobakkutsalg
Kommunen er fra 2019 pålagt å føre tilsyn med tobakkutsalg. Tilsynet skal særlig omfatte
aldersgrensebestemmel sene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier.
Hvert sted skal kontrollers minst en gang årlig.

Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter
tobakksskadeloven § 9.

Virksomhetene som har ut salgssteder i kommune n ilegges en årlig kommunal tilsynsavgift :

2019

Årlig kommunal tilsynsavgift kr 4500 for registrerte salgssteder 4 500, -

Årlig kommunal tilsynsavgift kr 1200 for midlertidige salgssteder 1 200, -
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1 3 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

13.1 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 menighetsr ådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 20 % av billettinntektene.
Minimumsleie hverdager er kr 4 .900, - . Minimumsleie lørdag/søndag er kr 5. 5 00, -
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Arrangement utført av kun lokale aktører fra Ringerike kommune med kun amatører (ingen
profesjonell gjesteopp treden) 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 d ag enn konsertdagen.

1 4 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.

2019
Renovasjonsgebyr, husholdning 140 l dunker 2 733, -
Renovasjonsgebyr, husholdning 240 l dunker/ 140 l sekk 4 373, -
Renovasjonsgebyr, husholdning 360 l dunker / 140l sekk 8 199 , -
Gangtillegg 10 – 30 m 324 , -
Gangtillegg 30 – 50 m 594 , -
Gangtillegg 50 – 100 m 864 , -
Fradrag for hjemme kompostering av matavfall 200, -
Hytterenovasjon 1 080 , -

Priser er eks. mva. Det faktureres to ganger i året, 15. april og 15. oktober.

Fullstendig prisoversikt finnes på www.hra.no
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Nyskapende – Ærlig - Respektfull

Infrastruktur og kompetanse for bedre tjenester

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 kommunestyret satt for
handlingsprogrammet 2018 - 2021.

Driftsnivået for 2019 er i hovedsak videreført på det samme nivået som i 2018.

Utfordringer

For 2018 ser vi økonomiske utfordri nger 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.
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Dette har ikke budsjettet for 2018 tatt høyde for og vi ser at det fører til o verforbruk innenfor de
aktuelle sektorene.

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 med tjenesteproduksjonen i
2018. Endringer i tjenestetilbudet og effektiviseringskrav må løses gjennom innovasjon og omstilling i
den enkelte sektor.

Kompetanseheving

Rådmannen fore slår å styrke den brede satsningen på kompetanse for ansatte. Tilbakemeldingene 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 endrede 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

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

Rådmannen vil videreføre utviklingen av organisasjonen gjennom fortsatt sat sning 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 2 018 videreføres i
2019.

Investering og fornying

Rådmannen viderefører i sitt 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 dette 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 bygningsmasse n fremstå som
moderne og godt tilpasset effektive tjenester.

Budsjettforslaget 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
disposisjonsfond 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 st ramt, 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 nødvendig e omstillinger, øke
brukerdialog og avstemme forventninger med hensyn til det tjenestetilbudet 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 kr oner.

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 utfor dringer i driften som gir høyere
kostnader enn budsjettert.

I hjemmetjenesten 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 høye 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 skol e 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 konsesjonskr aft på grunn
av høyt volum på strømproduksjon og høyere strømpriser.

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

Økonomiske utfordringer i perioden 2019 - 2022
Handlingsprogram 2019 - 2022 viser at for å kunne dekk e økte rente - og avdragsutgifter, samt stabilt
høye pensjonskostnader, 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.

Avdrag 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
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59,3 millioner kroner dersom investeringsplanen følges og 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 pensjonskostnader 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.

Driftsko stnadene 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 hv or Ringerike kommune ligger høyere enn
sammenlignbare kommuner i KOSTRA 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 gj ennomsnittet i KOSTRA - gruppe
13. Disse sammenligningene gir god informasjon om hvordan vi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

F orutsetninger for Handlingsprogrammet 2019 - 2022

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019

I kommuneøkonomiproposi sjonen er veksten i samlede inntekter mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i
frie inntekter.

Skatteøren 2019

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsett es maksimalsatser på skattøren for
kommuner og fylkeskommuner.

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 habilitering 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. Skatteinngangen 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%.

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.
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Ringerike kommune har de siste årene hatt en betydelig bedre sk atteinngang 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 skatteinntekter 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 ramme tilskudd 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%. Skattevek sten 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 modell fra KS for beregning av s katte
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 investeringsprosjekter 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 arbeidsgiver politikk 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 tenke nytt
(innovasjon). Arbeid sgiverpolitikken 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,
Ringerike 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).

Ringerike kommune har i flere år pri oritert 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 arbeidet 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 viktigste ressursen

De ansatte er ko mmunens 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 kompetansehevende aktiviteter øker kvalit eten 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 utfordrende i komplekse organisasjone r 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 plass
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 nettverk.

Utvikle attraktive arbeid splasser

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 gjøre 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 arbeidskraft.

Satsningen som Ringeri ke 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 forutsigbarhet og trygghet i de
første m ånedene.

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 egne 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, ansatte 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 Ringerike kommune hatt 43 lær linger
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 innen barne - og ungdomsarbeiderf aget 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 stad ig 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 til 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 kompetanse
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 være styring, relasjonsledelse, utvikling og
digitalisering. Det vil fortsatt være sentra lt 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 arbeidet 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 redus ere sykefravær fortsetter og ambisjonen om ytterligere reduksjon av sykefraværet
videreføres. Økt ledertetthet sikrer bedre oppfølging av de sykemeldte og et bedre forebyggende
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
Arbeidslivssenteret. Prosjektet er kalt "Innsats" og skal sikre at personer som bor i Ringe rike 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/minoritetsspråklige 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 arbeider deltid. Arbeidet er e t 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 arbeidet er det helt sentral t 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 økt effektivitet for komm unen 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 med utgangspunkt i ambul erende
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 br ukerne. 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.

Målformuleringer 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 53 662 67 862 77 262 82 662
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 250 126 150 136 150 140 750
Mottatte avdrag på utlån - 600 0 0 0 0 0
Finansinntekter/ - utgifter 71 023 108 243 124 462 160 362 179 762 189 762

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164
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 35 464 38 797 37 371 11 164

Overført til investering
Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100
Til fordeling drift - 1 508 216 - 1 493 150 - 1 539 924 - 1 502 057 - 1 484 243 - 1 500 185
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185
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 - Driftsbudsjettet
Belø p 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 103 781 119 063 125 400 123 892 124 578 123 308
Barnehage 188 776 178 249 188 576 189 736 189 736 189 836
Grunnskole 297 169 293 854 299 948 298 785 298 342 298 342
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 149 576 140 027 140 027 140 027
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113
Avsetninger, overføringer - 89 045 6 522 22 362 20 968 19 573 19 573
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 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185

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 460 545 745 680 739 180 580 200 223 500 156 000 1 698 880
Utlån og forskutteringer 65 347 35 000 100 000 35 000 35 000 35 000 205 000
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 583 291 796 080 856 180 633 700 279 000 199 800 1 968 680

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler - 465 393 - 680 182 - 693 283 - 479 627 - 122 426 - 165 460 - 1 460 796
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 - 122 797 - 105 073 - 38 574 - 25 540 - 291 984
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 - 845 480 - 622 100 - 266 200 - 191 000 - 1 924 780

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

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0
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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 45 3 800 3 000 0 0 0 3 000
Prosjekt mangler 5 990 2 900 7 000 0 0 0 7 000
Sum 6 035 6 700 10 000 0 0 0 10 000

Barnehage
Oppgradering barnehager 701 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000
IKT - barnehage 0 0 600 500 0 0 1 100
Prosjekt mangler 0 0 1 500 0 0 0 1 500
Sum 701 1 000 3 100 1 500 0 0 4 600

Grunnskole
Oppgradering skolebygg - 148 3 000 3 000 0 0 0 3 000
Skoler - Nytt inventar 6 424 5 000 4 800 0 0 0 4 800
IKT - Skole 2 864 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 27 089 75 000 158 600 90 000 0 0 248 600
Hov ungdomsskole - 35 2 500 5 000 50 000 180 000 65 000 300 000
Benterud skole 111 485 171 000 4 000 0 0 0 4 000
Nes skole ny barneskolefløy 5 5 000 5 000 6 000 0 0 11 000
Sum 147 683 269 100 187 400 148 000 180 000 115 000 630 400

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

Kulturtjenesten
Oppgradering og sprinkling Riddergården 96 6 500 4 500 0 0 0 4 500
Tilskudd til RKF - Oppgradering og utvikling
kirker

850 700 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Prosjekt mangler 0 0 7 000 0 0 0 7 000
Sum 947 7 200 16 500 5 000 5 000 5 000 31 500

Helse og omsorg
Oppgradering helse - og omsorgsbygg 836 1 500 1 500 0 0 0 1 500
Helse - Inventar/medisinsk utstyr 1 989 5 000 4 300 2 500 0 0 6 800
Heradsbygda omsorgssenter 6 138 83 000 207 700 273 200 1 500 0 482 400
Hov vest omsorgsboliger 273 10 000 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 827 11 500 50 000 54 000 0 0 104 000
Ny legevakt 467 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 10 529 157 500 351 680 373 200 1 500 0 726 380

Samfunn
Energi, inneklima, overvåkning, sikring 36 4 000 4 000 0 0 0 4 000
BRR - Biler og redningsverktøy 1 596 5 000 4 000 0 0 0 4 000
Teknisk drift - Maskinpark 3 876 3 000 2 100 0 0 0 2 100
Overføringsledninger Åsa - Monserud 3 230 33 000 22 100 0 0 0 22 100
Monserud renseanlegg 91 176 148 000 36 600 0 0 0 36 600
Sanering Nes i Ådal etappe 2 79 8 800 12 200 0 0 0 12 200
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
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Tjenesteområde Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Sum
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022

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 9 771 12 000 17 000 12 000 15 000 15 000 59 000
VPI - Sykkelbysatsing 66 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000
Prosjekt mangler 175 825 80 380 2 500 0 0 0 2 500
Sum 285 654 296 180 170 500 52 500 37 000 36 000 296 000

Sum investeringer 451 548 737 680 739 180 580 200 223 500 156 000 1 698 880

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
ikke - gebyrfinansierte investeringer.
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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 - 229 935 - 234 527 - 234 527
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 - 2 339 956 - 2 344 608 - 2 344 243

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

389 136 372 450 390 810 388 891 378 152 377 452

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

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

Overføringer 155 658 163 379 168 961 169 887 169 587 169 587
Avskrivninger 79 856 98 000 113 000 123 000 123 000 123 000
Fordelte utgifter - 102 083 - 94 730 - 94 730 - 95 324 - 95 919 - 95 919
Sum driftsutgifter 2 193 513 2 205 860 2 273 920 2 274 579 2 259 810 2 257 840

Brutto driftsresultat - 57 182 - 28 568 - 32 356 - 65 377 - 84 798 - 86 403

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

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 36 438 44 202 53 702 67 902 77 302 82 702
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 110 934 141 002 164 202 195 302 214 702 224 702

Resultat eksterne finanstransaksjoner 70 881 108 115 124 622 160 522 179 922 189 922

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 - 20 735 - 27 856 - 27 877 - 19 482

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

Avsatt til disposisjonsfond 70 166 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164
Avsatt til bundne driftsfond 41 123 5 249 9 969 11 760 10 447 28 259
Sum avsetninger 112 369 37 669 45 533 50 657 47 918 39 523

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk ( - ) - 37 095 0 0 0 0 0

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 - 122 797 - 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 - 146 097 - 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

409 153 744 980 611 383 470 127 179 926 125 460

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

46 0 0 0 0 0

Overføringer 50 985 700 127 797 110 073 43 574 30 540
Renteutgifter og omkostninger 24 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter - 395 0 0 0 0 0
Sum utgifter 460 545 745 680 739 180 580 200 223 500 156 000

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 14 150 8 500 9 500 10 500 12 000 0
Utlån 65 347 35 000 100 000 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 50 400 117 000 53 500 55 500 43 800

Finansieringsbehov 513 995 695 382 710 083 497 927 142 726 174 260

Finansiering
Bruk av lån - 465 393 - 680 182 - 693 283 - 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 - 710 083 - 497 927 - 142 726 - 174 260

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 19 av 12 0

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 er 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, s om er 6,6%.

For gruppen voksen mellom 20 til 66 år, er veksten liten - 246 personer eller 1,3% vekst. Vi 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 tjene ster fra kommunen.
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Befolkningsanalyse 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 7 000 7 000 0 0 0 7 000
Rådhuset ombygging 1. etg. 2018 2 000 0 0 0 0 0

Sum Administrasjon og fellestjenester 16 700 10 000 0 0 0 10 000

Barnehage
Dampovner barnehager 2019 1 000 1 000 0 0 0 1 000
Hønefoss barnehage (inventar og
oppgradering)

2019 500 500 0 0 0 500

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 8 100 3 100 1 500 0 0 4 600

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 4 800 0 0 0 4 800
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 1 104 350 187 400 148 000 180 000 115 000 630 400

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

Schjongshallen 2019 8 030 7 000 0 0 0 7 000
Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og utvikling
kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum Kulturtjenesten 15 230 16 500 5 000 5 000 5 000 31 500

Helse og omsorg
Helse - Inventar/medisinsk utstyr LØPENDE 4 300 2 500 0 0 6 800
Heradsbygda omsorgssenter 2020 402 500 207 700 273 200 1 500 0 482 400
Hov vest omsorgsboliger 2020 5 400 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 2020 79 900 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 611 080 351 680 373 200 1 500 0 726 380

Samfunn
Bibrannstasjoner på Nes og Sokna 2018 17 000 0 0 0 0 0
BRR - Biler og redningsverktøy LØPENDE 4 000 0 0 0 4 000
Energi, inneklima, overvåkning, sikring LØPENDE 4 000 0 0 0 4 000
FDV - system 2019 2 500 2 500 0 0 0 2 500
Fossveien 7 - 9 AS 2018 2 500 0 0 0 0 0
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Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Netto

prosjekt
utgift

2019 2020 2021 2022 2019 - 22

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 17 000 12 000 15 000 15 000 59 000
VPI - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000

Sum Samfunn 52 000 60 600 13 000 15 000 15 000 103 600

Sum 1 807 460 629 280 540 700 201 500 135 000 1 506 480

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 22 100 0 0 0 22 100
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 12 200 0 0 0 12 200
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 550 186 109 900 39 500 22 000 21 000 192 400

Sum 550 186 109 900 39 500 22 000 21 000 192 400

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter
Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Skatt på inntekt og formue 0 - 836 150 - 836 150 - 836 150 - 836 150
Ordinært rammetilskudd - 756 000 - 782 200 - 783 900 - 784 400 - 784 400
Skatt på eiendom - 32 400 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000
Andre generelle statstilskudd - 6 634 - 20 800 - 20 466 - 20 126 - 19 861
Sum sentrale inntekter - 795 034 - 1 699 150 - 1 700 516 - 1 700 676 - 1 700 411

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 kjenner skatteinngangen for landet forøvri g, 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 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.

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 53 662 67 862 77 262 82 662
Avdrag på lån 0 109 250 126 150 136 150 140 750
Netto finansinntekter/finansutgifter - 2 707 124 462 160 362 179 762 189 762
Finansutgifter i tjenesteområdene - 128 160 160 160 160
Totale finansutgifter 108 115 124 622 160 522 179 922 189 922

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 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 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 fl ere 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
men er 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 me d 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 vi v ære 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 markedsverd i på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavere enn 200 mill. kroner, per 30.4.2018 var
beholdingen av likvide midler på 370 mill. kroner.



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 24 av 120

All gjeld som er tatt opp for å finansieres gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. R enteøkning
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.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Budsjett Økonomiplan

Beløp i 1000 2018 2019 2020 2021 2022
Til ubundne avsetninger 0 35 464 38 797 37 371 11 164
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 0 35 464 38 797 37 371 11 164
Netto avsetninger i tjenesteområdene - 13 966 - 14 829 - 11 041 - 9 594 8 218
Totale avsetninger 18 354 20 635 27 756 27 777 19 382

Det er i budsjettforslaget til 2019 satt av 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond. Dette er 1,5 % av
budsjetterte driftsinntekter, noe som er lavere enn formannskapets forutsetning for "resultatet" i
budsjettet. Målet var 2%, noe som utgjør 46,1 mill. kroner.

Rådmannen anser at resultatgrad på 1, 5 % er noe svakt, men 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 , er det akseptabelt .

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

For 202 1 er resultatgraden for lav, og sammen med 2022 hvor resultatgraden er 0,7%, må det arbeides
med å finne gode løsninger innenfor driften for å kunne styrke resultatgraden.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenes teområde 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 4 556 125 400 3,8 %
30 Barnehage 178 249 3 835 - 2 666 9 158 188 576 5,1 %
31 Grunnskole 293 854 5 827 - 8 528 8 795 299 948 3,0 %
32 Spesielle tiltak barn og unge 155 622 3 912 - 18 612 7 854 148 776 5,0 %
33 Kulturtjenesten 28 905 - 328 - 2 637 2 216 28 156 7,7 %
40 Helse og omsorg 610 485 7 099 - 12 308 17 446 622 722 2,9 %
50 Samfunn 89 342 9 499 - 10 415 2 970 91 396 3,3 %
70 Avsetninger, overføringer 6 522 - 4 789 8 190 12 439 22 362 190,7 %

Sum netto driftsutgifter 1 492 350 29 782 - 49 997 66 990 1 539 124 4,5 %
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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 4 148 123 308 3,5 %
30 Barnehage 178 249 4 995 - 2 666 9 258 189 836 5,2 %
31 Grunnskole 293 854 4 941 - 8 528 8 075 298 342 2,7 %
32 Spesielle tiltak barn og unge 155 622 3 912 - 28 161 7 854 139 227 5,0 %
33 Kulturtjenesten 28 905 - 892 - 2 637 1 500 26 876 5,2 %
40 Helse og omsorg 610 485 399 - 12 308 16 746 615 322 2,7 %
50 Samfunn 89 342 - 31 917 - 10 415 28 103 75 113 31,5 %
70 Avsetninger, overføringer 6 522 - 4 789 8 190 9 650 19 573 148,0 %

Sum netto driftsutgifter 1 492 350 - 20 308 - 59 546 86 890 1 499 385 5,8 %

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 % 0,9 % 1,2 % 1,2 % 0,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Formannskapet vedtok at budsjettet 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 «resultat», det vil si av setning 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 kommuner gjør det
vanske lig 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 lignend e, 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 driftsresultat er kostn adene 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
pensjonskostnadene.

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 % 9,3 % 10,9 % 12,4 % 12,9 %

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 over 10%, som er
anbefalt nivå for å ha en buffer mot uforutsett e 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 % 111,6 % 123,5 % 121,2 % 120,8 %

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
gjeldsgraden 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.

Nye tiltak
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Formannskapet - økt møtegodtgjørelse

F ormannskapet 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 dyrelidelser.

Revisjonshonorar BKR og kontrollutvalget

Endret revisjonshonorar BKR samt tidligere ikke budsjettert honorar til KUBIS
(Kontrollutvalgsekretariatet i Buskerud).

Kommunestyret - økt møtegodtgjørelse

Det er behov for å styrke budsjettet for å dekke 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 omso rg - 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 41 636 40 261 39 997 39 997

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 117 977 134 117 139 844 138 605 139 291 138 021

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 103 781 119 063 125 400 123 892 124 578 123 308

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, den ne 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 ansatt e 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 kompet anse 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 ska l gjennomføres en anskaffelse av nytt arkiv - og
saksbehandlingssystem. Dette skal være på plass i løpet av våren 2019.

Det skal gjennomføres kommunevalg høsten 2019, fellestjenester har ansvar for å tilrettelegge dette på
en god og forsvarlig måte.
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Økonomi 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 stø tte 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
gjøre 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 fra mforhandle 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 kommunika sjon, 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 vide reutvikle 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
info rmasjon 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 kom munens 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 profe sjonell.

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.

Utfordringer og viktige tiltak
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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 øvrige mål grupper.

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

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
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

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
Økt husleie Vikenbygget 85 85 85 85
Sum Nye tiltak 4 556 4 412 4 148 4 148

Nye tiltak og realendringer budsjett 1 610 1 466 1 202 1 202
Ramme 2019 - 2022 125 400 123 892 124 578 123 308

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 tilskud d er gitt til navngitte lærlinger og utbetales 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 lønnsmi dler

Korreksjon som følge av budsjettkorreksjon 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 tils yn av utsalgssteder for tobakk. Ordningen innebærer
også nye inntekter i form av tilsynsavgift fra utsalgsstedene.

Vedtak forrige periode

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

Eksisternede trainee - ordning blir avsluttet og erstattet av ny traniee - ordning.

Barne - og ungdomsarbeider lærling

Videreføring av tidligere års tiltak.
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Innsparingstiltak

Ytterligere effektivisering 1,5%

Kommunens administrasjon skal i 2019 gjøre tiltak for 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.

Effektivi seringstiltak 0,7%

Adm istrasjon 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 tillegg
er det behov for å styrke kompetanse på klart språk i forvaltningen. Det er gitt tilskudd fra KS til dette
arbeidet på kr 200.000, det vil være behov for interne midler i tillegg.

HMS - arbeid - styrking av ve rnetjenestens kompetanse og tiltak til røykeavvenning

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 gjennomføring av tiltak i forbindelse med
innføring av røykfri arbeidsplass (røykesluttkurs mm).

Økt satsning på lærlinger

Ringerike kommune ønsker å øke ambisjonen om å ta inn flere lærlinger. Det foreslås at det tas inn 6
nye lærlinger fra høsten 2019. Fortrinnsvis 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 øken de, 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 kapasiteten 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 2019.

Kjøp tjenester - personvernom bud

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 før GDPR trådde i kraft, ett frivil lig personvernombud. Vi ønsker å kjøpte tjenesten
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"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
k ommun en.

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 bakgrunn i hovedavtalen og ord ninger 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.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000
Saml ede

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 7 000 7 000 0 0 0 7 000
Sum Administrasjon og
fellestjenester

13 800 10 000 0 0 0 10 000

Sum investeringsprosjekter 13 800 10 000 0 0 0 10 000

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
Finansutgifter 440 0 288 288 288 288
Sum Driftsutgifter 221 958 209 492 220 918 222 078 222 078 222 078

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 188 776 178 249 188 576 189 736 189 736 189 836

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 bar nehagetilbudet i Ringerike holder god kvalitet, 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.

Riktig 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 omsorgsful le 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 utvi kling, refleksjon over og forbedring av egen praksis.
Satsningsområder for barnehagene er:

lek
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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 barn 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.
Det te skyldes hovedsakelig en økende aldrende 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 rundt 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. Kirkes kolen som et
alternativ til neste barnehage, 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.

Barnehagekapas iteten som helhet må økes på sikt. De overordnede 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 samhand ling og samarbeid.

Viktige tiltak

Kompetanse

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 s amarbeid 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. Hovedmålset tingen for deltakelse i kompetanseløftet er å heve
kompetansen til alle de ansatte i barnehagene, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna
styrkes. Kompetanseløftet omfavner mange viktige mål i Folkehelsemeldingen, Fra ord til handling
(2015 - 202 0) og forskrift til ny rammeplan og barnehagelov. Fokusområder vil være implementering av
den varme og grensesettende voksne (autoritative), forebygge negativ atferd og fokus på danning og
tidlig innsats. De private barnehagene i Ringerike kommune er invit ert til å delta i dette
kompetanseløftet.

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 barnehagene 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. Temaplanen 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 byg ger også på IKTplan.no som er utarbeidet
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 p rivate 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 p er 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 o m lag 2,6 millioner 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 ko ster gjennomsnittlig 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 milli oner kroner sammenlignet
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
Dampovner barnehager - renter og avdrag 225 225 225 225
Redusert foreldrebetaling 100 100 100 200
Oppgradering av Hønefoss barnehage 63 63 63 63
Sum Nye tiltak 9 158 9 158 9 158 9 258

Nye tiltak og realendringer budsjett 6 492 6 492 6 492 6 592
Ramme 2019 - 2022 188 576 189 736 189 736 189 836

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 medfører, både for offentlige og private barnehager. Dette vil først være
klart når statsbudsjettet for 2019 legg es fram. Det er fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en
statlig finansiering av normen. Det er derfor ikke tatt høyde for eventuelle øremerkede tilskudd til
normen i beregningen for den økonomiske konsekvensen for Ringerike kommune.
I de kommun ale barnehagene i Ringerike vil det være behov for å tilsette 4,2 årsverk totalt, fra 1. august
2019.

Innsparingstiltak

Økt foreldrebetaling - makspris
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Det er beregnet en økningen av foreldrebetalingssatsen for 2019 på ca 6,5 %. Den prosentvise økningen
be grunnes 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 krone r 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 tilskudd til dekning av kapitalutgifter og til pedagogtetthet i hht. statlige
satser. Satsene for 2019 er enn å 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 føringe r i statsbudsjettet.

Pedagognorm i kommunale barnehager

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

Regjeringen har bevilget 424 millioner kroner for å finansiere no rmen 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 de t 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 kommunale
barnehagene i 2019.

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 533 5 00 kan søke om redusert foreldrebetaling i
barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekten for en barnehageplass.

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

Barnehage
Dampovner barnehager 2019 1 000 1 000 0 0 0 1 000
Hønefoss barnehage (inventar og
oppgradering)

2019 500 500 0 0 0 500

IKT - barnehage 2020 3 100 600 500 0 0 1 100
Oppgradering barnehager LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum Barnehage 4 600 3 100 1 500 0 0 4 600
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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

Sum investeringsprosjekter 4 600 3 100 1 500 0 0 4 600

Dampovner barnehager
Det har vært gjennomført et prosjekt våren 2018, hvor det er prøvd ut varmmat fra
Ringerikskjøkken. Foreldrene har ønsket varmmat over tid – sees igjen i brukerundersøkelsen. Det er
utfordrerne å kunne tilberede varmmat i barnehagene på grunn av begrensede kjøkkenfasiliteter.

Alle barnehagene ønsker å tilby varmmat, fo rslaget er en investering på dampovner (ca. 50 000kr pr
ovn) for å kunne ta imot vakuumpakket mat som de selv kan varme opp – ikke være avhengig av
kjørereruter og kapasiteten til Ringerikskjøkken.

I tillegg til innkjøp av dampovner, vil det være behov for mindre ombygginger på kjøkken.

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 avset tes 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 33 103 31 940 31 497 31 497

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 381 662 361 200 365 094 363 931 363 488 363 488

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 297 169 293 854 299 948 298 785 298 342 298 342

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 forståing med heimen, opne dører mot
verd a 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 introduksjonsordning og norskopplæring for nya nkomne
innvandrere (introduksjonsloven).

Grunnskole

Handlingsplanen for grunnskolen 2017 - 2021, «Sammen skaper vi Ringeriksskolen», har konkrete
utviklingsmål som beskriver ønsket praksis. Det forventes at Ringeriksskolen har fokus på elevenes
læring og lær ingsmiljø. 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 måleindikatorene og i sektorens tiltak o g 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



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 44 av 120

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 ansvar for opplæring av voksne fra Ring erike, 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 flyktningenes 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 videre 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 grunnsk olen 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, kvalitet og kompetanseutvikling i
grunns kole 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.

Viktige 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 sek torene

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 arbeid.

For konkrete tilt ak vises til sektor for spesielle tiltak barn og unge, som i handlingsprogramperioden vil
fokusere på barnefattigdom, tverrfaglige miljø - team, forebygging og tidlig innsats,
spesialundervisning og tiltak mot vold og seksuelle overgrep.

Både barnehage - o g 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 «vandrings ledelse», 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 satsingsområdene over tid, og g jennom
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 ette r 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
kompetanseutviklingsarbei det. 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 læringsmiljø 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, kompetanseutvikling både i egen regi og i samarbeid m ed 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 arbeide r 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 skolehverdag». Temaplanen omfatter digital kompe tanseheving
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. Oppfølgingen skjer gjennom kommunens rapporter ingssystemer, 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 alle elever i Ringeriksskolen ha en egen
digit al enhet, en Chrome - book.

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

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

Elevunders. 7. trinn -
Andel elever som har
opplevd mobbing 2 - 3

3,1 4,0 3,8 3,8 3,8
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
ganger i måneden eller
oftere (prose
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
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
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

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
Økt husleie Vikenbygget 175 175 175 175
Sum Nye tiltak 8 795 8 075 8 075 8 075

Nye tiltak og realendringer budsjett 267 - 453 - 453 - 453
Ramme 2019 - 2022 299 948 298 785 298 342 298 342

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 un gdomsskole 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.

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.
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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 kro ner.
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 4 800 0 0 0 4 800
Ullerål skole med idrettshall 2020 350 000 158 600 90 000 0 0 248 600
Sum Grunnskole 1 088 350 187 400 148 000 180 000 115 000 630 400

Sum investeringsprosjekter 1 088 350 187 400 148 000 180 000 115 000 630 400

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.
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Beliggenhet og skoletomt blir vurdert som god. Planle gging 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
ungdom sskole 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 «Tema plan 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 ansatte i Ringeriksskolen.
Dette innebærer en stor økning fra tidligere år de to første årene i planperiod en, 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 utbygging av Nes skole i 2019 - 2020. Ulike alternativer
utredes, og det avklares om barnehage skal samlokalise res med skolen.

Oppgradering skolebygg

Det gjøres en årlig avsetning til oppgradering av skolebygg. Det er satt av 3 millioner kroner i 2019.
Midlene benyttes i hovedsak til akutte bygningsmessige tiltak innen brann og HMS. Disponible midler
utover dette d ekker mindre utbedringer av bygg, tekniske anlegg og funksjonelle behov.

Skoler - Nytt inventar

Det bevilges 4 millioner kroner i 2019 til en helhetlig innvendig fornying på enkelte skoler slik at de
framstår som «nye» og oppdaterte på inventarsiden. Oppg raderingen på dette feltet skal bidra til økt
trivsel og læring og kompensere for et langt etterslep på området.

D e skolene som fornyes i 2019 er Hallingby skole og Tyristrand skole.

Ullerål skole med idrettshall

Det er i perioden 2016 - 2020 avsatt til samm en 350 millioner kroner til prosjektering og utbygging av
Ullerål skole med idrettshall. Den nye skolen vil romme 550 - 600 elever. Byggestart var sommeren 2018,
og skolen skal etter planen ferdigstilles 1. juli 2020.
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Spesielle tiltak barn og unge

Driftsbu dsjett

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 24 713 24 713 24 713 24 713

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 194 947 179 903 173 057 163 508 163 508 163 508

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 165 562 155 622 148 776 139 227 139 227 139 227

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 m ål 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

Avlast ning F/G er et avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn med stort medisinsk behov.
Skolen/barnehagen er en integrert del av avlastningen. Avlastningstilbudet gis til foreldre/foresatte til
barn og ungdom med stort omsorgsbehov i alderen 0 - 18 år. Ti ldelingskontoret tildeler vedtak. Det har
siden 2013 vært arbeidet for at de barna med omfattende hjelpebehov som skal motta avlastning i
institusjon og de med lette og moderate utfordringer får privat avlastning. Avtale med private
avlastningstiltak om gr uppeavlastning har vist seg kvalitetsmessig godt og mindre ressurskrevende enn
institusjonsplassering.

Ringerike kommune tilstreber og følger omsorgstrappen for avlastning, altså laveste trinn først.
Erfaringer tilsier at ved vedtak fra 0 - 18 år er det fort satt behov for tjenester hos sektor Helse og Omsorg
etter 18 år. Det er en markant økning i yngre brukere med diagnoser innenfor autismespekteret som får
vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap. Felles for disse brukerne er høy grad av uønsket adferd,
sel vskading og et dårlig søvnmønster.

Ringerike kommune har et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede, deriblant avlastning til
barn/ungdom sammenlignet med andre kommuner.
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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 land sgjennomsnittet. 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 p åvirker 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 utfo rdringene, anbefale en passende respons og komme med
forslag til tiltak. Planen er en overordnet plan, som ikke har mål å pålegge tiltak direkte på
enkeltenheter, men ansvarliggjøre på ledernivå i kommunen og skape felles mål for folkehelsearbeidet
på tver s av enheter og fagfelt.

Ringerike kommune har egen frisklivskoordinator. Frisklivskoordinator har ansvaret for Frisklivssentralen
og 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

Barneverntjenesten skal når det er særlige behov for det iverksette tiltak ved å styrke
foreldreferdigheter og utvikle samspill via strukturerte tiltak som PMTO (Parent Management Training -
Oregon) og TIBIR (Tidlig Innsats for Barn I Risiko) rådgivning. Tradisjonelle og kompenserende tiltak som
besøkshjem, støttekontakt, hjemmekonsulent og/eller fritidsaktiviteter kan være med på å bi dra til
positive endringer hos barnet og/eller familien. Barneverntjenesten bistår også i forbindelse med
adopsjon, institusjon og fosterhjemsplassering. 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, J evnaker, Modum, Krødsherad og
Sigdal er deltakere, og Ringerike er vertskommune.

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 sama rbeidspartnere som trenger råd
og veiledning til barn og unge, og deres situasjoner.
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Enslige mindreårige flyktninger

Ringerike kommune bygde opp tjenester for mottak og bosetting av enslige mindreårige i 2016 og 2017,
men nå er disse tjenestene bygd ned i gjen på grunn av at for lite bosettingsbehov på dette området.

Enheten har ansvar for å bosette og følge opp det antall enslige mindreårige flyktninger som
kommunestyret vedtar. Enheten består i 2018 av en oppfølgingsavdeling for de som er bosatt i eget
bo tiltak. Målet for enheten er å følge opp oppvekstbetingelser for ungdommene slik at de blir rustet til å
mestre en selvstendig tilværelse og skape seg et meningsfylt liv. Det miljøterapeutiske arbeidet
fokuserer på god og kvalifisert omsorg, skole og kvali fisering, og selvstendiggjøring. Enheten omstiller og
nedbemanner også i 2019 på grunn av at flyktningsituasjonen er endret.

Spesialpedagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester består av PPT (pedagogisk - psykologisk tjeneste), Logopedtjenesten,
Spesia lpedagogisk - og Barne - og ungdomsarbeiderteamet. Tjenesten skal ivareta store deler av den
spesialpedagogiske tiltakskjeden, inkludert henvisninger om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og
spesialundervisning i skole. PPT er den sakkyndige og utredende in stans i dette arbeidet, mens teamene
arbeider der det er gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Logopedtjenesten jobber med henviste
saker, både direkte med språk - og talevansker, men også som veiledende instans for barnehager, skoler
og foresatte. Tjene sten har som mål å dreie mer mot systemrettet arbeid, inklusive veiledning for
barnehager og skoler.

Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og unges liv. Tett samhandling med både barnehage og
skole er viktig for de spesielle tiltakene. I handli ngsprogramperioden vil spesielle tiltak for barn og unge
ha et spesielt fokus på antimobbearbeid, kompetanseheving for å forebygge negativ 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.

Utfordringer og viktige tiltak

U tfordringer

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
ress ursbruken 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.

Ringerike kommunes tjenesteutvikling skal legge til rette for at alle barn og unge skal bli sett, stilt krav til
og oppleve gleden av å lyk kes med noe.
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Folkehelseprofilen for Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier. Vi har
kunnskap om at sosial 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 tidlig innsats

Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte verktøyene er TIBIR (Tid lig
Innsats for Barn I Risiko), et kunnskapsbasertprogram for forebygging og behandling av atferdsvansker
hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået. Kommunen har som mål å etablere et system for
opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og f amilier med atferdsproblemer rettet mot
risikogrupper og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer.

Oppfølging av Ungdata - undersøkelse n

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, tid lig innsats, kulturforståelse og
brukermedvirkning. Samarbeid på tvers av sektorene blant annet med tiltak som tverrfaglig miljøteam
blir viktig i 2019.

Deltagelse i Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier, et program under utvikling av Arbeids - og
velf erdsdirektoratet, er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingen i prosjektet er å jobbe helhetlig, og
samordne tjenestene rundt de ulike 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 helsetjenes ter 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

Komp etanseutviklingen skal bidra til styrket samhandling og dreining mot systemrettet arbeid og
forebygging. I sektoren skal det ivaretas generell 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 arbeid, relasjonsledelse og IKT.

Kvalitet

For å øke kvaliteten vil det i kommende periode være et særlig fokus på godt sam arbeid med foresatte.
Dette er avgjørende for å lykkes med kommunens tjenester og tiltak for barn og ungdom.
Implementering av FNs barnevernkonvensjon regler om barns rett til medvirkning, er et viktig
satsningsområde i alle tjenester til barn og ungdom.

K ostra - 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 %

O m fanget 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 e r 2 805 kr i
Ringerike kommune. Dette er 730 kr mer enn Kostragruppe 13. Sammelignet med gjennomsnittet i
Kostragruppe 13 har Ringerike et innsparingspotensial på 21,5 millioner kroner totalt i sektoren.

I Ringerike er brutto driftsutgifter per barn 75 75 1 kr i 2017. Utgiften har nærmest doblet seg siden
2015. Vi ser også at tiltakene er dyrere enn i sammenligningskommunene (Drammen og Sandefjord).

Det er en høy andel barn som er plassert av barnevernet i Ringerike. Fra 2016 til 2017 har det vært en
øknin g av plasseringer.
Det er verdt å merke seg at dette nøkkeltallet inkluderer alle barn som er plassert, også ettervern og
bosatte mindreårige flyktninger. I 2017 var 16,13 % av alle barn med tiltak som er plassert av
barnevernet, enslige mindreårige. Det h ar vært en nedgang på 2,43 prosent siden 2016.

Levekårutfordringer

Ringerike kommune har også noe høyere forekomst av levekårutfordringer. 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 arbeidsavklaringpenger (18 - 44 år).
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Levekårutfordringene i Ringerike kan tilsi at kommunen kan ha noe høyere andel barneverntiltak enn
landsgjennomsnittet. Sammenlignet med Drammen, som også har le vekårutfordringer, ligger Ringerike
høyere. Enten kan dette skyldes sakene i seg selv, eller det kan skyldes at Ringerike 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 prioritering a v 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 Kostragru ppe 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

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 %
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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
Økt husleie Vikenbygget 1 154 1 154 1 154 1 154
Sum Nye tiltak 7 854 7 854 7 854 7 854

Nye tiltak og realendringer budsjett - 10 758 - 20 307 - 20 307 - 20 307
Ramme 2019 - 2022 148 776 139 227 139 227 139 227

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.

Det ble vedtatt å bosette 100 flyktnin ger, 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 også 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.

Etter 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.
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Pr. 01.01.19 består enheten av en oppfølgingsavdeling 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 har fått navnet "Helhetlig tilbud barn", vil medf øre en mer kostnad 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
budsjetter, og det vil derfor være behov for å justere budsjet tet.

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 2017. Denne legger føringer for det vider e
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
Kompetanse
Synlighet

Samhandling

Både k ulturskole, 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 kultursektor en 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 u tvikling. 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

Kultursekt orens 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, tilskuddsordning er, 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
planarbeid 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

Kommunen e 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 kul turutøvelse. 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.
Innenf or 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, kunstforvaltning 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 kulturbudsjet tet, 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 Skolen 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 sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon og en inkluderende og uavheng ig
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 utviklingspotensial, og vil fokusere på samskaping, informasjon og
tverrfaglige l øsninger. 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

S plash

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 Bufdir (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 a rrangeres 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 styrket 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 feiring 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
Integrerings rådet og 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. Kultu rPopUp startet med en målsetting om synlighet
og dialog med innbyggerne, 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.
Pro sjektet 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
med 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 skjønnlitteratur. 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.

Visjon:
Kultur for alle !

Mål

Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

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
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Økonomiplan
Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022

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

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 gyms aler 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
stramt 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 idrettsformål - reduksjon av budsjett, tiltak utført

Tyristr and 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 opptrapping "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 utbetaling i 2019 på 150 000 kroner, jfr. KS - sak 58/17.

Støtte til fotballhall

Det foreslås å gi støtte til fotballhall i Heradsbygda med 3,5 mill kroner i 2020, jf KS - sak 77/18.
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Invest eringsbudsjett

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

Schjongshallen 2019 8 030 7 000 0 0 0 7 000
Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og
utvikling kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Sum Kulturtjenesten 14 530 16 500 5 000 5 000 5 000 31 500
Sum investeringsprosjekter 14 530 16 500 5 000 5 000 5 000 31 500

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 Riddergården 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 iverksetter disse selv, o g 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

130 639 132 485 135 441 135 441 135 591 135 591

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 882 458 829 737 848 814 848 314 847 964 847 964

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 641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322

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 oppgavene. Denne utviklingen krever at sektore n 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 omsorgstjenester etter vedtatte tildelingskrite rier som forvaltes av
tildelingskontoret. Disse tjenestene er bl.a. hjemmebaserte tjenester, tjenester til funksjonshemmede,
rus - og psykiatritjenester, dagopphold , institusjonsopphold, miljøarbeidertjeneste, støttekontakt, BPA
m.m. I tillegg ytes sosialtj enester 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 omsorgstje nester 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 behovene de ulike gruppene har. Årets budsjet t 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, Helsehjelp og
Sammenheng i tjenestene. Storting et 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
føringene fra stortingsmeldingen, og rådmannen vil benytte 2019 på å kartlegge sta tus på
innsatsområdene og foreslå utviklingsområder.
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Områdene innenfor sektoren

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for rådmannen og rådmannens ledergruppe,
koordinator for fastleger og fastlegeordningen samt kommunens overlege f or sykehjem og helsestasjon.
I tillegg er kommuneoverlegen helsemyndighet innenfor helseberedskap, folkehelse, miljørettet
helsevern, smittevern og psykisk helse.

Tildelingskontoret

Ringerike kommune har organisert tjenestetildelingen i eget tildelingskont or. Her er også koordinerende
enhet. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse - og omsorgstjenesteloven,
helsepersonell loven, pasient og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og verdighetsgarantien.

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. Ambuler ende 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: kort - 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 kommunale tjenestene i NAV er lovregule rt 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 individuelt tilpasset oppfølging med de
t jenester, 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 mulig 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.

Dagopphold i institusjon - Dagsenter/Aktivitetssenter

Dagopphold er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for en m er 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 funksjoner. Brukerne som
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benytter dagoppho ld 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 brukere/arbeidstakere med tilpassede
aktiviteter som kan føre til produksjon av salgbare produkter. Arbeidsoppgavene tilpasses og er
oppgaver innen vedproduksjon , s trikking, veving, lysproduksjon , makulering, snekring og kantine.
Dagsentertilbudet er et trivselstiltak som aktiviserer deltakerne med musikk, dans, trening og enklere
hverdagsaktiviteter.

Helsetjenester fengsel og transittmottak

Ringerike kommune har ans var for helseavdelingen ved Ringerike fengsel. Tjenesten er regulert i Helse
og omsorgstjenesteloven. 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 organisas jon for
asylsøkere). Usikkerheten i flyktningetilstrømningen til Norge og hvordan UDI velger å benytte
Hvalsmoen , gjør at vi til enhver tid må være omstillingsdyktige og nytenkende.

Interkommunalt samarbeid

Krisesenter og Legevakt er interkommunale tjenest er 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 behov ene
og deres pårørende. Her utgjør kommunen en forskjell for folks trygghet og livskvalitet. For å kunne
fortsette å utgjøre en forskjell vil kommunen kontinuerlig vurdere innsatsnivå og ressursbruk opp mot
det totale behovet for tjenester i sektoren. Dett e er en utfordring og vil fortsette å være det da
demografien 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.
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Balanse mellom omsorgsplasser og institusjonsplasser

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 arbeidet 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, m en 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 fra 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 prioriterer
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 h jelp 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
arbeidsrettet 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 selvforsø rgelse.
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 innsatsområder 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

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. Met odikken 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 .
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Styrke sentrumsnær hjemmetjeneste (Hønefoss)

Hjemmetjenesten 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 hj emmetjenesten 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 gjennomsnittlig 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 a t 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
arbe idsoppgavene, 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.

Hovedt iltak 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 iverkset tes.
Implementering av anbefalingene krever opplæring 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.

Dagrehabilite ring 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;
Gravide og spedba rn, Barn og unge, Voksne og Pårørende. Rådmannen foreslår 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 Husbankens virkemidler slik at vanskeligstilte barnefamilier
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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 sammenheng 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 nest e 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 personalmø ter eller andre arenaer der det foreligger planer for styrt kompetanseutvikling.

Vurderingskompetansekurs

Firedagers kurs for helsefagarbeidere og assistenter i regi av USHT (utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester). Gir innføring i eller repeti sjon av basiskompetanse.

Digital basiskompetanse

Kommunen har inngått samarbeid med Hapro for å kunne tilby grunnleggende IT - opplæring for våre
ansatte. Opplæringen foregår lokalt på arbeidsstedet. Hensikten er å øke digitale ferdigheter til den
enkelte a nsatte for å kunne ta i bruk velferdsteknologi og følge den generelle digitale utvikling.

Målinger - indikatorer

Utvikling og bruk av gode indikatorer blir et strategisk kompetanseområde for både ledere og
medarbeidere.

Pasientsikkerhetsprogrammet "I tryg ge hender"

I regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er det utarbeidet flere tiltakspakker som er
relevante for vår kommune; Herunder 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.

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.
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Organisasjon og ledelse - Nytt Blikk Helse og omsorg

Ringerike kommune har besluttet å forplikte seg til arbeid for økt hel tidsarbeid og for en utvikling til økt
heltidskultur. I den forbindelse har Helse og omsorg etablert et eget delprosjekt for å sikre deltakelse
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 arbeidet som et bidrag til å styrke mulighet for ledelse ved at
lederteamene går i dypdykk på egne fakta for økt forståels e 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
valg te 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 gru ppen 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

Dette er et forebyggende brannverntiltak til kjente risikoutsatte grupper. Det er inngått en avtale
mellom enheter i Ringer ike kommune om felles brannverntiltak for hjemmeboende som er utsatt.
Samarbeidet er initiert av Brann og Redning.

Velferdsteknologi

Utviklingen innenfor velferdsteknologi krever at de ansatte forholder seg til ny digital hverdag med bruk
av nytt verktøy o g utstyr. Samhandling med Hole og Jevnaker fortsetter i prosjektform der digitale
konsultasjoner, kompetanse om velferdsteknologi og bruk av sensorteknologi er sentrale områder.

I forbindelse med investeringene gjøres det arbeid knyttet til velferdsteknolo giske 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.

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 %
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

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 landsgjennomsnittet
gjør at andelen kun får en mindre reduksjon.

For Ringerike har de fleste indikatorene holdt seg stabilt i periode n. 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 a t 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 husleie for noen av institusjonene. Institusjonstjenester inkluderer barneboliger og kjøp av
eksterne plasser som overliggere på s ykehus. 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.

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 %
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

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 ha r 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, mange forsørger barn og flere kommer fra introduksjonsordningen eller
enslige mindreårige flyktninger for videre oppfølging i NAV. Det e r også kjent at mottakerne av
sosialhjelp mottar stønad i lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbare kommuner.

De unge 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 jobber 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 sam menligningskommunene.

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

Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3 >4,3 >4,3 >4,3
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
kompetente
medarbeidere
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

Antall 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 %

Antall
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

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

Antall 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
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
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
Økt husleie Vikenbygget 586 586 586 586
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 17 446 17 096 16 746 16 746

Nye tiltak og realendringer budsjett 5 138 4 788 4 438 4 438
Ramme 2019 - 2022 622 722 615 572 615 322 615 322

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 kvalitet. 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 br ukergruppesammensetning. Satsingen skal gjøre
kommunen i stand til å gi tjenester til det beste for brukeren på en effektiv måte.
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Vedtatt budsjett for 2019 medfører en økt satsing i NAV for å stagnere og forebygge kostnader knyttet
til økonomisk sosialhjel p. 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 aktivitet stiltak for å stimulere 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 arbeide t 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.

Te kniske justeringer

Lønnsvekst

L ønnsvekst 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.

Budsjettkorrigeri ng vedtatt i KS vedtak 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 gjaldt 2018, og korrigeres i 2019 - 2022.

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 ko mmuneregnskapet 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 å r.

Økte leieinntekter Heradsbygda omsorgsboliger

Heradsbygda omsorgsleiligheter. Økt antall leiligheter fra 54 til 64. Fører til økte leieinntekter på kr 1
000 000 fra 2020.

For høyt budsjett 2017 på vederlag opphold institusjon og hjemmetjenester
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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.

R efusjon ressurskrevende 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.

Husleie inntekter

Beregner 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 kr
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.

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 t il
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, lavere 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.
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Husleie til Boligstiftelsen
I henhold til bre v fra Boligstiftelsen 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 Boligstif telsen kan bidra 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 kommunen s 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 dobling av økningen i
forhold til de siste årene.

Forebyggende tiltak NAV

Dette er en oppfølging av vedtak i FS 13/18 - 3 Prosjekt o ppfølging av lavinntektsfamilier.

Prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018 er siste 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 f or at prosjektet kan videreføres i 2019.

Prosjektet prøver ut en ny rolle i kommunen, plassert på Nav kontoret, en familiekoordinator som gir
tett oppfølging etter behov. Familiekoordinatoren jobber med hele familien under ett og med fire
målområder, arbe id – bolig - økonomi og barnas situasjon, og har et utstrakt samarbeid med andre
aktuelle/involverte tjenester i kommunene.

Drift leasingbiler

I utgangspunktet er det et behov for 2 Mill kr. i økt ramme med bakgrunn i 2018 - regnskapet. Med ny
leverandør, mi ndre innbytte av biler og mindre skader (pålagt kjørekurs) reduseres tiltaket til 1 mill.kr.
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 g i innsparing, da det viser seg at det ofte er
skader som må repareres ved innbytte. Det er planlagt pålagt HMS - kurs for alle sjåførene av
leasingbilene som forhåpentligvis vil redusere skader og vedlikeholdskostnader. Øvrig tiltak er å bruke
bilene på tver s av enhetene for å unngå bruk utover maks kilometer.

Driftstilskudd fysioterapeuter

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 fa stsatt til kr 444 600. Det er en
økning på kr 23 580 per årsverk. Med 21,4 årsverk 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 fastlønnsstillin ger for fysioterapeuter i henhold til Forskrift
om fastlønnstilskudd til delvis 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.
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Dagberedskap

Dagberedskapstilbudet samles ved ett legekontor i Hønefoss

Ved behandling i Hovedkomiteen, v edtak: Sak 27/18 ble saken tatt til etterretning. Økonomisk
konsekvens er en økt 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 nyttigg jøre 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.

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 4 300 2 500 0 0 6 800
Heradsbygda omsorgssenter 2020 402 500 207 700 273 200 1 500 0 482 400
Hov vest omsorgsboliger 2020 5 400 27 500 0 0 0 27 500
Hov øst omsorgsboliger 2020 79 900 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 598 480 351 680 373 200 1 500 0 726 380
Sum investeringsprosjekter 598 480 351 680 373 200 1 500 0 726 380

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 person ell, kompetanse og medisinskteknisk utstyr.
For å kunne gi et faglig tilfredsstillende tilbud, er det ved enkelte institusjoner nødvendig og supplere og
oppgradere dette utstyret.

Heradsbygda omsorgssenter
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Heradsbygda omsorgssenter planlegges for 64 bema nnede 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 inves teringstilskudd fra husbanken. Beboerne betaler
husleie i.h.t - kommunalt vedtak.

Hov vest omsorgsboliger

Utbyggingen gjelder et boligfellesskap (borettslag) på Hov for sju unge psykisk utviklingshemmede med
relativt stort omsorgsbehov. Prosjektet ble start et 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 samarbeid 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 etablerer et borettslag. Resterende kostnader dekkes inn
av salgssum for den enkelte bolig samt fellesgjeld i borettslaget. Prosjektet skal gjennomføres innenfor
en brutto kostnadsr amme 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 med ferdigstillelse høst 2020.

Kommunen mottar momsrefusjon og husbankens investeringstilskudd. Beboerne betaler husleie i.h.t -
kommunalt vedtak.

Ny legevakt

Ringerike interkommunal e legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes
alminnelige 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 kommune ne.

Dagens leieforhold ved Ringerike sykehus utløper i 2020, og nye lokaliteter 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 de kker kapitalkostnadene over 30 år for denne del av
bygningen. Resten av kapitalkostnadene 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 prioriteres 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 som generell oppgradering av innvendige flater og belysning.
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Parkering Austjord

I forbindelse med rivning av tidligere "Rødstua" på Austjord, ønskes en ferdigstillelse av uteanlegge t,
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 - set er 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.

Rin gerikskjøkken 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 inven tar har overlevd sin "levetid". Utvikling av utstyr til stor - /sentralkjøkkendrift 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.
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Samfunn

Driftsbudsjett

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
og 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.

Enhetene

Miljø - og arealforvaltning

E nheten består av følgende avdelinger:

byggesak (byggesaksbehandling, tilsyn, utslipp)
oppmåling (oppmålingsforretninger, karttjenester, matrikkelføring, eiendomsskatt)
landbruk (jord, skog og vilt, felles landbrukskontor med Hole kommune)
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Enheten vil at kommunens innbyggere og de profesjonelle aktørene skal kunne 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 at 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. Fagområdene 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 handlingsprogr ammet
innenfor kommunal infrastruktur og offentlige formålsbygg.

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.

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.
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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 ressur ser 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 m å 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 jobb e 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
info rmasjon 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 arbe id 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.

Kostra - analyse - P lan, 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
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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 for 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 - analyse - 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)

5 250 5 701 2 520 4 075 5 389 3 894 3 684

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 betydelige lekkasjer.
Dette er dårlig utnyttelse av ressursene, og må være et prioritert område i tiden som kommer.

Kostra - 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

Brann - og ulykkesvern Nto.
dr.utg. Beløp pr innb (kr)

837 913 694 835 800 540 822 746
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringsaker Gjøvik Jevnaker Modum Landet
uten
Oslo

Kostragruppe
13

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 Kostra - tallene 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 kraftig.

Kommunens tall varierer noe innen d e ulike måltallene i forhold til Kostragruppe 13 og landet forøvrig.

Kostra - analyse - Samferdsel
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 har
ansvaret for i % av alle komm.e
veier og gater

11,9 % 11,9 % 16,1 % 22,5 % 24,0 % 15,0 % 14,8 % 20,7 %
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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 sektoren fremover

Samferdsel og vei er et viktig område med betydelige utfordringer i tiden fremover, 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

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
%

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3 ukers frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 11 11 11

Gjennomsnittlig
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 %

Kontroller innenfor skog
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Overordnet mål Mål Indikator/målemetode
Siste

måling
Mål

2019
Mål

2020
Mål

2021
Mål

2022
Oppmålingssaker 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
%

Tjenesten 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 %

Tjenesten 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 innsy n i det som
finnes i byggemappa på sin eiendom.

Saksbehandlingstid, frister og kont roller

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 lovbestemte 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
områ der. 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 innenfor jord - og skogbruke t, og kommunen skal kontrollere
(dokumentasjon - og stedlige kontroller), at ulike vilkår for ordningene oppfylles av søker.

Energieffektivisering

Arbeidet med energieffektivisering vil fortsette i 2019. Det vil bli utarbeidet en plan for
energieffektiviser ing for alle kommunale bygg og anlegg. Planen vil inneholde tiltak og målsetninger.
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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 tilst and 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 se ktor/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 fremdrift og økonomi bidrar t il forutsigbarhet og kontroll.

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
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EnviDan 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 fo r manganslam. Ser nå at
klager på misfarget vann er betydelig redusert da de verst rammede områdene er rengjort.

Selvkost avløp

EnviDan Momentum AS justerer årlig gebyrsatsene etter avskrivninger og driftsutgifter. Monserud
renseanlegg skal etter planen st artes 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. Op phør 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.

Effektiviseringskrav 0,7%

Samfunn sin andel av effektiviseringskrav på 0,7%.

Kirkeskolen - 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
kostnadsdek ning.

Totalt kostnadsreduksjon ved nedleggelse kr 1 327 257.

Nye tiltak

Selvkostjustering HP 2019 - 2022

Selvkostjustering 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 tiltak, så er det forventet økte energiutgifter.

Årsaker til økte energiutgifter:

Energi prisendringer (spot og kWh).
Mer energibruk p.g.a. kjøling i ko mmunale bygninger senere årene.
Økt arealbruk.
Ventilere bygg i sommeren (skoler og evt. andre bygg) p.g.a. hoved rengjøring.
Endringer i byggets bruk.



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 92 av 120

Slitasje i varme - og ventilasjonsanlegg generelt.
Manglende oppfølgning av alarmer o.l. medfører økt for bruk.
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 bruker 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.

De økte kostnadene kommer primært av økt husleie for 110 - sentralen i Tønsberg. Sen tralen 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 forurensning 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. Oppryddingen 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 øvelsesaktivitet brann og redning

SKOGBRANN
Brann og redning hadde i 2018 to større skogbranner som har krevd store mannskapsressurser. Forskrift
om organiserin g og dimensjonering av brannvesen, krever at alle kommuner har skogbrannopplæring / -
utdanning. Ved brann 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 00 0, - . Skogbrannfaren i 2018 har
vært svært høy og det er ikke noe som tilsier at dette vil endre seg i årene fremover. Dette er en årlig
kostnad, da det kreves regelmessige øvelser men innarbeides nå i HP kun i 2019.

PLIVO
Direktoratet for samfunnssikkerhe t og beredskap (DSB) har kommet med en presisering i forhold til
årlige øvelser, og nød etatenes samvirke 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.
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I nvesteringsbudsjett

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
BRR - Biler og redningsverktøy LØPENDE 4 000 0 0 0 4 000
Digitale vannmålere 2022 15 500 4 500 4 000 4 000 3 000 15 500
Energi, inneklima, overvåkning,
sikring

LØPENDE 4 000 0 0 0 4 000

FDV - system 2019 2 500 2 500 0 0 0 2 500
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 22 100 0 0 0 22 100

Overvannskulvert Storjordet -
St.Hanshaugen

2020 20 000 9 000 10 000 0 0 19 000

Sanering Nes i Ådal etappe 2 2019 13 000 12 200 0 0 0 12 200
Styresystem Nes RA og Monserud
RA

2020 15 000 7 500 7 500 0 0 15 000

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 17 000 12 000 15 000 15 000 59 000
VPI - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 1 000 0 0 2 000
Sum Samfunn 482 000 170 500 52 500 37 000 36 000 296 000

Sum investeringsprosjekter 482 000 170 500 52 500 37 000 36 000 296 000

BRR - Biler og redningsverktøy
Det er de seneste årene anskaffet flere nye brannbiler. Det er ikke planlagt med noen nye anskaffelser i
handlingsprogramperioden 2019 - 2022.

Digitale vannmålere

Digitale vannmålere innføres for å øke servicegraden ovenfor forbrukeren og for å unngå dyre pr ivate
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 sa nntid og vil forbedre
lekkasjekontroll på offentlig nett.

Energi, inneklima, overvåkning, 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 energieffektivi sering av kommunale bygg.

Sanering av oljekjeler innen 2020
Kommunen har i dag 5 oljekjeler 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.
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FDV - system

Det er avsatt 1,5 millioner kroner i handlingsprogrammet for 2017. Dette er ikke gjennomført i 2017. Det
er behov for å øke denne avsetningen med 1 millioner kroner. Tilsammen 2,5 millioner kr oner i 2018.

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 A sbjørnsensgate 14.

Eiendommen overtas 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 de taljprosjektering er gjennomført.
Prosjektet 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.

Over føringsledninger 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, sjøledningse ntreprise og to ledningsentrepriser 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 s om er en av to store bekkelukninger
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 nyt t renseanlegg for Nes i Ådal ferdigstilt. 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 ved 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
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Teknisk drift - Maskinpark

Bilpa rk 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 pr osjektet vil vi også vurdere ny teknologi 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 handlingsprogramperio den, 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, d et 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 for eslås 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.

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 utbedring av kommunale veier de to første
årene i handl ingsprogramperioden. 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.
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Avsetninger, overføringer

Driftsbudsjett

Fordeling 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 50 314 50 314 50 314 50 314
Finansutgifter 87 418 103 000 118 000 128 000 128 000 128 000
Sum Driftsutgifter 105 639 205 452 230 892 240 892 240 892 240 892

Driftsinntekter
Salgsinntekter - 9 115 - 8 630 - 11 630 - 13 024 - 14 419 - 14 419
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 - 219 924 - 221 319 - 221 319

Sum - 89 045 6 522 22 362 20 968 19 573 19 573

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
Møteplassen "ungdommens hus" - Holtenutvalget 1 500 1 500 1 500 1 500
Tiltak sosialhjelpsmottakere - Holtenutvalget 1 500 1 500 1 500 1 500
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
Ny legevakt - kapitaldel av husleie fra andre kommuner 0 - 594 - 1 189 - 1 189
Kapitaldel av husleie prehospitale tjenester - ny legevakt - avtale med Vestre
Viken

0 - 800 - 1 600 - 1 600

Sum Nye tiltak 12 439 11 045 9 650 9 650
Nye tiltak og realendringer budsjett 20 629 19 235 17 840 17 840

Ramme 2019 - 2022 22 362 20 968 19 573 19 573

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 godskrives
450403. Rammekorreksjon med 0 effekt for kommunen totalt.
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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 pensjonsgrunnlag.

Ø kt 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 til FS disposisjonskonto

FS disposisjonskonto reduseres til 4 mill kroner årlig.

Konsesjonskraftsinntekter

Beregnet inntekt fra konsesjonskraft er økt med 2 million kroner med bakgrunn i økte priser for kraft og
høyere produksjonsvolum i forhold til 2017 og 20 18.

Tiltak sosialhjelpsmottakere - Holtenutvalget

Vises til KS - sak 132/18.

Møteplassen "ungdommens hus" - Holtenutvalget

I henhold til FS - sak 122/18.

Økte parkeringsinntekter

På bakgrunn av tidligere års inntekter og prognose 2018 settes forventede park eringsinntekter for HP
2019 - 2022 til 7 mill kroner, en økning på 1 mill kroner.

Nedleggelse av Vestregionen

Som en følge av regionreformen 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.
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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
Ramme 2019 - 2022 0 0 0 0
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Finans
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart

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

Finansutgifter 182 110 172 420 198 477 232 910 250 884 234 677
Sum Driftsutgifter 182 026 172 420 198 477 232 910 250 884 234 677

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 90 640 140 662 160 026 199 259 217 233 201 026

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan

Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022
Rest til fordeling (+) / Rest udekket ( - ) 0 0 0 0
Ramme 2019 - 2022 0 0 0 0
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Vedlegg

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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Tilskudd per tjenesteområde

Prioritering av anlegg
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Ønskede og slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet

Budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 113 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 114 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 115 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 116 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 117 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 118 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 119 av 120



Handlingsprogram 2019 - 2022

Side 120 av 120



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4301-53   Arkiv: 243 C20  

 

 

Spillemidler 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader for 2019 i samsvar med 

rådmannens innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader for 2019:  

Ordinære anlegg 

Anl.nr. Pri. Anl.eier Anlegg Sum kostn. Sp.m.sum 

66220 1 Ringerike kommune Hønefoss Arena 132.500.000 20.000.000 

59976 2 Ring.taekwon do  Kampsporthall 2.461.125 820.000 

45025 3 Tyristubben IF 7er kunstgressbane 2.700.000 700.000 

59971 4 Heradsbygda IL Idrettshus/garasje 1.113.975 370.000 

70362 5 Buttentj.jaktsk.senter Riflebane Buttentjern 1.643.306 548.000 

45024 6 Tyristubben IF 11er kunstgressbane 7.887.500 2.500.000 

131136 7 Foreningen for ski-

idrettens fremme 

Ringkollen 

snøproduksjonsanlegg 

3.580.587 1.000.000 

133098 8 Foreningen for ski-

idrettens fremme 

Løypetrase 

Ringkollen snøprod. 

7.160.708 1.000.000 

133099 9 Foreningen for ski-

idrettens fremme 

Lager/garasjebygg 

Ringkollen 

700.000 233.000 

132442 10 Ringerike O-lag Reh. O-kart 

Ringkollen 

214.375 72.000 

73763 11 Ringerike kommune Benterud skole. 

Flerbrukshall 

49.450.000 10.000.000 

132998 12 Hønefoss og 

Ringerike rideklubb 

Rehab. nytt dekke 

ridehall 

769.750 254.000 

133065 13 Ringerike skytterlag Vågård skyteb.200 m 7.180.690 2.400.000 

132953 14 Ringerike skytterlag Vågård Skytehall 6.122.500 2.050.000 

 

Nærmiljøanlegg 

Anl.nr. Pri Anl.eier Anlegg Sum kostn. Sp.m.sum 

72404 1 Ring.komm/Nes 

skole 

Motorikkbane 630.564 300.000 



- 

133097 2 Foreningen for ski-

idrettens fremme 

Skileikanlegg 3.580.356 300.000 

74088 3 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Hinderløype 150.000 75.000 

74089 4 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Multifunksjonsbane 2.075.000 300.000 

74090 5 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Basket-flerbruksbane 1.010.000. 300.000 

74091 6 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Skibakke/akebakke 395.000 200.000 

74092 7 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Klatrestativ 9-18 år 225.000 112.500 

74093 8 Ringerike komm. 

Benterud skole 

Streetbasket 50.000 25.000 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlegg 1 viser de forskjellige søknadene oppført i prioritert rekkefølge etter en felles 

innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg beløper 

seg til 41.947.000 kroner og til nærmiljøanlegg er søknadssummen 1.612.500 kroner. 

 

I 2018 fikk følgende anlegg i Rngerike tildelt midler: 

Hønefoss Arena fikk en delutbetaling på kr 10.000.000. Dette anlegget er tildelt 40.850.000 i 

midler som blir utbetalt over flere år. Til nå har anlegget fått utbetalt kr 20.850.000. Hønefoss 

Tennisklubb fikk kr 262.000 til nytt dekke på to baner i tennishallen. 

I kategorien nærmiljøanlegg fikk Tyristubben IF tildelt kr 300.000 til turvei og kr 300.000 til 

ballvegg. 

 

Av søknader for 2019 er bl a Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen, søker er Foreningen for 

ski-idrettens fremme. De har søkt om kommunalt tilskudd til anleggene, dette avklares våren 

2019. 

Ringerike kommune har flere søknader til nye Benterud skole, flerbrukshall i kategorien 

ordinære midler og flere utendørsanlegg i kategorien nærmiljøanlegg. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker fremover i 

prioritetskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er 

fornøyd med denne ordningen. 

 

Vedlegg 

Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2018 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1438-3   Arkiv: 223 C54  

 

 

Søknad om tilskudd Hardraade Vikingskipforening  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet avslår søknad om tilskudd til oppstartkostnader for Hardraade 

Vikingskipforening i 2018. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hardraade Vikingskipforening søker om tilskudd til bygging av fullskala vikingskip ved 

Tyrifjorden. Søknad og tilhørende dokumenter er vedlagt saken. 

 

Foreningen har gjennomført forprosjekt, og funnet at prosjektet er realiserbart gjennom 

offentlige og private tilskudd, samarbeid med offentlige instanser, kompetansemiljøer og 

frivillige.  De har og presentert et driftskonsept etter ferdigstillelse av skipet.  

 

Foreningen søker om 150.000 kroner til oppstartskostnader i 2018.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hardraade Vikingskipforening ble stiftet i 2016, og har som mål å bygge og drifte et fullskala 

vikingskip ved Tyrifjorden. 

 

Sommeren 2018 ferdigstilte de et forprosjekt som svarte ut spørsmål om historisk riktighet 

(vikingskip på Tyrifjorden), gjennomførbarhet i byggefase og gjennomførbarhet i driftsfase. 

Rapporten konkluderer med at prosjektet er historisk sannsynliggjort, praktisk muliggjort 

gjennom frivillig innsats og økonomisk realiserbart. Betingelsen er at det offentlige, kommuner 

og fylke, og private, som Sparebankstiftelsen, yter tilskudd tilsvarende 1 million kroner årlig i 3 

år, samt kjøper tjenester av foreningen i byggeperioden. Eksempel på dette er 

arbeidsmarkedstiltak og elevopplæring. 

 

 

Økonomiske forhold 



- 

Prosjektet er avhengig av både offentlig tilskudd, og offentlig samarbeid om salg av tjenester 

for å kunne realiseres. 

 

Prosjektet har fått tilsagn om 1,5 millioner kroner over en 3-års periode fra 

Sparebanksstiftelsen. Tilsagnet har forbehold om tilsvarende offentlig tilskudd. 

 

Prosjektet har inngått intensjonsavtale med Hole kommune (blant annet avtale om byggetomt), 

samt avtaler med private aktører. Prosjektet har og muligheter for å gi opplæring til elever i 

skolene gjennom for eksempel Den kulturelle skolesekken. 

 

Dersom Ringerike kommune vedtar å støtte prosjektet som omsøkt i 2018, bør man også ta 

høyde for videre tilskudd i 2019-21, da gjennomførbarheten til prosjektet avhenger av tilskudd 

i hele byggeperioden. 

 

Det kan inngås intensjonsavtale om kjøp av tjenester til Den kulturelle skolesekken og evt. 

andre samarbeidsformer, så fremt prosjektet ellers stetter krav til tjenesten/samarbeidet. 

Kravene kan eksempelvis være knyttet til faglighet, pedagogisk kompetanse, sikkerhet m.v.  

 

Alternative forslag til vedtak. 

 Formannskapet bevilger kr 150 000 i tilkudd til Hardraade Vikingskipforening i 2018. 

Intensjonsavtale inngås. 

 

Rådmannens vurdering/forslag til vedtak 

Rådmannen vurderer prosjektet som ambisiøst og dristig og med et potensiale i regionens 

omdømmebygging, kunnskapsformidling og som aktivitetstilbud for ulike grupper.  

 

Prosjektet vil da kunne bidra til å formidle regionens kulturarv, og være en meningsfull 

aktivitet for frivillige og andre, og slik være med på å realisere mål i kommunens kulturplan og 

folkehelsemelding. 

 

Rådmannen ser at prosjektet vil ha behov for tilskudd i flere år framover. Prosjektet ligger ikke 

inne i budsjettforslag for 2019, og rådmannen kan derfor ikke anbefale tilskudd.  

Viss det bevilges penger vil det være naturlig å ta de av formannskapets disposisjonskonto.  

 

Vedlegg 

 

Søknad og tilhørende dokumentasjon, Hardraade Vikingskipforening 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 



- 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV FULLSKALA VIKINGSKIP

Vedlagt finnes søknad om støtte til tiltaket.

Det søkes konkret om NOK 150.000, som d el av oppstart - kostnader i 2018.

Vi håper Ringerike kommune finner tiltaket solid nok til å bidra til gjennomføring, og til å sette
Ringeriks - regionen på kartet.

Vi har mottatt tilsagn om støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike , hvor støtten maksimalt skal
t ilsvare støtte n fra det offentlige. Vi har derfor også søke t Hol e kommune om midler.

Vennlig hilsen
For
Hardraade Vikingskipforening

Knut Grande

Vedlegg: Søknad, vedlagt:
Organisasjonsplan
Tidsplan
Sluttrapport for forprosjekt Hvf
Budsjett utgifter
Finansieringsplan
Budsjett drift

Ringerike kommune
v / Formannskapet

postmottak@ringerike .kommune.no

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som
vil bygge et fullskala
vikingskip på Sundvollen i
Hole, til bruk på
Steinsfjorden og Tyrifjorden
og tilliggende vannveier. .
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SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV FULLSKALA VIKINGSKIP

Beskrivelse av søker:
Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole, til bruk på
Tyrifjorden , Steinsfjorden og tilliggende vannveier.

Vi er et Styre på 5 med hele det faglige - og tekniske apparatet i Tønsberg i ryggen, og har mer
enn 70 frivillige på lista pr dato. Vedlagt f innes organisasjonsplanen pr sept 2018.

Selv om vi nå har fått tilsagn om del - finansiering fva Sparebankstiftelsen Ringerike, mangler vi
økonomi til å bestille nødvendig forsikring, å gjøre avtale med proff bistand i byggeperioden, og
å gjøre innkjøp av materialer til kjøl og 3 - 4 bord - ganger (eik fra utlandet) .

Beskrivelse av tiltaket:
Bygging av Vikingskip, praktisk og historisk opplæring av barn og voksne i Ringeriks - regionen
under tema Nærmiljø og Kulturarv.

Vi vil i vesentlig grad benytte gamle bygge - og arb eidsmetoder og engasjere frivillige i bred
skala, i tillegg til å trekke inn skoleklasser via Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og seniorer via
Den Kulturelle Spaserstokken. Vi har kontakt med Læringssenteret Ringerike, som gjennom
Hvalsmoen Transittmottak melder å ville engasjere ca 5 personer i tiltaket.
Ringer ike kommune Kulturseksjon - legger opp til at alle skoler i kommunen gis et opplegg for
et relevant klassetrinn. I første omgang legges det opp til et «prøveprosjekt» for tre til fire
klasser, for å erfare hvordan et DKS opplegg fungerer i HVf sin regi.

Vi har avtale om arbeidssted ved Hole Arbeidssenter, Sundvollen, og med næringsbedrifter i
lokalområdet om både utvikling av "viking - landsby" og plass for vinterlagring under drift.

Hva det søkes om:
Det søkes konkret om NOK 1 5 0.000 , som del av oppstarts - kostnader i 2018.

Tidsplan:
Strekking av kjølen til våren . Rigging i høst, innhenting av materialer og oppstart bearbeiding i
vinter .
Planlagt sjøsetting 08. mai 2021, se vedlagte Tidsplan.

Forpr osjektet ble ferdigstilt i sommer. Forprosjektet er gitt økonomisk støtte fra Buskerud
fy lkeskommune og Regionråd Ringerike , se vedlagte rapport.

Budsjett og finansieringsplan:
Vedlagt finne s budsjett og finansieringsplan, f or hele bygge - perioden på ne sten 3 år.

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole,
og Tyrifjorden og tilliggende vannveier. .
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Bredde og langsiktighet:
Det langsiktige målet er å ha et skip til drift på Steinsfjorden, Tyrifjorden og tilstøtende
vannveier, til bruk for historisk opplæring av skoleelever gjennom Den Kulturelle Skolesekken
(DKS), kulturaktiviteter via KulturArvOpplevelser på Sundvollstranda, Glatvet brygge, Hønefoss
og O din Camping på Røyse. Videre med turister i Ringeriks - regionen på åpne seilinger og
eventer for hoteller og næringsliv for øvrig.

I hele byggeperioden skal tiltaket engasjere lokalbefolkningen innen alle spekter av enkelt -
oppgaver som må til for å få et s kip seilingsklart: bearbeiding av trematerialer til skipsbord og
detaljer til forsterkning, årer, utstyrs - kasser og innredning, utvinning av tjære, smiing og klinking
av nagler (ca 3000), spinning av ull til tråd til tetting mellom bordganger, rigg, seil o g tauverk.
I hele byggeperioden og i driftsperioden skal skoler i Ringerike, Hole og nabokommuner
engasjeres gjennom DKS, frivillige skal bygge gjennom l æring og praktisering og
Læringssenteret Ringerike vil delta for engasjering av innvandrere. Tønsberg h ar erfaring for at
innvandrere har til dels bedre håndverker - kunnskap enn mange norske har.

Vi har avtale med Odin Camping nær Storelva / Tyrifjorden, som på eget initiativ er i gang med
planlegging og bygging av en "viking - landsby" som base for aktivitet er på land. Her vil det også
rigges vinterlagrings - plass, for både å kunne forestå vedlikehold og å ha arrangementer også
vinterstid.

Tiltaket vil engasjere - og aktivisere folk i alle aldre, begge kjønn og personer med nedsatt
funksjonsevne. Vi anslår a t det vil bli lagt ned ca 2.200 arbeidstimer i gjennomføringsfasen,
fordelt på alle elementer. Fram til nå har Styret lagt ned ca 1.750 timer.

Hvorfor dette tiltaket bør få støtte ?
Tiltaket vil ivareta opplæring i Trygghet og Helse. Trygghet gjennom op plæring i sikkerhet
(verktøy - håndtering, beredskap, brannberedskap, fallforebygging), mestring (meningsfull fritid
gjennom praktisk og teoretisk læring), sosial inkludering og mangfold (møteplass, samarbeid og
kommunikasjon) og helse gjennom fysisk aktivit et. På sikt også opplæring i trygghet i / på vann.

Vi vil aktivisere personer i alle aldersgrupper, både byggeplass og det ferdige skipet skal være
tilgjengelig for personer uten full bevegelighet og vi vil trekke inn innvandrere i samarbeid med
Læringss enteret.

Hva en tildeling konkret skal brukes til ?
Avlønning av fag - personell fra Tønsberg. De har bygget en tilsvarende båt der, og vil legge inn
sin erfaring og kompetanse hit. Vi må engasjere dem på deltid.

Vi må tegne nødvendige forsikringer for å ivareta alle som skal jobbe på skipet.

Utover dette må materialer til kjøl hentes fra Danmark eller Polen, innkjøp og transport av dette
hit. Transport av trevirke, eik fra Sørlandet og furu fra skoger på Ringerike og i Hole, hit til
arbeidssted Sundvolls tranda. Kjøp av jern til å smi 4.000 nagler, hvorav 1.000 skal selges.

Det omsøkte beløpet vil dekke del av arbeid slønn og innkjøp for å starte i høst.

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole,
til bruk på Steinsfjorden og Tyrifjorden og tilliggende vannveier. .

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvol len i Hole,
og Tyrifjorden og tilliggende vannveier. .



____________________________________________________________________________________________
Bål e rudveien 78 Mobil 98 84 94 53 / 90 21 33 42 Bankkonto nr.: 2280 40 47828
N - 3518 HØNEFOSS e - post post@hardraade.no Org. Nr.: 91 7 976 813

www.hardraade.no

Hvem er samarbeidspartnere ?
Stiftelsen Oseberg Vikingearv, leie av fagpersonell og for å lage en 3D - modell
Universitetet i Oslo, kulturhistorisk avdeling v/ Jan Bill
Læringssenteret Ringerike, bidrar med arbeidskraft, integrering
Fontenehus et Hønefoss vil bidra med frivillige
Frivilligsentralene i Hole, Ringerike og Jevnaker i samarbeid om frivillige, og både Hole og
Ringerike stiller lokaler til disposisjon
Steinersksolen Ringerike ønsker samarbeid om formidling til barn og ungdom
Kvalif isert personell for å seile skipet ( krav fra Sjøfartsdir ektoratet )

Ytterligere informasjon:
Vi deltok på Ringerikedage n 2018, og vis t e noe av det vi skal i gang med først:

- Utvinne tjære i en «mini - tjæremile», ei bålpanne . Ei tjæremile skal tennes på Ask i høst.
- Kløyve / splitte furu - stokk. Splitte for hånd for å vise prosessen

Vi har konto 2280 40 47828

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole,
til bruk på Steinsfjorden og Tyrifjorden og tilliggende van nveier. .



inntekter

Side 1

Hardraade Vikingskip forening

Budsjett inntekter / finansiering

Inntekter art Kommentarer / margin

Støtte forprosjekt (stiftelser, off organ) 120 000 har fått 120 000

Sponsor program utstyr (årer, kister, skjold) 280 000

Salg, prosjektvarer (nagler, emner etc) 170 000 nagler,furu, tekstiler, div

Salg suvenir 750 000 salg over 3 år , har allerede 2 salgssteder

Salg støttediplom 600 000 salg over 3 år , har allerede 2 salgssteder

Bidrag off (komm + fylke) 1 500 000 over 3 år

Formidling konferansegjester 104 000

Formidling off instans 75 000

Formidling faglige organisasjoner 20 000

Formidling skole + frivillig org 180 000 bl a den Kulturelle Skolesekken

Eventer 400 000 for lokale turistbedrifter

Gaver Stiftelser & Organisasjoner 2 400 000 Sp st 1, sp st DNb, andre over 3 år

Gaver private 800 000 salg av gavebrev o l, over 3 år

Tiltak i regi Nav etc 240 000 arbeidsmarkedstiltak, over 3 år

Frivillig innsats 10 000 dugnad o a

Sponsing av strøm+matr 226 000

Sponsing verktøy 85 000

Sponsing byggeplass 10 000 har avtale med Hole kommune

Sum inntekt 7 970 000

Inntekter 7 970 000

Utgifter 6 973 680

Margin 996 320



inntekter

Side 2

Status egenkapital Prosjekt Hardraade:

– Prosjektstøtte BFK 60 000,-

– Prosjektstøtte Regionråd Ringerike 60 000,-

– Furu fra grunneier Bergsund 30 000,-

– Furu fra grunneier Erik Hallingby 75 000,-

– Furu fra grunneier Tyristrand 15 000,-

– Eik fra Walhovd 4 000,-

– Gave fra Askeladden 5 000,-

– Sponset byggeplass Hole 10 000,-

– Sum 259 000,-

I tillegg har initiativtakere og styre nedlagt mer enn 1.700 timer

Pr august 2018 / KG
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Sluttrapport for forprosjekt
Bygging av fullskala vikingskip
Hardraade Vikingskipforening

2017 – 2018

1. Er det sannsynlig at det i vikingtid har vært et stort skip i Tyrifjorden.

2 . I forprosjektet har vi sett på om det er mulig å gjennomføre bygging av et
fullskala vikingskip til bruk på Tyrifjorden.

3 . Forprosjek tet har også sett på om det er muligheter for bruk og lønnsom drift av
skipet når det er ferdig bygget .

Vi m ener vi kan svare ja på alle tre spørsmål:

1: Vikingtida på Ringerike – utdrag fra foredrag holdt av Gudmund Bakke på HVf første
informasjonsmøte 15 mars 2018.

” De fire kongekroner.

De fire vikingk ongene er Halvdan Svarte, Sigurd Syr, Olav Haraldsson (Hellige Olav) og
Harald Hardråde.

Halvdan Svart e (far til Harald Hå rfagre) ble hauglagt i ”det krigerske Ringerike” trolig i
haugen vi i dag kjenner som Halvdanshaugen.

Sigurd Syr (som i følge Snorre var oldebarn av Harald Hårfagre) var stefar til Olav
Har aldsson – Hellige Olav – og far til Harald , den siste st ore vikingkongen i nordisk
historie – Harald Hardråde.

Flere av kongene som dro i viking og skaffet seg rikdom og makt, kom fra Ringerike.
Islandske sagaforfattere har knyttet den norske kongeætta til Hole hvor Stein gård peker
s eg ut som kongsgård og mak tsete.

I vikingtida var det vannveien som var den viktigste ferdselsåren, både langs kysten og
på de store innsjøene var det livlig skipstrafikk.

For makthaverne på Ringerike må det ha vært ytterst viktig å beherske vann og elver på
hjemlig grunn. Konge ne må ha hatt egne skip til å holde herredømmet på Tyrifjorden, og
disse skipene må ha vært av en viss størrelse. Det var atskillig mer effektivt å flytte
mannskap, våpen og utstyr på vann, enn over land , der dette var mulig. Skip på fjorden
ville også ha en avskrekkende virkning på potensielle inntrengere.”
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2: Vikingskip på Tyrifjorden.

Vi har gjort avtale med Hole kommune som stiller Sundvollstranda til disposisjon for
b yggeplass og et samarbeid med Hole Arbeidssenter hvor vi vil ha eget areal til
vektøybu , bruk av toaletter, tilgang til verkstedhall, strøm, lån av møtelokaler og plass til
lagring av materialer.
Hole Arbeidssente r (HAS) har smie og annet nødvendig utstyr og vil bruke byggingen av
skipet som a ktivitet for sine brukere. Vi ska l i fell esskap lære og ta i bruk gamle
teknikker som Hardra a de Vikingskipforening (HVf) vil bruke til opplæring videre i
prosjektet.

Vi har en styr ingsgruppe på tre fagpersoner.
Professor i vikingtid og arkeologi ved Kulturhistorisk museum - Unviersitetet i Oslo,
f agansvarlig båtbygger og fagansvarlig rådgiver i farvann Tyrifjorden og Storelva .

I forprosjektet har vi hatt tett kontakt med Stiftelsen Oseberg og fått faglig vurdering om
skipets form og størrelse. Vi er tilbudt all den hjelp de kan gi videre i prosj e k t et.

Trebåtbyggere med erfaring ønsk er å være med i et båtbyggerlag og vi har kontakt med
trebåtbygger i Holmsbu.

Hole kommune har tatt inn prosjektet i Kulturplan 2018 – 2024

Det har vært fl ere møter med Ringerike kommune:
HVf får bruke kommunens KulturPopUp lokaler vederlagsfritt.

Kommunen finner Hardraade prosjektet Vikingskip interessent for bruk i den kulturelle
skolesekken. I første omgang legges det opp til et ”prøveprosjekt” for tre til fire klasser .

Vi har hatt kontakt med Nav som ser at prosjektet kan være av interesse for
arbeidsmarke dstiltak og vi har hatt kontakt med Læringssenteret på Ringerike som er
interessert i gi et tilbud for personer med flerkulturell bakgrunn – i Tønsberg har de
erfart at personer fra en annen kultur har god k ompetanse i bruk av gammelt
håndverktøy.

HVf skal formidle Ringeriksregionens rike kulturarv fra vikingtiden og gjennom
prosjektet fremme vår brede historie fra vikingtiden.
Blant annet vil ”Ringeriksstilen” bli bru kt til ornamentikk på skipet.

Vi har væ rt i kontakt med Ringerike Museum om et mulig samarbeid, vi skal ha et møte
når sommersesongen er over.

Det er interesse for å være med i båtbyggerlaget og arbeidsgruppe ne – tre, jern, tjære og
ull/tekstil. Det er også flere som ønsker å være med i arbeids grupper ”utenom selve
s kipet” og som har meldt sin interesse i blant annet kulturformidling, håndverk, teater,
historie, barn og unge, kursing, salg, administrasjon , med mer.
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Vi har i sommer også deltatt på noen arrangementer for å promotere prosjektet, vi har
der – for å se interessen, åpnet for at man kan melde seg inn i HVf og vi har fått flere
betalende medlemmer.

To av styrets medlemmer har deltatt på kurs i KulturArvOpplevelser i regi av Buskerud
fylkeskommune, vi har knyttet flere kontakter om muli g samarbeid videre i prosjektet .
Vi har inngått en intensjonsavtale med Odin Camping om ”vikingrelatert” samarbeid på
campingplassen og økonomisk støtte i by ggefasen , og et helårs samarbeide i driftsfasen.

Tjære:
I forprosjektet har vi sett på mulighete n av å bygge en tjære - mile for produksjon av egen
tjære til skipet og eventuelt produksjon for salg.

Det er stor interesse fra andre fagmiljøer, Stiftelsen Oseberg ønsker et samarbeid både
om å produsere og kjøp.

Fortidsminneforeningen og Norsk Folkemuseum har vist interesse.

Alf Johan Berggaard på Haga gård i Ask har stilt egnet område til disposisjon for en
Tjære - mile og første delprosjekt er satt i gang.

Strømsodd Skogsdrift, Ringerike Skogsdrift, Ask Skogsdrift og Fagerås Skogsdrift har
sagt seg villi g til å se etter og eventuelt ta ut tyrived til oss.

Finansiering:
HVf har i løpet av forprosjektet søk midler fra flere banker og stiftelser,
tilbakemeldingene vi har fått er at de ønsker en ny søknad når forprosjektet er ferdig.

Avtale med Odin Camping om bidrag til prosjektet med en årlig sum i årene 2019 – 2022
for bygging av skipet.

HVf har fått donert tømmer til skipet fra flere skogeiere.

Skipet:
Bru er leg ger begrensning for bredde og dybde for skipet . Den laveste bruen er Sundbrua
mellom Steins fjorden og Tyrifjorden. Dette utelukker et høy - stevnet skip som for
eksempel Osebergskipet.
Begrensningene i seilingshøyde gjør at eventuell rigg o g seil må kunne tas ned og opp og
de utskårede stevnene kan tas av, det antas at dette kan gjøres på relativt enkelt vis,
samtidig som det er autentisk.

Aktuelle mål vil være maks bredde 5m, maks dybde 0,8m og ønsket lengde vil være fra
16 til 20m .

Det er behov for skip i denne størrelsen for å kunne seile med 30 passasjerer i tillegg til
mannskap , dette vil de kke muligheten for å ha med en hel skoleklasse på tur .
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Skipets utforming:
Vi har ingen funn av skip i denne størrelsen fra innlandet i Norge , så v i kan utforme et
”generisk” vikingskip uten kjent historie. - Dette vil gi betydelige utfordringer i
kostna der med å tegne, konstruere og prøve ut modeller av skipet .

Vi er blitt anbefalt å bruke et kjent alternativ og mest aktuelt er Klåstadskipet, som både
fyller kriteriene m h t størrelse og måltall for utforming av skroget.

Det bygges i dag en replika i T ønsberg, hvor skipet er basert på funnet på Klåstad i
Vestfold, skipet er tolket som et frakte/seilskip.

En alternativ tolkning for oss er å bygge skipe t som primært et roskip med inntil 24 årer,
12 på hver side. I tillegg kan det konstrueres en letter og mindre rigg med et noe mindre
seil enn det som bygges i Vestfold.

Det er flere klare fordeler med å bygge dett e alternativet i vå rt prosjekt.
D et finnes ferdige tegninger til skipe t som vi kan få tilgang til, det finnes tilgjengelig
komp eta nse til nettopp dette skipet, s kipet kan i stor utstrekning bygges i furu og av
hensyn til dagens krav til sikkerhet kan skipet ha elektrisk motor, redningsvester og
flåter samt ha moderne kommunikasjon og navigasjonsutstyr som tilpasses slik at skipet
har en mest mulig autentisk utforming.

Konklusjon:
Vikingskipet Harald Hardraade by gges som en autentisk fullskala kopi av
Klåstadskipet tolket som et roskip, med nødvendige tilpassinger ut fra dagens
sikkerhetskrav.

3: Driftsfasen.

Driftsfasen innledes i det skipet ferdigstilles og sjøsettes.

Sponsorer og samarbeidspartnere skal gis rett til bruk å bruke skipet i profilering og
markedsføring. Det skal inngås avtaler om fortrinnsrett til leie/bruk av skipet.

Driften vil i stor grad baseres på frivillig innsats, dette vil blant annet omfatte:

•  Dugnadsarbeid
•  Ulønnet mannskap på seilinger
•  Deltagelse på arrangementer som skaper inntekt for skipet
•  Medlemskap i skipets forening og båtlag

Det er inngått en avtale med Odin Camping på Gomne s som gir et godt grunnlag for
rammene rundt driften. En vesentlig del er vederlagsfritt vinteropplag for skipet på
Odins arealer i umiddelbar nærhet til Storelvas utløp i Tyrifjorden som er et velegnet
sted til opphaling og sjøsetting av skipet.
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Avtalen med Odin og beliggenheten gir gode muligheter til å ta i mot større grupper med
gjester. Det kan også lages større eventer med seiling av skipet og tilstøtende servering
og underholdning.
Odin er en helårscamping og de ønsker også å ha arrangementer i ti lknytning til skipet
når det ligger i vinteropplag.

Ragnar Braata, skipper på Dronning Tyra skal være vår rådgiver i farvann og i
byggeprosessen. Mannskapet på Dronning Tyra har spisskompetanse og vil samarbeide
med oss om ferdsel på Tyrifjorden og Storel va.
Det skal lages en avtale om bruk av skipet.

Om sommeren vil Harald Hardraade seile fra flere havner, Sundvolden ved Hole
Arbeidssenter, Hønefoss ved Glatvet brygge, Onsakervika ved Odin Camping og
eventuelt, Sylling, Tyristrand og Vikersund.

Det skal lages en seilingsplan over hvor skipet er lokalisert , denne vil bli aktivt brukt i
markedsføring.

Økonomi.
Budsjettet viser et forventet overskudd, vi legger opp til å ha en start - kapital for drift og
en buffer for uforutsette forhold – for eksem pel nye krav fra myndigheter.

Det er lagt opp til at vi skal ha inntekter gjennom hele året.

Hoved inntektskilde blir seilinger med skipet , her er det tenkt en rekke målgrupper.
•  Skoleelever, grunnskole og videregående med opplegg gjennom DKS
•  Turister på R ingerike
•  Tilrettelagte eventer
•  Åpne seilinger for ”drop - in” passasjerer
•  Kulturaktiviteter Sundvollstranda, Glatvet brygge og Odin
•  Samarbeid med turistnæringen og videreføring av KulturArvOpplevelser.

Andre mulige inntekter.
•  Tjære
•  Kursing
•  Salg av ”Hardraade ” effekter

Listen e er ikke ful l stendig.

Utgifter.
Basert på at en stor del av driften gjøres på dugnad, antas det at årlige utgifter vil holdes
på et lavt nivå. Dette gjelder først og fremst de arbeidskrevende oppgaver som
vedlikehold og drift.
En del arb eid og oppg aver må utføres av kvalifiserte, her kan det komme lønnsutgifter.
V edlikehold av maskineri og sikkerhetsutstyr må utføres av sertifisert personell.
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Vi avslutter forprosjektet og starter selve prosjektet med å invitere til en åpen samling i
løpet av september 2018.

Vi skal vise frem skipet med tegninger og ”bilder” Sluttrapport, budsjett og tidsplan vil
bli presentert .

Prosjektet og d et forberedende arbeide starter med arbeidsgrupper til båtbyggerlaget
og de nye arbeidsgrup pene.

Hønefoss 27 juli 2018

Hardraade Vikingskipforening
Anette Coucheron
Styreleder



H ARRAADE VIKI N GSKIPFORRENI N G

TI D SP LAN F O R G J E N N O M FØ RI N G

aktivitet jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb

Lokalisering bygging Sundvollstranda i Hole

Finansiering

Mannskaper

Materialer

Bygging

Smed / metall

Tekstil

Kursing og kompetanse

sjøsetting 08. mai 2021

driftsfase

2018 2019 2020 2021 2022



Hardraade Vikingskip forening

Budsjett drift (fra sommer 2021 )

Inntekter art Kommentarer / margin

Den Kulturelle Skolesekken 60 000 Fortsettelse fra byggeperioden

Den Kulturelle Spaserstokken 30 000 Fortsettelse fra byggeperioden

Medlemskap

enkeltmedlem, 70 stk a kr 250 17 500

familiemedlemskap, 30 stk a kr 400 12 000

bedrift med mindre enn 15 ansatte, 15 stk a kr 2.500 37 500

bedrift med mer enn 15 ansatte, 8 stk a kr 4.000 32 000

Hovedsponsor 50 000

Kurs / eventer 50 000 Hotellene, selskaper, Odin arr

Salg 41 000 souvenirer, produksjonsartikler

Sum inntekt 330 000 330 000

Utgifter

Forsikring, antar 50 000

Vedlikehold 30 000

årlig del av sertifisering, 1/5 del av kr 30.000 6 000

fornyelser / markedsføring / materiell 50 000

Lønn 124 000

regnskap og revisjon 40 000

Sum utgift 300 000 300 000

Margin 30 000



Utgifter

Side 1

Haardraade Vikingskip forening

Budsjett utgifter

Anslag utgifter sum Utgiftgrupper

Forprosjekt 120 000

Furustokk middels (40stk) 60 000 stolpefuru, transport av stokker vi får i gaver

Furustokk store (9stk) 40 000 stolpefuru, transport av stokker vi får i gaver

Eikestokk store (8stk) 324 000 inkl logistikk

Gran/Furu til 'Bedding' 5 000 lav kvalitet gran/furu

Klinknagler 80 000 produsere 4000 nagler, hvor 1000 kan gå til salg

Jernspiker, o a 8 000

Ull (drev) 6 000

Linolje 7 400 120 liter høy kval

Tretjære (blanding) 20 400 240 liter høy kval

Seilduk 90 000 Seil ca 9 x 7 m 760 800

Bearbeiding råtømmer 50 000 kløyv, sag høvling utenfor byggeplass

Logistikk 20 000 transport hogst-sag-byggeplass 70 000

Tauverk rigg 30 000



Utgifter

Side 2

Mast 8 500

Rå 7 000

Motor m utstyr 200 000

Årer 1 000

Roerkister og skjold 5 000

Verktøy 125 000 lage autentisk verktøy

Administrasjon 200 000

Kontorutstyr etc 60 000

Flytevest / redningsutstyr (40) 100 000

Annet utstyr på dekk 45 000

Komm/Navi/Sikkerhet 240 000 pålagt sikkerhetsutrusting 1 021 500

Lønn båtbyggere 2 646 000 6 årsverk + evt tiltak

Lønn øvrige 200 000 spesial installasjoner

Arbeidsgiveravgift /sos utg 853 800

Frivillig innsats 1 000 reell kost 30k

Byggeplass leie 5 000 sponses grunneier?

Byggeplass drift / installasjoner 270 000 sponses entrepenører?

Elektrisitet 210 000 over 3 år, hel-årlig byggeplass

Forsikring 300 000

Etablering øvrige arebeidsområder 60 000 Smie, tekstil &husflid, materiallager

Brakker og sikring 70 000 Kontorplass, container riskiomaterialer

Butikk/formidling 40 000 suvenirkiosk' 4 655 800

Uforusette utgifter, ca 10% 465 580 465 580

Sum utgifter 6 973 680 6 973 680
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Avslutning investeringsprosjekter 2018 og budsjettoverføringer fra 2018 til 2019  
 

Forslag til vedtak: 

1. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10028 Fossveien 7-9 AS og 14013 

Forsterking Hen – Skårflogan til prosjekt 10017 Bibrannstasjon Nes i Ådal og 10018 

Bibrannstasjon Sokna for inndekning av merforbruk 2018: 

023000.657000.339.10017 debet kr 418 366 (Bibrannstasjon Nes i Ådal) 

023000.657000.339.10018 debet kr 633 051 (Bibrannstasjon Sokna) 

023000.657000.190.10028 kredit kr 746 910 (Fossveien 7-9 AS) 

023000.657000.332.14013 kredit kr 304 507 (Forsterking Hen – Skårflogan) 

 

2. Prosjektene Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i 

Ådal avsluttes økonomisk. Overskridelsene på disse prosjektene dekkes inn ved bruk av 

lån til VAR-investeringer: 

023000.651000.353.15003 debet kr 401 692 (Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal) 

023000.651000.340.15004 debet kr 2 862 966 (Vannverk Nes i Ådal) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 3 264 658 (økt bruk av lån) 

 

3. Som et resultat av forsinket investeringsfremdrift foreslås følgende nedjusteringer av 

inneværende års budsjett: 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Enøk) 

021000.653000.339.0500 kredit kr 4 000 000 (BRR – Biler og redningsverktøy) 

023000.656000.130.17004 kredit kr 2 000 000 (Rådhuset ombygging 1. etg.) 

020000.656000.121.17005 kredit kr 2 500 000 (FDV-system) 

023000.656000.381.17006 kredit kr 7 000 000 (Schjongshallen) 

023000.654000.332.19300 kredit kr 5 000 000 (Kommunale veier) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 4 700 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

091000.690000.870.0001 debet kr 21 800 000 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 5 400 000 (redusert mva. komp. investeringer) 

 

4. Alle foreslåtte nedjusteringer i punkt 3 tas inn i budsjettbehandlingen for 2019-2022 

med de samme beløpene. 
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Sammendrag 

Følgende investeringsprosjekter avsluttes økonomisk i 2018: 

Bibrannstasjoner Sokna og Nes i Ådal 

Fossveien 7-9 AS 

Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal 

Vannverk Nes i Ådal 

 

Følgende investeringsprosjekter avsluttes ikke i 2018, selv om anleggene er overtatt av 

kommunen: 

Forsterking Hen-Skårflogan 

Ringerike vannverk 

I saksbeskrivelsen nedenfor følger nærmere beskrivelse av arbeider som gjenstår på disse to 

prosjektene. 

 

Det foreslås å overføre prosjektbevilgninger på totalt 27,2 millioner kroner fra 2018 til 2019. 

Dette er kun en flytting av budsjettmidler fra i år til neste år på grunn av forsinket fremdrift. 

Overføringene medfører ingen rammeendringer. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Noen investeringsprosjekter er tidligere i år avsluttet økonomisk. Det er behov for å avslutte 

ytterligere fem anleggsinvesteringer i 2018 med bakgrunn i at de er overtatt av kommunen. 

 

Investeringsregnskapet må avsluttes årlig selv om prosjekter er årsuavhengige. Det er viktig at 

regnskapet ikke har for stort budsjettavvik ved årets slutt. Det er derfor nødvendig å gjøre 

nedjusteringer av budsjett 2018 på noen prosjekter som viser forsinket fremdrift. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det presiseres at avslutning av investeringsprosjekter i denne saken kun er en økonomisk 

avslutning for å få prosjektene i balanse, dvs. at prosjektene blir fullfinansiert blant annet ved 

omdisponering fra prosjekter med mindreforbruk. Det bør i tillegg fremmes saker der 

ferdigstilte investeringsprosjekter blir sluttrapportert. 

 

Avslutning av Bibrannstasjoner på Sokna og Nes og Fossveien 7-9 AS 

Bibrannstasjonene er overtatt og tatt i bruk. Den totale prosjektrammen på de to 

brannstasjonene ble overskredet med i overkant av 1 million kroner. Prosjektene avsluttes 

økonomisk i 2018 ved å hente inndekning fra to prosjekter med mindreforbruk. Det foreslås at 

Fossveien 7-9 AS avsluttes økonomisk i 2018 og at hele mindreforbruket omdisponeres til 

bibrannstasjonene. Det foreslås at resterende inndekning hentes fra en andel av bevilgningen til 

Forsterking Hen – Skårflogan. 

 

Hen - Skårflogan 

Prosjektet kan ikke avsluttes ennå, da arbeider også må utføres i 2019. Anlegget ble overtatt 

av kommunen, men det har oppstått en skade på veien som må håndteres. Vegbanen «sank» 

med 60 cm, og dette har hatt sammenheng med utførte arbeider (som er reklamasjon) samt 

utfordringer med overvann/drensvann. Overvann/drensvann burde ha vært med som en del av 
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prosjektet, og er nå bestilt utført av entreprenør. Gjenstående arbeider er 20 m opparbeidelse 

av vei i forbindelse med skade, etablering av 70 m drensledning og Sandfangskum og 

asfaltering (utføres i 2019). Totalt omfang kostnad er ca. kr. 300 000. 

 

Avslutning av Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i Ådal 

Prosjektene er overtatt av kommunen. Det har vært betydelige overskridelser etter flere 

uforutsette hendelser. Mye av overskridelsene ble finansiert ved bruk av lån i 2017, og 

merforbruk i 2018 må også dekkes inn. Prosjektene avsluttes økonomisk i 2018 ved at 

merforbruket foreslås finansiert ved bruk av lån. 

 

Ringerike vannverk 

Prosjektet kan ikke avsluttes i 2018 fordi prosjektet ikke er ferdigstilt i forhold til kontraktene 

som er inngått. Ringerike vannverk er delt inn i flere entrepriser. 

 

E21 Bygning er overtatt av kommunen. Det ligger kontraktsarbeider inne her på 

investeringstiltak på det gamle bygget slik at dette kan virke sammen med det nye anlegget. 

Dette er pr. dato ikke ferdigstilt. 

 

E41 Byggelektro er overtatt av kommunen for nyanlegget, men det pågår kontraktsarbeider på 

eksisterende bygg som pr. november 2018 ikke er overtatt. 

 

E61 Prosessanlegg er overtatt. Her ligger det inne kontraktsmessige forpliktelser mot 

entreprenør som tilsier at de ikke får utbetalt siste faktura før anlegget har kjørt feilfritt i 

testperioden på ett år. Det betyr at det i april 2019 vil komme en faktura på drøye 3 millioner 

kroner.  Det er også kontraktsarbeider på eksisterende bygg som ikke er overtatt pr. november 

2018 (med prosess menes her vannledninger til/fra rørgalleri i eksisterende anlegg for å få dette 

til å virke sammen). 

 

E62 Basseng. Er overtatt av kommunen. Her har kommunen reklamert på utførte arbeider, og 

det har også vært en brann her i forbindelse med arbeidene. Dette er en reklamasjon/garantisak, 

men arbeidene er ikke avsluttet. 

 

E71 Grunn og utenomhusarbeider er ikke overtatt. Gjenstående arbeider i forbindelse med 

laguner for mangan og gjenstående sikring av anlegget. Sannsynlig at dette avsluttes vår 2019. 

 

E51 Driftssentral er overtatt. 

 

Overføring av prosjektmidler til 2019 

Det kan være ulike årsaker til forsinket fremdrift på investeringsprosjektene i denne saken. En 

forklaring kan være kapasitetsmessige begrensninger både internt og eksternt. Det kan også 

skyldes for lite fokus på prioritering og budsjettmessig periodisering av prosjekter, og som et 

resultat er det budsjettert for mye tidlig i handlingsprogramperioden.  

  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil anbefale de foreslåtte budsjettjusteringene. 
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 Ringerike kommune, 06.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Tour of Norway 2019 – Søknad om støtte 

 

Forslag til vedtak: 

 Ringerike kommune bevilger kr 400 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 

2019. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss 

sentrum 2. juni 2019. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av 

tidligere sykkelløp som har blitt arrangert i flere 10-år. Ringerike kommune har støttet 

arrangementene, senest med kr 200 000 i 2018.  

Beskrivelse av saken 

Tour of Norway og Tour de Fjords er fra 2019 slått sammen til et nytt felles storritt. Det vil 

bestå av 6 etapper i Sør- og Øst-Norge fra 28.mai – 2.juni, med avslutning i Hønefoss. 

Arrangøren har inngått en partnerskapsavtale med 10 av de beste sykkellagene i verden. Med 

andre ord blir Tour of Norway nå ett av landets aller største idrettsarrangementer. 

 

Tour of Norway har planlagt å besøke vår region lørdag 1. og søndag 2. juni 2019. 

Årets siste etappe er planlagt å gå i sin helhet på Hadeland og Ringerike, med målgang på 

bybrua midt i Hønefoss sentrum.  

 

Ringerike kommune blir med andre ord vertskommune for finalen og den siste målgangen i 

dette store sykkelrittet.  Samtidig får nabokommuner, vårt eget fylke og nabofylket, stor 

oppmerksomhet på de siste etappene.  

 

Foreløpige etapper er planlagt i 2019:  

 Flekkefjord-Mandal  

  Lyngdal-Aust Agder (ikke avklart) 

  Aust Agder-Kristiansand 



- 

 Aust Agder-Sandefjord 

 Grenland-Drammen 

 Hadeland-Ringerike 

Massiv medieomtale og TV-dekning av rittet har tidligere ført til en flott promotering av 

Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Økt deltagelse vil 

og føre til enda større interesse, og med målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum, vil dette 

i 2019 gi muligheter for en svært god presentasjon av både landskap, kultur, og folkeliv i 

regionen.  

Det vil bli arrangert barneritt og andre aktiviteter knyttet til rittet.  

Økonomi 

Budsjettet totalt er på 35 millioner kr og målet til arrangøren er lokale tilskudd på hvert 

målsted på kr 1 000 000. Det søkes Ringerike kommune om kr 400 000.   

Ringerike kommune har orientert nabokommunene om rittplanene og at en søknad om 

økonomisk støtte er til behandling i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum vil gi en unik markedsføring av regionen og 

kommunen på en svært positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt.    

Tidspunktet for avviklingen av rittet «Tour of Norway» i 2019 vil ikke by på de samme 

utfordringene som de siste årene da det har blitt arrangert på 17.mai. 

Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr 400 000 i støtte til arrangementet i 

2019. 

 

Vedlegg: Søknad fra Tour of Norway 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 



Ringerike K ommune
Postboks 1 2 3 sentrum
3502 Hønefoss
Att.: Magnar Ågotnes

Stavanger 0 7 . 1 1 .2018

SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENN OMFØRING AV TOUR OF NORWAY 201 9

Vi viser til hyggelig møte 1. november, hvor planene for 2019 ble presentert. Rittets siste etappe, søndag 2. juni
20 19, er planlagt lagt med målgang i Hønefoss.

Bakgrunn
Tour of Norway og Tour des Fjords er n å slått sammen til et nytt felles storrit t. Det nye rittet vil fortsatt ha
navnet Tour of Norway. Tour des Fjords AS er rittets nye eie r, men re ssurspersoner fra Interspons AS vil sørge
for den tekniske gjennomføringen.

Tour of Norway vil i 2019 bli arrangert so m et 6 dagers proffritt på kategori UCI 2.HC . Dette er høyeste
rangering under WorldTour nivå.

Sykkelsporten har gjennom de siste åre ne oppnådd en betydelig interesse. Stadig flere finner interesse av å
følge sporten gjennom TV skjermen, og minst like gledelig er det sta dig økende antall sykkelbrukere og
publikum som kommer ut i løypene.

Det forventes deltakelse fra 10 av de aller største lagene i verden, noe som vil bid ra til økt oppmerksomhet
både nasjonalt og internasjonalt sammenliknet med tidligere utgaver av Tour of Norway .

Gjen nom en stor og kostbar TV produksjon , samt avtale med n asjonalt TV , og internasjonale avtaler gjennom
Infront Sport & Media , vil regionen e der rittet arrange res bl i prese ntert for et betydelig antall seere både
nasjonalt og internasjonalt. TV bildene presenterer ikke bare idrett på høyt nivå, de gir også mulighet er for
presentasjon av lokalt landskap, kultur og folkeliv .

Planer for 201 9
Vi skal i 2019 for første gang arrangere rittene våre fra Vestlandet via Sørlandet og videre til Østlandet . V i har
samlet de to største sykkelrittarrangørene i landet til å gjennomføre Tour of Norway 28. mai - 2. juni , og
sammen med Hammer Stavanger som arrangeres 24. - 26. mai vil det te bli det største og mest betydningsfulle
sykkelarrangementet i Skandinavia .

Løypene i Tour of Norway skal bli spektakulære og vise fram naturmangfoldet i landsdelen til stor interesse for
både ryttere, publikum og tv seere . K valiteten på arrangementet skal utvikles med hens ikt å oppnå størst mulig
ringvirkninger og markedsføring av de stedene vi besøker. Tour of Norway vil ha hele Sør Norge som
nedslagsfelt og vi ønsker også for fremtiden at Ringerik e vil være e n del av arrangementet.

Etter som kjennskape n til sykkelrittet vårt ha r økt , har et økende antall publikum funnet frem til løypene , og
bidra tt til å skape folkefest på de stedene vi besøker . I tillegg til proffrittet planlegges en rekke
tilleggsaktiviteter på start og målstedene for å styrke arrangementet. B arnerittene som arrangeres på alle start -
og målsteder er et slikt tilbud, og er med å skape en flott familieramme rundt arrangementet.



Økonomi
Tour des Fjords AS er som eneste UCI ritt i Norge hel eid av idretten . Dette sikrer et økonomisk bærekraftig
arrangement, høy sykkelfaglig kompetanse , e n rasjonell beslutn ingsstruktur samt beslutninger m ed vekt på
langsiktighet. I selsk apet er det ansatt daglig leder, teknisk leder samt en person som jobber med
administrasjon av frivillige og kommunikasjon/sponsorer . I tillegg har vi leid inn 3 personer fra Interspons AS t il
den tekniske gjennomføringen, og noen mindre prosjekt stillinger. Resten av arbeidet utfør es av frivillige
tilknyttet sykkelklubber og miljøet omkring. Tour of Norway engasjerer også et stort antall løypevakter, dette er
i all hovedsak medlemmer i lokale sykkelklubber og idrettslag der kompensasjon en går tilbake til klubbene i
form av dugnadspenger. Ringerike sykkelklubb vil som vanlig være sentrale i forbindelse med arrangementet på
Ringerike.

Tour of Norway og Hammer Stavanger vil for 201 9 ha et samlet budsjett på ca 3 5 millioner kroner .

Vi har satt som mål å få 1,5 mi ll. k r. i lokale inntekter per dag ( kombinasjon av offentlige tilskudd og lo kale
sponsorer ) , som fordeles på kr. 500 000 for startsted og kr. 1 000 000 for målsted .

Vi søke r med dette om et tilskudd på kr 4 0 0 000 fra Ringerike kommune .

Med vennlig hilsen

Roy Hegreberg
Daglig leder
Mob: +47 99 603143
roy@tourdesfjords.no
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Formannskapet 

Kommunestyre 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4094-2   Arkiv:   

 

Spørsmål om egne erstatningsordninger for innbyggere som føler seg dårlig eller 

galt behandlet av Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Det etableres ikke egen erstatningsordning i Ringerike kommune for innbyggere som føler seg 

dårlig eller galt behandlet av kommunen. Dagens etablerte ordninger oppfattes som 

tilfredsstillende. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ordfører stillte i formannskapets møte 20. mars i år spørsmål om hvorvidt det kan det være 

riktig og hensiktsmessig med avklaringer omkring behovet for eventuelle «supplerende» 

ordninger for kompensasjon, som eksempelvis former for billighetserstatning til bruk i særlige 

tilfeller.  

Dette ikke for å undergrave de etablerte ordninger knyttet til kommunens forsikringsordning, 

men som en supplerende ordning som kan omfatte muligheter i de tilfeller som ikke uten videre 

kan defineres inn under kommunens forsikringsordning. Dette vil gjelde i svært få tilfeller hvor 

enkeltpersoner opplever seg krenket av kommunens atferd og hvor det fra kommunens side 

påviselig kan ha forekommet mer/mindre svikt. 

 

Beskrivelse av saken 

Innbyggernes rettigheter i forhold til det offentlige er svært regelstyrt. Rettighetslovgivningen 

er individrettet, og det påligger kommunen en korresponderende plikt til å innfri/imøtekomme 

den enkeltes lovgitte rettigheter. Dersom dette håndteres feil, vil den det gjelder kunne ha krav 

på erstatning i en en eller annen form, og kommunen har derfor forsikringsordninger som 

dekker slike tilfelle.  

Det hender av og til at det dukker opp saker som ikke omfattes av forsikringsdekningene. 

Dette gjelder som oftest erstatningskrav for «tort og svie», eller såkalte oppreisningskrav. Slike 

saker behandles da av kommuneadvokatkontoret. 

Erfaringsmessig skal det svært mye til for at slike krav imøtekommes ved en rettsavgjørelse. 

Det finnes allikevel eksempler på at så har skjedd, men da oftest på grunn av manglende 

kompetanse i kommunen når det gjelder saksbehandling, juridisk rådgivning, forlagte eller 

bortkomne viktige saksrelaterte dokumenter, eller andre forhold der kommunen påviselig har 

opptrådt grovt uaktsomt. 

 



Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at dyktig og dedikerte fagfolk innen kommunens etablerte 

fagavdelinger vil ivareta enkeltmennesket på en slik måte at disses behov og rettigheter blir 

ivaretatt.   

En billighetsertatningsordning vil ikke kunne fange opp alle typetilfellene og vil være vanskelig 

å praktiskere ut fra likebehandlingshensyn. Rådmannen er derfor av den oppfatning at hver 

enkelt sak bør behandles særskilt gjennom domstolsapparatet. 

Dersom enkelte opplever seg urettferdig eller galt behandlet av kommunen, og derfor mener å 

ha et krav om oppreisning eller erstatning i en aller annen form, må det fremmes et formelt 

krav mot kommunen – gjerne via en advokat, for at kommunen skal kunne vurdere dette. Det 

er først når det er fremmet et formelt krav mot kommunen at eventuelle erstatningskrav kan gis 

en grundig vurdering. Dette er også viktig ut fra likebehandlingsprinsippet. 

Slike krav blir oversendt kommunens forsikringsselskap for vurdering. Av og til vil slike saker 

kunne avgjøres av forsikringsselskapet direkte, eller at forsikringsselskapet overlater videre 

behandling til kommuneadvokatkontoret. Dersom man administrativt eller politisk tar stilling til 

en erstatning eller kompensasjon, vil kommunen risikere å miste retten til forsikringsdekning. 

Det er derfor viktig at alle slike saker henvises til rådmannen. 

Det foreligger ingen planer om å endre dagens lovgivning, og lovgiver mener at dagens 

ordninger ivaretar rettssikkerheten for den enkelte innbygger. Systemet virker og er et produkt 

av lang tids praksis i norske kommuner. Rådmannen har vært i kontakt med KS-advokatene for 

å finne ut om andre kommuner har etablert egne kommunale ordninger ut over de etablerte 

som dekkes av forsikringsordningene, eller som er dekket av statlig initierte ordninger (f.eks. 

svikt innen barnevernet). Noen få kommuner har slike ordninger med billighetserstatning, men 

disse er i hovedsak rettet mot autonome grupper i tidsbestemte perioder.  

Rådmannen vil derfor ikke anbefale at det etableres egne erstatningsordninger for Ringerike 

kommune på nåværende tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4428-2  Arkiv: 250  

 

Sak: 38/18 

 

Saksprotokoll - Startlån, - låneopptak 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i 

forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018: 

 

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.: 18/4428-1   Arkiv:   

 

Startlån, - låneopptak 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i 

forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

De to siste års nivå på startlånsvedtakene har vært svært positive for definerte målgrupper. 

Spesielt slår tiltaket positivt ut for store barnefamilier. 

Boligkontoret arbeider i dag med flere store barnefamilier som defineres som vanskeligstilte på 

boligmarkedet, og vurderer behovet for startlån i 2019 til å ligge på samme nivå som i 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Høye boutgifter genererer behov for supplerende sosialhjelp. Startlån er dermed et av de 

viktigste verktøy kommunen har for å redusere sosialhjelpekostnader og ikke minst redusere 

etablert og potensielt barnefattigdom. 

Rådmannen anbefaler derfor at nivået på startlån opprettholdes i 2019, og vil komme tilbake til 

nivået i 2020 basert på aktivitetstall i 2019. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christinge Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 18/4627-1   Arkiv:   

 

Renovasjonsgebyr for 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Styret for HRA as sitt foreslåtte renovasjonsgebyr for 2019 vedtas. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Beskrivelse av saken 

Styret for HRA as vedtar i sitt budsjett et forslag til renovasjonsgebyr for eierkommunene. 

Forslaget er vedtatt i styret, og ble presentert i eiermøte den 24. oktober. Dette sendes nå ut til 

godkjenning i samtlige eierkommuner. 

 

Rådmannens vurdering 

Forslaget til renovasjonsgebyr for 2019 godkjennes. 

 

Vedlegg 

 Forslag til renovasjonsgebyr 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 31.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4654-1   Arkiv:   

 

 

10006 Heradsbygda omsorgssenter BP2  
 

Forslag til vedtak: 

 

Heradsbygda Omsorgssenter vedtas bygget innenfor en ramme på 499,7 Mill NOK inkl. mva, 

i samsvar med vedlagte forprosjekt. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Basert på kommunestyrevedtak sak 41/17 den 6.4.2017, 10006 Heradsbygda omsorgssenter 

mulighetsstudie, utarbeidet kommunalsjef for helse og omsorg en bestilling til 

utbyggingsavdelingen for gjennomføring av prosjektet.  

Bestillingen definerer planlegging og bygging av nytt omsorgssenter med 64 leiligheter, 

dagsenter for inntil 20 brukere og base for hele hjemmetjenesten i Hønefoss inkl. 

parkeringsareale i kjeller for hjemmetjenestens biler. 

Senteret skal tilrettelegge for og ta i bruk velferdsteknologi. Videre skal det bygges passiv hus 

og i massiv tre. Senteret skal ha gode energiløsninger basert på fornybar energi hvis mulig. 

Senteret ligger utenfor dekningsområdet for fjernvarme. 

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

gjennomført sommer/høst 2017, som har ledet frem til et omforent og vedtatt 

funksjonsprogram samt teknisk program. Disse dokumenter dannet grunnlaget for 

konkurransen mot arkitekt og øvrig prosjekteringsgruppe høsten 2017.  

Konkurransene ble gjennomført som åpne anbudskonkurranser. Arkitekt og 

prosjekteringsgruppe ble valgt. Denne gruppen startet sitt arbeid i desember 2017, og har 

sammen med byggherre og bruker jobbet frem skisseprosjekt som ble ferdigstilt juni 2018 og 

forprosjekt som ble ferdigstilt i oktober 2018. 

 

 

Beskrivelse av saken 



Arbeidet med skisse/forprosjektet i samspillsfasen har tatt utgangspunkt i vinnerne fra 

arkitektkonkurransen, AT-Plan, og vinnerne fra prosjekteringsgruppekonkurransen, WSP 

Engineering. Gruppen har hatt deltakere fra alle relevante fagfelt. 

På byggherresiden har bruker, teknisk forvaltning, teknisk drift, prosjektleder, teknisk 

koordinator og prosjektansvarlig deltatt aktivt. Prosjektleder og prosjektansvarlig har 

rapportert til styringsgruppen. 

Hensikten med prosjekteringen har vært med utgangspunkt i byggherre sine egne programmer 

å tegne, planlegge og kostnadsestimere det nye omsorgssenteret. Arbeidet har foregått i flere 

trinn og ulike utkast er foreslått helt frem til det endelige forslag som er vedtatt å foreslå 

bygget 

Endelig forslag omfatter ønsket planløsning, tekniske løsninger, utomhus områder, miljøkrav, 

økonomi og SHAi-forhold. Til grunn for dette arbeidet ligger Husbankens krav og til enhver 

tid gjeldende regler og standarder samt kommunens egne spesielle krav, herunder Klima og 

Miljøplan.  

Funksjonsprogrammet og teknisk program som ble utarbeidet høsten 2017 har vært førende 

dokumenter for utforming. Disse definerer det rom og arealbehov som trengs, samt kvalitet og 

innhold på de tekniske løsningene som velges. 

Brukerkoordinator og brukerstyre har hele tiden i prosjekteringen deltatt aktivt for å tilpasse 

de enkelte avdelinger best mulig i forhold til sine behov. Viktige beslutninger og valg rundt 

tekniske løsninger er tatt i prosjekteringen. Mye arbeid er lagt ned rundt valg av løsninger fra 

et LCCii-perspektiv. Dette betyr løsninger som har høyere investeringskostnad, men betydelig 

lavere driftskostnader.  

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

mulig i det nye bygget. Brønnpark og varmepumpe er valgt som energiløsning for 

oppvarming og kjøling. 

Hele prosjektet miljøklassifiseres i BREEAMiii. Egen BREEAM koordinator og revisor står 

for dette arbeidet. Bygget blir klassifisert som BREEAM GOOD.  

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

prosjekteringsfasen. I oktober 2017 ble det gjennomført en større samling for kvalitetssikring. 

Det var her bred deltagelse fra byggherre og rådgivere. 

Etter forprosjektets ferdigstillelse er det foretatt en risikovurdering. Denne er utført av ekstern 

rådgiver som ikke har deltatt i utarbeidelsen av forprosjektet. Risikovurderingen påpeker 

potensielt usikkerhet rundt et presset entreprenørmarked og at det ikke må velges en 

                                                
i I bygg- og anleggsbransjen brukes begrepet SHA. SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

SHA er sentralt i byggherreforskriften, som kom i 1995 (ny utgave 2010). Den skal verne arbeidstakerne mot 

farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med 

planlegging, prosjektering og utførelse. Begrepet SHA brukes bare på denne typen arbeidsplasser. 

 
ii Livssykluskostnader (LCC) er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, 

vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending. Alle offentlige 

byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser 
 
iii BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et effektivt verktøy for 

å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet bærekraftig tenkning i alle ledd. 

Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen 

er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, 

materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. 



entreprenør som er uskikket til oppgaven. Det er veldig viktig at det skapes reell konkurranse 

om oppdraget og at flere tilbydere gir tilbud. Det jobbes aktivt med å oppnå dette. 

Forprosjektet som er vedlagt denne saken danner grunnlaget for den konkurransen for 

anbudskonkurranse. Byggingen blir gjennomført som totalentreprise etter NS8407 med 

forprosjektmaterialet fra prosjekteringen om grunnlag. 

Konkurransen har svarfrist 12.12.2018. Endelig budsjett kan etableres når konkurransen er 

avsluttet, evaluert og vinner valgt. Det ligger som forutsetning at vinnerforslaget ligger 

innenfor det kostnadsestimatet som er utarbeidet på 499,7 Mill NOK inkl. mva. 

Ved valgt vinner og med en kostnad som ligger innenfor den rammen som er estimert, er 

intensjonen å skrive kontrakt med vinnende entreprenør og starte arbeidene så raskt som 

mulig i 2019. Fremdriftsplanen forutsetter overtagelse av bygget vinter/vår 2020/2021 og at 

bygget tas i bruk første del av 2021. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Detaljregulering for tomten er vedtatt i sak 113/18 i kommunestyremøte 11.10.2018. 

Rammesøknad for prosjektet er sendt og det forventes rammetillatelse i november 2018. 

 

Juridiske forhold  

Kontraktsforhold 

Det er inngått avtaler med prosjekteringsgruppe og arkitekt i 2017 for den prosjektering som 

er gjennomført. Disse avsluttes ved ferdig forprosjekt (nå). Arkitekt vil bli tiltransportert valgt 

entreprenør ved vedtak om bygging. 

Rådmannen vil inngå en NS8407(totalentreprise) kontrakt med vinner av den åpne 

anbudskonkurransen for gjennomføring av bygget iht. forprosjektet ved positivt vedtak. Dette 

forutsetter at et budsjett kan etableres innenfor den vedtatte rammen på 499,7 mill. NOK inkl. 

mva. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunestyre 6.4. 2017, sak 41717 «10006 Heradsbygda omsorgssenter 

mulighetsstudie» 

 Kommunestyre 11.10.2018, sak 113/18 «Detaljregulering for Heradsbygda 

omsorgssenter 

 Formannskap 25.9 2018, sak 135/18 «Heradsbygda Omsorgssenter, -status» 

 

 

Økonomiske forhold 
Fra tidligere har Ringerike kommune forholdt seg til en økonomisk avsetning basert på en 

tidlig mulighetsstudie som ble gjort for å synliggjøre hvordan tomten kunne benyttes basert på 

rammer definert i 2015. Denne kalkylen var utelukkende basert på «prisboken», og ble 

definert til 330 mill. kroner. 

Det er et faktum at «prisboken» ikke henger med når det gjelder de faktisk byggeutgifter og 

krav som kommunen i dag står ovenfor. Disse er i stor grad påvirket av kriterier stillt fra 

Husbankens side samt nye krav til teknisk standarder, og vi ser en stor økning i 

byggekostnader de siste årene. Prosjekteringsgruppen har helt eller delvis innsyn i tre 

lignende prosjekter som er under planlegging/kontrahering/bygging. Trenden for alle disse tre 

er den samme. Prisboken gir ikke et riktig prisnivå for alle kapitler som omhandler tekniske 



fag. Teknikken i denne type bygg er mye mer avansert enn for bare få år tilbake. Reelle priser 

er vesentlig høyere, og man har valgt å innarbeide dette høyere prisnivået i kalkylen. 

Forprosjektet viser at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor en ramme på 499,7 Mill 

NOK inkl. mva. I dette beløpet er det medtatt inventar og utstyr, riving av det tidligere 

«Norderhovhjemmet», grunnundersøkelser, flyttekostnader, reguleringskostnader, skilt og 

tavler, anleggsbidrag elkraft og garantioppfølging. Rådmannen ønsker ikke å utdype de 

forskjellige kontonivå i den reviderte prosjektskissen, da dette vil kunne påvirke 

anbudskonkurransen. Formannskapet ble presentert for detaljene i sak 135/18 den 29.0.2018. 

Hva vil etableringen av «Nye Heradsbygda omsorgssenter» koste Ringerike kommune?  

Det nye omsorgssenteret vil ha et netto areal på 4 185 m2, fordelt på:  

 Omsorgsboliger: 3 045 m2  

 Dagaktivitetsenter: 205 m2  

 Fellesfunksjoner: 112 m2  

 Administrasjon og personalfasiliteter: 301 m2  

 Drift og tekniske lokaler: 280 m2  

 Lokaler for hjemmetjenesten: 242 m2. Hjemmetjenesten får også et parkeringsreale i 

kjeller på 1 710 m2. 

Kapitalkostnader/grunnlag: 

Forprosjektet kalkulerer med et 

investeringsbehov på 

kr. 499 700 000,-  

Fradrag 

- Investeringstilskudd omsorgsboliger 

- Investeringstilskudd dagsenter 

- Merverdiavgift 

 

kr.    92 928 000,- 

kr.      4 572 000,- 

kr.    99 800 000,- 

 

Fradragene er beregnet ut i fra 

de satser husbanken opererer 

med p.d.d. 

Grunnlag kapitalkostnader kr. 301 000 000,-  

Årlige kapitalkostnader 

 

 

 

 

- Husleie fra omsorgsboligene 

kr.   17 544 000,- 

 

 

 

 

kr.     5 760 000,-  

Beregnet av grunnlaget i 

forhold til en avdragstid på 30 

år (annuitet) og 4% rente 

(usikkerhet i dagens rentenivå). 

  
Beregnet etter en husleie på  

kr. 7500,-/mnd. I henhold til 

formannskapets sak 135/18 ser 

rådmannen nå på 

sammenligningsgrunnlag i 

forhold til samme type 

boligetablissementer i andre 

kommuner, og kommer til å 

foreslå i egen sak en endring av 

husleiesatsene. 

Dekkes av kommunen kr.   11 784 000,-          

I tillegg til dette vil det påløpe FDViv-kostnader. Disse vil framkomme i budsjettsak for 2021. 

Det er viktig å nevne at slike driftskostnader vil ha en motpost i egenbetaling for praktisk 

bistand og opphold på dagsenter. 

 

                                                
iv FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) 

gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving.   



Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram BP2 byggesak i forhold til realisering av «Nye 

Heradsbygda omsorgssenter». Prosjektet presenteres nå som et moderne omsorgssenter, 

bestående av 64 omsorgsboliger fordelt på åtte boliggrupper med åtte beboere i hver 

gruppe/avdeling, et dagsenter med plass til inntil 20 brukere, lokaler/base for hjemmebaserte 

tjenester samt et parkeringsanlegg i kjeller, som også inneholder garderober, arealer for 

avfallshåndtering og skittentøy, lager og kjølekapasitet.  

Omsorgsboligdelen inneholder alle de fasiliteter som man i dag forventer på et sykehjem. 

Dette gjelder bl.a. fellesarealer, anretning, spise og aktivitetsrom, medisinrom, 

lege/frisør/fotpleietilbud, skyllerom (reint/ureint). Boenhetene har åpne og oversiktlige 

løsninger med god tilgang til utearealer.  

Husbankens krav/ønsker om å unngå institusjonspreg er godt ivaretatt, samtidig som ansattes 

behov for effektiv logistikk og kommunikasjon/transportveier er hensyntatt. Bygningen 

framstår nå på dette stadiet som et hyggelig sted å bo, oppholde seg og arbeide. Det å 

designmessig imøtekomme disse krav og ønsker, har ført til en bygningskropp med et stort 

gårdsrom/atrie for beboerne, med gode lysforhold og godt beskyttet for vær og vind. 

Rådmannen registrerer at kostnadsbilde har endret seg betydelig gjennom skisseprosessen og 

grunnene til dette. Tidligere anslag har vært tuftet på grove estimat og tidligere erfaringstall. 

Det er lenge siden kommunen har bygd omsorgsboliger. Den valgte utforming av denne 

bygningen er i tråd med husbankens føringer i dag, men kostnadsintensiv.  

Husbankens krav har ført til at det går med mye areal til såkalte kommunikasjonsarealer, og 

hele 48% av nettoarealet skyldes konseptet med indre gårdsrom og mange og lange 

korridorer. Skulle man unngått dette, måtte konseptet basere seg på flere mindre bygninger, 

og forflytning mellom disse måtte skje utendørs. Dersom man skal ha en fleksibel drift med 

fleksibel bruk av ressursene, ville dette være svært vanskelig/utfordrende. Sammenligner man 

den prosjekterte løsningen med en «institusjonsblokk» vil man se at arealet med utvendige 

fasader er langt større (ikke minst på grunn av det innvendige gårdsrommet som også 

generere slike fasader) enn en institusjonspreget bygning. Dette, og rammevilkår og forhold 

avdekket og belyst i brukerprosess og prosjektering, har ført til en kostnadskalkyle som 

strekker seg langt ut over tidligere foreløpig avsetning. Følgende forhold forsterker dette: 

 Det måtte gjennomføres detaljregulering av tomten siden gjeldende plan aldri er politisk 

vedtatt. Kostnader til reguleringsarbeidet er nå en del av kalkylen. Krav som er 

fremkommet i reguleringsarbeidet er og inne som en del av kalkylen. Disse er i hovedsak 

fra Statens vegvesen og fylkesmannen, og avstedkommer kostnader knyttet til påkobling 

på vei samt støyskjerm mot senteret langs Heradsbygdveien.  

 Senteret skal nå romme hele hjemmetjenesten i Hønefoss, mot tidligere ca. en tredjedel. 

Dette betyr at flere ansatte og arbeidsbiler må håndteres. Dette påvirker også 

trafikkløsningen som statens vegvesen krever.  

 I kalkylen er det nå lagt inn betydelige beløp for velferdsteknologi og tilrettelegging for 

denne. Temaet er omfattende, men stikkordsmessig kan nevnes tilrettelagte bad med 

hev/senk teknologi, døgnrytmebelysning og nøkkelfritt bygg. Tilrettelegging ut over dette 

betyr at tekniske anlegg bygges med overvåkning og kapasitet til å implementere den 

teknologi som ønskes innført.  

 Ny standard TEK 17 erstatter TEK 10 som var gjeldende da mulighetsstudien ble laget. 

Nye standarder for elektro er også blitt introdusert etter at mulighetsstudien ble 

utarbeidet.  



 Bygget bygges som passivhus. Miljøklassifisering gjøres iht. «Breeam NOR»., 

klassifiseringsnivå GOOD.  

 Nye seriøsitetskrav vil kunne medføre økte oppfølging fra både entreprenør og 

byggherre.  

 Det er innført nødstrøm i omsorgssenteret.  

 Massiv tre benyttes i bærekonstruksjonen.  

 Grunnundersøkelser gjort etter rivning av det tidligere Norderhovhjemmet, avdekket bløt 

leire i grunnen som kostnadsmessig har påvirket bæresystemet i bygget.  

 Logistikk rundt smittevern ved intern transport av mat, tøy og avfall er bedre belyst og 

implementert.  

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

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

en komplett leveranse av Heradsbygda Omsorgssenter. De tekniske løsninger som er valgt 

tilfredsstiller miljø og klimaplan og for øvrig gjeldende normer og krav angitt i 

forprosjektbeskrivelsen. 

Brukere og driftere av senteret er i stor grad er blitt involvert i utvikling og beslutninger rundt 

utforming, noe som rådmannen mener styrker konseptet. 

Rådmannen vil presisere at det fortsatt er variabler vi ikke kan ha kontroll over. 

Anbudskonkurransen er ikke gjennomført, og først når denne er klar og entreprenør er valgt, 

vil vi ha en langt sikrere prognose i forhold til endelige kostnader. Helt sikre vil vi ikke være 

før byggeregnskapet er gjort opp. Prosjektet er i kommunal sammenheng stort, men framstår 

nå som så godt gjennomarbeidet og «knadd» i alle retninger at rådmannen ikke ser noen 

overhengende fare for at endelig budsjett vil «sprekke», - snarere tvert i mot. 

Senteret kan tidligst stå ferdig til bruk våren 2021. Dette vil være meget viktig for kommunen 

med tanke på videreutvikling av helse og omsorgstilbudet. En gjenoppbygging av tilbud på 

tomta etter tidligere Norderhovhjemmet har lenge vært etterlyst, men har vært utsatt flere 

ganger. Dette har ført til frustrasjon i flere instanser, bl.a. Husbanken. 

Et positivt vedtak om bygging nå, vil være en viktig premiss for den behovsanalyse som 

rådmannen skal gjennomføre og presentere i 2020 når det gjelder framtidens behov for 

omsorgsplasser i Ringerike kommune. 
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20 BYGNING, GENERELT
Det henvises også til fellesbestemmelser (vedlegg 3 .01.01).

20.1 Om tiltaket

Tomten:
- Ligger på Heradsbygda, ved Hønefoss, i Ringerike ko mmune
- Har adresse: Heradsbygdaveien 20, 3518 Hønefoss
- Har gård- og bruksnummer: 54/4
- Heller mot sørvest med fall på ca. 6 meter

Tomten er nabo til:
- Fylkesvei 174 mot nordøst
- Eneboligtomter mot sørøst
- Rekkehus mot sørvest (seniorboliger/omsorgsboliger) .
- Eneboligtomter mot nordøst

Tiltaket omfatter
- Oppføring av nybygg som består av underetasje, 1. e tasje, 2. etasje og 3. etasje (tekniske

rom). Bygget er delt opp i flere volumer og innehol der blant annet 64 omsorgsboliger,
dagaktivitetssenter, kontor for hjemmetjeneste, til hørende arealer og parkering.

- Oppføring av utebod, se kapittel 70 (Utendørs)
- Opparbeidelse av gårdsrom og øvrige utomhus delvis på dekke over underetasje se kapittel

70 (Utendørs)

Bygget inneholder bl.a.:
Underetasje (U-et.) arealer for de ansatte, driftsa realer, boder og parkering
1. etasje hovedinngang, omsorgsboliger, dagaktivit etssenter
2. etasje omsorgsboliger, arealer for hjemmetjene ste
3. etasje teknisk rom på tak, tekniske føringer

Konstruksjonsprinsipp:
Underetasje (U-et.) oppføres med bærekonstr (stålbj elker) og søyler/dekke i betong
1. og 2. etasje oppføres med bærekonstr. og dekke r i massivtre
3. etasje oppføres med bærekonstr. i massivtre og lett tak-konstruksjon

Omsorgsboligene oppføres i 2 etasjer og plasseres m ot nordvest. Dagaktivitetssenteret og lokale
for hjemmetjenesten plasseres mot sørøst ved avkjør sel. U-et. er under terreng mot nordøst og
over terreng mot sørvest. Her plasseres innganger t il varelevering og parkering. Broer og ganger
forbinder byggets sammen i 1. og 2. etasjer.

Bygningskroppen danner gårdsrom for beboere. Gårdsr ommene er delvis oppført på dekke over
U-et. og delvis på terreng. Gårdsrommet inneholder balkonger i 2. etasje. Bygningskroppen
danner også gårdsrom mot sør med panorama utsikt so m er tilgjengelig fra vestibylen og
dagaktivitetssenteret.



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 5

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02

Omsorgsboligene er delt i åtte bogrupper, fire per etasje. Hver bogruppe inneholder blant annet
åtte beboerrom, oppholdsrom og spisekjøkken. Bo-gru ppene er planlagt omkring en hoved-akse
som gir direkte tilgang til alle åtte bogrupper. Ko ntorer, vaktrom, trapp/heis, og driftsarealer
plasseres ved aksen, mens beboere rom og felles are aler for beboere plasseres mer skjermet. Det er
direkte tilgang til uteareal fra oppholdsrom i begg e etasjer.

U-et. inneholder bl.a. parkeringsplasser for ansatt e og besøkende, garderobe for de ansatte, lager,
tekniske rom, samt andre driftsarealer. Kjøreadkoms t til parkering, samt innganger for
varelevering er plasser ved kjøreareal mot sørvest. Dekke over U-et. danner overdekket uteareal
ved varelevering og innkjøring til parkeringskjelle r.

Det er TE sitt ansvar å se at bygget prosjekteres o g oppføres i henhold til blant annet:
- Plan- og bygningsloven
- Gjeldende teknisk forskrift
- Husbankens sine krav
- Passivhusstandard
- Kommunens sine standardspesifikasjoner
- BREEAM NOR krav

Bygget skal oppfyller krav til universell utforming gitt i gjeldende teknisk forskrift. Til orienterin g
henvises det til norsk standard om universell utfor ming: NS 11001-2:2018 Boliger.

20.2 Prøvefelt

TE medtar nedenstående prøvefelt som bygges på bygg eplassen. Disse skal fremvises for
byggherres beslutning. Prøvefeltet eies av TE. TE h ar ansvar for fjerning/omhandling. Lages i 1:1.

- Utvendig kledning type A. 2x2meter
- Utvendig kledning type B. 2x2meter
- Utvendig kledning type C. 2x2meter
- Innvendig eksponert massivtrevegg med behandling. 2 x2meter

20.3 Overordnete krav til prosjektering og utførelse

Totalentreprenøren har ansvar for all dimensjonerin g og utarbeidelse av statiske beregninger og
konstruksjonstegninger, samt ivaretakelse av alle k rav fra offentlige myndigheter knyttet til dette.
Totalentreprenøren har også det fulle ansvar for by ggets totale stabilitet og bæreevne.

Det skal utarbeides entydige produksjonstegninger o g tegningene skal inneholde de opplysninger
som kreves i de respektive Norske Standarder og Eur okoder. Tegninger, statiske beregninger, inkl.
kontroll av global stabilitet, geotekniske beregnin ger og vurdering etc. skal utarbeides av
totalentreprenøren (TE) for alle konstruksjoner og arbeider. Alle konstruksjoner og arbeider skal
dokumenteres med normal, god standard tilpasset de forskjellige konstruksjoner.

Alle konstruksjoner skal tilfredsstille krav som er angitt i de generelle bestemmelsene i prosjektet.
Bærende konstruksjoner må plasseres slik at funksjo nen ivaretas. Når det gjelder geotekniske
vurderinger i vedlagte rapporter må dette hensyntas for byggegrop, fundamentering og VA-anlegg.
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20.4 Armering

Kamstål skal fremstilles etter kravene gitt i norsk standard NS 3576-3:2012 «Armeringsstål, Mål
og egenskaper, kamstenger B500NC. Det skal benyttes armering med minst 80 %
resirkuleringsgrad.

Armeringsstål som er tilsølt av størknet mørtel, ol je, rust eller annen urenhet må renses innen
støpningen fortsetter, slik at det over alt sikres en pålitelig forbindelse mellom armering og
betong. Den ferdige armeringen skal gis understøtte lse ved hjelp av godkjente stoler av plast eller
betong. Det skal generelt kun benyttes armeringssto ler av betong. For støpearbeider der
konstruksjon vil kun være eksponert mot tørr innven dig luft, tillates det brukt stoler av PVC.
Armeringsstoler som settes ned direkte på isolasjon skal sikres mot gjennomlokking av
isolasjonsplaten.

Hvor det påvises at armeringen ikke har den forskre vne overdekningen, kan byggherren forlange
at flatene gis annen form for tilleggsbeskyttelse f or å sikre konstruksjonens bestandighet, uten
omkostninger for byggherren. Prosedyrer for evt. ut bedringer skal på forhånd legges frem for
byggherrens beslutning. Krav til overdekning gjelde r også for evt. monteringsjern.

20.5 Plasstøpte betongkonstruksjoner

Skal utføres med lavkarbonbetong i klasse B ihht NS -EN 206:2013+A1:2016+NA:2017. Den skal
utføres ihht utførelsesklasse 2 med eksponeringskla sser og bestandighetsklasser i henhold til
gjeldene standarder. Betongkonstruksjoner skal pros jekteres og utføres i samsvar med: NS 3420
og NS-EN 13670:2009+NA:2010 og NS-EN 1992-1-1:2004+ NA:2008 og underliggende
standarder i serien NS-EN 1990 og NS-EN 1991 med gj eldene nasjonale tillegg.

Krav til vibrering framgår imidlertid av NS-EN 1367 0. Konstruksjonene må prosjekteres og
utføres slik at unødvendige forskyvninger ikke opps tår. Provisoriske avsteng og steng for
støpeskjøt skal utføres solid, slik at de ikke defo rmeres og med skikkelig gjennomføringer av
armering. Støpeavsnitt skal min. gjennomføres i en hel etasjehøyde. Evt. endesteng skal utføres
med samme forskalingshud og symmetri som vegger for øvrig. Avfasing mot fuger og synlige
hjørner skal utføres med 15 mm trekantlekt og stagh ull tettes; Ikke avfasing i dør- og
vindusutsparinger.

Forskaling for veggflater som det tilbakefylles mot , kan det benyttes valgfri forskaling. Forskaling
for eksponerte plasstøpte betongvegger skal utføres med forskalingskassetter og skal være
symmetrisk plassert med tanke på korresponderende v ertikale og horisontale skjøter og stag. Alle
betongoverflater innvendig i bygget (inklusiv veggf later over systemhimlinger) skal støvbindes
med klar type støvbinding dersom annet ikke er besk revet i andre deler av beskrivelsen.
Eventuelle skader og støpereir skal utbedres og utf øres med tilsvarende kvalitet og farge som
originalen. Nødvendige opprettinger og sårutbedring er skal være inkludert. Eksponert betong i
sirkulasjonsarealer skal pusses og males. Det ønske s ikke at det flikkes eller sparkles på overflate
på vegger med eksponert betong.
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I parkeringsarealer skal større overdekningskrav iv aretas på grunn av mulig saltnedslag fra
biltrafikk.

Alle arbeider i betong omfatter også utsparinger ih ht ARK tegninger (vedlegg 3.04.01) samt
nødvendige innstøpningsdeler. Her medtas også forar beider og etterarbeider som i denne
entreprise nært er knyttet til betongarbeidene. Alt av innstøpningsgods /koblingsdetaljer som skal
støpes inn i plasstøpte konstruksjoner, leveres av TE. TE skal samtidig levere nødvendig underlag
for dimensjonering av konstruksjonene som godset sk al støpes inn i. Dette inkluderer også
arbeidstegninger for plassering og innstøpning av i nnstøpningsgods m.m.

Opsjonspris:
TE skal gi opsjonspris for bruk av normalbetong ihh t NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017. Det
er TE sitt ansvar for å ta stilling til konsekvense r for dette kapitelet og prising.

20.6 Prefabrikkerte betongkonstruksjoner

Skal utføres med lavkarbonbetong i klasse B ihht NS -EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 med
eksponeringsklasser og bestandighetsklasser i henho ld til gjeldene standarder. Konstruksjoner skal
prosjekteres ihht gjeldende krav og utføres i samsv ar med: NS 3420, NS-EN
13670:2009+NA:2010, NS-EN 13369:2018 og NS-EN 1992- 1-1:2004+NA:2008 og
underliggende standarder i serien NS-EN 1990 og NS- EN 1991 med gjeldene nasjonale tillegg.
Prosjektering og innfestinger av elementer skal ogs å tilfredsstille Betongelement-bokens
bestemmelser sammen med Eurokodens bestemmelser. De tte omfatter prefabrikkerte
dekkelementer, søyler og bjelker i betong, samt inn støpingsgods i tilknytning til disse elementene.

Prefabrikkerte dekker skal leveres med tilstrekkeli g reservekapasitet slik at det kan tas utsparinger
for tekniske gjennomføringer. Under monteringen ska l konstruksjonen og enkeltdelenes stabilitet
være sikret til enhver tid. Ved torsjonspåvirkede t verrsnitt skal det etableres torsjonslås. Det skal
påses at konstruksjonen eller deler av den, ikke bl ir påført større påkjenning under montering enn
det de er beregnet for. Det skal ikke oppstå varige deformasjoner som avviker fra de beregnede
verdier.

De prefabrikkerte betongelementene med innstøpingsd etaljer skal monteres med en slik
nøyaktighet at etterfølgende montasjer og arbeid ka n utføres innenfor forutsatt toleranseklasse.
Betongelementer skal utføres ihht utførelsesklasse 2.

Det skal påses at drenshull i underkant av elementk analer holdes åpne i hele råbyggfasen, om
nødvendig bores det opp ytterligere drenshull. Fugi ng/utstøping foretas mellom elementene
innbyrdes og mellom elementene og tilstøtende konst ruksjoner. TE har det fulle ansvar for endelig
utforming i forhold til alle elementskjøter og over ganger.

Opsjonspris
TE skal gi opsjonspris for bruk av normalbetong ihh t NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017. Det
er TE sitt ansvar for å ta stilling til konsekvense r for dette kapitelet og prising.
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20.7 Trekonstruksjoner

Alle trekonstruksjoner skal prosjekteres i samsvar med NS-EN 1995-1-
1:2004+A1:2008+NA:2010 og underliggende standarder i serien NS-EN 1990 og NS-EN 1991
beregnet på direkte anvendelse sammen med nasjonale tillegg for prosjektering av
trekonstruksjoner og designbasis. Trekonstruksjoner skal tilfredsstille kravene til utførelse av
lastbærende trekonstruksjoner i henhold til NS 3516 :2017, NS-EN 14080, NS-EN 14081 og NS
3420:2008 med underliggende standarder i serien NS- EN 1990:2002. Det forutsettes at elementer i
krysslaminert tre CLT (massivtre) leveres i henhold til NS-EN 16351 og med trekvalitet i
styrkeklasse C24 i NS-EN 338 eller bedre.

Vedrørende synlige limtre- og massivtreelementer og overflatekrav
Det henvises også til kap. 24.6. Det stilles høye k rav til synlige massivtrekonstruksjoner. Riktig
detaljprosjektering og håndtering av massivtreets s ynlige overflater i forhold til øvrige
byggearbeider har stor påvirkning på overflatekvali tet og sluttresultatet. Ved lagring skal
værbeskyttelsesklasse PL3 ihht NS 3516:2017 ivareta s. Under montasjen skal all endeveden og
dekkeskjøter beskyttes/tapes omgående for å hindre kapillærsug. Ytterste lameller på
massivtrevegger er stående. Dragere over dører er a ntatt løst som massivtredragere. Eksponerte
massivtre-overflater skal ikke være skadet under ut førelse. Ved omfattende skade på eksponerte
massivtre-overflater skal massivtreelement erstatte s med ny uten at dette skal bekostes BH eller
føre til forsinkelse for fremdrift. Mindre skader s kal utbedres av TE. Innfesting av tre-
konstruksjoner med beslag må gjøres der det ikke sk al være synlig limtre- og massivtreoverflater
eller med en løsning som ikke er synlig. Der hvor m assivtrevegg /dekke er synlig skal
treoverflaten være slett og egnet for å være ekspon ert. Overflaten skal gis en beskyttende hinne for
å hindre gulning og lette vask. Trestrukturen skal være synlig.

BREEAM HEA 09, Fuktsikring: Kontrollplan for sikrin g mot fuktskader utarbeides iht.
Byggdetaljer 474.511 Vurdering av fuktsikkerhet. Ko ntrollpunkter, Byggdetaljer 501.107 Ren,
tørr og ryddig byggeprosess og Byggdetaljer 474.533 Byggfukt.

Vedrørende uttørking/oppvarming av massivtrebygg:
For å sikre jevn tørking av hele tverrsnittet og fo r å unngå uønsket oppsprekking av synlige
treoverflater bør uttørking skje naturlig, uten til føring av varme. Dersom det skulle være behov for
raskere uttørking skal fuktinnholdet i treet og tem peratur økningen i bygget under uttørking
dokumenteres.

BREEAM HEA 09, Fuktsikring: Uttørking av bygningsko nstruksjonen foretas iht. Byggdetaljer
474.5333 Uttørking og forbyggende tiltak. Det skal foretas fuktmålinger iht. NS 3512, NS 3511 og
Byggdetaljer 474.531 Måling av fukt i bygninger, i tillegg skal kravene til fuktnivå i nevnte
standarder og NS 3420-T dersom relevant. Tilpassede sjekklister utarbeides og brukes for alle
fuktsensitive materialer.
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20.8 Stålkonstruksjoner

Alle stålarbeider skal utføres i samsvar med: NS-EN 1090-1:2009+A1:2011, NS-EN 1090-
2:2008+A1:2011, NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015 og NS 3420-P:2008. Med
underliggende standarder i serien NS- EN 1990:2002+ NA:2008 og NS-EN 1999 beregnet på
direkte anvendelse sammen med nasjonale tillegg for prosjektering av stålkonstruksjoner og
designbasis. Alle arbeider i stål omfatter også nød vendige innfestningsmidler. Her medtas også
forarbeider og etterarbeider som i denne entreprise nært er knyttet til stålarbeidene.

Generelt skal alle stålkonstruksjoner utføres i utf ørelsesklasse EXC2 og leveres i
materialkvaliteten S355 etter NS-EN 1993 og NS-EN 1 0025- 1:2004/10025-2:2004 og 10210-
1:2006/10210-2:2006 om ikke annet er særskilt angit t. Sertifikat ifølge DIN 50049-3.1b. Bolter,
forbindelsesmidler etc. i kval. 8.8. eller bedre. S tålkonstruksjoner rengjøres ved sandblåsing evt.
slyngrensing til renhetsgrad etter ISO 8501-3:2007 og shop-primes fra verksted. Etter bearbeidelse
i verksted skal innvendig stål overflatebehandles i ht. nødvendig korrosjonsklasse.
Utendørskonstruksjoner i stål skal være galvanisert . Alt stål og innstøpningsgods skal være
korrosjonsbeskyttet med levetid lengere enn 15år. O verflatebeskyttelse utføres iht. NS-EN ISO
12944-(1 til 9); Varmforsinking utføres etter NS-EN ISO 1461:2009.

20.9 Belastninger, statiske beregninger og dimensjonerin g

For belastninger på konstruksjoner vises det genere lt til NS-EN 1991. I tillegg til
hovedkonstruksjonens egenlast skal det fastsettes o g vurderes påførte egenlaster fra ikke-
konstruktive bygningsdeler, tekniske installasjoner , fastmontert utstyr, maskiner, himlinger,
påstøp, avretting, lettvegger samt utvendige instal lasjoner og nødvendige vekstlag for grøntarealer.
Det skal tas høyde for opphengslast av liten takhei s (personheis) med travers i hvert beboerrom.

For å øke fleksibiliteten i bygget skal det benytte s minst 3 kN/m2 som nyttelast på alle innvendige
arealer (behandlingsrom, kontorer og servicebygget, gangarealer osv). Takkonstruksjoner skal
dimensjoneres for tilleggs-vekt for enten sedumtak eller for montasje av solcellepaneler inklusive
ballast.

Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenni nger de kan utsettes for. Spesielt skal det
benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for mekanisk
påkjenninger (f eks. i P-kjeller der synlig betongg ulv også skal brukes som slitelag, det krever
større overdekning). Egenskapenes viktighet for den enkelte konstruksjon avhenger av
funksjonskravene til konstruksjonen.
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20.10 Konstruksjonssystem

Konstruksjonssystem for bygget består av betongkjel ler i U-etasjen som er fundamentert på hel
bunnplate og massivtrekonstruksjoner (vegger og dek ker) i overbygget. Alle vedlagte beskrivelser
og konstruksjonstegninger fra RIB (vedlegg 3.04.03) er ment som et forslag til bæresystemet.
Prinsipper for hovedbæring som beskrives i de etter følgende kapitlene er tilpasset innenfor de
bygningselementene som er vist på arkitektens tegni nger og basert på bruk av mest mulige
prefabrikkert bærekonstruksjon og vegger for å kort e ned selve byggetiden. Vedr. akse- og vegg-
plassering er det ARK-tegninger (vedlegg 3.04.01) s om gjelder.
Foreslått bæresystem og modulerte dimensjoner/kvali teter er ikke detaljprosjektert og kun ment
som informativt. TE har det fulle ansvar for at kon struksjoner tilfredsstiller krav i lover og
forskrifter og skal således dimensjonere dette selv .

Avviker TEs tilbud fra angitt konstruksjonssystem s kal alle byggherrens funksjonskrav
tilfredsstilles. Det åpnes ikke opp for alternative konstruksjonsmetoder knyttet til
massivtrekonseptet.

Alle komponenter skal ha en utførelse som tilfredss tiller de generelle påkjenninger de kan bli
utsatt for i form av laster, klima, støy, brann, sl itasje, støt etc. Hvilke løsninger TE velger, skal
være spesifisert i tilbudet. Konstruksjonene må sik res tilstrekkelig stabilitet under montasjen, evt.
ved hjelp av provisoriske avstivninger/ montasjestø tter. I forbindelse med montasjen må
leverandøren gjøre seg kjent med forholdene på bygg eplassen (adkomst, transportveier, tilrigging
og lagringsplass mv.) samt fremdrift for gjennomfør ing av øvrige arbeider i forkant (grunn- og
betongarbeider).

21 GRUNN OG FUNDAMENTER

21.1 Generelt

Alle grunnarbeider skal utføres i samsvar med gjeld ende lover og forskrifter dersom ikke annet
fremgår av den etterfølgende beskrivelse, mht. nødv endige sikringstiltak for utførelse av arbeidet.
Det henvises for øvrig til vedlegg 1 Geoteknisk pro sjekteringsnotat. Det skal medtas alle grave- og
fjellarbeider på byggetomten, inkl. arbeider for de tekniske anlegg som VA, EL og rør i grunnen.

Offentlige og private veier som TE benytter, inne p å eller ved byggefelt i forbindelse med
utførelsen av sine arbeider, skal i byggetiden vedl ikeholdes av ham. Etter arbeidene i hans
kontrakt er ferdig, skal veiene justeres og reparer es for eventuelle skader av ham eller for hans
regning. For nærliggende nabobygg kan skader oppstå og gamle skader kan oppdages i forbindelse
med sprengnings- og anleggsarbeidene. TE skal foret a tilstrekkelig bygningsregistrering,
rystelsesmålinger og setningsoppfølging. TE er ansv arlig for alle skader som måtte oppstå på
naboeiendommer, ledningsnett i grunnen etc
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21.2 Grunnforhold

Grunnundersøkelser er utført og geoteknisk notat på forprosjektnivå er utarbeidet, se Geoteknisk
prosjekteringsnotat (3.03.04). Forutsetninger om gr unnforhold for geoteknisk prosjektering inkl.
seismisk analyse samt behov for supplerende grunnun dersøkelser og endelig prosjektering av
fundamenter og telesikring avklares med geotekniker som engasjeres av TE. Grunnundersøkelser
har påvist middels-fast leire med varierende lasthi storie som i utgangspunktet gir ugunstige
grunnforhold med hensyn på fare for differansesetni nger og kan utløse behov for
grunnforsterkninger og eventuell peling. Fjell er p åvist på en dybde mellom 6 og 15m fra
terrengnivå men rapporten sier ingenting om berg ty pe og kvaliteten.

Det er skråning på hele tomten og terrenget heller sør-vestover og varierer fra ca. kote +157 og ca
+150. Bygget trykkes inn i skråningen opp mot fylke svegen der det blir graving med varierende
tykkelse, fra ca. 0.5 til ca. 4,5 m dybde). Det bet yr at det er nødvendig med varierende avlastning
(med lette fyllmasser som f eks. skummglass) og til tak på tomten særlig grunnet at kjelleretasjen
er mindre enn overbygget.

21.3 Klargjøring av byggetomt

Tomten som skal benyttes til nye Heradsbygda omsorg ssenter, bestod tidligere av ett sykehjem
som etter hvert fikk navnet Norderhovhjemmet. Bygge t ble revet høsten 2017 og tomten slik den
fremstår etter riving, er TEs forutsetning for etab lering av Heradsbygda omsorgssenter.

Generelt har TE ansvar for nødvendig rydding av tom ten slik den fremstår og skal medta
nødvendige kostnader knyttet til dette. Dette inklu derer også nødvendig skjæring, rivning og
fjerning av eksisterende asfalt, trær, busker og li gnende. Trebestand i nord-vest delen av tomta
som skal bevares er beskrevet i kapittel 70 Utendør s og utomhus tegninger (vedlegg 3.02.08 og
3.04.02). Resterende fundamenter for blant annet fl aggstang, trafo og platting fra lysthus samt
asfaltområder fra tidligere bebyggelse skal fjernes av TE. Eventuelle forurensede masser skal
håndteres etter forskriften og fraktes bort til god kjent deponi.

Trafo
På tomten er det i dag en eksisterende trafo som fo rsynte tidligere bygg som er revet, samt at den
fortsatt i dag forsyner en del beboere i området. E ksisterende trafo skal saneres og erstattes av ny
trafo som er plassert sørvest på tomten, kfr. Utomh usplan. I forbindelse med etablering av ny
trafo, må det legges ny høyspent fra Heradsbygdveie n i trase ned langs eiendomsgrensen mot
naboer i vest. Entreprenør skal medta graving og ti lbakefylling av høyspentgrøft i nært samarbeid
med representanter for Ringerikskraft.

Omlegging av høyspent-trace, ny trafo og omlegging av stikkledninger/inntaksledninger til berørte
abonnenter prosjekteres av Ringerikskraft.Entrepren ør skal medta graving og tilbakefylling av
grøfter for ny høyspenttrace, omlegging av stikkled ninger/inntaksledninger og stikkledninger
/inntaksledninger til Heradsbygda omsorgssenter, sa mt fundament for ny trafo. Alle arbeider i
forbindelse med dette skal utføres iht spesifikasjo ner fra Ringerikskraft og det påligger
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entreprenøren å innhente siste versjoner av Ringeri kskraft sine krav/retningslinjer. Entreprenøren
er ansvarlig for all gjennomgang og koordinering av disse arbeidene med Ringerikskraft.

Etter at ny trafo er etablert og den eksisterende e r koblet ut av Ringeriksskraft, skal eksisterende
trafo saneres i sin helhet. Det skal ifm dette kont rolleres om det forefinnes forurensning i området
der eksisterende trafo var plassert. Ved lokalt fun n, skal dette håndteres etter forskriften og frakte s
bort til godkjent deponi.

Eksisterende VA-ledningsnett

Eksisterende VA-anlegg må legges om i forbindelse m ed flytting av trafo. Dette gjelder VA-
anlegg som ligger i grøftetrase for høyspentkabler. Se kap. 73 m/vedlegg for omfang.

Eksisterende brannkum, som vil bli liggende i ny kj eller må saneres, dette gjelder også tilhørende
rørnett.

Forut for gravearbeidene skal TE sørge for påvisnin g av alle forhold i grunnen som måtte komme i
konflikt med grunnarbeidene. TE må selv gjøre seg k jent på stedet med alle forhold som kan være
av betydning for hans arbeid, og ta nødvendige hens yn til dette i sine priser. TE plikter å skaffe
seg nøyaktige opplysninger om eksisterende lednings nett og ta alle nødvendige hensyn til dette.
TE medtar alle kostnader som må dekkes av utbygger i forbindelse med eventuell sikring eller
omlegging av eventuelle eksisterende kabler og ledn inger i grunnen som berøres av
byggearbeidene. TE er ansvarlig for indirekte skade r og driftstap pga. brudd på eksisterende kabler
og ledninger. Alle kostnader til påvisning skal TE medta i sitt tilbud.

Alle arbeider i fbm. klargjøring medtas i anbudet. Vedr. opparbeidelse av utomhusanlegg med
tilrettelegging for ferdige overflater vises til ka pittel 70 Utendørs og utomhus tegninger (vedlegg
3.02.08 og 3.04.02).

21.4 Byggegrop

Grunnarbeider skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter med hensyn til
nødvendige sikringstiltak for utførelsen av arbeide t, samt alle miljøpåkjenninger på
omkringliggende eiendommer.

Byggegrop og skråninger mot naboeiendommer, adkomst veg og fylkesvegen må sikres både i
anleggsfasen og i ferdig tilstand samt at vann som renner nedover mot bygget må tas hand om.
Der det ikke er mulig med åpen sikker graveskråning skal det benyttes spunt for å sikre
byggegropen. TE sammen med engasjert RIG må dokumen tere at det ikke er fare for utglidning av
Heradsveien og tilkomstvei til boliger.

TE er ansvarlig for fjerning av alle overflødige ma sser. Uegnede masser kjøres bort og erstattes
med drenerende og komprimerbare kvalitetsmasser ett er behov. Der det er gravet i større omfang
enn nødvendig må det tilbakefylles med egnede fyllm asser. Eventuelle fyllinger bygges opp lagvis
med egnede masser som komprimeres til min. normal k omprimering ihht. NS3458 for å unngå
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større setninger. For å begrense setninger er det n ødvendig med varierende avlastning med lette
fyllmasser (som f eks. skummglass).

TE må selv vurdere å inkludere arbeider med evt. ti ning av grunn og nødvendig frostsikring av
konstruksjonene ut fra de stedlige forhold.

For topplag av matjord og tilsåing, samt grovplaner ing for asfalt, betong- og grusdekker på
adkomstareal/parkering, vises det til kapittel 70 U tendørs og utomhus tegninger (vedlegg 3.02.08
og 3.04.02).

21.5 Grunnforsterkning

All graving for fundamenter i stedlige masser foret as med forsiktighet for å unngå omrøring og
dermed svekking av naturlig fasthet i massene. Det anbefales at bunn av utgraving under
fundamenter avrettes med finpukk og komprimeres. Ev entuelle bløte og kompressible masser
skiftes ut med finpukk i samråd med geotekniker. De t skal benyttes egnet fiberduk mellom
stedlige masser og pukklaget/skummglass for å foreb ygge blanding av masser. Hvis leirelaget er
meget bløt, skal det i samråd med geotekniker (RIG) vurderes bruk av geo-nett eller
komposittmateriale. Fundamenter som utsettes for fr ost må isoleres. Under gulv på grunn legges
det inn et drenerende forsterkings- og bærelag av p ukk.

21.6 Støttekonstruksjoner

Under utgraving må behov for stabilitet av byggegro p/grøfter og eksisterende veier, støttemur mot
nabobebyggelse og behov for spunt vurderes fortløpe nde av TE/engasjert RIG.

Det skal etableres støttemur for gangadkomst i nord -vest fasade og lav mur/høy kantstein ved
varelevering/søppeltømming i sør-vest, dette er vis t på utomhusplan fra LARK (vedlegg 3.04.02)..
Støttemurene krever detaljert geoteknisk prosjekter ing på grunnen av de stedlige grunnforholdene.

21.7 Direkte fundamentering

TE er selv ansvarlig for prosjektering av geoteknik k og valg av fundamenteringsmetode med
utgangspunkt i oppgitt informasjon, geoteknisk nota t og vedlagte tegninger.

Grunnforholdene tilsier at det kan benyttes kompens ert fundamentering med bruk av
masseutskifting (m. lette fyllmasser) under deler a v bygningen. Kombinasjonen av begrenset last
fra den lette massivtrebygningen og kun delvis utby gging av kjeller begrenser volumet av masser
som må skiftes for å kompensere lastene. Det aksept eres differansesetninger ihht tillatt verdi i
Norsk standard.

Som tenkt løsning anbefales det å benytte hel bunnp late framfor enkelte punkt- og
sålefundamenter. Dette fordi at punkt- og sålefundm aneter er sårbare for differensielle setninger
og pga av at seismisk dimensjonering stiller krav t il at alle fundmaneter (også evtl pelehoder) skal
kobles med sammenbindingsbjelker og dette er kostba rt og tidskrevende arbeid.
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21.8 Ringmur og sokler

Alle massivtrevegger og bærende bindingsverksvegger i 1. etasjen skal settes på plasstøpte
ringmurer (som delvis armes som bjelker for å forde le laster på flere HD). Disse skal inkludere
innstøpningsgods, kuldebrobrytere / type isolasjon mot kalde konstruksjoner/grunn, samt
innfestninger og forankring av massivtrevegger og e ventuelle limtrekonstruksjoner. Ringmurer
skal kunne fordele konsentrerte laster med bjelkevi rkning og må kunne forankres i hulldekker for
å få overført alle horisontale og vertikale lastvir kninger fra overbygget.

Det skal medtas forskaling og støp av grube med ned senk til fotskraperist og dreneringshull. Kfr.
Arkitekttegninger (vedlegg 3.04.01) og kapittel 30 VVS (vedlegg 3.02.03) for ytterlig beskrivelse.

21.9 Drenering

TE må gjøre seg kjent med eksisterende kommunalt ov ervannssystem for området. Det henvises
til vedlagt geoteknisk rapport (vedlegg 3.03.04), k apittel 30 VVS (vedlegg 3.02.30). TE skal
prosjektere og anlegge dreneringssystem som håndter er overvann, grunnvann og vann fra tak og
nedløp på en slik måte at det hindrer fuktinntrengi ng i bygget. For øvrig vurderer TE behovet for
ytterligere drenering under bygget. Drensledninger må utføres etter riktige geotekniske prinsipper
og dette skal dokumenteres. Prinsipper for kummer/r enner og plassering av fordrøyningsbasseng
er vist på LARK sine tegninger (vedlegg 3.04.02 og 3.02.08).

Det forventes vannlekkasje inn i byggegropa hvor de ler av kjeller oppføres under grunnvannsnivå
samt at nedbør samles i byggegropen. TE skal inklud ere at vann må pumpes ut i byggeperioden.

21.10 Utendørs generelt

TE skal inkludere all oppbygging av nødvendig bærel ag, forsterkningslag, komprimering, fiberduk
og asfalt iht. grunnforhold og trafikkbelastning fo r områder inntil bygget som er berørt av
byggegropen. Området opparbeides og dimensjoneres i henhold til de stedlige forhold og skal
tilfredsstille oppbygging mhp last og telehiv.

Det vises for øvrig til Kapittel 70 Utendørs (vedle gg 3.04.02) og utomhustegninger (vedlegg
3.04.02) vedrørende bærelag og nødvendig forsterkni ngslag, oppbygging og metting).
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22 BÆRESYSTEMER

22.1 Generelt

Denne delen av beskrivelsen gir en orientering om d et foreslåtte bæresystemet i bygget. Det vises
også til utarbeidede RIB-tegninger (vedlegg 3.04.03 ). Endelige dimensjoner for konstruksjonene
blir prosjektert ifm detaljprosjekteringen og er TE s ansvar. Dimensjoner gitt på tegninger i denne
fasen vil likevel gi en indikasjon på de dimensjone r som velges i detaljprosjekteringen.
Søyleplassering og andre bærende elementer skal ses i sammenheng med byggets romfunksjoner.
Etasjeskillere og andre bærende elementer dimensjon eres for bruken og gjeldene laststandarder.

Bæresystemer i U-et.:
Det er foreslått med plasstøpte kjellervegger, sjak ter til trapper og heis samt noen
avstivende/bærende innervegger. I tillegg er det fo reslått bærelinjer med betong-søyler og
stålbjelker (hatteprofiler), plassert i et aksesyst em på ca 7,5 x 7,5. Etasjeskille opp til 1. etasje er
tenkt bygd med spennarmerte hulldekker med noe vari erende spennretning som blir styrt av
plassering av bærende massivtrevegger/søyler i etas jene over, da stripelastene fra massivtrebygget
skal belaste hulldekkene på tvers.

Bæresystemer i overbygget (1. og 2. etasje samt tek niske rom i 3. etasje):
Her er det lagt til grunn et trebasert konstruksjon ssystem, der store deler av bygget føres opp med
prefabrikkerte moduler av massivtreelementer og tre konstruksjoner som bærende konstruksjon.
Både bærende/avstivende yttervegger, bærende innerv egger og dekker er i hovedsak massivtre.
Det er også behov for noen bærelinjer med limtrebje lker samt limtresøyler og stålbjelker.
Korridorvegger inn mot baderom i beboerrommene fore slås utført i reisverk for å gjøre
rørføringer/fordeler-skap for EL/Rør enklere.

Selv om massivtrekonstruksjonen i overbygget bestem mer spennretning på hulldekker over U-et.
så er en likevel fleksibel i planløsningen i de øvr ige etasjene. Bærelinjene i massivtreetasjene må
korrespondere med hverandre. Det forutsettes sjakte r i massivtre til trapper og heis i 1. og 2.
etasje. Tykkelser på massivtrevegger er vurdert ut ifra ensidig brannpåkjenning som krever ensidig
påforing ut ifra brann- og lydkrav. Det kan benytte s liggende elementer til tekniske rom i 3.
etasjen men generelt forutsettes det kantstilte mas sivtreelementer i 1 og 2. etasjen da etasjehøyde
er større enn 3m. Dvs at utkragende bygningsdeler m å bæres av underliggende bjelker og
forutsettes utvendig søylefritt.

Alle bærekonstruksjoner skal inkludere detaljer som innstøpningsgods, fot/topplater,
endeplater/bolteplater og nødvendig oppleggs- og in nfestningsdetaljer. Evt. avstiving, bæring av
fasade samt forsterkinger over åpninger må inkluder es i den komplette tilbudsprisen.
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22.2 Søyler og bjelker

I U-et. er det foreslått betongsøyler med hattebjel ker i stål som opplegg for etasjeskillet som ikke
bygger unødvendig under dekkenivå. Hattebjelker vil muligens gå delvis opp i isolasjonslaget for
å få tilstrekkelig bæreevne for opptil 7,5m spenn. Utkraging over inngang til parkering i U-et.
tenkes utført med utkragende stålbjelker, liggende på HD over parkeringskjeller/garderober.

I overbygget (1. og 2. etasje samt tekniske rom i 3 . etasje) skal det brukes massivtre i
bæresystemet men det er også behov for utvekslinger med noen stålbjelker samt limtresøyler og
bjelker enkelte steder.

Stålsøyler og bjelker i gavl ved oppholdsrom i dag- og aktrivitetsenteret etableres som stive
rammer for tilstrekkelig horisontal avstivning av o verbygget.

Utvendige bærekonstruksjoner i stål, limtre og mass ivtredekker til balkonger/ terrasser skal holdes
adskilt fra varme konstruksjoner for å unngå kuldeb roer.

22.3 Avstivende konstruksjoner

TE er selv ansvarlig for endelig valg av avstivning ssystem med utgangspunkt i prinsipper for
hovedbæring som tilpasses innenfor de bygningseleme ntene som er vist på ARK-tegninger.

Se også forslag til avstivende gavl i kap 22.2.

22.4 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

Bærekonstruksjonen dimensjoneres iht brannkrav fra RIBr. Konstruksjonen brannbeskyttes til
angitt brannklasse med brannplate/brannisolasjon fo r konstruksjon skjult i vegger, og
brannbeskyttende maling i frittstående synlige stål konstruksjoner.

Synlige trekonstruksjoner branndimensjoneres iht br annkrav og eventuell brannimpregneres ved
behov. Eventuell bruk av brannimpregnering for trek onstruksjoner/massivtre skal være
vedlikeholdsfritt.
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23 YTTERVEGGER

23.1 Generelt

Yttervegger er del av bæresystemet og må ses i samm enheng med kapittel 20 og 22. Det vises til
plan, snitt og fasadetegninger fra ARK (vedlegg 3.0 4.01) og Det vises også til brannotat (vedlegg
3.03.01) og Premissnotat lydforhold (vedlegg 3.03.0 2) og Bygningsfysisk premissnotat (vedlegg
3.03.03).

TE har ansvar for oppfyllelse av alle krav gitt i g jeldede TEK og BREEAM NOR blant annet
angående valg av materialer og robuste konstruksjon er. Yttervegger utformes så prinsippet om to-
trinns tetting ivaretas, og krav til fuktsikkerhet i gjeldende TEK og passivhusstandard
tilfredsstilles. BREEAM ENE 23, Bygningskonstruksjo nens energiytelse, ivaretakelse av
passivhusstandarden skal dokumenteres gjennom termo grafering og tetthetsprøving iht. NS-EN
13829 og NS-EN 13187. Eventuelle feil skal utbedres og bygget inspiseres på nytt.

Alle brennbare materialer må behandles iht. TEK kra v og brannstrategi. Alle bygningsdeler skal
utføres av materialer som tilfredsstiller forskrift enes krav til akustikk. Kravet gjelder i
klimaskjerm, mellom rom, samt i rom.

I tilfeller hvor det er ulike krav til isolasjonsty kkelser på forskjellige deler av en veggflate, skal det
lektes ut slik at kledning ligger alltid i samme sj ikt over hele veggens flater. Sprang aksepteres
ikke.

Fasadepartier opp til 4,0 m over bakken skal utstyr es med sikkerhetsglass i klasse P2A iht. NS-EN
356. Konstruksjoner forøvrig, låser, beslag, glassl ister, festemidler, etc., skal som helhet utformes
slik at Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (F G) sine krav til beskyttelsesklasse B1
tilfredsstilles.

Tetting, fugemasser, plastfolier
Det skal benyttes mineralulldytt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse og listverk rundt vinduer og
dører. Det skal ikke benyttes isolasjonsskum ved te tting. Totrinnstetting skal ivaretas. Fugemasser
skal være egnet for tiltenkt funksjon.

Det skal benyttes fugemasse, klasse 20HM iht. grupp ering angitt i detaljblad/NBI A.573.102 og
A573.104 og bunnfyllingslister av polyetylen med lu kket porestruktur.

Synlig innvendige fuger skal kunne overmales og ska l tilfredsstille krav til et godt inneklima.
Alle flater skal rengjøres og primes før påføring a v fugemasse. Alle synlige fuger skal være jevne,
glatte og avsluttes med snorrette overganger (gjeld er ikke fuger som senere vil bli tildekket av
andre konstruksjoner). Utvendige fuger skal utformes etter 2-trinnprinsipp et og beskyttes med
beslag, dvs. ikke eksponeres for sollys.
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Beslag
TE skal inkludere alle nødvendige beslag. Dette omf atter (men er ikke begrenset til): gesims,
overgang mellom yttervegg og terreng, ved dører /vi nduer / porter, på taket, under bakken, ved tak
over overdekket utearealer, ved overgang mellom 1. etasje og terreng, ved overgang mellom 1.
etasje og underetasje, osv.

Alle beslag utføres iht. Byggdetaljblad 520.415. Al le beslag skal utformes slik at prinsippet om to-
trinns tetting ivaretas. De skal utformes med tilst rekkelig fall vekk fra yttervegg og med vanntett
innfesting. Beslag mot terreng, ved sokler mv. skal monteres med en avstand på minimum 10 mm
til underliggende konstruksjon, slik at vannet kan dreneres ut. Beslagene skal ha systematisk
oppdeling.

Materialet velges i detaljprosjekteringsfase. ARK s tår fritt til å velge farge for all synlige beslag.
Beslag ved dører, vinduer og fasadesystem har samme farge og utføres som tilgrensende element.
Alle skruer og innfestinger skal være av materialer som ikke ruster eller gir rennemerker.

Beslag utføres med falsede skjøter. Lange beslag sk al skjøtes slik at de kan oppta temperatur-
bevegelser. Tykkelsen på beslag skal tilpasses bred de på beslag og avstand mellom falsene, slik at
en unngår buler og svanker. Alle skjøter skal false s hvor annet ikke er beskrevet. Tykkelse på
beslag dimensjoneres av entreprenør i hvert enkelt tilfelle. Der det må benyttes skruer for
innfesting av beslag skal det benyttes skruer med g ummipakning og med farge som beslag.

Skjevheter og unøyaktigheter som er synlige vil ikk e bli godtatt. Beslag som skades skal skiftes
uten kostnader for byggherre. Evt. tiltak mot galvanisk element skal medtas.

Materialprøver skal legges frem for byggherrens og arkitektens beslutning minst fire uker før
bestilling.

Personsikring
Glass i dører, vinduer og fasadesystemer som er ube skyttet og lavere enn 0,8 m over gulv skal
være utført med herdet laminerte sikkerhetsglass. D er dører og vinduer ikke er oppdelt med
horisontale sprosser skal hele glassfeltet ha lamin erte sikkerhetsglass. Det må regnes med
laminerte glass både utvendig og innvendig.

Innbruddsikring
Vinduer, dører og fasadesystemer (glass, profiler, glasslisting, festemidler etc.) skal utformes slik
at konstruksjonen som helhet tilfredsstiller kravet om innbruddsikring, FG-godkjenning, iht.
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). All e vinduer og dører inntil 4 meter fra
bakkeplan skal ha FG-godkjenning FG2 iht. låsing og glassmontering.
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23.2 Bærende yttervegg

Det vises til RIB tegninger (vedlegg 3.04.03), ARK planer, snitt og prinsippdetaljer (vedlegg
3.04.01)

Bærende yttervegg betong
Det er tenkt bærende yttervegg i plasstøpt betong i U-et. som er delvis under terreng og delvis
over. Betongveggene oppføres ved oppvarmede arealer , delvis oppvarmede arealer og ikke
oppvarmede arealer. Betongvegger over terreng isole res og kles med platekledning.

Betongvegg som omringer oppvarmede arealer isoleres på utsiden iht. til TEK og passivhus.
Betongvegg ved delvis og ikke oppvarmede arealer is oleres på utsiden iht. TEK og passivhus.

Eksponert betong
Eksponert betong ved yttervegger omfatter:

- Innsiden av yttervegger i deler av underetasjen
- Støttekonstruksjoner i terreng. Støttekonstruksjone r over 0,5 skal ha gjerde på toppen.

Se spesielle anvisninger i generelt kapitel (20.5 o g 20.6) om betongkonstruksjoner.

Bærende yttervegg massivtre
Det vises til plan 1., 2. og 3. etasjer, snitt, og fasader (vedlegg 3.04.01). Det vises også til
brannotat (vedlegg 3.03.01) og Premissnotat lydforh old (vedlegg 3.03.02)

Bærende yttervegger i 1., 2. og 3. etasjer føres op p i massivtre, delvis synlig på innsiden.
Massivtre-elementene lander på dekke over underetas je mot sørvest og ringmur/gulv på grunn mot
nordøst. Det er mange utsparinger i ytterveggene. D ragere over vinduer, dører og felt med
fasadesystem er antatt løst som massivtredragere.

Innfestning og forankring av massivtrevegger på kje llerdekke er foreslått utført på plasstøpte
ringmurer og innstøpningsplater i toppen for påsvei sing av festeplater som skrus horisontalt i
massivtreelementer (på ikke synlig side). Massivtre elementer skal freses ut ved
innfestningsplatene.

TE må vurdere behov for kuldebrobryter / type isola sjon nedover mot kalde konstruksjoner (evtl.
isolasjon på underside av HD) samt behov for unders tøping av vegg for å tilfredsstille
planhetskrav for massivtrevegger.

Innside av fasadevegger skal i all hovedsak være sy nlig massivtre og lydoverføring ivaretas med
elementskjøt eller lydsplitt. Splitten skal ligge m ellom massivtreveggen og påforingsveggen og
fylles med en kombinasjon av mineralulldytt, bunnfy llingslist og elastisk fugemasse.

Fasadevegger i massivtre må også legges på en elast isk opplagring for å redusere lydoverføring
via massivtreflanke mellom etasjene, se foreslått d etaljering i Premissnotat lydforhold (vedlegg
3.03.02)
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Ytterveggers oppbygning
Det henvises til arkitekttegninger generelt og snit tdetaljer/prinsippdetaljer spesielt (vedlegg
3.04.01).

Det skal medtas komplett konstruksjon, inkl. isolas jon, vindtetting, dampsperre, utforing,
kledninger, tilpasninger og tilslutninger mot tilst øtende konstruksjoner. Det gjøres oppmerksom på
at vegg-typer som er beskrevet i tegningene og teks ten ikke fanger opp alle variabler i
veggkonstruksjonen. Yttervegger skal prosjektereres i henhold til krav gitt i fellesbestemmelser
(vedlegg 3.01.01), brannrapport og akustiskrapport. Krav til U-verdier er beskrevet i og
Bygningsfysisk premissnotat (vedlegg 3.03.03).

For informasjon om behandling av innsiden av ytterv egger konferer kapittel 24 Innvendige
vegger. Forslag til vegg typer er beskrevet innenfr a og ut. Yttervegg består av massivtre (tykkelse
mm) kontinuerlig isolasjon, vindsperre, luftsjukt o g kledning. Disse skal kun anses som
veiledende. Det er TE sitt ansvar å prosjektere og levere komplette konstruksjoner.

Klimavegg type 1 – underetasje under terreng:

- Behandling av eksponert betong eller utlekting og i nnvendig kledning
- Bærende armert betongvegg
- Membran/drensplate sikkerhet for fukt mot vegg
- Trykkfast isolasjon
- Grunnmurplater /drensplater
- Drenerende masse

Klimavegg type 2 – underetasje over terreng:
Se prinsippdetalj A-601 (vedlegg 3.04.01)

- Behandling av eksponert betong eller utlekting og i nnvendig kledning
- Bærende betongvegg
- Membran/drensplate sikkerhet for fukt mot vegg.
- Trykkfast isolasjon
- Vindtetting med rulleprodukt
- Utlekting for lufting
- Utvendig kledning type A eller B (ved akser Ue og H 6). Brannimpregnert etter behov og i

henhold til krav gitt i brannrapport.

Klimavegg type 3 – klimavegg 1., 2. og 3. etasjer
Se prinsippdetalj A-601 (vedlegg 3.04.01)

- Behandling av eksponert massivtre eller utforing og kledning
- Massivtre-elementer. Massivtre-elementene teipes i skjøtene.
- Dampbrems/sperre ved behov, rulleprodukt
- Isolasjon: 1. og 2. etasje, samt 3. etasje (REDAir Flex isolasjon eller tilsvarende), konferer

RIBfy
- Vertikal utlekting: brannimpregnert ved behov (REDA ir Flex eller lignende)
- Horisontal utlekting, brannimpregnert ved behov
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- Utvendig kledning type A, B, C eller D. Brannimpreg nert etter behov og i henhold til krav
gitt i brannrapport.

Innkassinger på tak 2. etasje
Vegger ved innkassinger på tak over 2. etasje bygge s som isolerte bindingsverksvegg. Luftet
kledning – type C. Innkassinger på tak skal prosjek teres og oppføres i henhold til brannkrav, bl.a.
med hensyn til brannslokning. TE skal tilrettelegge for tilgang til innkassinger for kontroll,
vedlikehold, utskifting av installasjoner, osv.

23.3 Ikke-bærende yttervegg

Bindingsverksvegg
Det vil være begrensede arealer med yttervegg i iso lert bindingsverk. Dette gjelder for eksempel
feltet over vindusutsparinger i gavl-vegg ved hjemm etjeneste (akse Hu) samt vegger til rørføringer
på taket. Bindingsverksvegg skal oppfylle alle øvri ge krav til yttervegg.

23.4 Glassfasader
Omfang glassfasader skal være i tråd med plan og fa sadetegningene, og omfatter blant annet:

- Byggets hovedinngang, vindfang, resepsjon, og vesti byle – 1. og 2. etasje
- Innenfor hovedinngangen i vegger mellom vindfang, r esepsjon, og vestibyle (1. og 2.

etasje)
- Vestibyle mot gårdsrom 3 – 1. og 2. etasje (åpnet m ellom etasjene)
- Dagaktivitetssenter mot gårdsrom 3 og 4 – 1. etasje
- Innvendig korridor mellom fløyene i omsorgsboligene – 1. etasje
- Broforbindelse mellom fløyene i omsorgsboligene – 2 . etasje

Det vises til krav i gjeldende TEK, passivhusstanda rd og kapitel 10 fellesbestemmelser (vedlegg
3.02.01) og Bygningsfysisk premissnotat (vedlegg 3. 03.03) for krav angående valg av glass, U-
verdi, g-faktor etc. Det ønskes at glass skal være klart og fargenøytralt i størst mulig grad. Antall
lag glass, U-verdi, g-faktor etc. dimensjoneres av entreprenør iht. ovennevnte krav. TE skal i
tillegg sørge for at vinduer prosjekteres og utføre s i henhold til krav til akustikk og brann.

Fasadesystemet består av aluminiumprofiler med felt med glass eller blindfelt. TE har ansvar for
komplett leveranse inklusiv bærekonstruksjon, vinda vstivning overganger i bunn, topp og sidene,
overgang mot andre elementer (som for eksempel ytte rdører), osv. Det skal medtas komplett
innsetting, inkl. fuging, innvendige foringer, beli stning og utvendige beslagsarbeider.
Fasadesystemer kan inneholde åpningsbare felt (døre r, vinduer, luker, m.m.). Dører, vinduer og
luker i henhold til øvrige krav, og skal monteres m ed automatikk tilkoblet byggets SD-anlegg med
manuell overstyring.

Utvendige smyglister i aluminium lakkeres med utfor ming, farge og overfalte tilsvarende profiler.
Innvendig smyg utformes med treforinger eller robus tgips, vinduskarm i tre malt fra fabrikken.
Farger velges av ARK i detaljprosjekteringsfasen.

Vinduer og dører i fasadesystem skal tilfredsstille alle øvrige krav til dører og vinduer.
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Konferer Premissnotat lydforhold (vedlegg 3.03.02) angående antatte lydkrav til fasadesystem.

Alle fasadesystemer skal leveres av én og samme lev erandør og har samme utsende.
Fasadeprofiler, dører, vinduer og luker skal ha sam me utførelse og farge.

Følgende skal legges frem for byggherrens beslutnin g i god tid før valg av leverandør og type av
fasadesystem:

- Produktdatablad
- Detaljtegninger / dokumentasjon som viser at valgt løsning tilfredsstille krav til brann,

akustikk, universell utforming, personsikkerhet, in nbruddssikkerhet og overgang til andre
konstruksjoner. Detaljtegninger skal vise plasserin g og utforming av dører, vinduer og
luker.

- Løsning for solavskjerming inklusiv oppdeling og in nfesting. Det skal leveres blant annet
detaljer og produktdatablad.

Det skal i tilbudet opplyses om hva slags fasadesys tem er foreslått.

Klimavegg type 4 – fasadesystem i 1. og 2. etasje
Det henvises til plan, snitt og fasadetegninger, sa mt brannrapport og lydrapport. Det henvises også
til Fellesytelser (vedlegg 3.02.01) og Bygningsfysi sk premissnotat (vedlegg 3.03.03). Se også
prinsippdetalj A-601 (vedlegg 3.04.01)

Fasadesystemer skal være type: Schûco FW profilsyst em eller tilsvarende. Profilene skal
pulverlakkeres og prises med fritt fargevalg iht. a lle RAL fargekoder, bestemmes av ARK i
detaljprosjekteringsfase. Blindfelt kan evt. ha ann en farge enn profiler. Profiler og tette felt skal
være dimensjoneres og behandles for å være bestandi g mot vær og robust i drift.

Tette felt i systemet (f.eks. ved dekkforkanter, br ystninger og over vindusfelt), skal bestå av
- Frostet glass utvendig, U-verdi i henhold til krav gitt av RIBfy (vedlegg 3.03.03.
- Isolasjon og kuldebroverdi i henhold til TEK og pas sivhus
- ENTEN innvendig blindfelt dersom innsiden er synlig . Blindfeltet skal ha samme material,

utforming og overflate som profiler. Fritt valg av fargekoder iht. alle RAL fargekoder,
bestemmes av ARK i detaljprosjekteringsfase.

- ELLER utforing på innsiden med bindingsverk og kled ning. Utforing gjør at feltet
samsvarer med standard utførelse for innsiden av yt tervegger (se avsnitt om innsiden av
yttervegg og innvendige vegger). Løsningen skal vær e robust i forhold til diffusjon og
kondens. Omfang, utførelse og detaljering bestemmes i detaljprosjekteringsfase.
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23.5 Vinduer, ytterdører, porter og luker
Se fasadetegninger. Det vises også til brannotat (v edlegg 3.03.01, Premissnotat lydforhold
(vedlegg 3.03.02), Fellesbestemmelser (vedlegg 3.01 .01) og Bygningsfysisk premissnotat
(vedlegg 3.03.03) som gir anvisninger ifht minimali sering av kuldebroer ved innseting av dører og
vinduer.

TE har ansvar for å foreta dagslysberegninger i det aljprosjekteringsfasen. Bygget er prosjektert
med minimum 10% glassareal i forhold til netto roma real. I detaljprosjekteringsfasen kan det være
behov for mindre justeringer av vindusstørrelse, -p lassering og –utførelse. Dette for å i møte-
komme detaljkrav til energiberegninger, dagslysbere gninger, termisk inneklimaberegninger, osv.

Dører og vinduer skal tilfredsstille kravene til No rsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) og være
underlagt den eller tilsvarende kontrollordning. Gl ass i vinduer, dører og fasadesystemer, skal ha
markering i henhold til krav til UU. Markeringen sk al være i minst to høyder. Kravet gjelder for
glass både utvendig, i klimaskjerm og innvendig.
Utvendige smyglister i samme material som tilgrense nde fasadekledning. Innvendig smyg
utformes med treforinger eller robustgips. Vinduska rm i tre malt fra fabrikken. Farger velges av
ARK i detaljprosjekteringsfasen.

Vinduer
Vinduene utføres med karm og ramme av vakuumimpregn ert trevirke som er ferdig malt eller
lakkert fra leverandør, med utvendig aluminiums-kle dning. Det skal benyttes lakkert aluminium i
valgfri RAL-farger og innvendige trekarmer leveres i standard NCS fargekode oppgitt av arkitekt i
detaljfasen.

Alle åpningsbare vinduer skal være innatslående. Al le åpningsbare vinduer skal ha låsbar vrider i
rustfritt børstet stål og ha innatslående side og v ippe hengsling/lufteposisjon. Det skal ikke brukes
plast i vridere eller hengsler. Vinduer som ikke er luftevindu, skal leveres med «vaktmesterlås».
Alle vinduer skal tilkobles varslingssystem (konfer er RIE). Glass skal være selvrensende/
smussavisende.

Vinduer skal tilfredsstille lydkrav iht. gjeldende forskrift. Åpningsbare vinduer skal ha sikring.
Det skal dokumenteres at vinduer og dører har klass ifisert lufttetthet i klasse 4 etter NS-EN 12207,
og glassfasade klassifisert i tetthetsklasse A4 ett er NS-EN 12152. Regntetthet skal dokumenteres
etter NS-EN 12208.

Karm og rammeprofiler skal ha rette kanter uten pyn tefalser eller profiler. Åpningsrammer og
faste rammer skal ha identisk utseende, slik at ogs å åpningsvinduer sees som en enkeltramme.
Glasstykkelser i isolerglass skal være tilstrekkeli g dimensjonert slik at synlige innbøyninger/
ujevnheter unngås.

Alle fuger rundt vinduer og dører skal utføres ette r prinsippet om totrinnstetting med utvendig
regnskjerm og lufttett forsegling, enten med teip e ller fuge på bunn-fylling.
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Antall lag glass, U-verdi, g-faktor etc. dimensjone res av entreprenør iht. gjeldende TEK og krav
angitt i Fellesytelser (vedlegg 3.02.01) og Bygning sfysisk premissnotat (vedlegg 3.03.03) slik at
krav til passivhus tilfredsstilles.

Konferer Premissnotat lydforhold (vedlegg 3.03.02) angående antatte lydkrav til vinduer.

Ytterdører
Dører utføres iht. lyd- og brannkrav. Alle ytterdør er skal utføres av stål/aluminium, pulverlakkert
ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. ARK står fri tt til å velge blant 5 RAL farger. Alle ytterdører
(og evt. sidefelt) skal ha sparkeplate 300mm på beg ge sider. Alle ytterdører leveres og monteres
komplett med alle dørvridere, låskasser, låssylindr e, beslag, foringer, belistning. Ytterdører leveres
med min. 3 hengsler. Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler.

Det medtas nødvendig automatikk, dørpumper, panikkb eslag og lignende i henhold til
forskriftskrav. Det medtas åpningsautomatikk på dør er for UU iht. forskriftskrav. Det skal
monteres dørstoppere i nødvendig utstrekning, slik at en unngår skader på dørblad eller tilstøtende
overflater. Dører og karmer skal ha installasjon a v adgangskontroll. Dører i rømningsveier må i
en rømningssituasjon kunne åpnes uten bruk av nøkke l.
Terskel skal ivareta krav til UU. Ytterdører skal h a nedsenket terskel (ok terskel tilnærmet lik ok
gulv inne). Nivåsprang mellom ute og inne skal ikke overstige 15 mm.

Dører i underetasje mellom oppvarmede og ikke oppva rmede rom skal være isolerte og lufttette
mot luftlekkasje, samt inntrenging av eksos og rado n.

Alle dører skal merkes med teknisk nummer med dørty pe, dørnummer, brannklasse og lydklasse.

Før dørproduksjon igangsettes skal verkstedstegning er legges frem for byggherrens og arkitektens
beslutning.
Det skal i tilbudet opplyses om hva slags ytterdøre r som er foreslått.

Porter

Posten omfatter port til parkeringsareal i undereta sje. Det monteres isolert leddheiseport med
motordrift. TE skal ha med komplett leveranse, inkl usiv levering, montering og overganger til
tilliggende konstruksjoner TE skal ha med alle tilp asninger, beslag, låssystemer, automatikk,
sikkerhetskontroll og varsling, samt tilkobling til byggets relevante styrings- og kontrollsystemer,
se tekn. forprosjekt-beskrivelser (vedlegg 3.02).

Material: stål eller anodisert aluminium. Fritt val g mellom produsentens standard RAL-farger.
Velges av arkitekt i detaljprosjekteringsfasen. Var megjennomgang (U-verdi) i henhold til krav i
TEK og passivhus. Konferer Bygningsfysisk premissno tat (vedlegg 3.03.03).

Type: Crawford / Normstahl, eller likeverdig.
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23.6 Utvendig kledning og overflate

Konferer ARK (vedlegg 3.04.01) fasadetegninger for omfang og plassering av ulike
kledningstyper.

Designkonsept:
Stående trekledning på utsiden av bygget med mellom gråfarge og ru overflate (skal se ut som
ubehandlet treverk). Fasadeplater inn mot gårdsrom med lys og varme tre-farge og glatt overflate.
Innskudd av felt med platekledning i svart/antrasit t grå (for eksempel balkongene). Konstruksjoner
på tak kles med båndtekking.

TE skal opplyse hvilke fasadematerialer som er tilb udt og skal legge frem prøver for BHs
beslutning i god tid før bestilling.

Type A – Trepanel-kledning
Benyttes ved yttervegger i underetasje over terreng , 1. og 2. etasjer

Type: Vedlikeholdsfri trekledning. Kan være modif isert trevirke, kjerneved av furu eller
impregnert trevirke. Stående trekledning med fals, bordtykkelse min. 22mm,
variasjon av bredder bestemmes av ARK i detaljprosj ektfase. Kledning skal være
miljøvennlig og holdbar. Med holdbarhet menes det a t den skal minimum holde i
60 år.

Behandling: Brannimpregnert iht krav.

Materialene skal sorteres og tildekkes tilstrekkeli g under lagring. Se Sintef byggforsk 542.101 –
Stående trekledning.
Trepanel festes med syrefaste skruer eller tilsvare nde som skal skrues på en slik måte at
skruehodene ligger «flush» med kledning.
Dersom det benyttes kledning i kjerneved av furu sk al den produseres i henhold til kravene til
klasse 1 i SN/TS 3186. I tillegg skal kledningsbord ene bestå av 100 % furu kjerneved (ikke 95%).

Kledningen tilpasses dør- og vindusåpninger slik at horisontale og vertikale linjer er
gjennomgående på begge sider av utsparingen. Kledni ng avsluttes mot terreng med beslag i
samme liv som kledning, og med tilstrekkelig høyde fra terreng. Overgang til annet
fasadekledning og omramming av åpninger utføres med foringer og belistning i samme materiale
som kledning. Trekledning avsluttes i toppen og bun nen med beslag.

Produktene som benyttes skal oppfylle krav stilt i BREEAM NOR. Det skal tilstrebes å bruke
produkter som ikke inneholder bromforbindelser, bly , kreosot eller brosyre for brannimpregnering
av treverk. Bromerte flammehemmere som PentaBDE, Ok taBDE, HBCD, DekaBDE og TBBPA
er oppført på myndighetenes prioritetsliste og skal unngås.

Det skal i tilbudet opplyses om hva slags trekledni ng som er foreslått.
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Type B - fasadeplater
Benyttes ved:

- Balkonger i 2. etasje omsorgsboliger – parapet (inn siden og utsiden)
- Bro i 2. etasje omsorgsdel, fasade nordøst
- Korridor i 1. etasje omsorgsdel
- Yttervegg underetasje i akser Ue og H6
- Takoverdekning over balkong
- Tilbaketrukket veggflate ved utkraging ved hovedinn gang
- I kombinasjon med fasadesystem etter behov
- M.m.

Type: Fasadeplate, Type: gjennomfarget sementfiberp late, Cembrit eller tilsvarende. ARK står
fritt til å velge blant minimum tre forskjellig far ger for platekledning. Overflatekrav iht. til
brannkrav.

Type C - båndtekking
Benyttes ved:

- Teknisk rom på tak
- Innkassinger på tak

Type: Utføres i båndtekking med dobbel, stående sta ngfals. Tykkelsen på beslag skal tilpasses
bredde og avstand mellom falsene, slik at en unngår buler og svanker. Det medtas nødvendig
underliggende plate og utføres som luftet kledning. Se byggdetaljblad 542.201. Alle skjøter skal
falses hvor annet ikke er beskrevet. ARK står fritt til å velge standard RAL farger for synlig
metallkledning. Overflatekrav iht. til brannkrav.

Type D – finerplater-kledning
Benyttes ved yttervegger over terreng, 1. og 2. eta sjer – indre fasader samt innskårne partier.

Type: Fasadeplate med trefiber-overflate (ikke foto trykk), Parklex copper eller tilsvarende.
Monteres med skruer. Tykkelse 12mm. Kappes på fabri kk. Skal oppfyller krav til brann,
vedlikehold, osv. Belagt med UV-beskyttende film og teflon.

Innvendig overflate
Konferer kapitel 24.
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23.7 Solavskjerming

Det vises til plan, snitt og fasadetegninger (vedle gg 3.04.01), samt vedlegg 2 Bygningsfysisk
premissnotat. Det skal monteres solavskjerming for å begrense uønsket romoppvarming og holde
inneklimaet innenfor operativ romtemperatur etter r egler ihht teknisk forskrift. Dette skal skje med
automatisk justering etter solhøyde. Det etableres utvendig automatisk bevegelig solavskjerming.

Kasser til solavskjerming innfelte i ytterveggkonst ruksjon må:
- Vedlikeholdes fra eksponert underside. Det må ikke være behov å demontere kledning og

utlekting for å komme til solavskjermingen.
- Ikke stenger for lufting bak kledningen.
- Være enkelt i drift.

TE har ansvar for nødvendige energi- og termisk kom fort beregninger i forbindelse med
detaljprosjektering av solavskjerming. Krav til ter misk komfort jf. gjeldende TEK og
arbeidsmiljøloven skal tilfredsstilles. BREEAM HEA 01, Visuell komfort: blendingskontroll i
form av persienner eller solskjerming iht. krav iva retas.

Solavskjerming monteres innfelt i yttervegg på klim avegger og utenpå fasadesystem. Nødvendig
utlekting og forsterkning tas med. Det benyttes duk av typen zip-screen. Tetthetskrav til duk må
være i samsvar med forutsetninger i detaljprosjekte ring. Zip-screenene skal ha ledeskinne på
sidene og monteres som anvist av leverandør. Screen s med skinner som tåler min vindlast 16 m/s,
men automatisk gå opp før en slik belastning påføre s.

Kasser av ekstrudert aluminium, firkantet. Bunnlist er og sidelister også i ekstrudert aluminium.
Duken skal være av PVC-belagt glassfiber. Eksponert e persiennekasser og føringsskinner skal
lakkeres med inntil 5 forskjellige farger – bestemm es av ARK i detaljprosjekteringsfasen. Farger
på screens skal avklares med arkitekt i detaljfasen før bestilling - inntil 5 forskjellige farger.

Solavskjerming leveres komplett med motordrift, aut omatikk, kabling, brytere, osv. Alle
nødvendige tilkoblinger og penetreringer gjennom kl imaskallet for strøm og automatikk og
sensorer medtas. Utvendig vedlikehold av solavskjer mingen utføres fra lift.
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Forenklet funksjonsbeskrivelse
Dette er en forenklet funksjonsbeskrivelse av solav skjermingen. Entreprenøren skal utarbeide
detaljert funksjonsbeskrivelse som skal inneholde h ovedelementene som trengs for å forstå
systemets oppbygging og virkemåte. Funksjonsbeskriv else skal være verbal:

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenhe ter)
• System for solavskjerming 237.01

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betj enes
• Skjerme alle fasader som er eksponert for sol med a utomatisk justering etter

solhøyde for å begrense uønsket romoppvarming og ho lde seg innenfor
operativ romtemperatur etter regler iht teknisk for skrift.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
• Bus- basert KNX styresystem

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
• Behovsstyrt, uavhengig av tid på året,

Reguleringsstrategi og Styringsstrategi (hovedfunks jon)
• Systemet skal være automatisk styrt av værstasjon m ed sol- vind automatikk og

snø/ regn/ temperatursensor.
• Ved behov skal hele anlegget kunne blokkeres. Som f or eksempel ved service og

vedlikeholdsarbeider.
• Samtlige funksjoner og parametere som tidsforsinkel se og terskelverdier skal

kunne enkelt justeres av driftspersonalet lokalt og fra SD anlegget
• Samtlige solavskjerming skal kunne overstyres indiv iduelt på romnivå iht.

BREEAM HEA 01.
• Solavskjermingen skal kunne overstyres fra et styre panel i hver etasje for fasade

og etasje vis styring i tillegg til overstyring ind ividuelt på romnivå
• Solavskjermingens vinkle skal justeres automatisk i forhold til solens posisjon

både når det gjelder årstid og tid på døgnet.
Viktige alarmer

• Feil alarm til SD anlegget
• Feilmeldinger skal i klartekst angi feil og feillok asjon

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, bra nn, sabotasje, etc (nødprosedyre)
• Dersom innbruddsalarmen eller brannalarmen utløses skal all solavskjerming

avsluttes for best mulig innsyn.
Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integras jon mot andre systemer

• Solavskjermingen skal samvirke med HVAC og belysing s systemer for energi
økonomisk drift.

• Solavskjermingen skal kunne overstyres fra SD anleg get i sin helhet og fasade/
etasje vis

• Solavskjermingen skal visualiseres i SD.



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 29

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02

23.8 Luker / rister
Det prosjekteres og leveres alle nødvendige luker/r ister iht. gjeldende normer, standarder og
forskrifter. Åpningsbare vinduer og luker i forhold til brannventilasjon medtas. TE har ansvar for
komplett leveranse. TE skal ta med forskriftsmessig røykventilasjon i trapperom
(søknadstegninger viser røykeluker montert i ytterv egg øverst i trapperom). TE skal ta med
forskriftsmessig røykventilasjon i heissjakter (det tenkes mekanisk ventilasjon når heissjakter er
plassert under tekniske installasjoner på tak).

23.9 Lås og beslag

Det vises til arkitekttegninger, brannrapport, akus tiskrapport, og kapitel 50.

Generelt:
Dette kapittelet gjelder lås og beslag for både ytt erdører og innerdører. Det vises til
fasadetegninger, dørskjemaer ytterdører, dørskjemae r innvendige dører, vindusskjemaer, skjema
fasadesystem, brannrapport, akustisk rapport. I det aljfasen skal lås og beslag prosjekteres i
henhold til Ringerike kommunes kravspesifikasjon og i tråd med krav til velferdsteknologi som
benyttes i bygget.

Tilbyderen må sette seg inn i blant annet følgende dokumenter og ivareta konsekvenser for låser
og beslag:

- Arkitekttegninger (vedlegg 3.04.01)
- Brann notat (vedlegg 3.03.01)
- Premissnotat lydforhold (vedlegg 3.03.02)
- Tekniske Kapittel (vedlegg 3.02.04 til 3.02.09)

Tilbudte lås og beslag løsninger skal tilfredsstill e aktuelle lover med hensyn til brannkrav og
universell utforming. Forslåtte løsninger for lås- og beslag, samt låsplaner, skal presenteres for BH
og bruker i et eget møte i god tid før bestilling. Eventuelle avvik skal skriftlig legges frem for
byggherrens beslutning. Det er tilbyders ansvar at samlelisten omfatter alle aktuelle dører og alt
utstyr. Rund sum for montering vil ikke bli godtatt . Oppgitte antall i samlelisten er ikke bindende
for byggherren. Oppgitte enhetspriser vil bli benyt tet ved endringer.

Unike dørnummer, som skal benyttes i forbindelse me d utarbeidelse av lås- og beslagliste, skal
hentes fra dørskjemaer. Alt lås og beslag utstyr so m skal tilknyttes 230 V AC, brannalarmanlegg,
adgangskontrollanlegg eller innbruddsalarm anlegg s kal inkludere nødvendig kabel til grensesnitt
boks over dør. Rør og bokser til aktuelt utstyr bli r etablert av elektro.

Entreprenøren har det fulle funksjonsansvaret for a lle dører og ansvar for å ivareta grensesnitt
relatert til 230 V AC, brannalarmanlegg, adgangskon trollanlegg og innbruddsalarmanlegg.

Entreprenøren skal gjennomføre funksjonskontroll av alle dører og integrerte tester av dører
tilknyttet andre systemer anlegg.
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I forbindelse med prosjektering skal entreprenøren utarbeide:

• Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som skal benyttes på de
enkelte dører

• Dørpakker som definerer de forskjellige dørmiljøene og angir alle komponentene
• Funksjonsbeskrivelser for alle dørpakkene (Se plan for systematisk ferdigstilles for

akseptkritereiende). For hver dørpakke skal det ogs å beskrives operasjon ved forskjellige
driftsformer (utløst brannalarm, innbruddsalarm, st rømbrudd etc).

• Funksjonstegninger plan (angir dørpakker på planteg ninger)
• Funksjonstegninger skjema (oppriss av dørene som vi ser kompontplasseringer,

forbindelser, rørføringer og grensesnitt)
• Grensesnitt matriser
• Koordinering med leverandør for velferdsteknologi o g ivareta grensesnitt.

Det skal fortrinnsvis benyttes solenoidlås på innve ndige dører tilkoblet adgangskontroll og
velferdsteknologi. Elektriske lås på brannklassifis ert dør skal være godkjent i henhold til
dørleverandørens krav.

Alle ytre dører skal ha adgangskontroll og tilkoble s innbruddsystem, samt kunne gi tydelig lokal
alarm (lyd og lys) og sentral alarm ved åpning, der iblant ved åpning lenger enn et definert antall
sekund. Det skal etableres en hensiktsmessig seksjo nering av bygget i forhold til
adgangskontrollsystemet. Adgangskontrollanlegget sk al være basert på berøringsfri bruk, samt ha
kodetastatur. Systemet skal være TIDOMAT.

Alle dører som med åpningskraft lik eller mer enn 20N skal utstyre s med dørautomatikk. Alle
dører med automatikk skal utstyres med batteridreve t back-up, nød åpningsmodul inkl. minimum 1 t
batteri back-up.

Dørvrider:
Skal tilfredsstille krav iht. NS 11001-1:2009 og NS 11001-2:2009.
Ø = ca. 16 mm
Overflate i børstet rustfritt stål, AISI 304
Type: xxx eller tilsvarende

Håndtak:
Skal tilfredsstille krav iht. NS 11001-1:2009 og NS 11001-2:2009.
Ø = ca. 30 mm
L = ca. 600 mm
Overflate i børstet rustfritt stål, AISI 304.
Avstanden fra dørblad til håndtak min 40 mm. Gjenno mgående bolt for alle dørtykkelser
Type: xxx eller tilsvarende

Skilt
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Skal monteres med gjennomgående skruer og hylsemutt er på alle dører. Skal leveres som langskilt
tilpasset tilbudt dørvrider. Skal være av samme fab rikat, kvalitet og overflate som dørvrider slik at
nyanse forskjeller i overflater unngås.

Dørlukkere:
Skal ha glideskinne. Eventuell vinkel/monteringspla te skal være inkludert. Montering må kunne
skje på hengsel eller karmside uten endring i pris. Skal være av samme fabrikat. Skal leveres i
aluminium farge. Dørlukker som monteres på brannkla ssifiserte dører skal være godkjent i
henhold til NS 3420-R61.12. Dørlukker på ytterdører monteres innvendig (karmside).

Låskasser
Alle låskasser skal leveres i henhold til Svensk St andard 817383 med backset minimum 50 mm.
Tilbyder er ansvarlig for å beskrive låskasser i he nhold til ovennevnte. Avvik skal legges frem
skriftlig for byggherrens beslutning.

Kortlås bolig
Det vises til elektrokapitel i beskrivelsen. Med ta statur. FG godkjent. Skal bruke samme kort /
brikke / smykke som på alle andre dører beskrevet m ed adgangskontroll. Alt
programmeringsutstyr og programvare for oppdatering av kortlås bolig skal være inkludert. Det
skal være mulig å sette en kortlås bolig dør ulåst via dedikert kort / brikke / smykke. Ansatte med
kort / brikke / smykke skal kunne legges inn i kort låsen.



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 32

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02

Solenoidlås:
Det skal benyttes solenoidlås i innvendige dører so m skal være elektrisk låst dersom dette er
praktisk mulig og ikke strider mot brann klassifise ringen av døren. Ved bruk av solenoidlås skal
alltid bruk av innvendig dørvrider åpne døren.

Elektriske sluttstykker
Elektriske sluttstykker skal leveres medmikrobryter. Elektrisk sluttstykke på brannklassifi sert dør skal
være godkjent i henhold til dørleverandørens krav. Eventuelle avvik skal godkjennes skriftlig av
brannteknisk rådgiver

Ytterdører:
krav til bruddstyrke på vridefalle > 9N, ved bruk a v omvendt sluttstykke skal normalsluttstykket
være FG godkjent.

Innvendig dør rømning:
Skal kun benyttes der det ikke er mulig å benytte s olenoidlås, skal være tilegnet branndør, krav til
bruddstyrke på vridefalle > 6 kN, krav til listetry kk > 0,5 kN

Annet:
Dørlukker, dørautomatikk, panikkbeslag, nødåpningsb ryter, karmoverføring osv. skal medtas i
henhold til brann og rømningsplaner og gjeldende kr av samt etter behov. Skal leveres i fritt valgt
RAL farge. Farge skal avklares med beslagrådgiver o g arkitekt før bestilling.

Løsninger for slagdørautomatikk magnetlås, panikk b eslag, nødåpningsbryter, holdemagnet,
impuls/albue bryter skal utarbeides av TE og legges frem for byggherrens beslutning i god tid før
bestilling.

Det skal medtas dørstoppere i hvit overflate monter t på vegg for dører der døren vil slå mot vegg
eller fastmontert utstyr. For kontorer skal det med tas stopper med kleskrok.

Alt synlig festemateriell skal være i samme overfla te, farge og kvalitet som levert produkt. Alt
synlig og usynlig festemateriell til alle aktuelle dør tykkelser skal være kalkulert i prisen.

Sylinder leveres som systemsylinder i et nytt låses ystem. I pris per sylinder skal alle kostnader til
utarbeidelse av låsplan inngå.

Dørautomatikk med integrert holdemagnet skal ha ege n bryter med av og på funksjon.

Det skal medtas 25 patenterte systemnøkler i tilbud et.

Tilbyder skal vurdere behov og ta med nødvendige si kkerhetssensorer på dører med
dørautomatikk. Sikkerhetssensor for en og to fløyet dør skal minimum være med i samlelisten som
en opsjonspris.
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24 INNERVEGGER

24.1 Generelt

Det vises til planer, snitt, og prinsippdetaljer fr a ARK (vedlegg 3.04.01). Det vises også til
brannotat (vedlegg 3.03.01), Premissnotat lydforhol d (vedlegg 3.03.02), Pre-analyse BEEAM
(vedlegg 3.03.05) og BREEAM notat (vedlegg 3.03.06) .

TE har ansvar for oppfyllelse av alle krav gitt i g jeldede TEK og BREEAM NOR blant annet
angående valg av materialer og robuste konstruksjon er HEA 02: Mineralfiberprodukter og
lignende produkter med små fibre utformes eller inn ebygges slik at avgivelse av fibre til luften
hindres.

Grenseverdier for VOC-innhold iht. tabell 14 i BREE AM-manualen overholdes. MAT 01:
Miljøgiftene i A20 listen skal ikke brukes i bygget og er overholdt substitusjonsplikten, minst 15
EPD’er og ECOproducts (eller tilsvarende) iht krav i manualen skal innhentes. MAT 05: Det skal
brukes robuste produkter med lang levetid)

Det er TEs ansvar at vegger oppfyller krav i forhol d til bruk av bygget. Innvendige vegger, dører,
foldevegger, og vinduer/glassfelt skal tilfredsstil le krav til lyd og brann iht. brannrapport og
akustikkrapport (BREEAM HEA 05).

Det skal velges robuste konstruksjoner og detaljer for minimalt vedlikehold. TE skal ha med
nødvendig tiltak å sikre robusthet blant annet hjør nevinkler og fendring (konferer også BREEAM
NOR krav slik som MAT 05, MAN 02).

Det medtas foringer, gerikter og listverk ved vindu er og dører. I smyg benyttes MDF på sidene og
over, samt heltre i bunn. Ved gulv benyttes enten o ppbrett av belegg (ca. 70mm) eller fotlist i eik.
Alle overganger mot fast himling skal fuges, taklis ter skal unngås.

Glass i innvendige dører, samt innvendige vinduer o g glassfelt, som er ubeskyttet og lavere enn
0,8 m over gulv skal være utført med herdet laminer te sikkerhetsglass. Der glassfelt, dører og
vinduer ikke er oppdelt med horisontale sprosser sk al hele glassfeltet ha laminerte sikkerhetsglass.
Nødvendige markering på glass mht. universell utfor ming medtas av TE, minst to høyder.

Brannskap, og andre tilsvarende installasjoner, ska l bygges inn i vegg, slik at det flukter med
veggen . Evt. brann- og lydkrav skal ikke forringes. BH skal konfereres i forbindelse med
plassering av brannskap. Disse må ikke komme i konf likt med vegg-montert utstyr og
møblering i rommet.

Innvendige vegger i underetasje mellom oppvarmede o g ikke oppvarmede arealer skal være
isolerte og lufttett mot luftlekkasje, og inntrengi ng av eksos og radon.
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Ikke-bærende innervegger skal ha fleksibilitet for å kunne flyttes – det vil bl.a. si at det generelt
skal unngås tekniske føringer i ikke-bærende vegger .

På grunn av rullestolbruk og mye transport med tral ler, skal det være svært stor robusthet på dører,
vegger og gulvløsninger, med tilstrekkelig sikring av utsatte hjørner og punkter, inklusiv svært
god fendring av vegger.

Brannskap skal være innebygd og ikke stikke ut fra vegglivet. Installeres i vegger som ikke skal
planlegges flyttet ved fremtidige ombygginger. I te kniske rom kan brannskap være
utenpåliggende.

Montasje av bygningsplater
Der to eller flere platelag benyttes, monteres andr e platelag alltid med forskjøvne skjøter. Alle
skjøter skal ha bakenforliggende spikerslag for å s ikre tette skjøter. Gipsplater skal ha forsenkede
langkanter for skjøtesparkel. Alle spon- og fiberg ipsplater monteres uten fuger, da de overalt skal
sparkles og males.

Bergensbad
Det skal installeres bergensbad i beboerrom. TE har ansvar for prosjektering og montering i
henhold til produsentens krav og anbefalinger. Dett e kan påvirke gulvoppbygging, plassering av
sluk, himling, veggoppbygging, hulltaging i dekker, plassering og størrelse av sjakter, plassering
av fordelsskap, spikerslag, fast inventar, brann- o g lydtetting, føringsveier for tekniske
installasjoner, osv. Type: Bano eller tilsvarende.

Det skal i tilbudet opplyses om hva slags løsning s om leveres.

24.2 Bærende innervegg

Det vises til RIB tegninger (vedlegg 3.04.03), ARK planer, snitt og prinsippdetaljer (vedlegg
3.04.01). Det vises også til brannotat (vedlegg 3.0 3.01), Premissnotat lydforhold (vedlegg
3.03.02).

Bærende innervegg betong
Veggene dimensjoneres for utsparinger til bl.a. dør er og tekniske føringer. Det må også påregnes
kjerneboring for mindre tekniske gjennomføringer. D et skal etableres kuldebrobryter ved
overganger mellom kalde og (delvis) oppvarmete area ler, evtl. isolasjon på underside av HD. Se
også spesielle anvisninger i generelt kapitel om be tongkonstruksjoner.

Bærende innervegg massivtre
Utføres i all hovedsak i massivtre, med påforing på en side for å ivareta brann og lydkrav. Se
plantegninger. Innfestning og forankring av massivt revegger på kjellerdekke er tenkt utført på
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plasstøpte ringmurer med innstøpningsplater i toppe n for påsveising av festeplater som skrus
horisontalt i massivtreelementer på ikke synlig sid e. Massivtreelementer skal freses ut ved
innfestningsplatene.
TE må vurdere behov for kuldebrobryter / type isola sjon nedover mot kalde konstruksjoner samt
behov for understøping av vegg for å tilfredsstille planhetskrav for massivtrevegger.
Massivtrevegger som har lydkrav må også legges på e n elastisk opplagring for å redusere
lydoverføring via massivtreflanke mellom etasjene., se foreslått detaljering i akustikkrapport. Se
også spesielle anvisninger i generelt kapitel om tr ekonstruksjoner.

Bærende innervegg bindingsverk
Korridorvegger inn mot baderom i beboerrommene fore slås utført i plassbygd reisverk for å gjøre
rørføringer/fordeler-skap for EL/Rør enklere. ARK p lanene forutsetter limtre-utvekslinger i
inngangsnisjer til massivtredekker som legges over himling. Plassering er vist i vedlagte RIB-
planer (vedlegg 3.04.03)

For overflater/kledning og behandling av bærende in nervegger konferer avsnitt under for ikke
bærende innervegger.

24.3 Ikke-bærende innervegger
Det vises til planer, snitt og prinsippdetaljer(ved legg 3.04.01). Det vises også til brannotat
(vedlegg 3.03.01), Premissnotat lydforhold (vedlegg 3.03.02).

Stendervegger med gipskledning:
Behandles med sparkling og maling hvor ikke annet e r angitt. Veggens brannkrav og
lydisolerende egenskaper skal opprettholdes også ve d tilslutninger og gjennomføringer. Alle
vegger bygges opp slik at de tilfredsstiller funksj onskrav. Det skal tilsees at vegg overholder
brann- og lydklasse også der installasjoner felles inn i veggen.

Antall lag gips avhenger av brann- og lydkrav til v eggen, og detaljprosjektertes av TE. Det ytterste
gipslaget skal alltid være 13 mm Robust gips. Alle gipsplater skal ha forsenkede kanter for
sparkling ved plateskjøter. Alle hjørner og kanter skal være forsterket med metallprofiler som er
egnet for oversparkling. Utsatte hjørner i lettvegger skal ha RF hjørnebesla g mot fast underlag.
Høyde OK gulvbelegg 1,1 m. Konferer BREEAM NOR for ytterlige krav til robusthet.

Tre-spilekledning:
I begrensede arealer (fellesrom i bogruppene, vesti bylen/vindfang, fellesrom i
dagaktivitetssenteret, korridor i 1. etasje omsorgs boliger, m.m.) skal stendervegger og skjørt med
gipsplater kles på minimum én side med vertikale tr e spiler. Utføres i hvitpigmentert, lakkert furu
med dimensjoner 40 x 40 mm og med avstand 20 mm. Om fang, utforming og behandling
defineres i detaljprosjektering av arkitekt.

Plassering, omfang og behandling skal være i henhol d til brannkrav. Det medtas nødvendig
transparent brannimpregnering. Bak spillene montere s tilstrekkelig akustisk absorbent mørk
filtduk, etter behov og i henhold til krav til akus tikk. Hvor spilekledning møter spilehimling og
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hvor det monteres armaturer og tekniske installasjo ner skal det sikres nøyaktig detaljering.
Detaljtegninger skal forevises BH før bestilling.

Referansebilde Tre-spilekledning

Sementplatekledning
Innvendige vegger omkring trapperommet i vestibylen kles med sementfiberplater i 1. og 2.
etasjer. Sementfiberplater skal være av samme type som benytte i fasader.

Utforing av massivtre- og betongvegger
Gjelder foring ut av vegger i 1. og 2. og 3. etasje , blant annet:

- Vegger mellom beboerrom skal fores ut på kun én sid e for å innfri lydkravene mellom
boenheter. Det fores ut, isoleres og kles med plate (r). Antall lag gips avhenger av brann- og
lydkrav til veggen, og detaljprosjekteres av TE. De t ytterste gipslaget skal alltid være 13
mm Robust gips.

- Alle innervegger i våtrom, skillerom og kjøkkener/k jøkkenkroker skal utføres og forsterkes
med ett lag 12 mm vannfast finerplate bak robust gi psplate(r). Alle gipsplater skal ha
forsenkede kanter for sparkling ved plateskjøter. M aterialer og utførelse i henhold til
Våtromsnormen.

- Massivtrevegger i dagaktivitetssenteret og hjemmetj enesten.
- Betongvegger i underetasje i henhold til plantegnin gen
- Isolert utforing mellom oppvarmede og ikke oppvarme de arealer i underetasje – kles på

utsiden med minimum to lag robust gips. Dampsperre etter behov.
- Vegger i rømningsveier, blant annet vegger i korrid orer og trapperom definert som

rømningsveier.
- Trapperom i 3. etasje

Noter: Noen massivtrevegger fores ut på begge sider . Avklares i detaljprosjekteringsfasen.

Brannmotstand i sjakter
Som minimum skal alle innvendige flater av synlig m assivtre i sjakter kles med gipsplate(r) for å
håndtere brannmotstand i henhold til brannrapport. Dette gjelder blant annet sjakter for tekniske
føringer, heissjakter, avfallsjakter ved skyllerom.



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 37

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 38

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02

Kjøltlager
Dette gjelder kjøltlager i underetasje og i 1. etas je dagaktivitetssenteret. Kjøltlager bygges som et
«rom i rommet». Vegger bygges med høytrykkskumma po lyuretan med galvanisert stålplate og
polyester, type Foodsafe. Det skal leveres komplett e rom med egnede dører og tilhørende
aggregater. Detaljeres av leverandør. Tegninger leg ges frem for byggherrens og arkitektens
beslutning i god tid før bestilling.

Listverk
Omfatter listverk innvendig side yttervegger og inn ervegger.

Rundt alle vinduer, glassfelt og dører skal det mon teres gerikter av tre, dimensjon 15 x 58 mm
glattkant. Rundt dører og vinduer skal gerikter ha samme farge som veggen. Det skal fuges
mellom listverk og vegg.

Alle hjørner skal gjerdes. Synlige ender skal avrun des, pusses og overflatebehandles. Det
aksepteres ikke synlige spiker. Spikerhull i malte listverk skall tettes med acrylmasse og
punktmales med samme farge som listverk. Spikerhull i lakket listverk skal tettes med formtre og
lakkes.

Det monteres gulvlist i lakkert eik i alle oppholds rom og korridorer, dimensjoner 70 mm x 20 mm,
behandling med lakk eller olje, brannimpregnering e tter behov. Det kan aksepteres oppbrett av
banebelegg i sekundære rom.

24.4 Dører, vinduer, glassfelt og foldevegger

Innvendige dører
Det vises til arkitekt tegninger: plantegninger (ve dlegg 3.04.01). Det vises også til brannotat
(vedlegg 3.03.01), Premissnotat lydforhold (vedlegg 3.03.02).

Referansebilde (Gullhella omsorgsboliger)



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 39

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02

Forprosjektet omfatter store dører mellom sirkulasj onsarealer og fellesarealer i bogruppen og
dagaktivitetssenteret. Dette for å oppnå mest mulig åpenhet mellom korridorer og fellesarealer.
Dimensjoner og utforming av disse må avklares i det aljprosjekteringsfasen. Løsning som vist i
forprosjekttegninger skal forstås som intensjon. Lø sningen krever videre prosjektering og
koordinering mellom byggherre, arkitekt, entreprenø r, dørleverandør og øvrige rådgivere. Endelig
løsning skal tilfredsstiller alle relevant krav. Ti l orientering: under detaljprosjektering kan det væ re
behov å bytte ute noen store dørfelt med skjørt og branngardin.

Lås og beslag for innerdører er beskrevet under kap ittel 23.9. Dører med holdemagnet-funksjon
skal stå helt oppe mot veggen. Alternativ kan holde magnet monteres på vegg for å sikre at døren
står helt oppe.
Alle dører skal merkes med teknisk nummer med dørty pe, dørnummer, brannklasse og lydklasse.

Alle typer dører må være av solid utførelse som kom pakt/massivdører. Alle dører må utføres av
bestandige materialer (mot støt, riper, spark m.m.) . Dører skal tilfredsstille kravene til Norsk Dør-
og Vinduskontroll (NDVK) og være underlagt den elle r tilsvarende kontrollordning. Dørblad og
karm skal leveres sammensatt fra fabrikk Dører leve res ferdig overflatebehandlet fra fabrikk.
Generelt skal dørbredde (karmbredde) minimum være 1 0M, men bredere hvor det kreves iht.
TEK.

Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler. Dørstoppere skal
monteres på alle dører som ikke er utstyrt med dørl ukker. Dørstoppere utføres i rustfritt stål med
sort gummi, festes til vegg.

TE medtar nødvendige dørpumper, motorer og dørautom atikk for alle dører. Det benyttes
dørmagneter og ikke-automatiske dørpumper for å hol de branndørene. I alle områder med trillende
ferdsel, rullestoler, senger, m, skal dørkarmer av tre beslås med rustfritt stål til høyde 1,2m over
gulv.

Dører skal leveres komplett med alle listverk, fori nger, beslag, låskasser og sparkeplater fra
fabrikk. Justering av dører i garantitiden skal med tas. Dørklasse D6 etter NS 3140.

De fleste skal dører leveres med glatte, massive, f inerte innerdører med dørbladoverflater og karm
i eik eller hvitpigmentert eik. Dørblad om karm beh andles med klarlakk. For trekarmer, foringer
og listverk skal det medtas behandling. Det skal si kres tilstrekkelig kontrast iht. UU. Dører og
karm skal utføres og behandles i henhold til krav t il brann og akustikk, og leverandøren
anbefalinger.

For dører som leveres med høytrykkslaminat overflat e skal det medtas fritt fargevalg iht.
produsentens samlede fargekolleksjon. Det skal kunn e velges opptil 5 ulike farger. Fargevalg
foretas med tilstrekkelig kontrast iht. UU.

Ståldører skal leveres med omklamrende stålkarm. St åldører skal leveres med karmer og dørblad
ferdig overflatebehandlet (malt). Det skal medtas f ritt fargevalg iht. alle RAL fargekodesystem.
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Glass-sidefelt og overlys iht. skjemategninger. Gla ss-sidefelt og overlys i forbindelse med dør skal
leveres med samme utførelse, farger, lyd- og brannk rav som døren. Prosjekteres og detaljeres av
leverandør.
Dørstoppere skal monteres der det er nødvendig. Typ e og dimensjoner velges av arkitekt i
detaljprosjekteringsfasen. Glass skal være herdet / laminert under 0,8m. Markering / foliemerking
i henhold til krav om UU og i minst 2 høyder.

Dører i underetasje mellom oppvarmede og ikke oppva rmede rom skal være isolerte og lufttette
mot luftlekkasje, samt inntrenging av eksos og rado n.

Montasje
Til monteringsarbeidene skal det benyttes skruer/bo lter som gir solid innsetting i de respektive
åpninger. Montasjen må også tilfredsstille eventuel le brannkrav og lydkrav. Alle dører skal leveres
med min. 3 stk. hengsler. Alle dører skal monteres med minimum 8 stk. monteringshylser.

Fuging og tetting
Alle fuger skal dyttes med mineralull. Det skal mon teres bunnfyllingslist og fuges. Det tillates
ikke brukt fugeskum. Det skal brukes overmalbar og høyelastisk fugemasse som tilfredsstiller
kravene til et godt inneklima og bunnfyllingslister av ekspandert polyetylen med lukket
cellestruktur. Alle synlige fuger skal være jevne, glatte og avsluttes med snorrette overganger
(gjelder ikke fuger som senere vil bli tildekket av andre konstruksjoner).

Terskler
Innvendige dører skal leveres terskelfri. Ved behov skal dører leveres med integrert heve/senk
terskel. Eventuelle dører som trenger terskler pga. funksjon, brann- og lydkrav skal ha terskel iht.
universell utforming.

Innvendige vinduer og glassfelt
Glassfelt benyttes for å åpne opp mellom ulike rom i henhold til Husbankens og BHs ønsker og
krav. Glassfelt vil i mange tilfelle har brystning, men vil i noen tilfelle (særlig arealer for de
ansatte) oppføres i full høyde fra ferdiggulv til u nderkant skjørt i flukt med underkant himling.

Glassfelt utføres med malte trerammer av eik. Alle rammer skal være ferdig overflatebe-handlet
fra fabrikk med fritt fargevalg iht. alle NCS farge kodesystem. Lyd- og brannkrav skal overholdes
iht. brann- og lydkrav. Glass skal være herdet / la minert under 0,8m. Markering / foliemerking i
henhold til krav om UU og i minst 2 høyder. Markeri ng på glass i bogrupper skal være tilegnet
beboere med demens.

Innvendige dører i glassfelt forutsettes levert av samme leverandør med samme utførelse og
overflatebehandling som glassfeltet. Dører i glassf elt skal oppfyller samtlige krav til innvendige
dører ellers stilt i beskrivelsen.

Det skal i tilbudet opplyses om hva slags vindustyp e som leveres.
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Foldevegger
Det medtas foldevegger til fra gulv til underkant s kjørt i flukt med underkant himling– konferer
himlingsplaner. Det henvises til brannrapport og ak ustisk rapport. Foldevegger skal prosjekteres
og uføres iht. til eventuelle brann og akustiskkrav . Kravet gjelder for komplett leveranse inklusiv
skjørt, skinne, oppheng, foldevegg, osv.

Gjelder mellom rom:
- I Personalrom 2016
- Mellom treningskjøkken 1020 og
- Mellom oppholdsrom 1021 og oppholdsrom 1022
- Mellom oppholdsrom 1022 og aktivitetsrom 1023

Det skal være foldevegger/dører i robust og kompakt utførelse. Overflatebehandling iht.
produsentens standard. Valgfri farge fra arkitekt. Foldevegg skal tilfredsstille krav til brann og
akustikk. Foldevegger skal ha ettpunkts-fester i ta kskinne.

Det skal i tilbudet opplyses om hva slags foldedør/ vegger som er foreslått.

24.5 Skjørt
Det medtas klassifiserte skjørt av bindingsverk, is olasjon og gipsplater. Skjørt utføres med robust
gips, sparklet og malt, samt hjørnejern. Underside kles iht. himlingstyper i romskjema. TE tar med
alle nødvendige skjørt. Skjørt skal prosjekteres ih t. brann og lydkrav. Stabilitet i konstruksjonen
tilpasses innfesting og drift av respektive foldedø rer, branngardiner, systemvegger, m.m.

24.6 Kledning og overflater
Posten omfatter overflater innervegger og innvendig side av yttervegger. Entreprenøren må kunne
dokumentere at valgte produkter oppfyller byggherre ns krav, gjeldende krav i TEK og BREEAM
NOR krav før produktene anvendes i bygget. Dokument asjon skal samles og ordnes sammen med
annen sluttdokumentasjon ved overlevering av bygget .

Alle flater skal ha en renholdsvennlig overflatebeh andling (jevn overflate). Alle flater skal males
til full dekk og i henhold til produsentens anbefal inger. Det benyttes egnet glans etter bruk og krav
til renhold. Veggmaling med glanstall 20 eller høye re. På listverk, foringer og omramminger hvor
det stilles strenge krav til rengjøring samt vegger hvor det er stor slitasje skal det benyttes glanst all
50.

Alle farger velges av arkitekt i detajlfasen. Det f orutsettes farger iht. RAL eller NCS fargesystem.
Det må påregnes bruk av over 10 ulike farger for in nvendige vegger.

Evt. eksponerte stålsøyler og -bjelker brannmales o g gis toppstrøk i farge valgt av arkitekt i
detaljfasen. Innside sjakter o.lign. overflatebehan dles iht. brann- og lydkrav. Betong flater
støvbindes. Massivtreflater kles med robust gips.

Farge og overflate på listverk, gerikter o.lign. av klares med arkitekt i detaljfasen.
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Eksponerte betongoverflater
Det vises til avsnitt 23.2 Bærende yttervegg, ekspo nert betong.

Synlige betongflater skal ha glatt overflate og spa rkles og males. Eksponerte betongflater som
ikke er synlig og som ikke behandles på annet vis s kal støvbindes. Dette gjelder blant annet:

- Innsiden av yttervegger i underetasje (kun maling, ikke sparkling, av innsiden av
yttervegger i parkeringsarealer)

- Betongsøyler i underetasje
- Innvendige vegger i underetasje
- Innsiden av heissjakter og sjakter for tekniske før ing i underetasje
- Evt. veggflater over systemhimling som ikke er malt

Behandling overflater massivtre
Det henvises også til kap. 20.7. Synlige massivtree lement leveres med ferdig synlig overflate. Ved
kabelføringer i synlige massivtrevegger kreves særl ig oppmerksomhet og føringer innfelles i vegg
og dekkes igjen med tre av samme type og utførelse som resterende vegg.

Alle synlige massivtreelementer (innvendige vegger og innside yttervegger) overflatebehandles
med diffusjonsåpen olje eller lakk med hvitpigmente r. Prøvefelt legges frem for byggherrens
beslutning før endelig valg av behandling tas. Det medtas i tillegg transparent impregnering hvor
dette kreves i forhold til brannkrav. Eventuell bru k av brannimpregnering for
trekonstruksjoner/massivtre skal være vedlikeholdsf rie.

Maling på gipskledning og betong
Gipsplater kles med strukturløs strie, sparkles, sl ipes og males til 100 mm over himling. Alle
overflater skal fremstå med jevn og homogen overfla te uten sprekker. Over himling skal det
minimum støvbindes.

Perforerte tre-finer plater for akustikk dempning
Omfang er ikke konkretisert i forprosjektfase og vi l bli definert under detaljprosjektering. Dette
kan gjelde blant annet veggflater i:

- Fellesrom i bogrupper
- Oppholdsrom i dagaktivitetssenter, evt. del av korr idor i dagaktivitetssenteret.
- Vestibyle / inngangsparti
- Personalrom
- Vestibyle

Det medtas duk og lydabsorberende materiale bak ett er behov. Utføres med perforert tre-finer
plater i eik. Utføres i tilstrekkelig tykkelse for robust løsning Overflatebehandles med
diffusjonsåpen olje eller lakk med hvitpigmenter. D et medtas i tillegg transparent impregnering
hvor dette kreves i forhold til brannkrav. Ved vind uer i vegger med perforerte tre-finerplater
benyttes foringer og lister i samme materiale og ov erflatebehandling som platene.
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Perforerte gipsplater for akustisk dempning
Det medtas areal med veggabsorbenter. Omfang settes i detaljprosjektfase og skal minimum være
tilstrekkelig for å imøtekomme lydkrav. Hvor det ik ke er tilstrekkelig med veggabsorbenter bak
perforerte tre-finerplater, medtas det (ved gipsveg ger) perforerte gipsplater i samme liv som
resterende gipsvegger, med duk og nødvendig akustis k dempende materiale bak. Koordineres med
lyd- og brannkonsulent i detaljfasen.

Fliser
Gjelder blant annet:

- Alle våtrom
- Baderom i boenheter
- Alle toaletter og dusj
- Kjøkken arealer i bogrupper
- Kjøkkener i dagaktivitetssenteret
- Kjøkkenkrok i personalrom
- Medisinrom, skillerom
- Bak alle vaskerenner/ utslagsvasker
- Dusj garderober for de ansatte
- Garderobe i dagaktivitetssenteret
- Avfallsrom i alle etasjer
- M.m.

Flisene skal være vedlikeholdsfrie og enkle med tan ke på rengjøring. TE skal ha med komplett
leveranse med blant annet ferdig overflate, tilpasn ing til tilgrensende konstruksjoner og
bakenforliggende membran. Det skal fuges med epoxyf uger. Fuger på vegg skal flukte med fuger
for fliser på gulv.

Våtrom skal tilfredsstille krav i gjeldende TEK og Våtromsnormen. Det monteres keramisk flis fra
gulv til himling med syrefaste fuger på vegger. Det henvises til Sintef Byggdetaljer 543.506
Våtromsvegger med fliskledning.

Typer, dimensjoner og farger velges av arkitekt i d etaljprosjektering. Forutsetninger:

- Alle våtrom skal ha fliser 200 x 200 mm på vegg fra gulv til himling. Det skal medtas
kontrastfarge på flis på vegg bak dusj og toalett i beboerrom i henhold til krav til UU i
gjeldende TEK.

- Alle kjøkkener og kjøkkenkroker skal ha fliser 200 x 200 mm på vegg fra gulv til himling.
Bakplater i farget glass over benk, mellom benk og overskap og bak vask.

- Øvrige rom / arealer skal ha fliser 200 x 200 mm på vegg fra gulv til himling.
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24.7 Utstyr og komplementering

Spikerslag/Forsterkninger
Det skal medtas innlegging av stabile spikerslag/forsterkning i vegger for all veggfast innredning
før vegger lukkes. Det er TE sitt ansvar å fremskaf fe tilstrekkelig underlag fra byggherre slik at
spikerslag plasseres korrekt og er tilpasset de påk jenninger som kan forventes. Det skal medtas
nødvendige for vegghengt utstyr som sanitærutstyr o g faste innredninger. Horisontale og vertikale
skjøter skal ha spikerslag.

Åpninger for dører skal forsterkes med heltre stend er for innfesting av dør, smyg skal gipses og
fuges. Motstående vegg fra seng skal ha spikerslag til oppheng av TV.

Utvendige hjørner skal forsterkes med stålprofil og inn-sparkles. Utsatte hjørner i korridorer og
spesielt utsatte områder skal utføres med utenpålig gende hjørnebeskyttelse i rustfritt stål, børstet,
(vinkel ca. 50 x 50 mm) til høyde 1,5 m, solid innf esting. Dette gjelder også alle søyler og andre
konstruksjoner med utsatt plasseringer. Eventuelt k rav gitt i BREEAM NOR iht. robusthet skal
tilfredsstilles.

Inspeksjonsluke
Det skal medtas inspeksjonsluker etter behov. Dette omfatter minimum 1 stk. inspeksjonsluke i
vegg på hver sjakt i hver etasje. Luken må tilfreds stille samme kravet (brann/lyd) som
sjaktveggen. Luke skal ha tilsvarende farge som veg gen. Farger avklares med arkitekt. Det
henvises for øvrig til kapittel 30 VVS (vedlegg 3.0 2.03). Det skal være tilstrekkelig
inspeksjonsluker til innkassinger for tekniske inst allasjoner på tak.

Håndløper
Håndløper skal være av oljet eik med braketter av b ørstet rustfritt stål. Viser ellers til UU-krav.

Fendring
Det skal medtas fendring på vegger i alle arealer s om benyttes til senge- og/eller varetransport.
Det skal tas med fendring i alle beboere rom i seng eområdet. Fendring skal være av oljet heltre
eik. Fender skal monteres i tre høyder og festes ti l bakenforliggende veggflate/spikerslag uten
mellomrom. Det skal monteres fendring foran store g lassfelt hvor dette er hensiktsmessig for
beboere med demens. Se referansebilde under:

Referansebilde:
fendring i tre (Gullhella omsorgsboliger)
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Branngardiner
Omfang av branngardin skal defineres I detaljprosje kteringsfasen. Branngardin benyttes blant
annet for å skape åpenhet mellom sirkulasjonsareale r og fellesarealer i bogrupper og
dagaktivitetssenter i henhold til Husbankens og BHs ønsker og krav. Omfang, plassering og
utforming av branngardiner må ses i sammenheng med store dørfelt og glassfelt.

OBS! Branngardiner kan eventuelt kombineres med fas tmontert møblering for å skape løsninger
hvor løst inventar ikke kommer i konflikt med gardi nen. Omfatter komplett ferdig montert og
installert av branngardiner fra underkant skjørt ti l gulv. Styreskinne og dekk-kasse
overflatebehandles med farge som himling.

25 DEKKER

Generelt
Det vises til RIB tegninger (vedlegg 3.04.03), ARK planer og snitt (vedlegg 3.04.01), brannotat
(vedlegg 3.03.01), Premissnotat lydforhold (vedlegg 3.03.02) og Bygningsfysisk premissnotat
(vedlegg 3.03.03).

Kapitelet omfatter blant annet:
- Tak / dekke over underetasje – betongelementer
- Tak / dekke over 1. etasje – massivtre
- Tak / dekke over 2. etasje – massivtre
- Broforbindelse i 2. etasje omsorgsdel – massivtre i gulv og tak

Det er TE sitt ansvar å prosjektere alle dekker i h enhold til gjeldende krav til blant annet
bæreevne, brann og akustikk. Løsning for dekker og tak må sees i sammenheng med resten av
bæresystemet.

Der det er brann- og/eller lydkrav gjelder dette fo r komplett konstruksjon, dvs. at dekker, gulv og
himling skal i kombinasjon oppfylle kravet. Det er TEs ansvar at dekker oppfyller byggets
brukskrav. Det skal medtas nødvendige utsparinger, avrettinger o.lign. Gulvtykkelser tilpasses de
funksjoner og laster som gulvet skal ha, f.eks. rom med sluk. Ferdig gulvnivå i alle rom i en etasje
skal være lik.

Dekke over heissjakt anordnes med fester for løftek roker til heismontasje og nødvendig service.
Utsparing i tak over trapperom / heissjakt for røyk ventilasjon. Det skal tas hensyn til innstøping av
evt. varmerør og innstøping av kabler/rør dersom de tte er aktuelt.

Universell utforming
Det etableres overganger i henhold til krav om univ ersell utforming. Dette gjelder for:

- Alle rom, inklusiv rom med ulike gulvoppbygging/bel egg. Ferdig overflate skal flukt med
tilstøtende arealer. Dette gjelder blant annet over gang mellom beboerrom og baderom skal
være trinnfri

- Alle våtrom. Våtrom skal utformes i henhold til våt romsnormen med fall mot sluk
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- Alle øvrige rom med fall mot sluk. Dette gjelder fo r eksempel eventuelle tekniske rom som
ikke trenger å være våtrom

- Alle inngangsdører mellom inne og ute, inklusiv tak terrasse ved hjemmetjeneste fra 2.
etasje og baklong er i 2. etasje

- Innkjøring til parkering i underetasje

Våtrom
Våtrom skal tilfredsstille krav i gjeldende TEK og Våtromsnormen. Det skal benyttes keramiske
fliser med syrefaste fuger på alle dusjrom, toalett er og garderober. Sklisikkerhet skal ivaretas.
Slukplassering og tilstrekkelig fall prosjekteres a v TE i henhold til Våtromsnormen.
Dilatasjonsfuger i henhold til leverandørs anvisnin g. Fuger som ikke kan unngås skal planlegges
og plasseres slik at de blir minst mulig framtreden de.

Gulv med sluk
I rom som krever sluk i gulv skal gulvene ha lokalt fall til sluk. Slukplassering og fall utarbeides
av entreprenør og krav om maksimum høyde på eventue ll terskel og minimum fall på gulv skal
utføres i henhold til gjeldende TEK og Sintef byggf orsk.

25.1 Dekker / tak av betong

Dekke / tak over U-et. er seksjoneringsskille med k rav til REI120 og tenkt utført i prefabrikkerte
betongelementer montert på bærekonstruksjon i beton g og stål. Dekkene har varierende
spennretning som blir styrt av plassering av bærend e massivtrevegger/søyler i etasjene over, da
stripelastene fra massivtrebygget skal belaste hull dekkene på tvers. I noen få områder kan det
forekomme noen stripelaster fra overliggende massiv tre/limtre konstruksjon som vil belaste
hulldekkene på langs. Her kan det være behov for fo rsterkninger, fordelingsbjelker/murer og evt.
bruk av kompaktdekker. Ellers belastes dekket med e n del punktlaster fra verandaer o.l og det
krever utvekslingsbjelker i stål. Foreslåtte spennr etninger er vist på vedlagte RIB tegninger.

Utkraging over inngang til parkering i U-et. tenkes utført søylefritt med HD og utkragende stål-
hattebjelker, liggende på HD over parkeringskjeller /garderober. Det må tas høyde for ekstra
innstøpningsgods på HD for innfestning av overligge nde bjelker og pilastre. Det kan også være
aktuelt å løse bæring i dette området med utkragede HD-elementer eller massivdekker.

Under dekket over U-et. er det oppvarmede, delvis o ppvarmede og ikke oppvarmede arealer. Over
dekket er det både oppvarmede arealer og utearealer . Oppvarmede arealer under og over dekket
stemmer ikke nødvendigvis i plan. Dekket tenkes opp foret/isolert over hele arealet. TE må vurdere
om dekket i tillegg må isoleres på undersiden for å unngå kuldebro og kondensfare ved
kontaktpunkter fra overliggende bærekonstruksjoner. TE må også ta hensyn til utsparinger for
tekn. føringer, ventilasjon, heis- og trappeutspari ng osv.

U-et. er delvis nedfylt og jordtrykket utgjør derfo r en skeivbelastning av kjelleren. I tillegg til
horisontale lastvirkninger fra vind og jordskjelv m å dekket virke som stiv skive og føre
horisontale krefter til utvendige og innvendige kje llervegger i betong.
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Dekket må kunne bære stripelaster fra overliggende massivtrekonstruksjon. Ved gårdsrommene er
det forutsatt noe ekstra vekt fra belegningsstein o g jordfylling i tråd med Utomhusplan og prinsipp
for vekstlag (LARK) samt store snølaster pga. snøfo nning, men ikke beregnet for punktlaster fra
oppstillingsplass av brannbiler/tunge kjøretøy.

25.2 Dekker / tak av massivtre
Dekke / tak over 1. og 2. etasje dimensjoneres for ulike spenn- og belastningsforhold, dekker over
1-3 felt. Elementene i etasjeskillet dimensjoneres etter funksjon, spenn/egenfrekvens. For lette
etasjeskillere der personer beveger seg, er det kra v om å unngå sjenerende vibrasjoner og rystelser
(komfortkriteriet) som definerer maksimal spennvidd e, ikke konstruksjonens styrke mot brudd.
Dekket skal virke som stiv skive og må kunne tåle v ertikale og horisontale lastvirkninger fra
overbygget som føres fra massivtrevegger/limtresøyl er til mellomliggende ringmurer.

I hovedsak benyttes delevegger i beboerrommene til vertikal lastnedføring slik at massivtredekker
spenner over flere beboerrom. Over korridorer spenn er massivtredekkene motsatt vei for å få plass
til hovedkanaler for ventilasjon. I Del 3 (Dags- og aktivitetssenteret) spenner dekkene i retning fra
akse H8 til H12. Spennretning er tilpasset spennret ning for HD slik at stripelast fra
massivtrevegger i hovedsak belaster HD på tvers. Fo reslåtte spennretninger er vist på vedlagte
RIB tegninger (vedlegg 3.04.03).

Det må tas hensyn til utsparinger for tekn. føringe r, ventilasjon, heis- og trappeutsparing osv. og
det kan forkomme enkelte små utkraginger som dekken e skal dimensjoneres for eller utveksles
med limtre eller stål hvis utsparingene begrenser b æreevnen på dekkene.

Utvendige balkonger og takterrassen ved hjemmetjene ste utføres i massivtre. Dekket i dette partiet
er lavere enn øvrig dekke for å gi høyde for isolas jon og takkonstruksjon samtidig som krav til
universell utforming blir oppfylt. Isolasjon/takkon struksjon opp på dekket utformes i henholdt til
krav om UU og krav til passivhus (med rampe). Utve ndige dekker skal holdes adskilt fra varme
konstruksjoner for å unngå kuldebroer (passivhuskra v). Del av dekke over 1. etasje i bygningsdel
3 (ved akser Hb og H8/H9) krager ut. Utkragingen sk al utformes uten utvendige søyler.

25.3 Dekker / tak av lett tak-konstruksjon
Dekke/tak over 3. etasje og over føring av ventilas jonskanaler er tenkt utført som lett tak med
selvbærende TRP-plater.

25.4 Gulv på grunn
Det er tenkt gulv på grunn under U-et. samt under d eler av 1.etasje hvor det ikke er U-et. under.
Gulvet plasstøpes og isoleres ihht påfølgende fores lått beskrivelse – inkluderer også evtl.
flytsparkel i henhold til arkitekt. Gulvisolasjonen er beskrevet i Bygningsfysisk premissnotat
(vedlegg 3.03.03). Bunnplate støpes på godt komprim ert og avrettet grunn. Heisgruber senkes og
støpes vanntett.
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Følgende forslag foreligger for oppbygning av gulv på grunn:

Type 1: Golv mot terreng i 1. etasje (oppvarmet arealer) u tføres som hel bunnplate som
direktefundamentering med overliggende isolasjon og radonsperre samt påstøp og
innstøpte gulvvarmerør. Isolasjonstykkelse ihht. By gningsfysisk premissnotat (vedlegg
3.03.03).

- Type 2: Gulv i parkeringskjeller utføres som hel bunnplate som direktefundamentering
med overflatefall mot sluk/renner og noe høyre eksp oneringsklasse pga fare for saltnedslag
fra biltrafikk. Betonggulvet er samtidig tenkt som slitelag og må derfor utformes med
større overdekning og støpes med fall til slukrenne r. Det skal benyttes kjøresterk Aco-
Drain utenfor port og innstøpte varmekabler ved inn kjøring til parkeringskjeller.

Type 3: Golv på grunn i U. et. (delvis og fullt oppvarmete arealer) utføres som hel
bunnplate som direktefundamentering med overliggend e isolasjon og radonsperre (som er
damptett og vanntett) samt påstøp med innstøpte gul vvarmerør. For frostsikkring anbefales
markisolasjon. Isolasjonstykkelse ihht. Bygningsfys isk premissnotat (vedlegg 3.03.03).

Gulv i delvis oppvarmede og fullt oppvarmede areale r utføres som hel bunnplate og isoleres på
oversiden med påstøp. Bunnplate i U-et. som ikke er p-kjeller må slik sett senkes ned.

TE vurderer etablering av fuger og/eller bruk av be tong med lavt v/c tall (t.d. M40 eller M45) for å
redusere omfanget av riss. Det må medtas nødvendige tilslutninger med fuger rundt alle søyler og
tilstøtende konstruksjoner. Det medtas kuldebrobryt er mot tilstøtende ringmur og yttervegger. Det
skal også tas hensyn til innstøping av evt. varmerø r og innstøping av kabler/rør og andre
utsparinger dersom dette er aktuelt. Overflater og bearbeiding av betong ihht. overflatekrav fra
arkitekt.

TE gjøres oppmerksom på at under vegger med høye ly dkrav skal gulv slisses gjennomgående
med lydfuger for å ivareta krav til trinnlyd sideve gs.

Radon
Det henvises til Bygningsfysisk premissnotat (vedle gg 3.03.03). Bygget skal radonbeskyttes mot
grunnen og P-kjeller skal luftes tilstrekkelig ut. Det tilrettelegges tiltak i byggegrunnen med fukt-
og radonsperre. Overgangen fra P-kjeller mot oppvar mete arealer (som er oppholdsrom) må være
lufttette. Alternativt må det legges egnet radonmem bran i grunn under hele U-et. TE skal sørge for
tilstrekkelig radonsikring iht. TEK17.

Ved legging av radonmembran mellom isolasjonssjikte ne vil det kunne medføre store
vannoppsamlinger og uttørking av betong blir svært tidkrevende/ikke gjennomførbart. Ved å legge
radonmembran over isolasjonssjiktet må denne beskyt tes slik at den ikke perforeres. Innfesting av
radonmembran iht. leverandørens anvisning. Evt. stø ping av golv etter tett bygg.

Når det gjelder kanalnett for radonlufting, henvise s det til kapittel 30 VVS (vedlegg 3.02.03). Det
skal tas hensyn til innstøping av evt. varmerør og innstøping av kabler/rør dersom dette er aktuelt.
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25.5 Gulvoppbygging, inkl. påstøp

TE skal ta med all nødvendig dampsperre, isolasjon, oppbygging og påstøp. Gulvkonstruksjoner
skal blant annet oppfylle krav til bæreevne, akusti kk, brann (og våtromnorm der dette er aktuelt).
TE skal ha med nødvendig underlag for gulvbelegg.

Generelt gjelder at ferdig gulv-overflate skal fluk te med tilstøtende arealer. Det etableres derfor
nødvendige høydeforskjeller i gulv- og bærekonstruk sjoner for å utlikne forskjellige
gulvoppbygninger (og nedsenkninger, f eks. avskrape matter se ARK tegn) slik at ferdig overflate
flukter i overkant. Gulvet skal støpes med fall til sluk/slukrenner i alle rom der dette er påkrevd.

Det tas med oppbygging av dekke over underetasje i hele areal. Dette for å gi plass til isolasjon
mellom oppvarmede og ikke oppvarmede arealer, og ov ergang mellom inne og ute i henhold til
krav om UU. Se kapitel 26 yttertak for mer informas jon.

Massivtredekket over 1. etg. utføres som flytende g ulv med trinnlyddempende isolasjon (lydplate)
og i all hovedsak overliggende armert betong-påstøp og innstøpte gulvvarmerør. Påstøpen må ha
tilstrekkelig tykkelse for nødvendig bæreevne ved t yngre punktlaster på gulv og ivareta
overdekningskrav til gulvvarme. Noen steder kan det også være aktuelt å bruke flytsparkel, kfr.
arkitekttegninger.
Under vegger med høye lydkrav skal dekke/påstøp sli sses gjennomgående med lydfuger.

Golv i tekniske rom utføres for å tilfredsstille gi tte lydkrav. Det inkluderes sluk med tilhørende
lokalt fall på golv til disse der dette er gitt, se kapittel 30 VVS (vedlegg 3.02.03).

TE vurderer etablering av fuger og/eller bruk av be tong med lavt v/c tall (t.d. M40 eller M45) for å
redusere omfanget av riss. Det må medtas nødvendige tilslutninger med fuger rundt alle søyler og
tilstøtende konstruksjoner.

Det skal tas hensyn til innstøping av evt. varmerør og innstøping av kabler/rør dersom dette er
aktuelt, se kapittel 30 VVS.

Lim-produkter
Det skal benyttes lavemitterende vannløselige og lø sningsmiddelfrie limtyper. For valg av
limprodukt og utførelse av limarbeider, henvises ti l generelle anvisninger i Byggforskseriens
Byggdetaljer. Limet skal være tilpasset både underl aget og belegget. Alt belegg skal hellimes etter
limprodusentens anvisning.

Det rettes oppmerksomhet mot særlig høye krav til t rinnlydsdempning i gulv i treningsrom i
dagaktivitetssenteret, konferer akustisk rapport.



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 50

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02

25.6 Gulvoverflater

Generelt
Det vises til gulvbehandlingsplaner for type rom og areal per rom. Det skal benyttes mest mulig
ensartet gulvoverflater i bygget. Overflater skal o ppfylle krav til funksjon, sklisikkerhet og
rengjøring. Det skal inkluderes nødvendige lederlin jer og krav til UU. Det medtas nødvendig
underlag for trinnlyddemping.

Belegget skal ikke trenge polishbehandling og skal være porefritt. Belegget skal være sveisbart, og
sveisesnoren skal heller ikke trenge polishbehandli ng. Belegget skal limes med gulvlim med lavt
innhold av løsemidler (konferer krav gitt i BREEAM NOR). Eventuelle avretningsmasser skal
være sementbaserte. Belegget skal dokumenteres mht. emisjon og kjemikalieresistanse.

Skjøter skal om mulig unngås. Skjøter som ikke kan unngås skal planlegges og plasseres slik at de
blir minst mulig framtredende. I overgang mellom fo rskjellige gulvbelegg skal det fuges, og om
nødvendig benyttes metall-list. Gulvbelegget skal v ære gjennomløpende i døråpninger, og legges i
hele rommet, også under faste innredninger. Ved rør gjennomføringer skal det påsveises kappe
med tett avslutning. Sveiser skal ha samme farge so m belegget. Alle hjørner sveises.

Sklisikkerhetsklasse i henhold til gjeldende krav.
TE skal forelegge materialprøver av gulvbelegg for BH i god tid før bestilling.

Oppmerksomhetsfelt
Taktilt oppmerksomhetsfelt med luminanskontrast 0,8 skal medtas i henhold til UU krav (som
minimum foran trappeløp og heisdører). Type Vitra T actile Stop eller tilsvarende.

Banebelegg
Det skal medtas slitesterk linoleum og vinyl. Det v ises til brann- og lydkrav.

Linoleum:

- Type Forbo eller tilsvarende
- Skal være gjennomfarget
- 2,5 mm linoleum
- Trinnlydsdempende egenskaper i henhold til krav til akustikk
- God motstand mot inntrykksmerker og egnet for trins ehjul
- Inntil 5 standardfarger skal medtas
- Enkel rengjøring
- ENTEN 70 mm oppbrett med bakfyll i tilsvarende farg e som belegget. Akrylfuge i topp i

samme farge som belegget.
- ELLER gulvlist i eik, dimensjoner 70mm x 20 mm, beh andles med lakk eller olje. Brann-

impregneres etter behov.

Trapperom / trappeløp: Det skal medtas linoleum på inntrinn og repos. Forkant inntrinn skal ha
sklisikker trappenese med luminanskontrast 0,8 iht. krav til universell utforming.
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Vinyl:

- Type Granitt Safe T eller tilsvarende
- 2 mm homogent vinylbelegg
- UV-herdet PUR overflatebehandling fra fabrikk
- Trinnlydsdempende egenskaper i henhold til krav til akustikk
- God motstand mot inntrykksmerker og egnet for trins ehjul
- Hverken belegg eller sveiser skal trenge polishbeha ndling.
- Maks 24 % fyllstoff og minimum 50 % PVC
- Belegget skal ikke ha DEHP-myknere.
- Belegget skal være i slitasjegruppe P eller bedre e tter NS-EN-649, og i slitasjeklasse 33

eller bedre etter NS-EN-685
- Inntil 5 standardfarger skal medtas
- 70 mm oppbrett med hulkil. Akrylfuge i topp i samme farge som belegget. Alternativ:

gulvlist i eik, dimensjoner 70mm x 20 mm, behandles med lakk eller olje. Brann-
impregneres etter behov.

- Skal være gjennomfarget.

Ledende vinylbelegg etter behov: Elektrostatisk led ende gulvbelegg som skal kobles til jord.
Godkjent for elektrisk motstand som kan oppstå i ti ltenkte rom.

Flis
Inntil 5 standardfarger skal medtas, bestemmes av A RK i detaljprosjektering. Flis størrelse
200x200 mm). Fuger for gulvflis skal flukte med fug er for veggflis. Epoxyfuger. Krav til
sklisikkerhet skal ivaretas. Tilegnet rengjøring. F uge bestemmes i detaljprosjekteringsfasen.

Skifer
Gjelder vindfang, vestibyle, resepsjon i 1. etasje, samt korridor i 1. etasje mellom omsorgsboligdel
1 og 2. Størrelse 30 cm x fallende lengder. 30 mm t ykkelse. Sklisikker overflate / behandling.
Tilegnet rengjøring. Fuge bestemmes i detaljprosjek teringsfasen.

Type: Oppdal skifer eller tilsvarende. Varierende b redde, fallende lengder.

Referansebilde: Oppdal skifer
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Parkett
Eik overflate og gulvlist i eik, lakkert. Hjørner s kal gjæres.

Industriparkett:
Gjelder fellesrom i bogrupper og dagaktivitetssente r. Eik, tykkelse 10 mm, bredde 8 mm.
Hardvoksoljet overflate. Type BOA Eik fra Boandren eller tilsvarende.

Parkett sportsgulv:
Gjelder treningsrom i dagaktivitetssenteret. Akusti ske- og støtdempende egenskaper. 3-stavs
overflate hardved eik (3,5 mm slitesjikt). Inkl. al le nødvendige sjikt. Hardvoksoljet overflate. Type
Kähers eik activity floor eller tilsvarende.

Annet
Innendørs parkeringsanlegg: betonggulv som slitelag med ekstra overdekning. Med fall mot sluk.
Behandles for å forhindre inntrenging av olje, klor ider, støv og skitt. Produktanvendelse i henhold
til produsentens anbefalinger. Produktet skal tilfr edsstille krav stilt i BREEAM NOR.

25.7 Himlinger
For omfang vises til himlingsplaner. Det vises også til brannrapport og akustisk rapport.
TE skal medta komplett levert og montert inklusive tilpasninger og tilslutninger mot tilstøtende
konstruksjoner samt nødvendig fuging. Alle kanaler, kabelføringer og evt. rør til sprinkling føres i
himling. Himlinger monteres iht. leverandørens anvi sning og kanter på evt. kappede
himlingsplater forsegles for støvbinding.

Romhøydene angitt på himlingsplaner/ snitt er minim umshøyder. Det skal tilstrebes høyest mulig
romhøyde. Dersom detaljprosjekteringen avdekker beh ov for redusert himlingshøyde, skal dette
snarest og i god tid før føringsveier er etablert a vklares med byggherre.

Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for la ster fra armatur, ventiler etc. (jf. VVS- og
elektrokapitlet). Alle tekniske føringer, kabel bro er og ventilasjonskanaler legges over himling.
Armaturer osv. plasseres slik at de innpasses i pla tenes mønster. Når det anvendes nedhengt
systemhimling skal det ikke benyttes plastplugger s om festemiddel i dekke.

Ved valg av faste himlingsløsninger må TE ta høyde for inspeksjonsluker. Antall luker, størrelser
og avstand mellom disse, skal være utført på en sli k måte at det er mulig å komme over himling,
og utføre senere trekkearbeider. Inspeksjonsluker p lanlegges i samråd med tekniske fag i
detaljprosjekteringen.

TE er ansvarlig for at det medtas nødvendig spikers lag for sikkert oppheng av utstyr i tak. Her
gjøres spesielt oppmerksom på montering av tververs for personløfte, inklusiv takskinner (type
avtales med BH i detaljfasen, for krav til strømfør ing konferer RIE kapitel). Det monteres travers
for personløftere i alle beboerrom, samt velværerom , se ARK-tegninger (vedlegg 3.04.01).

Det skal medtas skjørt/gipsforinger over alle skap for å hindre støvsamling. Underkant av
betongdekker samt vegger over himling støvbindes. L ydabsorpsjonsklasse i henhold til krav.
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Himlinger skal prosjekteres og produkter velges bla nt annet utfra krav til etterklang i rom,
konferer akustisk rapport. Det skal i tilbudet oppl yses om himlingstyper/produkter som leveres.

Faste himlinger
Det benyttes robust gipsplate(r) sparklet og malt. Antall plater avhenger av krav til brann og
akustikk. Elastisk oppheng og isolasjon etter behov .

Systemhimlinger 1
60 x 60 format himlingsplater i mineralull, tykkels e 20 mm, innfesting med T24- profil og A-kant
dersom dette er forenelig med øvrige krav.

Systemhimlinger 2
Hygiene himling gjelder for blant annet følgende ro m:

- Bad i beboerrom
- Deler av spisekjøkken i bogruppene
- Kjøkken i dagaktivitetssenteret
- WC/dusj for de ansatte
- M.m.

60 x 60 format himlingsplater i mineralull, tykkels e 40 mm steinullplater med hygiene egenskaper

Systemhimlinger 3
Gjelder for blant annet følgende rom:

- Korridorer i omsorgsboligdel
- Korridor i dagaktivitetssenter
- Del av fellesstue i bogruppene
- Del av oppholdsrom i dagaktivitetssenteret
- Personallrom i 2. etasje
- M.m.

60 x 60 format himlingsplater i mineralull kombiner t med felt med perforerte himlingsplater i
gips. Himlingsplater i gips skal være type Gyptone BIG Quattro 42 eller tilsvarende.

Spilehimling
Gjelder for: vestibyle, vindfang, resepsjon, samt k orridor i 1. etasje mellom omsorgsbolig del 1 og
2.

Det monteres spilehimling i elementer. Tekniske ins tallasjoner skal integreres/innpasses i
elementene på en best mulig måte for å sikre minst mulig utenpåliggende utstyr. Elementene skal
være utformet for enkelt tilgang til tekniske førin gsveier i rommet over himlingen. Komplett
himling skal holde krav til brann og akustikk – bla nt annet krav til lydtransmisjon i dekket /
mellom etasjer.
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Kjølerom
Kjøleroms elementhimling. Høytrykk-skumma polyureta n med galvanisert stålplate og polyester.

Eksponert massivtre himling
Det henvises også til kap. 20.7.
Omfang av eksponert massivtre vist på himlingsplane r er kun veiledende og må kontrolleres /
kvalitetssikres i detaljprosjektfasen. Det er ikke foretatt detaljerte vurderinger i forhold etterkant ,
lydtransmisjon, brannoverflate krav og brannmotstan d. Løsninger må koordineres med plassering
av føringsveier.

TE har ansvar for at valgt løsning tilfredsstille a lle krav, blant annet med hensyn til akustikk og
brann. Massivtreet skal behandles med hvitt pigment .

Gjelder for blant annet følgende rom:
- Deler av stue og spisekjøkken i bogrupper
- Deler av oppholdsrom / fellesrom i dagaktivitetssen teret

Synlige massivtreelement leveres med ferdig synlig overflate. Ved kabelføringer i synlige
massivtrevegger kreves særlig oppmerksomhet og føri nger innfelles i vegg og dekkes igjen med
tre av samme type og utførelse som resterende vegg.

Alle synlige massivtreelementer (himlingeer) overfl atebehandles med diffusjonsåpen olje eller
lakk med hvitpigmenter. Prøvefelt legges frem for b yggherrens beslutning før endelig valg av
behandling tas. Det medtas i tillegg transparent im pregnering hvor dette kreves i forhold til
brannkrav. Eventuell bruk av brannimpregnering for trekonstruksjoner/massivtre skal være
vedlikeholdsfritt

Eksponert betong
Synlige betongflater skal ha glatt overflate og ska l males. Dette gjelder blant annet underkant
dekke over i parkering underetasje og tekniske rom (males) om det ikke er behov for isolaering fra
underside. Eksponerte betongflater som ikke er synl ig og som ikke behandles på annet vis skal
støvbindes. Males til full dekk. Til orientering: i detaljprosjekteringsfasen kan det oppstå behov
for isolering av underkant dekke mellom underetasje og førsteetasje. Dette for å imøtekomme krav
til energieffektivitet.

Utendørs himling
Sementfiberplater eller finerfasadeplater:

Gjelder for:
- Under utkraging av dekke over underetasje ved varel evering / inngang til parkering
- Under utkraging av dekke over 1. etasje ved hovedin ngang
- Underkant bro i 2. etasje
- Underkant dekke balkonger i 2. etasje
- Underkant tak over balkong i 3. etasje
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Omfatter utlekting/lufting, samt montering av plate kledning (sementfiberplater eller tilsvarende).
Type og farge bestemmes av arkitekt i detaljprosjek teringsfasen. Innfelte tekniske installasjoner
(lysarmaturer, også videre). Plater skal ha samme u tførelse til tilliggende fasader med
sementfiberplater.

25.8 Utstyr og komplettering

Takskinne for personløft med travers
Gjelder alle beboerrom og velværerom i 2. etasje, s e ARK skisse (vedlegg 3.04.01)

Tak / dekke / evt. vegg skal tåle belastning av tak skinne for personløft. I hvert beboerrom skal det
monteres travers for personløftere. Skinne skal vær e innfelt i himling hvor underkant skinne skal
flukte med underkant himling uten å komme i konflik t med tekniske himling. Type skinne skal
legges frem for byggherrens beslutning før bestilli ng. Valgt type takskinne skal avklares med
byggherre da dette skal koordineres med type takhei s som skal brukes på bygget.
Materialprøve fremvises BH før bestilling.

Innvendig avskrapningsmatte
Innenfor alle innganger skal det medtas nedsenket s eksjonert avskrapningsmatte med utskiftbare
gummilameller eller børsteskinner. Gjelder undereta sje, 1. og 2. etasje. Legges i grube med ramme
av vinkellist av RF-stål. Mattene skal ligge «flush » med overkant ferdig gulv, og må ikke komme i
konflikt med underkant av dørbladet. Det skal ivare tas 3-avskrapningssystem i vindfang ved
hovedinngang (1000).

Inngangsparti skal være enkelt rengjørbart med spyl e-muligheter og avskrapningsrist,
avskrapningsmatte og tekstilmatte (3 trinns løsning ).
Type avskrapningsmatte velges av BH.

Utvendig fotskraperister
Utenfor alle dører i nybygget: Fotskraperister i va rmgalvanisert stål, deles opp i elementer med
vekt som kan håndteres av en person. Rister dimensj oneres for relevant belastning i forbindelse
med elektriske rullestoler, transport og lignende, det vil si de skal være kjøresterke. Utformes som
visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt. Maskevidde 1 0 x 20 mm med lengderetning i ganglinje.
Legges i støpt drenert grube med ramme av vinkellis t av varmgalvanisert stål. Minimum høyde på
grube skal være 100 mm. Grube skal ha avløp. Det sk al medtas vannuttak for spyling av
mattebrønn. Gruben for skraperist skal ha varme-kab ler. Det skal sikres tilstrekkelig
membranoppbrett i overgang grube og ytterdør/ytterv egg, se bla. Byggforskblad 523.731.

Materialprøve fremvises BH før bestilling.
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26 YTTERTAK

26.1 Generelt
Tak leveres komplett inkl. alle oppbretter, tilpasn inger, innfestinger og tilslutninger mot
tilstøtende konstruksjoner.

Alle takdetaljer skal utformes iht. relevante Byggf orsk detaljblad og tilfredsstille krav til
fuktsikkerhet i gjeldende TEK. Vindlast på taktekki ng skal beregnes. Hovedtaket skal utføres som
et rettvendt kompakttak med innvendige nedløp. Tak over balkong mot vest utstyres med
utvendige nedløp. Det skal ikke benyttes helt flate tak uten tilstrekkelig fall, av lekkasjehensyn.
Fallet skal være på minimum 3%.

Kapittelet omhandler takoppbygging av blant annet:
- Tak over underetasje (gårdsrom 1, 2, 3 og 4)
- Tak over 2. etasje
- Tak over 3. etasje tekniske rom og trapperom
- Tak over innkassing for føringsvei i 3. etasje
- Tak over korridor i 1. etasje i omsorgsdel
- Tak over broforbindelse i 2. etasje i omsorgsdel
- Takterrasse i 2. etasje
- Balkonger i 2. etasje (ved omsorgsboligene)
- Tak over balkong mot vest (ved omsorgsbolig)

Tekkingsarbeider skal utføres av godkjent firma for valgt type tekning og valgte produkter skal ha
Sintef godkjenning. Alle overganger tak/fasade skal detalj-prosjekteres, og løsninger legges frem
for byggherrens beslutning. Konstruksjonen skal tål e nyttelast fra persontrafikk i forbindelse med
normalt vedlikehold av taket, uten at tekkingen ell er isolasjonen blir skadet.

TE skal teste og dokumentere tett tak med hensyn ti l vanntrykk. Sluket tettes igjen for kontroll.
Protokoll fra test oversendes BH.

Plassering av sluk på takplan, samt angitt fallretn ing og vinkel mot sluk, skal kun ses som
veiledende. Plassering av sluk og nedløp er ikke pr osjektert. Alle takhatter, renner, sluk, nedløp,
rister osv. på tak skal være i RAL-farge velges av arkitekt.

Det skal ikke benyttes zink sammen med asfaltpappen , da asfalten tærer opp zinken på sikt.
Kapitelet skal ses i sammenheng med kapitel 25 dekk er. Se også branntegninger (vedlegg 3.03.01)
for informasjon om seksjoneringsvegg mellom omsorgs del 1 og 2.
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26.2 Primærkonstruksjoner
Dekker er beskrevet under kapittel 25.2 Dekker/tak av massivtre. Løsning for tak må sees i
sammenheng med resten av bæresystemet.

Hovedtaket bygges som kompakt tak, med isolasjon og taktekking på massivtre. Isolasjonen
legges med tilfredsstillende fall ut fra leverandør ens godkjenninger og iht. TEK17 og krav angitt i
fellesytelser (vedlegg 3.02.01) og Bygningsfysisk p remissnotat (vedlegg 3.03.03), slik at
energimerke A tilfredsstilles.

Det skal etableres 2 ventilasjonsrom i 3. etasje og dekkekonstruksjonen skal dimensjoneres for last
fra disse. Konstruksjonen skal dimensjoneres for ev tl. snøfonning for tak med nivåforskjell, samt
tåle nyttelast fra persontrafikk i forbindelse med normalt vedlikehold av taket, uten at tekkingen
eller isolasjonen blir skadet. Som tak over tekniske rom og tekniske føringer er d et foreslått
utførelse som lett konstruksjon.

Det skal planlegges for god og sikker innvendig til komst til tak og sikring for vedlikeholdsarbeid.

26.3 Taktekning
Hovedtak skal tekkes med asfalttakbelegg med sveist e skjøter, og med komplett drenerings-
system med fall mot sluk (jf. VVS beskrivelse kapit tel 30 (vedlegg 3.02.03). Farge etter ønske fra
arkitekt. Sveiste skjøter. Tekningen skal legges me d tilfredsstillende fall mot sluk, om nødvendig
medtas skråskåren isolasjon for etablering av fall i renner og mot sluk.

Alle festemidler i forbindelse med taktekningen ska l min. tilfredsstille bruksgruppe KLA iht. NBIs
byggdetaljer 544.206 Mekanisk feste av asfalt takbe legg og takfolie. All tekning skal tilpasses sluk
på tak iht. takplan. Sluk skal plasseres over rom m ed heldekkende himling.

TE skal prosjektere og utfører i tak og takterrasse r i henhold til energikrav i gjeldende TEK og
passivhusstandard. Dette gjelder blant annet ved va lg av isolasjonstykkelser og lambdaverdi.

Type tekning: Protan BP eller tilsvarende, tykkelse minimum 1,6 mm.

26.4 Takluker
Eventuelle røykluker i tak: åpningsfeltene skal ink luderes med komplette beslag, motordrift,
automatikk, kabling, styringsenheter, programmering , opplæring, serviceavtaler og garantier.
Omfang, størrelse og plassering defineres i detaljp rosjektfasen.
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26.5 Takoppbygg

Takoppbyggene leveres komplett inkl. alle tilpasnin ger og tilslutninger mot tilstøtende
konstruksjoner. TE har ansvar for prosjektering iht . tekniske krav, blant annet krav til UU,
akustikk, brann og passivhus. Takoppbygging er besk revet innenfra og ut. Oppbygg under skal
kun ses som forslag / veiledende.

Tak over underetasje:
- Evt. himling
- Prefabrikkerte betongelementer
- Dampsperre ved behov
- Ev. Trinnlydplate
- Trykkfast isolasjon
- Taktekking / membran med fall på minst 1:40. Anbefa les at membran ligger mellom

isolasjonssjikt.
- Plastfolie
- Armert påstøp
- Drenerende masser
- Øvrige lag beskrevet av landskapsarkitekt.

På dekket over underetasje skal det etableres gårds rom som består av harde, permeable og grønne
overflater. Disse skal fungere som uteoppholdsareal for omsorgsboligene. Takterrasser leveres
komplett ferdig til bruk med innhold i henhold til tegninger fra arkitekt og landskapsarkitekt. TE
har ansvar for videre prosjektering, blant annet me d hensyn til drenering, snørydding /-deponering,
vedlikehold, osv.

Tak over 2. etasje, korridor i 1. etg, broforbindel se i 2. etg.:
- Himling
- Massivtre-elementer
- Dampsperre
- Isolasjon
- Taktekking med fall minst 1:40
- Takflate: Gangbane for tilgang til tak og tekniske rom ELLER sedumtak med alle

nødvendige underlag og tilpasninger. TE skal prise komplett leveranse.

Takterrasse i 2. etasje (ved hjemmetjeneste)
- Himling (eller evt. eksponert massivtre, se himling splan)
- Massivtre-elementer
- Dampsperre
- Trykkfast isolasjon med fall mot sluk og innvendig nedløp
- Taktekking / membran
- Påstøp
- Drenering / luftet konstruksjon med sklisikker trem megulv (type Kebony eller tilsvarende)

Dekket under takterrasse senkes i forhold til øvrig dekket for universell utformet tilgang fra 2.
etasje. Løsningen kan kreve oppbygging av rampe ved utgangene.
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Tekking av balkonger i 2. etasje (ved omsorgsbolige ne)
- Evt. himling
- Dekke (evt. massivtre-elementer på stålbjelker og l imtre/stålsøyler)
- Tykkfast isolasjon skråskåret med fall mot sluk
- Påstøp
- Taktekking / membran
- Drenering / luftet konstruksjon med sklisikker trem megulv (type Kebony eller tilsvarende)

Tak over 3. etasje og innkassinger
skal utføres som lett tak-konstruksjon m selvbærend e TRP plater. Komplett tak og overganger mot
øvrige konstruksjoner prosjekteres og utføres av TE . Innkassingene på taket til tekniske føringer
skal ha tilsvarende taktekning som hovedtaket.

26.6 Gesimser, takrenner og nedløp
Tekkingen skal føres over gesimser, renner, etc. sl ik at bygget tettes raskest mulig. Parapet skal ha
tilstrekkelig fall inn mot takflaten, og ha tilstre kkelig høyde for å få tilfredsstillende oppbrett på
tekkingen. Alle parapeter skal ha parapetbeslag med fall 1:5 og dobbel stangfals. Se prinsipper i
Byggforskdetalj 525.207.

Parapet/ gesim tenkes bygget med isolert stenderver k evt. med OSB plate. Parapet dimensjoneres
og utføres for innfesting av rekkverk hvor nødvendi g. Parapet kles med ytterkledning tilsvarende
tilliggende fasader. Eventuelle glass i rekkverk sk al være herdet og laminert. Glasset skal også
være selvrensende/ smussavisende.

Beslag utføres i båndtekking med forbindelsesmidler tilpasset materialet. Komplett ferdig montert
inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot tilstø tende konstruksjoner. Det gjøres oppmerksom på at
alle parapeter må være høye nok for å håndtere over vann i forbindelse med sedum tak (opsjon).

For innvendige og utvendige nedløp, konferer RIV si n beskrivelse i kapitel 30 VVS (vedlegg
3.02.03). Det skal være utvendig nød-overløp i para pet for tak. Takgjennomføringer og –
installasjoner bør legges til høybrekk.

26.7 Himling og innvendig overflate
Se avsnitt om himling under kapitel 25 dekker.
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26.8 Utstyr og kompletteringer
Entreprenør står ansvarlig for å dimensjonere, pros jektere og utføre montering av taksikring. Det
skal være god tilkomst til alle punkter på taket og det skal ivaretas god sikring for
vedlikeholdsarbeider. Det skal monteres nødvendig p unkter for festing av sikkerhetsline på tak for
kontroll og vedlikehold. Dette er særlig viktig for tak over 2. etasje med korte avstander mellom
gesims og yttervegg teknisk rom / innkassinger for tekniske installasjoner flere steder.

Tilgang til 3. etasje er via innvendig trapp i tekn isk rom. Her fra er det utgang til takflater. På ta k
over 2. etasje skal det monteres gangbanen mellom t eknisk rom mot sør og nord. Gangbanen
(inklusive rammeverk, gulvbelegg, rekkverk og håndl ister), skal prosjekteres og utføre i henhold
til alle relevante krav. Teknisk rom mot nord har i ngen innvendig tilkomst.

Gangbanen skal være utformet for å:
- Være sikker å gå på i alle sesonger
- Gi tilstrekkelig beskyttelse til taktekking under
- Være utført på en estetisk måte (se under).

Det skal være forskriftsmessig rekkverk langs hele gangbanens lengde. Gangbanen ligger inntil
gesimsen og rekkverket vil være synlig i fasaden. U tforming av rekkverket er dermed en del av
byggets arkitektur og vises på fasadetegninger.

Løsning for å unngå duer og andre fugler (både opph old og reir) skal etableres på områder hvor
dette kan skape problem for driften og rengjøringen . Ivaretas av TE i detaljfasen.
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27 FAST INVENTAR

27.1 Generelt
Det skal benyttes standardutstyr som enkelt lar seg fremskaffe ved senere utskiftning. Innredning
og utstyr skal være av institusjonskvalitet. Sanitæ rutstyr er beskrevet i kapittel 30 VVS (vedlegg
3.02.03).

Til orientering: møbleringsplaner viser både fast o g løst inventar og skal kun forstås som
illustrasjon. Møbleringsplanen viser ikke omfang av TE-sitt leveranse.

Type avfallsbeholdere velges av BH.

Ringerike kommune har ansvar for innkjøp av noe gar nityr. Monteres av TE. Endelig omfang
avtales med BH. Kan omfatte blant annet:

- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt toalettpapirdispenser
- Vegghengt såpedispenser
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt toalettbørste
- Vegg hengt avfallsbeholder

Gjelder ikke for noe inventar i bergensbad, se unde r for nærmere informasjon.

Generelt om skap:
- Det skal være høytrykkslaminat-overflate på skrog, hyller, skuffer og fronter.
- Sokler skal være heldekkende, og skal være avtakbar i front.
- Hengsler og glidere skal være solide og ha dempe- o g bremsfunksjon.
- Alle håndtak på skap og skuffer skal være av god kv alitet og gripevennlige.
- ALLE skap og skuffer skal leveres med lås – gjelder alle over- og underskap.
- PVC kantlist på alle skap i tilsvarende farge som f ronter.
- Det skal medtas gipsforinger over alle skap for å h indre støvsamling.

Generelt om kjøkkener
For kjøkkener (inklusiv serveringsdisk) og kjøkkenk rok skal kjøkkenleverandør utarbeider
detaljert beskrivelse, skjemaer og detaljtegninger som legges frem for byggherrens beslutning i
god tid før bestilling.

- Kjøkkenbenkplate skal være i høytrykkslaminat.
- Alle hvitevarer skal leveres av entreprenør.
- Det skal være over- og underskap i hele benkens len gede, inkludert nedfelt kum med

armatur og integrerte hvitevarer. Rustfritt stål.
- Koketopp innfelt i arbeidsbenk
- Kjøleskap og alle skap og skuffer på kjøkken skal v ære låsbare.
- Det skal være direktekoblet komfyrvakt.
- Leveres med underskap og overskap
- Det skal være industrikvalitet på alle innredninger / alt utsyr
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27.2 Kjøkkeninnredning

Omsorgsdel:

Spiserom i bogruppe:
- Kjølehjørne
- Fryseskap
- Industrioppvaskmaskin med vasketemperatur 85 i arb eidshøyde
- Mikro- og stekeovn innfelt i høyskap, frontmatet, o g i betjeningshøyde for stående.

Mikrobølgeovn skal ha minimum effekt på 1000 watt.
- Arbeidsbenk med innfelt vask og tørkebrett. Rustfri tt stål.
- Koketopp innfelt i arbeidsbenk
- Underskap
- Overskap
- Avfallsbeholdere
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Dispenser, sprit, for hånddesinf.
- Vegghengte knagger (10 stk.)
- Kombidamper for oppvarming av middag i arbeidshøyde
- Kjøkken ventilator – leveres som del av kjøkkenleve ransen

Dagaktivitetssenteret:

Felleskjøkken:
- Kjølehjørne
- Fryseskap
- Industrioppvaskmaskin med vasketemperatur 85 i arb eidshøyde
- Mikro- og stekeovn innfelt i høyskap, frontmatet, o g i betjeningshøyde for stående.

Mikrobølgeovn skal ha minimum effekt på 1000 watt.
- Koketopp innfelt i arbeidsbenk
- Arbeidsbenk med innfelt vask og tørkebrett
- Underskap
- Overskap
- Avfallsbeholdere
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Dispenser, sprit, for hånddesinf.
- Vegghengte knagger (10 stk.)
- Kombidamper for oppvarming av middag i arbeidshøyde
- Kjøkken ventilator – leveres som del av kjøkkenleve ransen
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Treningskjøkken:
- Kjølehjørne
- Fryseskap
- Industrioppvaskmaskin med vasketemperatur 85 i arb eidshøyde
- Mikro- og stekeovn innfelt i høyskap, frontmatet, o g i betjeningshøyde for stående.

Mikrobølgeovn skal ha minimum effekt på 1000 watt.
- Koketopp innfelt i arbeidsbenk
- Arbeidsbenk med innfelt vask og tørkebrett
- Underskap
- Overskap
- Avfallsbeholdere
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengte knagger (10 stk.)
- Kombidamper for oppvarming av middag i arbeidshøyde
- Kjøkken ventilator – leveres som del av kjøkkenleve ransen

Funksjonskrav: Anretningsdelen av kjøkkenet (trenin gskjøkken) knyttes til Dagaktivitetssenterets
stuer og dimensjoneres for inntil tre personer samt idig; en pasient veiledes av to ansatte. Det skal
være rullestoltilgjengelighet. Kjøkkenet skal prosj ekteres og utføres med hever-senk innredninger.

Øvrige arealer:

Personalrom – Tekjøkken:
- Kjøleskap
- Under- og overskap
- Arbeidsbenk med innfelt vask og tørkebrett. Rustfri tt stål.
- Stekeovn
- Koketopp innfelt i arbeidsbenk (min. 2 kokeplater)
- Mikrobølgeovn, minimum effekt på 1000 watt.
- Avfallsbeholdere
- Oppvaskmaskin
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Veggfeste for storskjerm for å kunne brukes som møt erom
- Kjøkken ventilator – leveres som del av kjøkkenleve ransen
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27.3 Innredning og garnityr for våtrom, osv.

Omsorgsboliger

Bad beboerrom:
- Vegghengt skap med håndtak ( bergensbad )
- Vegghengt hylle i dusj ( bergensbad )
- Vegghengt såpedispenser ved vask ( leveres av BH, monteres av TE )
- Vegghengt dispenser for hånddesinf. ( leveres av BH, monteres av TE )
- Vegghengt toalettbørste ( bergensbad )
- Vegghengt søppelkasse ( bergensbad )
- Vegghengt speil med overlys ( bergensbad )
- Støttehåndtak i dusj ( bergensbad )
- Støttehåndtak ved WC med papirholder ( bergensbad / evt. integrert i WC )
- Vegghengt nedslagsbar sete i dusjområde ( bergensbad )

Det skal installeres bergensbad i beboerrom. TE har ansvar for prosjektering og montering i henhold til
produsentens krav og anbefalinger. Dette vil påvirke blant annet omfang og type fast inventar og
sanitærutstyr.

WC og HCWC:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt toalettpapirholder
- Vegghengt toalettbørste
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (4 stk.)
- Vegghengt søppelkasse
- Støttehåndtak ved WC ved behov

Skyllerom
- Avfallsmodul for kildesortering, 3 fraksjoner
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt Speil
- Underskap
- Overskap
- Arbeidsbenk, rustfritt stål med innfelt vask og kum
- Dekontaminator, spyl
- Dekontaminator vask, høy
- Vaskemaskin, tekstiler, ca. 6 kg
- Gjennomgangsskap i vegg rustfritt stål. Tre fag. Sk apet skal ha termostatstyrt

varmeelement. Type avtales med BH i detaljfasen.
- Vegghengt søppelkasse
- Skittentøysmodul for tøysortering, 3 fraksjoner
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Entreprenør skal levere komplette skyllerom. Det må påregnes detaljprosjektering av skyllerom i
samråd med byggherre. Alt utstyr skal være i rustfr itt stål. Alt maskinelt utstyr og utstyr i rustfrit t
stål skal være egnet for bruk i skyllerom på instit usjon. OBS! I skyllerom skal sokler skal være
åpne for enklere rengjøring, understell av rustfrit t stål.

Velværerom
- Vegghengt skap med håndtak ( bergensbad )
- Vegghengt hylle i dusj ( bergensbad )
- Vegghengt såpedispenser ved vask ( leveres av BH, monteres av TE )
- Vegghengt dispenser for hånddesinf. ( leveres av BH, monteres av TE )
- Vegghengt toalettbørste ( bergensbad )
- Vegghengt søppelkasse ( bergensbad )
- Vegghengt speil med overlys ( bergensbad )
- Støttehåndtak i dusj ( bergensbad )
- Støttehåndtak ved WC med papirholder ( bergensbad / evt. integrert i WC )
- Vegghengt nedslagsbar sete i dusjområde ( bergensbad )

- Tververs for personløfte, inklusiv takskinner (type avtales med BH i detaljfasen, for krav
til strømføring konferer RIE kapitel)

- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Dusjforheng
- Vegghengte knagger (4stk.)
- Benk med over- og underskap

OBS! det monteres badekar for velvære , tilpasset badetralle (konferer RIV)

Det skal installeres bergensbad i velværerom. TE ha r ansvar for prosjektering og montering i henhold t il
produsentens krav og anbefalinger. Dette vil påvirk e blant annet omfang og type fast inventar og
sanitærutstyr.

Vaskerom:
- Strykebrett, integrert
- Vaskeroms innredning, benk med under- og overskap
- Tørkestativ, vegghengt sammenslåbart
- Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg
- Tørketrommel, tekstiler, ca 6 kg
- Sokkel for vaskemaskin/tørketrommel med oppbevaring sskuff
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Dagaktivitetssenteret:

WC og HCWC:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt toalettpapirholder
- Vegghengt toalettbørste
- Vegghengt speil
- Støttehåndtak ved WC
- Vegghengte knagger (4 stk.)
- Vegghengt søppelkasse

Det skal installeres bergensbad WC (altså kun selve toalettet) i ett av HCWC i
dagaktivitetssenteret. Som opsjon skal TE gir prisr eduksjon for å trekk ut dette.

TE har ansvar for prosjektering og montering i henh old til produsentens krav og anbefalinger.
Dette vil påvirke blant annet omfang og type fast i nventar og sanitærutstyr. For nærmere
opplysning konferer liste for bergensbad i beboerro m.

Hjemmetjeneste

WC og HCWC:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt toalettpapirholder
- Vegghengt toalettbørste
- Vegghengt speil
- Støttehåndtak ved WC
- Vegghengte knagger (4 stk.)
- Vegghengt søppelkasse
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Øvrige arealer

WC og HCWC:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt toalettpapirholder
- Vegghengt toalettbørste
- Vegghengt speil
- Støttehåndtak ved WC
- Vegghengte knagger (4 stk.)
- Vegghengt søppelkasse

Dusj garderobe:
- Vegghengt såpedispenser ved vask og dusj
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt toalettpapirholder
- Vegghengt toalettbørste
- Vegghengt speil
- Dusjforheng
- Vegghengt hylle i dusj
- Støttehåndtak ved WC og i dusj
- Vegghengte knagger (4 stk.)
- Vegghengt skap med håndtak
- Vegghengt søppelkasse
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27.4 Annet fast inventar.

Omsorgsdel
Beboerrom:

- Tververs for personløfte, inklusiv takskinner (type avtales med BH i detaljfasen, for krav
til strømføring konferer RIE kapitel)

- Veggfeste for TV, konferer RIE
- Vegghengte knagger (4 stk.)
- 3 stk. garderobeskap, 2 m. hyller og 1 m. heng
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.

Oppholdsrom:
- Veggfeste for TV, konferer RIE
- Vegghengte knagger (10 stk.)

Avfallsrom i underetasje:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt speil
- Underskap
- Vegghengt søppelkasse ved vask

Skittentøyrom:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt speil
- Underskap
- Vegghengt søppelkasse ved vask

Medisinrom:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt søppelkasse
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (6 stk.)
- Benk med underskap
- Hyllemeter: 68 x 30 cm. Det går 6 hyller i høyden. Behov for 3,4 meter vegg til dette.
- Hylleplass til diverse permer – ca 60 cm gulv-tak
- Kjøleskap, 60 cm underskap
- Låsbart skap til A- og B-preparater, 60 cm overskap (alle skap skal være låsbare)
- Skap til «ekstra» medisiner – 60 cm overskap
- Skap til ferdiglagde dosetter/utleveringsklare mult idoser, 60 cm gulv – tak
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Samtalerom funksjonskrav: samtalerommet kan også be nyttes til besøksrom for pårørende og evt.
også til overnatting. BH ivaretar kravet med hensyn til blant annet tekniske installasjoner, løst
inventar og lås og beslag.

Funksjon: Det planlegges med medisinrom med plass t il 2 personer i rommet samtidig, og det
legges opp til to arbeidsplasser med PC. Det legges opp til avtrekk for mulig tilberedning av
antibiotika. Multidoser pakkes for 14 dager om gang en og oppbevares hos bruker.

Dagaktivitetssenter:

Garderobe:
- 25 stk. garderobeskap i tre, låsbart, høyde 210mm, med sittebenker foran, og

hyller/knagger inne i
- Vegghengte knagger
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (10 stk.)
- Sko hylle

Treningsrom:
- Ribbevegg, B/H=750x2300mm?
- Speilvegg med håndlist
- Vegghengte knagger (6 stk.)

Hjemmetjeneste

Medisinrom:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt søppelkasse
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (6 stk.)
- Hyller/skap - OK
- Benk med underskap - OK
- Låsbart skap (alle skap skal være låsbare)
- Kjøleskap

Funksjonskrav: Det planlegges med et stort medisinr om med sikkerhetsbenk (avtrekkskap) for
blanding av antibiotika. I tillegg planlegges det m ed 3 separate avlukkede arbeidsplasser. De
lukkede arbeidsstasjonene er tenkt som arbeidsrom d er sykepleier jobber med legging av
medisiner, telefonering og annet arbeid som krever tilgang på datamaskin, uten å forstyrre øvrige
kollegaer. Innredning av medisinrommet bør innehold e plass til oppbevaring av pasientbunden
medisin i kurver til ca. 450 pasienter. Det er vikt ig at man tar hensyn til ventilasjon og støy.



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 70

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02

KONKLUSJON FRA ARBEIDSGRUPPEN I HJEMMETJENESTEN HØN EFOSS:

1) Benk med overflate i aluminium (for enkelt renhold) og underskap. Dette er en
arbeidsbenk for ulike prosedyrer, og kan tjene som «ren side» dersom man har arbeid av en
slik karakter.200 x 60 cm med hyller.

2) Benk med overflate i aluminium (for enkelt renhold) og underskap. Dette er også en
arbeidsbenk for ulike prosedyrer. Her foreslås det både en servant og en oppvaskmaskin
for rengjøring av utstyr, vasking av dosetter etc. 180 x 60 cm med hyller.

3) Stålreol fra gulv til tak. Her tenker man å lagre k asser fra apoteket (multidosehylle). De
regulerbare hyllene tillater stor kapasitet, og her kan man enkelt oppbevare større kasser
med medisiner, samt medisinteknisk utstyr. 350 x 60 cm fra gulv til tak for multidose-
bokser mm.

4) Hyller/ skap fra gulv til tak. Her oppbevares pasie ntbundne medisiner i bokser. Sortert
avdelingsvis og i alfabetisk rekkefølge. 350 x 40 c m fra gulv til tak for medisinbokser.

5) Hyller/ skap fra gulv til tak. Samme hyller som ill ustrert i punkt 4. Ved å plassere de slik
som anvist på tegningen får man mange ekstra meter med hylleplass. 300 x 40 cm fra gulv
til tak for medisinbokser.



Ringerike kommune Heradsbygda Omsorgssenter Side 71

Utbygging KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessige arbeider Dato: 24.10.2018
Dok.nr. 3.02.02

Øvrige arealer

Personalrom:
- Veggfeste for TV, konferer RIE
- Vegghengte knagger (20 stk.)

Rengjøringsrom i 1. og 2. etasje (bøttekott):
- Kum på vegg med ettgreps batteri og bøtterist, stål
- Skap (alle skap skal være låsbare)
- Hyllereol

Rengjøringsrom i underetasje: OBS! kontrolleres mot oversendt skisse
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt speil
- Kjøleskap til mopper og kluter, høyde 150 cm
- Arbeidsbenk med vegghengte hyller over
- Skap (alle skap skal være låsbare)
- Hyllereol
- Moppestativ
- Vaskemaskin for mopper
- Vaskemaskin for kluter
- Tørketrommel for mopper
- Kum på vegg med ettgreps batteri og bøtterist, stål
- Vegghengte knagger til utstyr (10 stk.)
- LO-kasse?
- Vegghengt søppelkasse

Kontor lege:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt søppelkasse
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (6 stk.)
- Benk med under- og overskap til div lab utstyr og o ppbevaring

Frisør i 1. etasje: VASK?
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt søppelkasse
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (6 stk.)
- Frisørstol
- Frisørvask
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Fotpleie i 1. etasje:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt søppelkasse
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (6 stk.)
- Stor vask for å kunne fylle en balje med vann til f otbad

Undersøkelsesrom i 1. etasje:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt søppelkasse
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (6 stk.)
- Benk med over og underskap

Garderobe for de ansatte:
- Vegghengt såpedispenser ved vask
- Vegghengt papirdispenser ved vask
- Vegghengt dispenser for hånddesinf.
- Vegghengt søppelkasse
- Vegghengt speil
- Vegghengte knagger (6 stk.)
- 300 stk. garderobeskap i stål, låsbart, Z-form, høy de 210mm, med sittebenker foran, og

hyller/knagger inne i. Utstyres med elektronisk lås med bruk av nøkkelkort.
- Vegghengte knagger (20 stk.)
- Vegghengt speil
- Sko-hylle

OBS! TEK stiller krav til UU i garderober: For bygg verk med krav om universell utforming skal
minst 1/10 av garderobene ha betjeningshøyde på mak simum 1,2 m.
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Oppbevaring
Følgende gjelder for hele bygget, både omsorgsdel, dagaktivitetssenteret, hjemmetjenester og alle
øvrige arealer.

Lager:
- Hyller i rustfritt stål, H=2100mm, skal medtas i la gerrom – konferer BH / bruker.
- Skap med hyller, H=2100mm, skal medtas i lagerrom – konferer BH / bruker.

Omfang avtales med byggherre i detaljfasen.

Dette omfatter blant annet:
• Kjølerommene i kjeller og i dagsenter må ha hyller på vegger
• Tørrvarelager i kjeller må ha hyller
• Tøylager i kjeller må ha hyller
• Hjelpemiddellager i kjeller noe hyller på kortvegg
• Lager aktivitetsrom, vegghyller
• Lager pleierekvisita i omsorgsbolig, hyller lags ve gger og skap med skuffer/kurver, min.

20 skuffer
• Lintøyrom, hyller langs vegger
• Generelt lager i omsorgsboliger, hyller

Veggheng for skjerm
I tillegg til rom spesifisert over skal blant annet følgende rom har veggheng for skjerm:

• Oppholdsrom i dagsenteret (4 stk.)
• Spisekjøkken og oppholdsrom i bogruppene
• Samtalerom i omsorgsbolig
• Møterom omsorgsbolig, oppheng for storskjerm

27.5 Utstyr og kompletteringer

Skilting
TE skal ha med all skilting. Alle krav til universe ll utforming skal ivaretas, bl.a. taktil skilting o g
lederlinjer. Det henvises til Norges blindeforbunds krav.

Dette omfatter:
- All nødvendig skilting og markering i forhold til b rannkrav og UU
- Innvendig orienteringsskilting for beboere, besøken de og ansatte i alle etasjer, blant annet

skiting ved heis og ved trapperom.
- Utvendig orienteringsskilting for beboere, besøkend e og ansatte i alle etasjer
- Romnummer og -navn på alle dører

Det skal medtas komplett innvendig skilting av bygg et, inkludert informasjonstavler,
rømningsskilt, veggskilt og dørskilt. Det forutsett es fokus på universell utforming. I tillegg til
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normal skrift og nummerering skal skilt også ha bra ille-skrift for synshemmede og blinde. Alle
rom skal skiltes. Korridor og tekniske rom skal ha tekniske skilting.

Omfang, plassering og utforming av innvendig og utv endig skilting avklares med BH i
detaljfasen. All skilt tenkes utført i børstet rust fritt stål montert på avstandsklosser for lettere
vedlikehold, evt. med integrert lys bak. Skiltplan skal utarbeides av TE basert på kommunes
retningslinjer og legges frem for byggherrens beslu tning. Materialprøver legges frem for
byggherrens og arkitektens beslutning i god tid før bestilling.

Opphengsystem for gardiner for alle vinduer i alle rom:
Det skal medtas opphengsystem for gardiner i alle r om. Hvitlakkert.
Det skal medtas oppheng for plissegardin i oppholds rom og spisekjøkken i bogrupper.

Postkasse
64 låsbare postkasser i rustfri stål. Med tilhørend e sidestender og støttebjelker. Det skal medtas
fritt fargevalg iht. alle RAL fargekoder.

28 TRAPPER, BALKONGER M.M

28.1 Innvendig trapp

Gjelder:
- Del 1, omsorgsboliger, fra 1. etasje til 2. etasje
- Del 2, omsorgsboliger, fra underetasje til 2. etasj e
- Del 3, ved hovedinngangen, fra underetasje til 3. e tasje (teknisk rom på tak).

Det henvises til planer og snitt, brannrapport og a kustisk rapport.

Trapperom som helhet skal imøtekomme alle relevant krav blant annet til universell utforming,
brann, rømning og akustikk. Trapp og repos utføres i stål. Trappen utføres med stålvanger og
ståltrau som fylles med betong. Det skal være tett mellom trauene. Gulvbelegg på inntrinn,
opptrinn og alle repos. Trappeneser i henhold til k rav. Alle farge bestemmes av BH/arkitekt i
detaljfasen.

Rekkverk og håndløpere i henhold til krav. Håndløpe r på begge sider av trappeløp. Rekkverk
monteres utenpåliggende på vanger, hvor rekkverk fø lger underkant vang.

Trapperom utføres i vegger av betong og massivtre k ledd med gipsplate(r). Påføring av innsiden
av vegger / utforinger i trapperom skal være «flush » i alle etasjer. Dekker over trapperom utføres i
massivtre eller lett tak med himling. For overflate r på trapp se gulvbehandlingsplaner. Det medtas
himling under dekker, alle repos og trappeløp, se h imlingsplaner. Himling prosjekteres for
nødvendige tekniske installasjoner, inspeksjonsluke r, lyddempning, brannkrav. Øvrige krav til
gulvbelegg og himling skal oppfylles.
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28.2 Utvendig trapp og stiger

Utvendig stige:
Gjelder fra tak over 2. etasje til tak over ventila sjonsrom (minimum 2 stk.) Skal være
forskriftsmessig. Leveres i galvanisert stål med ri ggbøyler. TE har ansvar på å prosjektere og
bygge forskriftsmessig tilgang til tak over innkass inger for tekniske føringer fra tak over 2. etasje.
Det medtas nødvendige utvendige stiger/trappeløp i galvanisert stål med rekkverk, håndlister i
henhold til forskriftskrav. Komplett leveranse med blant annet innfesting.

28.3 Ramper

TE skal medta alle nødvendige ramper i henhold til krav om UU. Dette kan blant annet omfatter
ved håndtering av høydeforskjell ved:

- Hovedinngangen
- Øvrige innganger / utganger i underetasje, 1. og 2. etasje.
- Inngang til parkeringsarealer i underetasje
- Tilgang til takterrasse ved personalrommet i 2. eta sje
- I terreng
- M.m

TE skal medta all nødvendig prosjektering, og utfør else blant annet med hensyn til
gulvoppbygging / takkonstruksjon, rekkverk, håndlis ter, drenering, osv. Ramper skal sklisikker og
utformes iht. krav om universell utforming.

28.4 Balkonger og takterrasser

Balkonger og takterrasser er omfattet av andre post er i beskrivelse.
Dette gjelder blant annet: gårdsrommene over undere tasje, takterrasse for personalet i 2. etasje og
balkonger ved omsorgsboliger i 2. etasje. Eventuell e glass i rekkverk skal være herdet og laminert.
Glasset skal være selvrensende/ smussavisende.

28.5 Baldakiner og skjermtak

Skjermtak over balkong i 2. etasje ved omsorgsbolig er er omfattet av andre poster i beskrivelsen.
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28.6 Rekkverk, parapet, håndlister osv.

Rekkverk i stål
Rekkverk skal utføres med lakkerte stående stålspil er i flattstål 40 x 20 mm, med liggende flattstål
40 x 20 mm i over- og underkant. Valgfri RAL-farge fra arkitekt på alle rekkverk.
Innvendig rekkverk leveres malt fra fabrikk. Gjelde r blant annet ved innvendige trapper og
vestibyle 2. etasje. I vestibylen skal rekkverket h ar høyde overkant 1200 mm. Festes i vertikal
dekkeforkant. Utvendig rekkverk utføres i galvanise rt stål. Høyde 1200 mm hvor ikke annet er
angitt. Gjelder blant annet ved gangbane på tak ove r 2. etasje (mellom tekniske rom), samt ved
forstøtningsmurer.

Parapet som rekkverk
Parapet føres opp / bygges som rekkverk ved:

- Dekkeforkant gårdsrom (dekket over underetasje) – k les med stående trekledning som
tilliggende fasader

- Takterrasse ved personalrommet – kles med stående t rekledning som tilliggende fasader
- Balkonger i 2. etasje fra bogrupper – kles med seme ntfiberplater som øvrige felt med

sementfiberplater

Parapet/rekkverk skal har samme kledning på begge s ider (innsiden og utsiden). Festes i vertikal
dekkeforkant hvor ikke annet er angitt. Kledninger skal tilsvare øvrige kledninger benyttet på
fasader. Eventuelle glass i rekkverk skal være herd et og laminert. Glasset skal være selvrensende/
smussavisende.

Deler av parapet skal utføres med spiler (avstand m ellom spiler maks. 100mm). Dette slik at også
beboere/ besøkende i rullestol kan se ut forbi para pet. Se fasadetegninger for konsept. Omfang og
detaljering bestemmes i detaljfase.

Håndlister
Innvendige håndlister / håndløper i oljet eik, med rund profil ø40-45 mm. Håndløper skal ha
luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til bakgr unnen. Festes i braketter av børset rustfritt
stål
Utvendige håndlister / håndløper i galvanisert stål med rund profil ø40-45 mm. Håndløper skal ha
luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til bakgr unnen. Festes i braketter av galvanisert stål.
Boltes.

Fendring og håndløper

TE medta nødvendig fendring, blant annet i sirkulas jonssoner og sengeområde i beboerrom. Se
kapitel om innvendige vegger for type og omfang av fendring.

TE skal med ta håndløpere i alle sirkulasjonsområde r. Det medtas håndløpere over glassfelt hvor
dette er hensiktsmessig for beboere med demens. Se avsnitt over om håndlister. Håndløper skal ha
samme utførelse og innfesting som håndlister. TE sk al også medta håndløper i utvendige arealer
som gårdsrom, balkonger, ved hovedinngangen, osv.
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3 VVS

30. 1. 0 Generelt
Følgende komplette VVS tekniske anlegg skal installeres/ leveres ferdig i henhold til
krav og bestemmelser som fremgår av denne beskrivelsen og tilhørende dokumenter :
- Sanitæranlegg innvendig
- Sani t æranlegg utvendig
- Varmeanlegg m/varmepumpe og brønnpark
- Brannslokkingsanlegg
- Luftbehandlingsanlegg
- Avtrekksanlegg
- Komfo rtkjøleanlegg
- Prosesskjøleanlegg
- Automatiseringsanlegg

I tillegg skal det medtas alle bygningsmessige hjelpearbeider for VVS anleggene.

Denne spesifikasjonen beskriver grunnleggende funksjonskrav til utførelse av de
VVS - tekniske anlegg og som føre nde retningslinjer for detaljprosjektering og
utførelse.
Alle tegninger, skisser og skjemaer som er vedlagt denne beskrivelse er av
orienterende art.
Arbeidene skal utføres som en del av en totalentreprise og omfatte alle arbeider og
installasjoner fra pro sjektering og frem til komplett ferdig bygg og garantitid.

Alle leveranser og arbeider skal tilfredsstille statelige og kommunale lover, forskrifter,
regler, bestemmelser og i samråd med stedlige myndigheter.
Detaljer som ikke er nevnt i beskrivelsen skal være med tatt såfremt disse er nødvendig
for anleggets godkjenning fra myndighetenes side.

30. 1. 1 Generelle krav til systemløsninger
Bygget skal prosjekteres og oppføres i henhold til TEK 17 og Energik arakter A .
Det skal derfor legges vekt på energi - , miljø - , klima og driftsmessig systemløsninger
som det fremkommer i dette tilbudsunderlaget.
Bygget skal o ppfylle krav til passivhus standard, NS 3701, bygningskategori
sykehjem.
Bygget skal klassifiseres etter Breeam Nor, nivå good.

Alt m ateriell, utst yr, komponenter og utførelse skal velges i samsvar med dette
underlaget .

30. 1. 2 Forhold til o ffentlige myndigheter
Tilbyder /entreprenør har ansvaret for nødvendig koordinering med offentlige
myndigheter .



Ringerike kommune H eradsbygda Omsorgssenter Side 5

Utbygging KAP.30 Forprosjekt VVS teknikk Dato: 18.10.2018

Dok.nr. 3.02.03

DAGFINN H. JØRGENSEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF

5

30. 1. 3 Prosjekterings krav for VVS - anlegg ene
VVS - en treprenøren er ansvarlig for at samtlige krav i funksjonsbeskrivelsen
oppfylles.
For meldepliktige anlegg skal VVS - rådgiver ha sentral godkjenning i henhold til
tiltaksklasse i rammesøknaden for de anlegg som er nevnt i Plan og Bygningsloven.
VVS - entrepr enør skal delta på nødvendige antall møter og eventuelle særmøter som
innkalles av byggherre etter behov.
Prosjektering skal utføres digitalt med bruk av DAK program og basert på bruk av
intelligente objekter. Se PA - bok for utfyllende informasjon.
Alle fag grupper skal utføre samplott for å sikre at det ikke blir kollisjoner mellom
fagene.
Tekniske installasjoner må ikke monteres andre steder, høyere eller lavere enn avtalt
med byggherren.

På tegningene skal det angis:
- Dimensjoner
- Utstyrskoder, nummer i henhold til nummersystem som beskrevet (TFM).
- Kapasiteter, ytelser og mengder.
- Målsetting og c otehøyder på rør og kanaler
- Type medium

Det skal utføres nødvendige beregninger for alle fagområder som skal forelegges
byggherren.
Som minimum skal det u tarbeides:
- Beregninger av v entilasjonsbehov basert på emisjoner fra materialer,
personbelastning, kjølebehov og prosesser.
- Trykkfallsberegninger for både kanalanlegg og røranlegg.
- Beregning av SFP faktor .
- Kjølebehovsberegninger.
- Lydberegninger for l uftbehandling og klimasystem.
- Varmebehovsberegninger
- Energi - og effektbudsjett
- Økonomiske beregninger for sammenlignbare alternativer.
- Systembeskrivelse r
- Automasjonsbeskrivelse

30. 1. 4 Tekniske rom og føringsveier
P lassering av sjakter samt arealer t il tekniske rom er angitt på arkitektens
plantegninger.
Entreprenøren skal forvisse seg om at den avsatte plassen til sjakter og tekniske rom er
tilstrekkelig.
Utstyret skal monteres slik at den tilsiktede fordeling av medium over de enkelte
komponenter op pnås.
Generelt gjelder at utstyr skal ha tilstrekkelig klar ing på de sidene man må komme ti l
for vedlikehold, spesielt foran luker, elektriske tilkoblingsbokser og paneler.
Entreprenøren skal derfor påse at rommet rundt utstyr ikke blir blokkert av kanaler ,
rør, hengere, kabelbroer etc.
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30. 1. 5 Merk esystem
Merking skal utføres i henhold til Statsbygg sitt tverr f aglige merkesystem, TFM.
Alt maskinelt utstyr, hovedrørstrekk og opplegg, hovedkanaler, brannspjeld, ventiler,
batterier i kanaler, utstyr i tavler o.l. merkes.
Merking og teknisk dokumentasjon for kap. 31, 32, 33, 35 , 36, 37, 56 og 73 skal
korrespondere.
Alle komponenter skal merkes med skilt utført i laminert plast med sort tekst på hvit
bunn. Forøvrig benyttes selvklebende merking.
Teksten skal være minst 6 mm. Mindre tekst kan avtales spesielt. Skiltene utføres med
komponentbetegnelse i klartekst.
Brannspjeld skal merkes på vegg under himling i hht. brannvesenets krav.
Avstengnings - og reguleringsventiler skal merkes på vegg under himling.
Brann skap utstyres med plogskilt , som monteres godt synlig ved himling, over skapet .

30. 1. 6 Ferdigmelding og dokumentasjon
Se Fellesbestemme lser for prosjektet, og prosjektets PA - Bok.

30. 1. 7 Informasjon om prosjektet
I henhold til felles funksjons beskrivels e for det totale prosjektet skal det leveres et
komplett VVS - anlegg som omfatter alle arbeider og leveranser knyttet til levering og
montering , funksjonsprøving samt ren hold , kvalitet s sikring og dokumentasjon skal
være inkludert i oppdraget.
For å kunne gi et komplett tilbud er totalentreprenør ansvarlig for å ha oversikt over all
nødvendig informasjon vedrørende prosjektet. Totalentreprenør er ansvarlig for at det
etableres en god kommunikasjon mellom de forskjellige fag underentreprenører.
Funksjons beskr ivelsen skal distribuer es til alle entreprenører og impliserte firmaer slik
at de har oversikt over den totale leveransen. Samtlige entreprenører som er involvert i
denne totalentreprise er selv ansvarlig for å avklare grenseskille mellom entreprisene.
VVS - anlegget skal utføres i henhold til :
- G jeldende forskrifter og normer og standarder for nybygg .
- B ygget skal prosjekteres og oppføres i henhold til energikarakter A.
- Prosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldene Plan - og bygningslov . (PBL)
- Forskr ift om tekniske krav til byggverk (TEK 17)
- Passivhus standard, NS 3701, bygningskat egori sykehjem.
- Breeam Nor, nivå good .
- Normal reglement for sanitæranlegg, nyeste utgave (Norske kommuners
sentralforbund.
- VVS bransjens varmenorm
- Ringerike Kommunes prosjekteringsanvisning automatiseringsanlegg
- Ringerike Kommune s VA - norm
- Byggebransjens våtromsnorm
- Veiledning 444 fra Arbeidstilsynet
- Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag 170 1431 - RBR - PRO001 - 201 80905
utarbeidet av brannteknisk rådgiver.
- Alle b etin gelser i rammetillatelse fra bygningsmyndighet ene skal oppfylles.
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30. 1. 8 Orientering om ytelsesbeskrivelsen
Oversikt over oppdragets omfang er i hovedsak anvist på arkitekttegninger ,
plantegninger og skjemategninger.
I tillegg vedlegges et orienterende system skjema for varmeanleggene , kjøleableggene
og ventilasjonsanlegg ene .
Krav til tekniske løsninger er angitt i funksjons beskrivelse.

30. 1. 9 Klima - og komfortkrav
I tabell 30.1 er angitt krav til inneklima etc. I denne t abellen er det kun medtatt de mes t
vanlige romtyper.
Følgende definisjoner og generelle krav legges til grunn:

Dimensjonerende
utetemp. sommer
DUT: +2 8 °C, min kl. 03.00 13 °C, døgnmiddel 20 °C, våtkule 19,5

°C, 3 påfølgende døgn med skyfri himmel.
Dimensjonerende
utete mp. vinter
DUT: - 2 6 °C, vindstyrke 3 m/s

Romtemperatur: Kravet til lufttemperatur gjelder i området som er definert som
oppholdssone. Maks Operativ temperatur + 26 °C .
Overskridelser av den høyeste grensen kan akseptere s i varme
sommerp erioder ved utelufttemperatur over 22 °C. Men
overskridelsen bør ikke utgjøre mer enn høyst 2 uker i et
normalår (konf. meteorologiske statistiske data for
maksimaltemperaturer).

Oppholdssone: Begrenses av gulv, innervegger, et plan 30 c m fra yttervegg og
et plan 1,8 m over gulvnivå.

Lufthastighet: Maksimalkrav gjelder lufthastighet i oppholdssone.
Lufthastighet er definert som middelhastighet over en 3
minutters periode.
Lufthastigheten er oppgitt for max. og min. lufttemperatur som
øvre og nedre grense. Maks. lufthastighet mellom disse
yttertemperaturer defineres på en rett linje mellom angitte
grenser.

Friskluftsmengde: I tabell 30.1 defineres minimums friskluftsmengde som l/s for
henhol dsvis pr. person og per. m² brutto gulvflate.
Temperaturkrav og prosesser er overordnet krav til
friskluftsmengder.
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Temperaturgradient: Temperaturgradient skal som generelt for alle
oppholdsrom/arbeidsrom ikke overskride 2°C/m. Kravet gjel der
for temperaturdifferansen mellom 0,1 og 1,1m over gulv.

Støy fra installasj oner : Lydtrykknivå i dB(A) anses ikke som tilstrekkelig kriterium f or
kontraktsforhold m.h.p. støy. Oktavbåndsanalyse må benyttes i
tillegg. Bygget skal tilfredsstill e NS 8175, klasse C i beboerrom ,
møterom , kontorer , kantine , kjøkken , stuer, behandling mm .
Dvs. alle oppholdsrom.

Strålingsasymmetri: Defineres i henhold til NBI - blad G.421.501.
Strålingstemperaturasymmetri i oppholdsrom/arbeidsrom skal
ikke overskride 4°C for varm himling og 7°C for kald
y tterveggflate.

Luftfuktighet: Maksimumsverdi og minimumsverdi verdi angir kravet til
største/minste tillatte luftfuktighet ved dimensjonerende
utetemperatur vinter.

CO: Maks. 19,6 ppm, 1 times midlingstid.
Maks. 8,7 ppm, 8 timers midlingstid.

NO2 Maks. 53,2 ppm, 1 times midlingstid
VOC: Maks. 200 µg/m3
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KRAV TIL ROMKLIMA – TABELL 30.1
ANLEGG: HERADSBYGDA
OMSORGSSENTER

DATO: 19 .0 9 .18

Aktivi tet/
rom type

Mak s o perativ temperatur Lufthastighet Temp.
gra dient

Strålings temp.
asymmetri

Gulvtemp. Luftfuktig het
[RF]

Lyd -
trykk -
nivå

Luftmengde
minimum

[m³/h]

Person belast ning

Sommer

[ C]

Vinter

[ C]

Natt
min.
[ C]

v/ -
2 5 C
[m/s]

v/ - 2 0 C
[m/s]

[ C / m]

Varm
f late
[ C]

Kald
flate
[ C]

Min

[ C]

Max

[ C]

Min

[%]

Max

[%] [dBA] [m²] [pers] [ antall ]

Beboerrom 2 6 ,0 24,0 18 ,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 22,0 26,0 - - 32 7,2 26 1

Spisek jøkken 2 6 ,0 22,0 20,0 0,20 0,15 2,0 5,0 10,0 21,0 26,0 - - 32 7,2 26 13 +pr osess

Lager/Arkiv 2 6 ,0 22,0 18,0 0,20 0,20 - - - - - - - 35 3 ,6 -

Oppholdsrom 2 6 ,0 22,0 20,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 21,0 26,0 - - 32 7,2 26 13

Arbeidsnisjer/

kontor

2 6 ,0 22,0 20 ,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 21,0 26,0 - - 32 7,2 26 6

Kjøkken 26,0 22,0 18 ,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 35 15 26 2 +prosess

Samtale/Gruppe. 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 21,0 26,0 - - 3 2 7,2 26 5

Møterom 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 2 m2/pers.

Kontorer 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2 ,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 2 pr. 10 m2

Pårørende 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 2

Vestibyle 26 ,0 22 ,0 18 ,0 0, 18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 3

Treningsrom 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26 ,0 - - 32 7,2 26 10

Resepsjon 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 30 2
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KRAV TIL ROMKLIMA – TABELL 30.1
ANLEGG: HERADSBYGDA
OMSORGSSENTER

DATO: 19 .0 9 .18

Aktivi tet/
rom type

Mak s o perativ temperatur Lufthastighet Temp.
gra dient

Strålings temp.
asymmetri

Gulvtemp. Luftfuktig het
[RF]

Lyd -
trykk -
nivå

Luftmengde
minimum

[m³/h]

Person belast ning

Sommer

[ C]

Vinter

[ C]

Natt
min.
[ C]

v/ -
2 5 C
[m/s]

v/ - 2 0 C
[m/s]

[ C / m]

Varm
f late
[ C]

Kald
flate
[ C]

Min

[ C]

Max

[ C]

Min

[%]

Max

[%] [dBA] [m²] [pers] [ antall ]

Garderober 2 6 ,0 22,0 18,0 0,20 0,18 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 35 7,2 26 20

Skyllerom 2 6 ,0 22,0 18,0 18,0 0,18 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 35 7,2 26 2 + prosess

Medisinrom 2 6 ,0 22,0 18,0 0,20 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 35 7,2 26 2 + prosess

Velvære 2 6 ,0 22,0 18 ,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 35 7,2 26 3 + prosess

Vaktrom 2 6 ,0 22,0 20 ,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 4

Avdelingsled er 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 2

Aktivitetsrom 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 35 7,2 30 10

Gang 2 6 ,0 22,0 18 ,0 0,20 - - - - - - - - 32 7,2 26 -

Frisør 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20 ,0 26,0 - - 35 7,2 26 3

Personalrom 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 30

Fotpleie 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 2

Arbeidsrom 2 6 ,0 22,0 18,0 0,18 0,15 2,0 5,0 10,0 20,0 26,0 - - 32 7,2 26 3 - 5

Garasje - 5,0 (min) 5,0 - - - - - - - - - 36 3 ,6 - -
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KRAV TIL ROMKLIMA – TABELL 30.1
ANLEGG: HERADSBYGDA
OMSORGSSENTER

DATO: 19 .0 9 .18

Aktivi tet/
rom type

Mak s o perativ temperatur Lufthastighet Temp.
gra dient

Strålings temp.
asymmetri

Gulvtemp. Luftfuktig het
[RF]

Lyd -
trykk -
nivå

Luftmengde
minimum

[m³/h]

Person belast ning

Sommer

[ C]

Vinter

[ C]

Natt
min.
[ C]

v/ -
2 5 C
[m/s]

v/ - 2 0 C
[m/s]

[ C / m]

Varm
f late
[ C]

Kald
flate
[ C]

Min

[ C]

Max

[ C]

Min

[%]

Max

[%] [dBA] [m²] [pers] [ antall ]

(min)
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31 Sanitær anlegg innvendig
31. 0 1 Generelt

Det skal leveres et komplett sanitæranlegg med utstyr som fremkommer i
beskrivelsen og på tegninger samt øvrig utstyr som er nødven dig for byggets funksjon.
Nødvendig lufteledninger i forbindelse med Radonsikring skal medtas.

Sanitærinstallasjoner utformes i henhold til gjeldende regler og forskrifter.
Alt materiell som er benyttet skal være godkjent av Landsnemda for godkjenning av
sanitærutstyr.
Sanitæranlegget skal tilfredsstille:
- TEK 1 7
- Breeam Nor, nivå good.
- Normalreglement for sanitæranlegg, Tekniske - og administrative bestemmelser.
- Alle rørarbeider skal utføres i hht Byggebransjens Våtromsnorm, og entreprenøren
skal kunne dokumentere faglig kunnskap om normen.
- Retningslinjer for prosjektering, utførelse og kontroll av ledningsanlegg for
avløpsvann
- Stedlige forskrifter og bestemmelser.
- Leverandørens anvisninger.
- K ravene til EUs sikkerhetskrav i “Direktivet for medis insk
utstyr”, klasse 1.

I forbindelse med vann speil i sansehage r skal det tas med utvendig frostsikker
slangekran og avløpsarrangement for manuell fylling og uttapping av basseng et .
Det skal også tas med renseanlegg for nevnte vannspeil.

Ledninger, etc. skal samordnes og plasseres i lokalene på en slik måte at helheten blir i
størst mulig grad så ordentlig og formålstjenlig som mulig.
Alt VVS - utstyr skal være enhetlig og av kjent fabrikat.

Alle installasjoner skal være i brannsikker utførelse. Installas jonene utformes for
optimal mediehastigheter og apparatbelastning så sant ikke spesielle krav er stilt.
Det skal medtas låsbare inspeksjonsluker for adkomst til skjulte kraner, kuplinger,
ventiler, stakeluker og lignende.
Alle tappesteder skal ha avløp f or bortledning av den vannmengden som blir tilført.
Sanitæranlegget skal være lett å regulere og vedlikeholde slik at det ikke oppstår fare
for eller skade på personer, bygning eller utstyr.
Det skal medtas nødvendig antall stakepunkt og inspeksjonsluker.

Ledningssystemet skal være tett slik at lekkasjer unngås og solid nok til å tåle
innvendig og utvendig belastning. Ledningene skal trykkprøves, om nødvendig
seksjonsvis.
Anleggets tetthet testes i henhold til gjeldende standard. Kravet til tetthet anses o ppfylt
om anlegget er tett når ledningene settes under trykk på minst 1 Mpa (100 m VS)
høyere enn normalt driftstrykk som er 0,6 Mpa. Anlegget skal settes under trykk
minimum 48 timer.
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Ledninger , armatur og utstyr skal sikres mot frost, og det må prosjekt eres
utvidelsesmuligheter for ekspansjon. Anlegget utformes slik at det kan tappes kaldt og
varmt vann uten unødvendig ventetid (maks. 10 s).
Sirkulasjon for varm t tappevann skal føres helt frem til alle fordelerskap.

Anlegget skal utføres slik at det ik ke oppstår trykkstøt i ledningsanlegget.
Anlegget skal utføres slik at tilbakestrøm m ing av forurenset vann ikke kan
forekomme.

Alle tappesteder i bygningen skal ha avløp til forskriftsmessige avløpsledninger. Dette
innebærer at vann fra tappested skal fan ges opp og ledes til avløp. I forbindelse med
dusj skal det være fall til sluk i hele rommet eller innenfor en avskjerming slik at
vannet samles opp og renner til sluk.

Det er entreprenørens ansvar at a lt sanitær utstyr som leveres, også av andre, skal
k ontrolleres slik at trykk, temperatur og vannmengder er tilpasset det som utstyret er
dimensjonert for.

31.02 L edningsnett for varmt - og kaldtvann
T rykklasse TN 10 .
Anlegget skal omfatte alle nødvendige rørføringer for ivaretakelse av forbruksvann.
Det skal installeres vannskadesikre løsninger i henhold til våtromsnormen.
Utløp fra fordel er - skap skal føres til rom med sluk.
Alle kuplinger skal være tilgjengelig for inspeksjon.
Vannledninger skal ikke legges gjennom elektro - eller datarom.
Vertikale rør legges i sjakter for tekniske installasjoner eller på steder som skal avtales
med arkitekt.
Hovedføringer skal legges i nedforinger og sjakter som anvist på arkitekttegninger.
Legging, skjøting m.v. må være utført i henhold til det lokale vannverkets
best emmelser.

Hove d føringer for varmt - og kaldt vann legges i kobberrør etter NS 1758 .
Vann ledninger til utstyr legges i størst mulig utstrekning skjult i vegger og utføres som
"rør i rør" (varerørsystem) iht. BVN og offentlige bestemmelser. Det skal kun beny ttes
vanntette varerørsystemer, dvs. VSK - sertifisert. Alle varmt - og kaldtvannsledninger
som legges skjult skal være trykkprøvd, om nødvendig seksjonsvis. Alle synlige
vannledninger mellom vegg og utstyr skal forkrommes.

Rørhylser skal monteres ved alle vegg - og dekkegjennomføringer.
Tetting skal utføres slik at brannsikring og lyddemping er ivaretatt.
Det skal benyttes forkrommede / forniklede dekks k iver på alle dekke - og
veggjennomføringer .
Hvor det av andre hensyn må legges synlige kaldt - og varm tvannsledninger i våtrom
så skal disse forkrommes.
Det skal tas med tilkobling av utstyr og armatur som leveres av andre.
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Hengejern og klammer leveres med kobber bøyler og klammerbånd.
Mellom opphengingsjern og bygningskropp skal det isoleres med gummi .
Det forutsettes at klammer og opphengingsjern tilpasses isolasjonsmaterialet.
NBI publikasjon nr. 5002 "Støy i VVS - anlegg" skal følges.
Alle ledninger skal legges i nøyaktig lodd og water.
Ledningene skal renspyles før anlegget tas i bruk.

31.03 Ledningsnett for avløp
Avløpsledninger i grunnen skal legges av PVC grunnavløpsrør NS – EN 1401 som
skjøtes med gummiringer.
Hvor bunnledninger skal forbindes med støpejern eller plastledninger over gulv skal
overkant muffe være lik overkant ferdig gulv.
Ledningene skal legges direkte på planert grøftebunn.
Avløpsledninger over grunnen skal være MA støpejernsrør med rustfrie og syrefaste
jetkuplinger.
Overgang fra støpejern til plast skal foretas ved gulv .
Rørleggerentreprenøren er ansvarlig for at det ta s hensyn til k otehøyder, fall og
plassforhold, slik at det endelige resultatet blir i overensstemmelse med tegninger og
alle rammekrav som er gitt.
Alle ledninger skal legges nøyaktig i lodd og festes med solide klammer.
Avløpsledningene utstyres med nødve ndige stakeluker.
Taknedløpssystemet og avløp fra terrasser skal tilpasses byggets utforming og
arkitektens takplan er . Alle takflater med sluk skal min. utstyres med 2 sluk.
Alle avløpsledninger som er utsatt for frost skal sikres med el.kabel.
Alle avløp sledninger må ha tilstrekkelig kapasitet ved den største sannsynlige
avløps vann mengde og skal være selvrensende slik at ikke belegg bygges opp eller
avfallsstoffer hopes opp.
Avløpsledninger må luftes tilstrekkelig slik at trykksvingninger som kan suge u t
vannlåsen ikke oppstår.
Lufteledninger skal plasseres på god avstand fra friskluftinntak slik at smitte unngås .
Ref. krav til avstand mellom luftinntak og spillvannslufting (forurensingskilde) i
Breeam Nor manual.
Lufteledninger for radonsikring legges i MA støpejernsrør, og føres opp over tak.

31.04 Armatur og utstyr
Generelt:
Sanitærutstyr og armatur skal være av anerkjent fabrikat og valg av utstyr skal
godkjennes av byggherren.
Det skal kun benyttes vannbesparende armaturer.
På alle hovedkurser og o pplegg samt fordelingskurser i etasjene skal det være
avstengningsventiler.
Foran hvert sanitærutstyr skal det være avstengningsventil er .
Vanninntaket skal utstyres med hovedstoppekran, vannmåler, slamsamler ,
tilbakeslagsventil og reduksjonsventil. Vannmål er skal ha BUS signal med overføring
til SD - anlegget.
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Stenging av hovedstoppekran skal også ha BUS signal med overføring til SD - anlegget.
Sanitærutstyrets plassering og antall fremkommer av s k j emategninger fra ark. samt
denne beskrivelse .
Armaturer i kjøk ken skal være av storkjøkken kvalitet.
Montasjehøyde avtales nærmere med byggherren.
Det skal benyttes hvitt porselens utstyr og rustfritt utstyr av anerkjent og ensartet
fabrikat som er tilpasset beboere , brukere og betjening.
Servantene utstyres med plu gg og kjede /oppløftventil , servantventil, forkrommet
flaskevannlås, blandebatteri, forkrommende koblingsledninger med avstengning og
veggskiver.

Klosetter:
Alle klosetter i forbindelse med bad for beboerrom og dagsenter , skal være
vegghengte på en utfor ing og utstyres med sveiv for manuell heve senke funksjon.
Sveiv skal være fastmontert og demenssikret. Ved hjelp av enkle grep skal både
toalettet og armstøttene justeres . Toaletthøyden skal kunne justeres med 200 mm , fra
(41 - 61 cm).
Sisternen montere i nnebygget i den justerbare utforingen.

Toalettmodulen skal være sertifisert for en belastning på minimum 500 kg.
WC skålen skal være 700 mm langt, og belastningstestet for minimum 500 kg.
Toalettet leveres med ryggstøtte som enkelt skal kunne tas av og på toalettet.
Klosettene leveres med kraftige lokk og toalett seter som er ergonomisk utformet slik
at det gir god sittekomfort. Lokk og sete skal ha kontrastfarger med " soft close "
funksjon og rustfrie hengsler . D et skal være trykknapper for ulike spylemengd er (lav
og høy).

Det skal leveres armstøtter til klosettene som monteres etter leverandørs anvisning .
Støttene skal ha en lengde på 900 mm og tåle en belastning på minimum 250 kg ytterst
på støttehåndtaket.
Armstøtter skal , sammen med toalettet, kunne jus teres manuelt med en hendel og
utstyres med demenssikring.
I tillegg skal støttehåndtakene kunne justeres manuelt 100 mm uavhengig av
toaletthøyde. Justeringen må være demenssikret.
Støttehåndtakene skal være belagt med et materiale som gir en myk og tempe rert
overflate. I tillegg skal forkanten på støttehåndtaket være ergonomisk utformet for
optimalt grep.
Støttehåndtaket skal kunne slås opp på veggen for å frigjøre plass etter behov.

Vegghengte klosetter forøvrig skal utstyres med innebygget sisterne og rustfri
betjeningsplate.
Klosettene leveres med kraftige lokk og toalettseter med " soft close " funksjon og
rustfrie hengsler.
Det skal være trykknapper for lav og høy spylemengde.
HC - toaletter forøvrig skal utstyres med armstøtter som kan slås opp .
Armstøttene skal utstyres med klosettrullholder.
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Servanter :
Servant ene i bebo e rrom og dagsenter , skal utstyres med grått støttehåndtak og
høydejustering. Servantd imensjon 1032 x 59 0 mm (LxB) .
Servant ene skal kunne hø y dejusteres minimum 200 mm, man uelt med sveiv. Sveiven
skal være fastmontert og demenssikret.
Servanten e skal ha integrert støttehåndtak i front og skal tåle en belastning på
minimum 300 kg ytterst på støttehåndtaket.
For hygiene og funksjon for rullestolbrukere skal det være en avrenningskant i front
av servant som går over støttehåndtak.
For å bedre hygienen, skal festebraketter, vannlås, rør og bolter til servantene være
utstyrt med heldekkende deksel.
Servanten e skal utstyres med enhånds blandebatteri og lang hendel fo r varmt/kaldt
vann med skoldesperre på 38 OC. Batteriet skal være tilpasset den høydejusterbare
servanten, perlator/tuten skal være minimum 150 mm målt fra senter
blandebatteri. Blandebatteriet plasseres på skrå i forhold til brukeren og skal ha lang
og berøringsvennlig hendel som skal tilrettelegges for brukere med redusert
rekkevidde eller nedsatt gripefunksjon.
Servantene utstyres med plugg og kjede, servantventil, forkrommet flaskevannlås,
forkrommende koblingsledninger med avstengning og veggsk iver.

Servanter i alle kjøkken , spisestue, kjøkken dagsenter, vask, medisinrom, vaskerom,
skyllerom, frisør , s tellerom, personaltoalett på avdelinger og i toalett rom skal være fast
monterte og utstyres med berøringsfritt blandebatteri. Berøringsfrie arma turer skal ha
fast tilknyttning til strømnettet, slik at batterier unngås.
Dimensjon er i henhold til ark. tegninger og skjemategninger. Servantene skal være
tilpasset bruk og plassering i rommet.
Servant i rom for fotpleie, skal være at en slik størrelse at den kan benyttes for fylling
av baljer i forbindelse med fotpleie.
Servanter i behandlingsrom skal være fast monterte og utstyres med blandebatteri som
også skal utstyres med dusjfunksjon med lang hendel og lang dusjslange.

I alle skyllerom skal det mo nteres 1 stk. fastmontert servanter og 1 stk. rustfri kum
som skal være nedfelt i benkeplate. Se rvanten utstyres med berøringsfri tt blandebatteri
m/batteri drift.
Servanter forøvrig skal være fastmonterte og utstyrt med enhånds blandebatteri. Lang
hendel på alle HC - servanter.
Dimensjon på servanter som ikke er spesifisert skal være tilpasset bruk en og
plassering i rommet.

I rom for frisør skal det leveres og monteres stor frisørservant kombinert med stol.
Enheten skal være gulvmontert. Frisørservant i porselen med søyle skal være justerbar
og utstyrt med blandebatteri og vannbesparende dusj med lang armert dusjslange.
Hele enheten og fotstøtte skal utstyres med elektrisk løfteanordning.
Stol med solid, mykt og vaskbart materiale. Armlener av aluminiu m el.l. (Farge iht.
arkitekt). Sete skal være elektrisk regulerbart.
Servanten skal være regulerbar og tilpasset rommets funksjon.
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Dusj/ Dusj utstyr :
Dusjhjørne i beboernes bade rom som er inntegnet på arkitekt ens tegninger skal
utstyres med dusjstang . For trygghet og fleksibel bruk skal dusjstangen være
vinkelformet og ha minimum 1000 mm vertikal og 400 mm horisontal lengde.
Avstand fra vegg til dusjstang skal av sikkerhetshensyn være maksimum 40 mm.
Dusjstangen skal være belastningstestet for minimum 500 kg.
Stangen skal være produsert i et stykke uten skjøter og belagt med antibakteriell
materiale for best mulig hygiene.
Dusjstangen skal inkludere en ergonomisk dusjhodeholder og en integrert dusjhylle.
Dusjen skal utstyres med justerbart dusjho de med filter (forkalkning), lang og myk
slange og trykkstyrt termostatisk dusjtermostat som skal være lett å skru av og på
vannet .
Batteriet skal være trykkstyrt med temperatursperre som skal forhindre at
temperaturen ikke blir for høy.
Alle skruehull ska l være tildekket med deksel.

Det skal leveres og monteres justerbart dusjsete som skal ha en være ergonomisk
utformet og belagt med integralskum som skal gi en varm overflate. Dimensjon 490 x
425 mm.
Setet utstyres med hull i midten som skal sikre go d vannavrenning. Dusjsetet skal
være lett å rengjøre.
Dusjsetet kan leveres med festebraketter med høydejustering. Høyden på dusjsetet skal
være enkel å justere.
Dusjsetet skal kunne justeres fra 40 – 60 cm (20 cm) med armlene. De veggmonterte
festebra kettene skal sikre en solid konstruksjon og dusjsetet skal være belastningstestet
for 500 kg. Setet skal kunne foldes opp mot veggen når det ikke er i bruk.
Sete skal være med integralskum og polyuretanlakk .
Festeskinner skal være natureloksert aluminiu mslegering .
Plasttopper i sprøytestøpt polypropylen .
Dusjer forøvrig skal utstyres med termostatstyrt dusjbatteri med trykkregulering. Som
dusjgarnityr skal det benyttes slange/dusjhode med justerbart feste på
veggholderstang.

Badekar :
I velværerom skal det levers og monter e s heve - senkar i glassfiberforsterket polyester.
Lengde 220cm og utstyres med mobil løfter, vanlig bad, hydromassasje, digital
justering av både badevann og dusjtemperaturen, elektronisk overvåkning av
vanntemperatur, berøringsknapper for styring av funksjoner, tredobbelt
skåldingsbeskyttelse, blandebatteri som kompenserer for trykk og temp. endringer,
nedsenkfunksjon ved strømbrudd, selvåpnende avløpspropp, behandlingsslange for
hydromassasje.
Under karet skal det installeres en slukbr ønn i rustfritt stål, med tilhørende rist.
Slukbrønn dimensjoneres for tapping av badekaret.
Rommet skal også utstyres med en slangekran.
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Beredere/varmeveksler:
Oppvarming av varmt tappevann skal skje ved forvarming av vann via varmepumpen,
topping med d irekte el.kolber i beredesystemet.
Folkehelseinstituttets anbefalinger til tappevannstemperatur skal oppfylles .
Tappevannstemperaturen reguleres etter et settpunkt på 65 °C. Berederanlegget
utstyres med termostatstyrt blandeventil for temperatur kontroll.
Det må installere tilbakeslagsventil på kaldtvannsledningen inn mot
tappevannsveksleren for å sikre mot overtrykk mot det offentlige vann - nettet.
Se egen beskrivelse for energisentralen samt beskrivelse av automatikk og SD anlegg .

For å unngå legionell avekst skal temperatur i bereder e være minimum 70 OC.
Det skal også medtas utstyr for manuell desinfisering av dusjer ved hjelp av spyling
med hettvann (70 gr. C). Det skal derfor være mulig å åpne for ublandet vann fra
beredere til alle dusjene. Det beny ttes både sluseventil samt kikkran uten ratt for å
åpne mot hettvann.
Dette utstyret skal kun styres av kvalifisert driftspersonale i henhold til
myndighetskrav for offentlige bygg .
Denne prosedyren må koordineres med beboere og personell på avdelingene.

Utslagsvasker og kummer :
Bøttekott , rengjøringssentral og teknisk e rom skal utstyres med rustfri utslagsvask
med bakplate, bøtterist og ettgreps blande batteri med svingbar tut. Avstand mellom
bøtterist og batteri avklares med brukere men skal ha tilstrekke lig åpning for
bøttehøyde.
Alle t eknisk rom skal ha lokalt fall til sluk.
Forøvrig skal vaskerenner, benkebeslag og kummer leveres i rustfritt stål.
Kummene utstyres med overløp, avløpsutstyr og ettgreps b landebatteri er .
Dimensjon er i henhold til ark. t egninger og skjemategninger. Kummene skal være
tilpasset bruk og plassering i rommet.

Utstyret i kjøkken skal utstyres med l ekkasjesikring.

Sluk , renner og gulvbrønner:
Tak , balkonger og terrasser skal avvannes effektivt og utføres i hht gjeldende regl er og
forskrifter.
Taksluk , balkong - og terrassesluk utstyres med løvfanger. Ved flatt tak , balkonger og
terrasser, skal gjenfrysing av sluk hindres ved bruk av sluk med påmontert matte med
integrert varmekabel .

Alle taknedløp skal føres til fordrøynings basseng for overvann.

Alle avløpsledninger som er utsatt for frost skal sikres med el.kabel.

Solide klebeflenser og klemringer skal benyttes og være tilpasset belegg som skal
benyttes. Sluk med varmekabel skal overvåkes av SD anlegget.
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Det er en forutse tning at leverandør av utstyret skal idriftsette anlegget. I tillegg skal
leveransen inkludere 1 stk. besøk i garantitiden for funksjonskontroll og service.

Det skal monteres sluk /gulvbrønn i a lle våtrom, teknisk rom , avfallsrom , dusj,
skyllerom, vasker om , bøttekott , og ellers hvor rombruk en og installasjoner tilsier
installasjon av sluk . Sluk som monteres i rom med liten vann tilførsel, utstyres med
luktfri vannlås.
Sluk i renholdssentral med rist , utføres i rustfritt stål og utstyres med sandfang, kraf tig
rustfri rist med liten maskestørrelse pga traller og maskiner.

Alle bøttekott og rengjøringssentraler skal utstyres med slukbrønn og lokasse i rustfritt
stål , samt slangekran.

I tillegg skal det leveres og monteres sluk med påmontert matte med varmek abel i
snøfeller på luftinntak for alle ventilasjonsanlegg.
Alle sluk må sikres mot uttørking/vond lukt.

Kondensvann fra fordampere føres t il avløpsledning med brutt avløp.
Alle tekniske rom skal i tillegg utstyres med utslagsvask i rustfritt stål og arm atur.

Spylepunkter, forspyler e , slangekraner:
Utvendig på alle fasader skal det monteres frostsikre vannuttak for tilkobling av 2 5
mm vannslanger. Avstand mellom frostfrie utekraner er maks 30 meter, dette gjelder
alle fasader.
Min. 2 stk tappepunkter i sansehage og uteområde ved dagsenter.
I alle tekniske rom, bøttekott, avfallsrom, rengjøringsrom , mm. skal det leveres og
monteres slangekraner.

Vannuttak/s langekraner skal utstyres med vakuumventil og tilbakeslagsventil.

Tilkoblinger mm.
Tilkoblin g av kaffe maskin med ½ kv. ledning.
Tilkobling av o ppvaskmaskiner ½ cu vv. og kv. samt brutt 1½ avløp.
Tilkobling av vaskemaskiner ½ cu vv. og kv. samt brutt 1½ avløp.
Tilkobling av dekontaminatorer, vv og kv samt avløp, dim i hht lev.
Tilkobling av instrumentvaske r, vv og kv samt avløp, dim i hht lev.
Tilkobling av moppemaskiner, vv og kv samt avløp, dim i hht lev.
Tilkobling av benkebeslag med ½ cu vv. og kv. samt 50 mm avløp.

Se kap 27 Fast Inventar for omfang og antall tilkoblinger.

Montering av avløp fra fo rdamper til sluk i prefabrikerte kjølerom og andre kjølte rom.
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Påfylling av vann på anlegget skal utstyres med kuleventil og kikkran.
Tilkobling til vann - og avløp i vann speil i sansehage.

31. 0 5 Isolasjon
Isolasjonsarbeidene skal utføres etter materia lleverandørenes anvisninger ,
brannrapport fra RIB R og utføres av fagkyndig personell.

V armt - og kaldtvannsledninger, unntatt koblingsledninger til utstyr, skal være isolert.
I tillegg skal ventiler, koblinger, flenser og utstyr for kaldt vann isoleres
Isolering av kaldtvannsledninger og armatur skal være utført diffusjonstett.
Innvendige taknedløp skal være kondens isolert. Isoleringen skal være utført
diffusjonstett.
Alle s ynlige rørføringer for vann og avløp skal være plastmantlet. I rømningsvei
beny ttes aluminiums mantel.

31. 0 6 Merking
Alle rørledninger, komponenter, ventiler og utstyr skal merkes i henhold til Statsbygg
sitt tverrfaglige merkesystem, TFM.

31. 0 7 Prøving og instrumentering
Samtlige ledninger skal trykkprøves og protokolleres. Det forutsettes etappevis
trykkprøving tilpasset byggets fremdrift.
Før ledninger/rør tetthetsprøves skal nettet ren - spyles.

31 . 0 8 Spesielt
Pga. fare for skolding skal temperatur på tappested ikke overstige 38 OC.
Nedreguleringen av temperaturen skal derfor f oregå på tappestedet. For å begrense
temperaturen på tappestedet skal termostatarmaturer med skol d e - sperre på 38 OC
benyttes.



Ringerike kommune H eradsbygda Omsorgssenter

Utbygging KAP.30 Forprosjekt VVS teknikk

DAGFINN H. JØRGEN SEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF

21

310.01 Forbruksvann
Forenklet funksjonsbeskrivelse

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
Forbruksva nn. Inntak plasseres i teknisk rom kjeller.

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjene r
Forsyning forbruksvann, hele bygget.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter :
Beredersystem for varmt tappevann.
Sirkulasjonsledning for varmt appevann.
Motorstyrt hovedstoppekran, med mulighet for styring fra SD anlegg.
Hovedvannmåler, m/pulsutgang for signaler til SD.
Trykkgiver, signal til SD anlegg.
Vannmålere, for delmåling i bygget, ref. Breeam - Nor.
Undermålere utstyres med pulsutgang til S D.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
24 timer, alle dager.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Mulighet for å stenge vannet på bygget fra SD anlegg.
Treveisventil styres slik at ønsket temp. ut på anlegget opprettholdes.

Styringsstrategi (hovedfunksjon )
Sirkpumpe varmt tappevann skal ha vender med 3 posisjoner: «Av/på/Auto»
Av – Sirk.pumpe står
På – Sirk.pumpe går kontinuerlig
Auto – Sirk.pumpe betjenes via SD - anlegg

Prosedyre for bekjempelse av Legionella.

Viktige alarmer
Alarm ved indikasjon på la vt trykk. (bygget er uten vann)
Forbruk over normalen, gir alarm, som lekkasje/åpen kran.

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc (nødprosedyre)
Ingen.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre sy stemer
Feil/drift sirk.pumpe sendes SD - anlegg.
Driftstimetelling til SD - anlegg.
Integrasjon mot SD anlegg.
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32 Varme anlegg
32.01 Generelt

For dekning av oppvarmings behovet , infiltasjon , ventilasjonsvarmebehovet og varme
til varmtvannsproduksjon skal de t brukes system for vannbåren varme.

Det skal installeres varmepumper som henter energien fra energibrønner i fjell.
Det skal leveres komplett varmeanlegg basert på lavtemperatur vannbåren varme, slik
at kravspesifikasjonene overholdes.
Væsketemperatur ventilasjonsbatterier skal være 5 0 - 3 0 OC.
Væsketemperatur for gulvvarmeanlegg skal være 35 - 30 OC.
Væsketemparaturen for s nøsmelteanlegg skal være 45 - 3 5 OC primærside,
30 - 25 OC sekundærside.

Krav til romtemperatur for varmebehovsberegninger er +22 C i beboerrom og
dagsenter og + 20 C i øvrige rom.

I tillegg skal det leveres snøsmelteanlegg i utvendig gang veier , foran og rundt
hovedinngang , se tegning fra LARK for omfang utvendig snøsmeltea nlegg.
Snøsmelteanlegget skal oppdeles i hensiktsmessige antall soner .
Alle områder med snøsmelteanlegg skal ha fall til kjøresterke renner , sluk som også
skal sikres mot frost med snøsmelteanlegg et .
Nødvendig automatikk for effektiv styring av anleggene medtas. Snøsmeltea nlegget er
tenkt løst med soneprioritering og oppdeling for å unngå at hele anlegget blir
dimensjonert med 100% samtidighet .

Det skal oppgis opsjonspriser for utvidelse av omfang snøsmelt.
Se egen poster i liste for opsjoner.

Varme - og energiforsyning til bygningene, og de enkelte rom, skal utformes slik at
individuelle behov tilfredsstilles, forbruket minimaliseres, fornybar energikilder
prioriteres . Se beskrivelse for energisentralen.

Det installeres vannbåren gulvvarme i alle areal er med oppvarmingsbehov , unntak for
p - kjeller med tilhørende rom, som varmes opp via ventilasjonsanlegget .
Tekniske rom på tak utstyres med radiator, som tilkobles rørnett for
ettervarmebatterier.

Varmeanlegg skal utføres som konvensjonelt to - rørs system.

Transmisjons - og infiltrasjons beregninger må gjennomføres for å dokumentere
rommenes eksakte varmebehov.

Temperaturen skal reguleres ved hjelp rom sensor som plasseres slik at virkelig
romtemperatur kan registreres. Motorventil / aktuator for gulvvarme pl asseres i
fordelerskap.
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Anlegget skal ha automatisk temperaturstyring med fleksibelt tidsprogram, med
temperatursenking for energisparing om natten. Styring av turtemperaturen i
forskjellige varmekurser skal skje via reguleringssentral med uteføler og kobl ingsur
Det henvises til Krav i klima - tabell 30.1 .

I tekniske rom skal det leveres og monteres nødvendige samlestokker med kurser for
gulvvarme, ventilasjonsbatterier, varmtvannsberedning og snøsmelteanlegg.
Det skal også settes av reserve kurs på samlest okk, DN 50.

Valg av utstyr skal godkjennes av byggherren.

32. 0 2 Energisentralen
32.02.1 Orientering

Det skal installeres varmepumper med energiopptak i fjell for oppvarming av bygget.
Det installeres el.kjel for topping og backup.
Varmepumpene skal dekke varme til oppvarming, infiltrasjon, ventilasjon,
snøsmelteanlegg og varmt tappevann.
Varmepumpe anlegget skal dimensjoner slik at 90% av energibehovet dekkes av
varmepumper.
Det skal etableres brønnpark, med samlekummer for sammenkobling av flere bo rehull.
Brønnpark skal dekke energibehovet på vinterstid, og gi nødvendig frikjøling i
kjølesesong.
Energisentralen utstyres med vannbehandlingsanlegg på varm og kald side av
varmepumpe.
Kald side av varmepumpe skal i kjølesesongen benyttes til kjøling av bygget.
Viktig at dette vurderes når antall meter borehull prosjekteres, slik at vi har
kjølekapasitet tilgjengelig.
Varmepumper utstyres med egne pumper for sirkulasjon mot akk.tank. Hver vp
utstyres med egen sirk.pumpe, slik at vi sikrer optimal drift p å varmepumper.
Se tegning V - 32 - SY - 01 systemskjema energisentral for mer informasjon.

Det skal installeres smussfilter (grovfilter) med maksimal maskevidde 0,5 mm på alle
returledninger .

Oppvarming av varmt tappevann skal skje i 2 trinn. Trinn 1 forvarm ing fra
varmepumpe, trinn 2 er dirkete elektrisk i varmtvannsbereder.

S irkulasjonsvannet i varmeanlegget skal til enhver tid har en kvalitet som ikke
reduserer levetiden og funksjonen på utstyret i anlegget.
Med kvalitet menes både renhet (smussinnhold) o g evne til å hindre korrosjon.

Det skal installeres energimålere som måler energiforbruket på følgende systemer:
- Snøsmelteanlegg
- Ventilasjonsanlegg
- Oppvarming gulvvarme
- Oppvarming av varmt forbruksvann
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- Kjøleanlegg

Ringerike Kommune har Energinett som EO S leverandør.
Nytt system tilpasses, slik at Energinett sine krav til leveranse oppfylles.
Se http:/cebyc.no for utfyllende informasjon.

32. 0 2 Ledningsnett
Trykklasse i systemet skal være PN 16 .
R ørledningsnettet skal ha spesifikasjoner som beskreve t i Norsk Standard. Stålrør skal
oppfylle kravene i DIN - EN 10305 og EN 10240 A1.
I energisentralen skal hele røranlegget sveises. For øvrig gjelder etterfølgende .
Varmerør for gulvvarme og snøsmelteanlegg skal være i henhold til leverandørens
anbefaling er.
Mannesman n stålrør kan benyttes for dimensjoner under 54 mm .
For dimensjoner fra DN 65 og oppover skal det benyttes stålrør, med rillede Victaulic
skjøter.
Kollektorrør for energibrønner levers i PE plast.
Godkjente rør i rør systemer benyttes når va rmeledninger legges skjult. Leverandørens
anvisninger skal følges.
Ledningene skal trykkprøves, om nødvendig seksjonsvis.
Rørledningene skal være utstyrt med nødvendige anordninger for styring, fiksering og
ekspansjonsopptaking.
Rørhylser skal monteres ved alle vegg - og dekkegjennomføringer.
Tetting skal utføres slik at brannsikring og lyddemping er ivaretatt.
Det benyttes forkrommede / forniklede dekks k iver på alle dekke - og
veggjennomføringer.
Ved klamring skal det benyttes pendel/gjengestag og klamme r med dempegummi.
Klammerbånd tillates ikke benyttet.
Alle ledninger skal legges slik at det er tilstrekkelig plass for rørisolasjon.
Armatur skal være lett tilgjengelig for betjening. I forbindelse med innmontering av
armatur med mindre dimensjon enn rørl edningen skal det lages koniske overganger.
Rørledninger, armatur og utstyr skal lett kunne demonteres. Det innsettes flense -
forbindelser og kuplinger for dette formålet.
Anlegget skal kunne tømmes og luftes i sin helhet. Ved lavpunkter innsettes
tømmekran er.
Automatiske luftepotter innsettes på høydepunkter.

Ledninger som eventuelt støpes inn skal være rør i rør system og skal være beskyttet
mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon.
Hoveføringer montert under gulv på grunn skal være av type kulvertrør el. tilsvarende,
pre.isolerte rør.
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Kuplinger og skjøter tillates ikke på innstøpte rør.
Synlige rørføringer forkrommes.

Rør skal ikke legges gjennom traforom, datarom, el.rom og lignende.

Rørledninger, armatur og utstyr skal lett kunne demonteres. Det innsettes flense -
forbindelser og kuplinger foran alt utstyr.

L edningene skal renspyles før anlegget tas i bruk.
D et må også tas med arbeider i forbindelse med nedtapping og oppfylling av
anlegge ne .

32. 0 3 Armatur
Alle armaturer skal tilfredsstille tryk klasse PN16 .
Hovedkurser samt utstyr skal være forsynt med avstengingsventiler, nødvendige
innreguleringsventiler og luftepotter.
For dimensjoner til og med DN 50 skal det benyttes fulløps kuleventiler med
gjengeanslutning og lang spindel slik at ratt el ler spak ikke kommer i konflikt med
isolasjonen.
For dimensjoner større enn DN 50 benyttes spjeldventiler med flenser. Ventilhuset
skal være av støpejern og spjeldet av hardforkrommet støpejern med gjennomgående
spindel med fortannet kobling mellom spindel og spjeld.
Alle ventiler skal være fullstendige tette i lukket stilling (LUG ventiler).

Det skal leveres og monteres innreguleringsventiler slik at alle lednings strekk kan
innreguleres til riktig vannmengde.
Innreguleringsventilene skal utstyres med måle uttak

Anlegget utstyres med nødvendige sikkerhetsventiler.

Alle rørstrekk (lavpunkter) skal være utstyrt med avtappingsarmatur slik at disse kan
tømmes. Lufteventiler og automatiske luftepotter monteres alle steder i røranlegget
hvor det er nødvendig fo r utlufting.

Det skal monteres termometer i alle tur - og returledninger på kursfordelingene, på alle
fire sider av shuntgrupper og øvrig utstyr.

32.0 4 Utstyr
Trykklasse for utstyr skal være PN16 .
Det skal leveres komplett varmesentral i henhold til va lgt varmekilde (se egen
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beskrivelse for energisentralen) . Anlegget utstyres med nødvendig antall kurser og
pumper i henhold til krav til regulering a v anlegget.
Alle pumper skal være frekvensstyrte og konstant trykkregulering.
Pumpene i varmeanlegget skal være beregnet for temperaturområdet +10 - + 1 2 0 gr. C.
Alle pumper skal leveres med kompensator for vibrasjonsdemping både på innløp og
utløp.
Pumpene skal kunne startes og stoppes via SD anlegget samt uttak for drifts - og
feilsignaler til SD anlegget.

Lu kket ekspansjonskar med nødvendig sikkerhetsutrustning og avtapningsmulighet
skal benyttes.

Komponenter for luftutskilling og ønsket vannkvalitet skal ivaretas.
Dette gjelder både for fritt og bundet luft.

Nødvendige avstengings - , regulerings - og sikk erhetsventiler skal medtas. Nødvendige
shunt ventil er for å oppnå riktig turtemperatur på de forskjellige kursene skal medtas.
Drifts og alarmtilstand for alle motorer skal kunne avleses i SD - anlegget.
Større pumper monteres på vibrasjonsisolert gulvsokkel . Disse pumpene utstyres med
gummikompensatorer. Pumper over DN 50 skal være tørrløpere. Pumper for
mengderegulerte kurser utstyres med trykkregulering. Pumper skal ha virkningsgrad
på minimum 80 %.
På alle kurser benyttes 2 stk. paral l elle pumper med avst enging . Hver pumpe
dimensjoneres for maks belastning.

Alle arealer skal varmes opp via vannbåren gulvvarme, med følgende unntak:
- Arealer i p - kjeller som varmes opp vi a ventilasjonsanlegg
- Tekniske rom på tak, hvor det kan benyttes radiatorer, på kursen ti l

varmebatteriene.

Alle f ordelerskap med ramme for innfelling i vegg skal brennlakkeres .
Fordelerskapene skal utstyres med lås.
Plassering avklares med arkitekt.

Det monteres 4 stk hovedsystemer for ventilasjon, se kap. 36. 01
Luftbehandling san l egg .
Var mebatteriene skal dimensjoneres med 5 0 - 3 0 C .

32. 0 5 Isolasjon
Ledninger som fører varm væske skal være isolert.
Dersom mineralullskåler benyttes skal mineralullen være beskyttet/tildekket med sterk
mantling.
Alle synlige ledninger som er isolert med mi neralull skal utstyres med plastmantel.
Isolasjon i rømningsveier mantles med aluminiums mantel .
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Alle ventiler f.o.m. DN 50 isoleres med avtagbare puter. Mindre ventiler utstyres med
lang spindel og isoleres.
Pumper , varmevekslere mm skal isoleres.
Forøvri g skal isolerte rør utføres som beskrevet i brannkonsept for bygget.

32. 0 6 Merking
Hovedkurser, batteritilkoblinger, hovedventiler, innreguleringsventiler, pumper etc.
merkes. Ventiler over himling merkes også med skilt under himling. Hvert merke skal
gi opplysninger om rørets innhold / funksjon, systemnummer, betjeningsområde etc.
Det skal benyttes graverte skilt av plastlaminat som festes på ventil / utstyr ved hjelp
av s - krok eller kjede. Rør skal utføres med merketape minimum hver 20 meter.
Merking ska l være i henhold til Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem , TFM.
Avste n g ing sguide sk al utarbeides.

32. 0 7 Prøving og instrumentering
Termometre i tur/retur for samtlige kurser.
Manometre for alle pumper og ekspansjonsanlegg.
Ledningsnettet skal trykkpr øves og protokolleres.
Anlegget skal innreguleres slik at de tekniske spesifikasjonene blir oppfylt.
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320.01 Varmeanlegg
Forenklet funksjonsbeskrivelse

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
Energisentral er plassert i byggets kjeller .
Energibrønner fordeles på hele tomtearealet, også under bygget.

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjene r
Varmepumpe skal dekke grunnlast i varmeanlegget, min 90% av energibehovet skal
dekkes av varmepumpe.
Varmepumpe skal dimensjoneres for en tur temp på min. 60 gr.C., dette for å unngå
unødvendig bruk av spisslast.
Det benyttes el.kjel for spisslast, el.kjel skal i tillegg dekke det totale behovet ved
driftsfeil på varmepumpeanlegget.
Energiforsyning til hele bygget. Varme på vinter, k jøling sommer.
Gulvvarme i alle arealer, unntak p - kjeller og tekniske rom på tak .
Varmesentralen skal også levere varme til forvarming av varmt tappevann, utvendig
snøsmelt anlegg, og ettervarme i vent.aggregater.
Varmeproduksjonen skal fordeles på flere varmepumper, for å sikre energioptimal
løsning. Det forutsettes at leverandør leverer enhet for samkjøring av varmepumper.
Ref. Breeam Nor krav i forhold til kjølemedie.
For opptak av energi skal det benyttes energibrønner, boret i fjell. Energibrønner sk al i
kjølesesongen benyttes til frikjøling av bygget, så dette medregnes når antall hull og
dybder skal beregnes.
El.kjel skal benyttes som spisslast kjele, og back - up, denne skal beregnes til 100% av
beregnet varmebehov.
Energibruken skal måles via ene rgimålere, krav til målepunkter, ref. Breeam Nor
manual.
Det installeres system for vannbehandling, som sikrer renhet, korrosjonsbeskyttelse,
reduksjon i hardhet i vannet og reduserer bakterievekst.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Varmep umper, el.kjel, pumper på varm og kald side VP, stengeventiler,
reguleringsventiler, shuntventiler, vannbehandling på varm og kaldside VP,
glykolpåfylling kald side VP, glykolpåfylling snøsmelteanlegg.
Akk.tank utstyres med gjennomløpsrør for god sjikting i tank.
Varmepumper utstyres med tilbakeslagsventiler, på varm og kald side.
Tvillingpumper skal utføres med 2 singelpumper i parallell, med tilbakeslagsventiler.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Alle døgnets timer, hele året.
(det bør vurderes om 1 stk VP tas ut for sommerbehov)
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Varmepumper jobber uavhengig av hverandre mot akk.tank, hver VP utstyres med
egen sirkpumpe. Tempgiver på tur ut fra akk.tank regulerer pådrag for spisslast.
Spisslast kjel. utstyres med egen si rk.pumpe som sikrer sirkulert mengde over el.kjel.
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By - pass funksjon monteres i rørnett. Tempgiver styrer 3 - veisventil for å slippe på
varme fra spisslast.kjel. Det programmeres nødvendige funksjoner i SD - anlegg som
sikrer optimal utnyttelse av varmepumperi gg.
Turvannstemp skal være utekompensert.
Sirkulasjonspumper skal være trykkstyrte, alle pumper utstyres med diff.trykk måler,
analog og digital.

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Alle varmepumper før spisslast kjel tillates å koble inn.
Sirk.pumpe for respektiv VP skal gå før VP starter opp.
Sirk.pumpe i spisslastkrets skal gå før el.kjel legger inn.
Funksjon for alternerende drift skal etbaleres for tvillingpumper.
Alle sirk.pumper utstyres med funksjon for trim kjøring.

Viktige alarmer
Frost
Lav. temp
Feil VP, lavtrykk, høytrykk
Feil pumper
Automatisk etterfylling
Vannbehandling, drift/feil
Eks.kar, lav/høytrykk

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc (nødprosedyre)
Ved langvarig strømbrudd, anlegget tilkobles nød strøm, sentrale funksjoner skal
opprettholdes.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Automatikk
Elektro
Ventilasjon
Driftstimetelling til SD - anlegg: VP, sirk.pumper.
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33 Brannslokking
33.01 Generelt

B ygget skal fullsprinkles med automatisk sprinkleranlegg av våt type.
Sprinkleranlegget skal dimensjoneres og utføres i henhold til:

- NS - EN 12845 .
- Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag 170 1431 - R I BR - PRO001 - 201 80905 fra
brannteknisk rådgiver.

Anlegget skal utføres og anmeldes av autorisert sprinklerinstallatør.
Det skal ved overlevering fremlegges tredjepartskontroll av godkjent
sprinklerkontrollør som skal tas med i tilbudet. Kontrollen skal utføres i henhold til FG
sin veiledning, og rapporten skal regist reres i ESS (Elektronisk System for
Sprinkleranlegg).

Sprinklersentralen monteres i teknisk rom i u . etasje.
Det skal sprinkles i alle rom, hulrom, over himlinger, i takoppbygg, teknisk rom mm.
med mindre det er tillatt unntatt i henhold til NS - EN12845.
Arealer med og uten nedforinger er vist på arkitektens tegninger og spesifikasjoner.
Sprinklersentralene plasseres i tekniske rom som er avsatt.
Det skal benyttes både sidewall og takmonterte sprinklerhoder. Farge på
sprinklerhoder skal tilsvare fargen på takflatene/nedforinger.
Anlegget skal kobles sammen og forsynes fra offentlig vannledning i henhold til
kommunens krav. Dette gjelder også krav til tilbakeslagssikring mot
hovedledningsnett.
Plassering og antall eksisterende brannkummer må kartlegges. For holdene må avklares
med Ringerike kommune. Kfr. «Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag 1701431 - RIBR -
PRO001 - 20180905 » fra brannteknisk rådgiver.
Det skal medtas brannkummer som tilfredsstiller forskriftskrav. For slokkeinnsats er
det nødvendig med 50 l/sek. fordelt på minst to uttak.
All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid.
Kapasitetsmåling av vannforsyningen er utført, rapport er vedlagt tilbud s underlaget .

Det skal leveres komplett dokumentasjon i henhold til NS - EN12845.

Opplæring av bygget s driftspersonalet i daglige og ukentlige tilsyn med
sprinkleranlegget skal medtas i prisen.

Det skal monteres brannslanger i skap for innfelling i vegg og skum håndslokkere iht.
«Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag 1701431 - RIBR - PRO001 - 20180905 » fra
brann teknisk rådgiver.
Sprinklersentral skal utstyres med tilstrekkelig varsling fra manuelle stengeventiler,
trykkvakt, endebryter m.m.. Varsling og overvåking må fullintegreres opp mot SD -
anlegg og toppsystem som beskrevet i kap. 56.
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33.02 Ledningsnett
Rø rnett og hengersystem leveres og monteres etter NS - EN12845. For rørdimensjoner
fra DN 25 til DN 50 benyttes gjengede stålrør.
Deler leveres etter NS - EN 10242 sort add. utførelse.
Ledninger over DN 50 benyttes stålrør NS 582 med "Victaulic" kuplinger eller
tilsvarende.
Rørene skal leveres ferdig korrosjonsbeskyttet og grunnet.
For tilløp/avløp fra sprinklerventiler benyttes stålrør etter NS 5587 med normal
veggtykkelse etter serie 1, galvanisert utførelse. Deler leveres etter NS - EN 10242 i
galvanisert utføre lse.
For rørdimensjoner DN 65 og større benyttes sveisede stålrør etter NS 5582 med
normal veggtykkelse etter serie 1. Deler leveres etter NS 5592.

Alle synlige rør, flenser etc. skal være malt med 2 strøk oljemaling.

Utseende/farge på sprinklerhoder ska l tilpasses tak/himlingsfarge og avklares med
arkitekt før bestilling. Utløsningstemperatur 68 ºC.
For områder med fare for frost må dette ivaretas med separate og likeverdig egnede
løsninger.

33.03 Utstyr og armatur
Sprinklersentralen monteres i teknis k rom i u . etasje.
Sentralene monteres på konsoll utført av u - jern og festes til gulv med eksp.bolter.
Det monteres endebryter på alle ventiler og trykkvakt på sprinklersentralen.
Det monteres vannmengdemåler for kapasitetsmåling av sprinkler - innlegg. Avlø p
føres ut gjennom vegg til byggets overvannssystem.

På alarmledningen monteres trykkbryter som skal tilknyttes elektrisk alarm, f.eks.
byggets brannsentral og brannvesenet.
Sprinklerentreprenøren skal levere og montere skap i sprinklersentralene for
over våking (SD anlegget) i henhold til NS - EN 12845.

Alle avstengingsventiler i sprinklersentralene skal være sluser PN16 , høyrelukkende
med indikator og mikrobryter som viser om ventilen er i åpen eller lukket stilling.
Det medtas nødvendige antall tappepu nkter med ventiler for fullstendig drenering av
rørnettet.
Røranlegget med deler skal males. Sprinklerfirma skal rustbeskytte rørene som
beskrevet og male rørne med farge som avtales med byggherren.
Før anlegget settes i drift skal protokoll for trykkprøv ing være utført. Trykkprøvingen
skal foregå på minimum 15 bar eller 1,5 ganger høyeste driftstrykk i henhold til NS -
EN12845.

Det skal medtas slokkeutstyr og brannskap iht. offentlige lover og forskrifter.
Alle teknisk rom skal utstyres med skum håndslukk ere, brannklasse A/B.
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Skum håndslukkere med nominell fyllemengde på 5,88 l. vann og 0,12 l skum
AFFFXHP.

33.04 Merking
Merking av slokkeutstyr i fellesområder må være i henhold til Norsk Standard og i
henhold til NS - EN 12845.
Sprinklerventiler og hovedkur s skal merkes entydig. Adkomstveien til
sprinklersentralen skal merkes.
Rør merkes med opplysninger om rørets innhold / funksjon, systemnummer,
betjeningsområde etc. Rørmerking skal utføres med merketape minimum hver 20
meter.
Merking skal være i henhold til Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem, TFM.

33.05 Instrumentering
Manometre for trykkavlesning skal monteres foran og etter sprinklerventiler.
2 pressostater for alarm for hver sprinklerventil. Anlegget skal utstyres med to
trykkbrytere for vide reføring av alarm til brannvarslingssentralen. Disse skal kunne
testes uavhengig av hverandre.
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330.01 Sprinkleranlegg
Forenklet funksjonsbeskrivelse

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
Sprinkleranlegg. Sprinklers entral plasseres i teknisk rom kjeller.

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjene r
Sprinkleranlegg, for hele bygget.
Anlegget skal prosjekteres og monteres ihht NS - EN 12845.
Dokumentasjon av vannkilde er en del av tilbudsunderlaget, ligger som eget vedlegg.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Sprinklersentral, med sprinklerventil med endebryter, gap - meter, prøvekran, avløp fra
prøvekran, trykkbryter, pressostater og manometer.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
24 timer, alle da ger.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Hovedventil skal være tilgjengelig for avstengning ved brann, utføres av stedlig brann
og redningstjeneste.

Viktige alarmer
Ved utløst sprinkler, skal det gå alarm til bran nse n tral.
Alarm ved indikasjon på lavt trykk. (bygget er uten vann)

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc (nødprosedyre)

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Integrasjon mot SD a nlegg.
Integrasjon mot brannsentral.



Ringerike kommune H eradsbygda Omsorgssenter

Utbygging KAP.30 Forprosjekt VVS teknikk

DAGFINN H. JØRGEN SEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF

34

35 Prose sskjøling
35. 0 1 Generelt

A lle kuldeanlegg som beskrevet skal utføres i henhold til NS - EN 378, NS _EN 4622
og Norsk Kuldenorm.
Systemer for kjøling av rom for oppbevaring ved redusert temperatur over 0 gr. C.
Omfatter ledninger, armatur, utstyr og isolering.
Kjøleanlegg skal dumpe varme på kald side av varmepumpe.

35. 0 2 Kjøling av kjølerom mat .
Leveranse og montering av DX - kjølemaskin er / Varmepumpe i urent rom i tilknyt n ing
til skyllerom på avdelingene
I nne r - delen (fordamper) plasseres i tak eller på vegg i rommet.
Kondensator leverer varme til kaldside på varmepumpe anlegget.
Temperaturen i rommet skal ikke overstige + 4 gr. C.
Det leveres og monteres DX - kjølemaskin/ VP med en nødvendig kjølekapasitet og
med innbygget vinterdrift. Freon R410a
Rommet skal dimensjoneres for internlaster, ventilasjon og dimensjonerende
temperaturer .
Det vil være kjølebehov hele året. Montasjen skal foretas av kyndig kjøleteknisk
personell med fagbrev. Montasjen vil bestå av å montere opp inne r - delen på vegg, og
utedelen i parkeringskjeller på ett vatret fundament, egnet for denne type installasjoner
Kjølerommene utstyres med alarm for feil og avvik som skal overføres til SD -
anlegget.

35.03 Kjøling av lager og avfallsr om.
Leveranse og montering av DX - kjølemaskiner/ Varmepumpe i urent rom i tilknytning
til skyllerom på avdelingene
Inner - delen (fordamper) plasseres i tak eller på vegg i rommet.
Kondensator leverer varme til kaldside på varmepumpe anlegget.
Temperaturen i rommet skal ikke overstige + 6 gr. C.
Det leveres og monteres DX - kjølemaskin/ VP med en nødvendig kjølekapasitet og
med innbygget vinterdrift .
Rommet skal dimensjoneres for internlaster, ventilasjon og dimensjonerende
temperaturer.
Det vil være kjøleb ehov hele året. Montasjen skal foretas av kyndig kjøleteknisk
personell med fagbrev. Montasjen vil bestå av å montere opp inner - delen på vegg, og
utedelen i parkeringskjeller på ett vatret fundament, egnet for denne type installasjoner
Kjølerommene utsty res med alarm for feil og avvik som skal overføres til SD -
anlegget.
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35.0 4 Kjøling av hovedtavle .
Hovedtavle skal kjøles med Fan coil eller kjølebaffel.
Det er regnet med å benytte isvann fra kald side varmepumpe.
Temperaturen i datarom skal ligge mellom +20 og +24 gr. C.

35.0 5 Kjøling av IKT - rom
IKT rom skal kjøles med Fan coil eller kjølebaffel.
Det er regnet med å benytte isvann fra kald side varmepumpe .
Temperaturen i datarom skal ligge mellom +20 og +24 gr. C.
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350.01 Prosess k jøling
Forenklet funksjonsbeskrivelse

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
Rom med kjølebehov, plassert i u.etg. del 3.

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjene r
Anleggene skal sikre ønsket temperatur i følgende rom :
Kjølerom mat, kjølte lager, kjølt lager skittentøy og kjøling i avfallsrom.
Temp. krav i rom er 2 - 4 gr.C.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Kjølebehov dekkes med DX kjøling.
Overskuddsvarme dumpes til brønnpark
Leverte enheter skal ha (ut edel) løsning for back - up. Kan plasseres i p - kjeller.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Alle døgnets timer, hele året.
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Ved høy retur brønner, eller bortfall av sirk., fra brønner skal back - up funksjon
benyttes.

Styrin gsstrategi (hovedfunksjon)

Sikre ønsket temperatur i kjølte rom.
I rom for matkjøling skal alle krav i IKT Mat oppfylles.

Viktige alarmer
Høy temp
Feil pumpe
Drift/feil DX maskiner

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, et c (nødprosedyre)
Ved langvarig strømbrudd, anleggene tilkobles nødstrøm, sentrale funksjoner skal
opprettholdes.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Automatikk
Elektro
Ventilasjon
Driftstimetelling til SD - anlegg : Sirk.pumper.
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3 6 Luftbehandling s - og ventilasjonsanlegg
36. 0 1 Generelt

Det skal leveres komplett e ventilasjons system er for hele bygget
Systemene skal planlegges med hensyn til fleksibilitet, samt drift s - og vedlikeholds -
vennlighet. Videre skal system ene utformes slik at det gis gode muligheter for
innregulering og kontrollmålinger av luftmengder, samt inspeksjon, service og
rengjøring.
Ventilasjonsanlegget skal utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2 - s1,d0
Se rapport fra brannteknisk rådgiv er :
«Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag 170 1431 - R I BR - PRO001 - 201 8 0 905 » .
Alle aggregatene i bygget plasseres i 3 stk. ventilasjonsrom .
3 aggregater plasseres på tak, 1 aggregat i u.etg.
Vedlagte plantegninger viser tenkt plassering av teknisk rom, sjakter og
hovedføringer.

Det er forutsatt følgende systemoppdeling av luftbehandlingsanleggene:
- 360.010 Aggregat del 1, 1.etg. og 2.etg.
- 360.020 Aggregat del 2, 1.etg. og 2.etg
- 360.030 Aggregat del 3, u.etg. 1. etg. og 2.etg.
- 360.040 Aggregat u.etg, del 1 og del 2.

D et benyttes balanserte og behovsstyrt ventilasjon med tilførsel av filtrert , forvarmet
og kjølt luft. Anleggene skal utstyres med roterende varmegjenvinner . Beboerrom
utstyres med V AV spjeld for variabel luftmengde, pådrag for luft styres via Co 2 og
tempgiver. Min. mengde på rom skal være 50 % av maks mengde.
VAV spjeld for øvrige i alle rom med personbelastning.
CAV og VAV skal utstyres med og s kal ha mulighet for full integrering

Det skal benyttes omrøringsventilasjon.
Ventilasjonsanlegget skal utformes for maksimal utnyttelse av uteluftens kjøleeffekt.
Tavler, tavlerom, heissjakt , maskinrom og teknisk rom skal ventileres. Ved ventilering
av renholdssentral må det tas hensyn til nødvendig avtrekk fra tørketrommel.

M edisinrom skal utstyres med punktavsug, via fleksibel avtrekksarm .

Kombidampere på alle kjøkken utstyres med eget avtrekkssystem, med tilhørende
vifte, styring og hette. Viftedrift forrigles med bruk av combidamper.

For god lufting rundt kjølehjørner i avdelingskjøkken, etabler es avtrekk for rommet i
dette området.

Undertrykk skal etableres i områder hvor lukt og annen forurensning kan spres.
Sekundære rom som toaletter o.l. kan ha tilførsel av luft ved overstrømning fra
tilliggende lokaler. Det må tas hensyn til eventuelle bra nnskiller.
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Myndighetenes krav om brannseksjonering og plassering av brannspjeld eller
brannisolering skal tilfredsstilles. Se beskrivelse og tegninger fra Brannteknisk
prosjekteringsgrunnlag 1701431 - RIBR - PRO001 - 20180905 fra brannteknisk rådgiver.

Basis fo r effektiv ventilasjon og god luftkvalitet (alle beboerrom) skal være basert på
bruk av lavemitterende materialer innendørs. I tillegg skal det legges vekt på å
k lassifisere brukssonene i bygningen slik at forurensningsavgivelse fra aktiviteter
begrenses i de reneste sonene og slik at man lar ventilasjonsluft overstrømme fra rene
til mindre rene soner , for så å trekkes av der.

Plassbehov og dimensjonering av tekniske rom, sjakter, hovedføringer og nedforinger
utarbeides på grunnlag av krav til luftmengder i klimatabell 30.1.

36. 0 2 Kanalnett
Det skal fortrinnsvis benyttes standard spirokanaler og deler .
Kanaler skal tilfredsstille kravene i Norsk Standard med hensyn til tetthetsklasser,
toleranser etc.
Kanaler utføres etter NS - EN 1506, NS - EN 10346 og NS - E N 10143 og utføres av
varmgalvaniserte stålplater dersom ikke annet er oppgitt. Kanalanlegget skal utføres i
materialer som tilfredsstiller klasse A2 - s1,d0 [ubrennbare materialer]. Dette gjelder
kanalenes hele tverrsnitt.
Kanaler med større bredde enn 0,5 m skal kryss - knekkes eller avstives.
Rektangulære kanaler skal ha min platetykkelse 0,9 mm.
Kanaler utføres slik at sjenerende lyd ikke oppstår på grunn av skarpe kanter eller
vibrasjon grunnet manglende avstivning.
Kanaler skal være avfettet innvendig.
S ynlige kanaler skal avfettes, hvis dette er nødvendig for malerarbeider.
Synlige kanaler skal være solid og pent montert.
Inne r r adius på bøyer og avgreninger skal der dette er praktisk mulig være lik halve
kanalbredden.
Skjøtemetoder:
Kanalskjøter for f irkantkanaler skal utføres med geidskinne, geidstang og pakning.
Hjørner skal påmonteres hjørneprofiler. Pakning skal være aldringsbestandig.
Kanalskjøter for runde kanaler skal utføres med gummipakning. Leverandørens
monteringsanvisning skal følges.
Kana lene skal utstyres med rense og inspeksjonsluker for å sikre mulighetene for
fremtidig renhold.
Kanaloppheng skal være ubrennbart i hht Norsk Standard og som spesifisert av
brannteknisk rådgiver.
Mellom kanaler og bygningsdeler skal det branntettes forskri ftsmessig.
Kanaler skal brannisoleres i henhold til gjeldene regelverk og som beskrevet i
Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag 1701431 - RIBR - PRO001 - 20180905 fra
brannteknisk rådgiver.
I tillegg skal det monteres brannspjeld i alle brannkonstruksjoner hvor de tte kreves .
Kanaler skal tetthetsprøves i henhold til VVS - AMA 80, med 400 Pa prøvetrykk.
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Tetthetsklasse A for rektangulære kanaler og utstyr, og tetthetsklasse B for sirkulære
kanaler og utstyr.

Kanaler skal være forsynt med nødvendige renseluker/inspeksj onsluker (minimum pr.
10 løpemeter).

Luftinntaket utstyres med snø - og regnefelle. A vkast utføres med avkast over tak med
jethette.

Det skal treffes tiltak for å unngå nedsmussing av kanaler og utstyr ved transport ,
lagring og montering, i byggetiden. Åpne kanaler påsettes endelokk.
Ventilasjonsanleggene skal ikke settes i drift før ventilasjonsentreprenøren har
dokumentert at anlegget holder renhetskrav gitt i kap. 36. 08 "Renhet i
ventilasjonsanlegg".

Alle ventilasjonsanleggene skal utstyres med innr eguleringsspjeld og nødvendige
antall lydfeller for å tilfred s stille lydkrav som oppgitt i klimatabellen .

36.03 Luftfordelingsutstyr
Luftinntak skal plasseres, utformes og dimensjoneres på en slik måte at snø ikke tetter
luftinntaket, og at nedbør og småd yr ikke trenger inn i inntaksdelen (filterdelen skal
holdes tørr e ).
Det skal benyttes inntaksrister sikrer at inntrengning av snø/regn ikke forekommer .
Inntaksristen es underkant plasseres min 1 , 3 m over takflaten . Inntaket skal legges
nordvendt, og bort fra fremtredende vindretning . Om nødvendig skal luftinntaket
utstyres med skjerming.

Luftinntak dimensjoneres for en hastighet over risten på max 1 ,5 m/s.
Lydtrykknivået fra avkast - og tilluft s rister/åpninger må tilfredsstille kravene i PBL
både av he nsyn til naboene . og egne brukere .
Luftinntak og avkast skal utformes slik at krav i Breeam Nor er ivaretatt.

Tilluftsventiler skal være komplette ventiler med demonterbar frontplate tilpasset
himlingssy st emet .
Det skal benyttes ventiler som kan dokumente re god spredningseffekt , induksjon og
ventilasjonseffektivitet.
Tilluftsventiler skal ikke ha luftmengder over 400 m3/h , alternativt dekke maks 20 m2
i arealer med personopphold.

Avtrekksventiler i beboerrom, toaletter, lager, skyllerom, garasjer, kopiro m ,
avfallsrom , kjøkken og lignende skal være kontrollventiler.

Avtrekksrister skal være utstyrt med spjeld og ev. lyddemper for innregulering av
riktig trykkfall over risten. Avtrekksrister skal utstyres med lydisolerte kammer.
Reguleringsspjeldene skal h a samme dimensjon som ventilen.
Alle v entile r skal være utført i lakkert stål. Farge i henhold til avtale med arkitekt.
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Tillufts - og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses, samt kunne demonteres
enkelt for rengjøring.

Laveste tilførselstem peratur om vinteren ved DUT skal være 21 °C. Utenom
oppvarmingssesongen skal det være en nedre begrensning på ca. 1 7 °C.

Spalt under dør /overstrømnings utstyr/rister mellom rom som skal ha overstrømning
skal være dimensjonert for en lufthastighet på ma ks 0,15 m/s.
Overstrømnings utstyr s kal ikke redusere brann - og lydkrav satt for veggen.

Underordnede rom og garasjeanlegget utstyres med kontrollventiler for avtrekk ved
gulv og tak .

Alle k jøkken skal ha separat avtrekkshette over steke - og kokeutstyr .
A vtrekkshettene skal utstyres med effektive fettfilter , lys og stort volum slik at
forurenset avtrekksluft blir fanget opp effektivt.

36. 0 4 Luftbehandlingsutstyr
36.041 Generelt

D et skal installeres med systemoppdeling som beskrevet tidligere.
Viftemotore ne skal dimensjoneres slik at viftekapasiteten kan økes 15%.
Aggregatene skal tilfredsstille tetthetskravene i VVS - AMA 80.
Aggregate ne skal heves ca . 15 cm over gulv på solid stativ for tilkomst, rengjøring,
plassering av vannlåser etc.
Nødvendige vibrasjo nsdempere må nøye avstemmes/dimensjoneres i samråd med
aggregatleverandøren slik at vibrasjonene ikke forplanter seg til
omgivelsene/konstruksjonene.
Alle aggregatdeler skal være utstyrt med luker for inspeksjon, service og rengjøring.
I tillegg skal det v ære se - glass i alle luker slik at funksjonene kan kontrolleres uten å
åpne lukene.
A lle seksjoner skal innvendig være utstyrt med lys.
Termometer skal monteres på alle sider av varmegjenvinner.
Trykkforholdene i aggregatet skal være slik at all ev. lek kasje over veksler skal
overføres til brukt luftside.
Alle hovedluftmengder skal kunne avleses etter aggregatet.
Det skal installeres røykdetektorer som beskrevet i Brannteknisk
prosjekteringsgrunnlag 1701431 - RIBR - PRO001 - 20180905 fra brannteknisk rådgiver.

36.04 2 Aggregater .
Ventilasjonsaggregatene skal minimum bestå av følgende komponenter:
- Inntaksspjel d , elektrisk styrt motor med fjær - tilbaketrekk
- R oterende varmegjenvinner med min. temperaturvirkningsgrad 8 5 %
- Vannbasert ettervarmebatteri
- Vannbas ert kjølebatteri
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- Tilluftsvifte, direktedrevet og frekvensregulert .
Ventilasjonsentreprenøren leverer frekvensomformer (spesialkabel) og skal monteres
av el.entreprenøren.
- Posefilter av engangsmedium EU - 7 på tilluft .
- Posefilter av engangsmedium EU - 7 på avtrekk .
- Avtrekksvifte, direktedrevet og frekvensregulert for dag - og nattdrift .
Ventilasjonsentreprenøren leverer frekvensomformer (spesialkabel).
- Avkastspjel d .
- Lyddempere
- Mansjetter
- Kondenspanne og dråpefangere

Energi til viftedrift : SFP - f aktor skal være lik eller mindre enn 1,5 kw/(m3/s) ved
største netto luftmengde .

36.04 6 Garasjeventilasjon
Garasjen skal ventilere med et fordelt avtrekksanlegg. Kanaler fordeles i hele arealet
med tilstrekkelig avtrekksventiler plassert ved gulv og tak slik at krav til CO og Co2
overholdes i hele garasjen
Avtrekksviften skal styres av både CO og Co2 føler med forsinkelse. Det skal
installeres tilstrekkelig antall følere slik at alle deler av garasjen er dekket.
Luftinntak skal plasseres sentralt og ut styres med rister og motorstyrt stengespjeld.
I perioder med lave utetemperaturer skal garasjeanlegget sikres med
varmluftsoppvarming .

36. 0 4 7 Tavler, sjakter osv.
Tavler, tavlerom, sjakter, heissjakt og teknisk rom skal ventileres i henhold til
funksjo n og forskrifter.

3 6. 05 Isolasjon
Tilluftskanaler skal isoleres med minimum 25 mm mineralullplater .
Kanaler som monteres i kulverter på tak, skal termisk isoleres slik at temp.fall fra
teknisk rom til beboerrom ikke overstiger 2 K, for tilluft og avtrek k.
Luftinntakskanaler skal isoleres med 75 mm fuktbestandig isolasjon.
Brannisolering av kanaler der hvor dette er påkrevd , skal tilfredsstille forskriftenes
krav. Synlig brannisolasjon skal mantles med al u . mantel .

36. 0 6 Merking
Alt maskinelt utstyr, agg regatdeler, hovedkanaler og reguleringsspjeld merkes. Utstyr
merkes med graverte laminatskilt.
Merking skal være i henhold til Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem, TFM.

36. 0 7 Prøving, instrumentering
Termometre for uteluft, avkastluft, tilluft og fra luft for hvert system medtas.
Anlegget skal innreguleres slik at de tekniske spesifikasjonene blir oppfylt.
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36. 0 8 Renhet i ventilasjonsanlegg
Entreprenøren skal overlevere ventilasjonsanlegget rengjort utvendig og innvendig.
Ved utvendig rengjøring medtas hele anlegget .

Krav til støvdekkeprosenter ved forskjellige renholdsklasser hentet fra tabell i kap. 3 i
" Rent Tørt Bygg" håndboken:

Renholdsklasser
Overflater A: Høy B: Normal C: Lav

Norm (maks) Norm (maks) Norm (maks)
Ventilasjonssystemenes
o verflater

3,0 (5,0) 5,0 (7,0) 7,0 (10,0)

Fig. 36. 8 .1 - Kvalitetskrav for rengjøring av ventilasjonsanlegg

Kontroll av renholdskvalitet skal utføres av entreprenøren i form av dokumentert
egenkontroll. Målinger skal utføres med feltmåleinstrument BM - Dust detector,
umiddelbart før overlevering av ventilasjonsanleggene.
Entreprenøren skal oversende måleprotokoll til byggherren umiddelbart etter at
målinger er utført.

Renholdsklassene i fig. 36. 8 .1 gir en normverdi og en maksimalverdi for akseptable
støvdek ke % på rengjorte overflater. Med normverdi for hver type overflate menes en
middelverdi (median) slik at maksimalt 50 % av alle målinger for denne type overflate
kan overskride verdien. Med maksimalverdi for hver type overflate menes at ikke mer
enn 15 % av målingene tillates å overskride denne verdien.

Dersom for mange målinger fra en type overflate overskrider norm - eller
maksimalverdien, vil renholdskvaliteten for denne typen overflate bli underkjenn, og
rengjøring må utføres på ny for entreprenørens r egning.

36. 0 9 Kvalitetskrav
Renhet på utvendige flater:
Renholdskvalitet skal tilfredsstille klasse C:Lav, for alle overflatekategorier.

Renhet på innvendige flater:
Renholdskvalitet skal tilfredsstille klasse B: Normal, for alle overflatekategorier.
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360 .10 Ventilasjonsaggregat rom del 1, 1. og 2.etg.
360.20 Ventilasjonsaggregat rom del 2, 1. og 2.etg.
Forenklet funksjonsbeskrivelse

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
Ventilasjonsaggregat, plassert i teknisk rom på tak.

Hva er sy stemets/anleggets funksjon og hva det betjene r
Anleggene betjener rom, 1. og 2. etg. del 1 og 2.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Ventilasjonsaggregat med, by - pass funksjon(brann), frekvensregulerte vifter, filter for
luften, roterende va rmegjenvinner, ettervarmebatteri , kjølebatteri og nødvendig
automatikk.
Luftmengder i rom reguleres etter behov, via temp og CO2 følere, plassert i rommene.
VAV spjeld monteres over himling.
Anlegget utstyres med optimiser løsning, for styring av pådrag av vifter i aggregat.
Temp vannbårent varmebatt: 50/30 gr.C.
Temp kjølebatt 17/12 gr.C.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Hele døgnet, alle årets dager.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Luftmengde etter behov, CO2 og temp.
Utekompensert tillufts temperatu rregulering.
Tilluftstemperatur er utekompensert av temp.giver, og settpunkt reguleres forløpende
etter følgende kompenseringskurve:
Ute temp.: Tilluftstemp.:
- 20 gr.C +22 gr.C
0 gr.C +20 gr.C
+18 gr.C +18 gr.C

Kompenseringskurve skal være justerbar.
Spjeldotimaliserings løsning skal leveres.
Signal fra CAV/VAV systemene bestemmer turtall på vifter i aggregat.
CAV/VAV spjeld med størst behov er styrende, og anlegget skal styre mot mest mulig
åpne spjeldvinkler. Dette for å redusere vifteturtall og ener gibruk.

Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Oppstarts sekvens:

- Spjeldmotor inntak/avkast åpner
- Avtrekksvifte starter
- Varmegjenvinner går til maks pådrag
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- Tilluftsvifte starter
- Anlegget starter regulering

Frost:
Varmebatt holder +25 gr - C ved stillstand
R eturvann under +12 gr.C kjøres gjenvinner til 100%
Returvann under + 6 gr.C, sta nser aggregat.

Brann/røyk:
Ved røyk i tilluftskanal stanses aggregatet umiddelbart.
Ved branalarm skal aggregatet kjøres til maks luftmengde, alle VAV spjeld til 100%
åpning.

Motorvern:
Skal slå automatisk ut ved overbelastning, manuell reset.

Viftevakt:
Justerbar alarmgrense fra SD - anlegg.

Filtervakt:
Justerbar alarmgrense fra SD - anlegg.

Luftmengder skal kunne leses i SD - anlegg, tilluft og avtrekk.

Virkningsgrader, vifter og gjenvinner, skal kunne leses i SD - anlegg.

Driftstimetelling for vifter og pumper.

Viktige alarmer
Frost
Driftsfeil
Brannalarm

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc (nødprosedyre)
I hht bygget brannstrategi skal v entilasjonsanlegget bruke «trekk ut strategi» ved brann,
dvs by - pass funksjon i aggregat.
Ved brann: anlegget girer opp til maks luftmengde, alle spjeld går til åpen pos.
Dersom det detekteres røyk i tilluft, stanses aggregat.
Strømbrudd: anlegget stopper, automatisk start når strømtilførsel gjenopprettes.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Automatikk
Brannsentral
Elektro
Rørlegger
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360.30 Ventilasjonsaggregat rom del 3, U.etg, 1.etg. og 2.etg.
Forenklet funksjo nsbeskrivelse

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
Ventilasjonsaggregat, plassert i teknisk rom på tak.

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjene r
Anlegget betjener rom, i u.etg. 1.etg. og 2.etg. del 3.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Ventilasjonsaggregat med, by - pass funksjon(brann), frekvensregulerte vifter, filter for
luften, roterende varmegjenvinner, ettervarmebatteri , kjølebatteri og nødvendig
automatikk.
Luftmengder i rom reguleres etter behov, via temp og CO2 følere, plassert i rommene.
VAV spjeld monteres over himling.
Anlegget utstyres med optimiser løsning, for styring av pådrag av vifter i aggregat.
Temp vannbårent varmebatt: 50/30 gr.C.
Temp kjølebatt 17/12 gr.C.

Driftstid, pr.dag, uke/ dag.
Hele døgnet, alle årets dager.
Det etableres soner for individuell regulering av driftstider, soner på etasje nivå.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Luftmengde etter behov, CO2 og temp.
Utekompensert tillufts temperaturregulering.
Tilluftstempe ratur er utekompensert av temp.giver, og settpunkt reguleres forløpende
etter følgende kompenseringskurve:
Ute temp.: Tilluftstemp.:
- 20 gr.C +22 gr.C
0 gr.C +20 gr.C
+18 gr.C +18 gr.C

Kompenseringskurve skal være justerbar.
Spjeldotimaliserings løsnin g skal leveres.
Signal fra CAV/VAV systemene bestemmer turtall på vifter i aggregat.
CAV/VAV spjeld med størst behov er styrende, og anlegget skal styre mot mest mulig
åpne spjeldvinkler. Dette for å redusere vifteturtall og energibruk.

Styringsstrateg i (hovedfunksjon)
Oppstarts sekvens:

- Spjeldmotor inntak/avkast åpner
- Avtrekksvifte starter
- Varmegjenvinner går til maks pådrag
- Tilluftsvifte starter
- Anlegget starter regulering



Ringerike kommune H eradsbygda Omsorgssenter

Utbygging KAP.30 Forprosjekt VVS teknikk

DAGFINN H. JØRGEN SEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF

46

Frost:
Varmebatt holder +25 gr - C ved stillstand
Returvann under +12 gr.C kjøre s gjenvinner til 100%
Returvann under + 6 gr.C, sta nser aggregat.

Brann/røyk:
Ved røyk i tilluftskanal stanses aggregatet umiddelbart.
Ved branalarm skal aggregatet kjøres til maks luftmengde, alle VAV spjeld til 100%
åpning.

Motorvern:
Skal slå automati sk ut ved overbelastning, manuell reset.

Viftevakt:
Justerbar alarmgrense fra SD - anlegg.

Filtervakt:
Justerbar alarmgrense fra SD - anlegg.

Luftmengder skal kunne leses i SD - anlegg, tilluft og avtrekk.

Virkningsgrader, vifter og gjenvinner, skal kunne le ses i SD - anlegg.

Driftstimetelling for vifter og pumper.

Viktige alarmer
Frost
Driftsfeil
Brannalarm

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc (nødprosedyre)
I hht bygget brannstrategi skal ventilasjonsanlegget bruke «tr ekk ut strategi» ved brann,
dvs by - pass funksjon i aggregat. Dette gjelder for 1. og 2. etg.
Den delen av vant.anlegget som betjener u.etg. skal bestykkes for «Steng inne strategi.»
Ved brann: anlegget girer opp til maks luftmengde, alle spjeld går til åp en pos.(dette
gjelder ikke for u.etg.)
Dersom det detekteres røyk i tilluft, stanses aggregat.
Strømbrudd: anlegget stopper, automatisk start når strømtilførsel gjenopprettes.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Au tomatikk
Brannsentral
Elektro
Rørlegger
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360.40 Ventilasjonsaggregat for kjeller.
Forenklet funksjonsbeskrivelse

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
Ventilasjonsaggregat, plassert i teknisk rom i kjeller.

Hva er systemets/anle ggets funksjon og hva det betjene r
Anleggene betjener p - kjeller og tilhørende underordnede rom.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Ventilasjonsaggregat med, by - pass funksjon(brann), frekvensregulerte vifter, filter for
luften, roterende var megjenvinner, ettervarmebatteri , kjølebatteri og nødvendig
automatikk.
Luftmengder i rom reguleres etter behov, via CO og CO2 følere, plassert i p - kjeller.
Romgivere regulerer vifter direkte.
Anlegget skal sikre temperaturen i arealene på vinter, min.temp er + 5 gr.C.
Temp vannbårent varmebatt: 50/30 gr.C.
Temp kjølebatt 17/12 gr.C.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Hele døgnet, alle årets dager.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Luftmengde etter behov, CO og CO2. (temp i tillegg på vinter)
Utekompensert tillufts temperaturregulering.
Tilluftstemperatur er utekompensert av temp.giver, og settpunkt reguleres forløpende
etter følgende kompenseringskurve:
Ute temp.: Tilluftstemp.:
- 20 gr.C +22 gr.C
0 gr.C +8 gr.C
+18 gr.C +8 gr.C

Kompenseringskurve skal være justerbar.

Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Oppstarts sekvens:

- Spjeldmotor inntak/avkast åpner
- Avtrekksvifte starter
- Varmegjenvinner går til maks pådrag
- Tilluftsvifte starter
- Anlegget starter regulering

Frost:
Varmebatt holder +25 gr - C ved stillst and
Returvann under +12 gr.C kjøres gjenvinner til 100%
Returvann under + 6 gr.C, sta nser aggregat.
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Brann/røyk:
Ved røyk i tilluftskanal stanses aggregatet umiddelbart.
Ved branalarm skal aggregatet kjøres til maks luftmengde..

Motorvern:
Skal slå automa tisk ut ved overbelastning, manuell reset.

Viftevakt:
Justerbar alarmgrense fra SD - anlegg.

Filtervakt:
Justerbar alarmgrense fra SD - anlegg.

Luftmengder skal kunne leses i SD - anlegg, tilluft og avtrekk.

Virkningsgrader, vifter og gjenvinner, skal kunne leses i SD - anlegg.

Driftstimetelling for vifter og pumper.

Viktige alarmer
Frost
Driftsfeil
Brannalarm

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc (nødprosedyre)
I hht byggets brannstrategi skal ventilasjonsanlegget bruke «trekk ut strategi» ved brann,
dvs by - pass funksjon i aggregat.
Ved brann: anlegget girer opp til maks luftmengde, alle spjeld går til åpen pos.
Dersom det detekteres røyk i tilluft, stanses aggregat.
Strømbrudd: anlegget stopper, automatisk start når strø mtilførsel gjenopprettes.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Automatikk
Brannsentral
Elektro
Rørlegger
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3 7 Komfortkjøling
37.01 Generelt

Alle ventilasjonsaggregater utstyres med kjølebatteri.
Kjølebat terier tilkobles brønnpark for frikjøling .
Dvs at brønnpark skal dekke kjølebehovet.
Temperaturnivåene skal være 12 - 1 7 OC .
Isvannsrørene skal føres til alle aggregater i tekniske rom på tak.
Kjøleanlegget utstyres med alarm for feil og avvik som skal over føres til SD -
anlegget.

37.02 Ledningsnett
Alle nødvendige rørføringer skal medtas.

37.03 Armatur
Samtlige ventiler og instrumenter for komplett montasje skal medtas..
Det skal medtas stengeventiler slik at alle hovedkomponenter kan stenges ute for
servi ce og vedlikehold.
All armatur skal ha nødvendig vibrasjonsisolasjon slik at støy og vibrasjoner ikke
forplantes gjennom rør og bygningskonstruksjoner.
Se forøvrig vedlegg og forslag til systemskjema som er vedlagt.

37.04 Utstyr
Alt utstyr som, tanker, pumper, vekslere, tavle med mer for ett komplett skal medtas
Se forøvrig vedlegg og forslag til systemskjema som er vedlagt.
Alle pumper, vifter og utstyr skal kobles opp mot SD anlegget.

37.05 Isolasjon
S amtlige ledninger, ventiler, pumper og utstyr mm skal isoleres med diffusjonstett
isolasjon slik at kondens ikke oppstår noen sted i anlegget.
A lle synlige ledninger som er isolert skal utstyres med plastmantel. Isolasjon i
rømningsveier mantles med aluminiumsfolie.
Pumper, vekslere , ventiler med mer . skal isoleres.

Forøvrig skal isolerte rør utføres som beskrevet i brannkonsept utført av RIB R
(brannteknisk rådgiver).

37.06 Trykkprøving
Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves og vak u umeres iht. kuldenormen. Alle
resultater skal protokolleres.

37 .07 Merking
Merking skal være i henhold til Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem, TFM.
Avstegningsguide skal utarbeides.
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37 .08 Prøving og instrumentering
Anlegget skal innreguleres slik at de tekniske spesifikasjonene blir oppfylt.
Rapport fra igangkj øring skal utarbeides, hvor det blant annet skal fremgå at
funksjonsprøving av alt utstyr er foretatt, og at alt utstyr virker som forutsatt.

Termometre monteres i tur/retur for samtlige kurser.
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370.01 Komfortkjøling
Forenklet funksjonsbeskrivelse

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
Energisentral er plassert i byggets kjeller.

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjene r
I perioder med kjølebehov i bygget skal kald side av varmep umpe benyttes for kjøling
av bygget. Se systemskjema for detaljer for oppbygging.
Det skal installeres kjølig via ventilasjonsluften, via isvannsbatterier i
ventilasjonsaggregater.
Rom for IKT, datarom, hovedtavle skal tilknyttes anlegget, og kjøles via f an - coil dirkete
i rommet.
Overskuddsvarme fra 350.001 prosesskjøling skal også dumpes via dette systemet.
Energibruken skal måles via energimålere, krav til målepunkter, ref. Breeam Nor
manual.
Det installeres system for vannbehandling, som sikrer renhet, korrosjonsbeskyttelse,
reduksjon i hardhet i vannet og reduserer bakterievekst.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Varmepumper, pumper kald side VP, stengeventiler, reguleringsventiler, shuntventiler,
vannbehandling på kaldside VP, glykolpå fylling kald side VP.
Tvillingpumper skal utføres med 2 singelpumper i parallell, med tilbakeslagsventiler.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Alle døgnets timer, hele året.
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Ved kjølebehov starter sirkpumper opp automatis k, og sikrer tilgang på is - vann ute i
anlegget. Det bygges inn sikring mot at varmeanlegg og kjøleanlegg jobber mot
hverandre.
Sirkulasjonspumper skal være trykkstyrte, alle pumper utstyres med diff.trykk måler,
analog og digital.

Styringsstrategi (hove dfunksjon)

Funksjon for alternerende drift skal et a bleres for tvillingpumper.
Alle sirk.pumper utstyres med funksjon for trim kjøring.
Sirkpumper skal ha vender med 3 posisjoner: «Av/på/Auto»
Av – Sirk.pumpe står
På – Sirk.pumpe går kontinuerlig
Auto – Si rk.pumpe betjenes via SD - anlegg

Viktige alarmer
Høy temp
Feil pumper
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Automatisk etterfylling
Vannbehandling, drift/feil
Eks.kar, lav/høytrykk

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc (nødprosedyre)
Ved langvarig strømb rudd, anlegget tilkobles nødstrøm, sentrale funksjoner skal
opprettholdes.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Automatikk
Elektro
Ventilasjon
Driftstimetelling til SD - anlegg: Sirk.pumper.
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56 Automasjon
Kapittel 56 automasjon fremkommer i eget dokument,
«3.02.06 Forprosjekt automatisering».
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73 Utendørs VVS - anlegg

73.1 Generelt
Byggets beliggenhet fremkommer av situasjonsplanen.
Spillvann - , overvann og vannledninger skal tilkobles offentlige ledning er, på nedsiden
av bygget.
Overvann fra bygget og uteområder som tilhører prosjektet skal fordrøyes før det
slippes inn på off.ledning. Maks påslipp fra fordrøyningsbasseng er 8 l/s.
Det etableres drenering for bygget, og nedgravde tank er.

Som underlag for vurdering av omfang av tilkoblinger benyttes gjeldene kommunalt
kart over kommunale vann - , spillvann, og overvannsledninger. Entr eprenøren må selv
fremskaffe dette fra Ringer i ke kommune

Eksisterende brannkum som vil bli liggende i to mten skal saneres, dette gjelder også
tilhørende røranlegg. Se kart på Ringerike Kommune sine hjemmesider for mer
informasjon.

Eksiterende vann, spillvann og overvannsledninger som ligger i trasse for nye
høyspentkabler skal legges om.
Dette må tas i opp start av prosjektet.
Dette er omlegging av vannledning, spillvann, og etablering av overvann s kum,
m/sandfang for å håndtere overvann fra nabo eiendom. For overvann må det etableres
nødvendig fordrøyning før vannet ledes inn i off.ledning.
Se vedlagt skisse for omfang.
Arbeider må koordineres med trasse for nye høyspentkabler som skal graves ned i
de t t e området.

73.2 Vannledninger
VVS entreprenøren foretar alle leveranser og montasje av utvendige vannledninger.
VVS entreprenøren foretar innkobling på offent lig ledning med tilstrekkelig kapasitet.
Trykklasse for vannledninger benyttes det som er nødvendig med hensyn til
systemvalg.
Ledninger trykkprøves før og etter i gjenfylling.
Vannledninger som skal settes ut av drift skal plugges på hovedvannledningen i
h enhold til Ringerike kommunes retningslinjer.

73.3 Avløpsledninger
VVS entreprenøren foretar alle leveranser og montasje av utvendige avløpsledninger.
VVS - entreprenøren foretar innkoplingene på off. avløpsledninger.
Det skal benyttes trykklasse for avlø psledninger som er nødvendig med hensyn til
systemvalg.
Ledninger trykkprøves før og etter i gjenfylling.
I forbindelse med alle områder hvor det er snøsmelteanlegg skal det leveres og
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monteres tilstrekkelig antall sluk/renner slik at smeltevann håndteres p å en forsvarlig
måte.
Før overlevering skal utvendige avløpsledninger video - kjøres og film fra dette
overleveres byggherre.
Det skal leveres og monteres nødvendig antall avløpskummer for staking og
avvanning.
Utvendige grøfter skal graves med korrekt fall og gis frostsikker overdekning for
ledningsanlegg.
Drenering av bygget og uteområder skal tas med , herunder også drenering av
nedgravde tanker/beholdere .
Drenering levere s med rør og nødvendige antall kummer.

73.4 Snøsmelteanlegg
VVS entreprenør s kal levere og montere vannb asert snøsmelteanlegg inkl. styring og
regulering i følgende områder/soner:
- U tvendig gangveier, foran og rundt hovedinngang .
Alle områder med snøsmelteanlegg skal ha fall til kjøresterke renner, sluk som også
skal sikres mot fr ost med snøsmelteanlegg.
Oversiktstegninger med arealer er utarbeidet av LARK .

Områder angitt på oversiktstegning fra LARK som opsjoner for snøsmelt skal prises,

73.4 Oljeutskiller
VVS - entreprenøren skal levere og montere utvendig oljeutskiller med sa ndfang og
prøvetakingskum i henhold til NS - EN 858 «Class 1» for p - kjeller .
Oljeutskilleren skal være overflatebehandlet og utstyres med syrefast koalesensfilter,
nedstigningssjakt med rustfri arbeidsrepos og leider, gasstett og kjøresterk ramme og
lokk.
Ol jeutskiller skal utstyres med alarm og følere for maks oljelag, synkende nivå, tett
filter, høyt nivå , tømming som skal tilkobles byggets SD anlegg.
Størrelse dimensjoneres i forhold til behov .
På grunn av oppdrift skal t anken forankres i grunnen til rikti g dimensjonert
betongfundament slik at tanken er stabil.

73. 5 Brannkum
Brannkummer i hht gjeldene forskrifter skal leveres og monteres.
Omfang avklares med stedlig Brann og Redningstjeneste.
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40 ELKRAFT, GEN ERELT

Byggesaken omfatter nybygg på Hønefoss , Heradsbygda omsorgssenter.

I beskrivelsen er det henvist til romskjema vedr omfang og installasjonstetthet . For de systemer som ikke er
nevnt i romskjema må systemers krav i form av lover, forskrifter og henviste standarder følges som
beskrevet i denne kravspesifikasjon.

• Vedlegg E1 : R omskjema elektrotekniske anlegg .

Det vises også til tegninger og teknisk underlag fra andre aktører , samt prosjektets
administrative dokumenter , del 3.01 . Disse gjelder for alle etterfølgende kapittel.
TE plikter å sette seg inn i disse.

I henhold til generelle krav for det totale byggeprosjektet og denne kravspesifikasjon skal det prosjekteres,
leveres, monteres, idriftsettes og dokumenteres komplette elektrotekniske anlegg tilknyttet byggesaken.

Det skal medregnes følgende anleggstyper for elkraft :
40 Elkraft generelt
41 Basisinstallasjoner for elkraft
43 Lavspent forsyning
44 Lys
45 Elvarme
46 Reservekraft

Installasjonene tilknyttet prosjektet skal prosjekteres av TE og tilbudet skal beskrive de foreslåtte tekniske
systemløsninger.
Det gjøres oppmerksom på at det stedvis er meget begrenset med plass for de tekniske anlegg og det er lite
å gå på bygningsmessig. Det må derfor påregnes en komplisert og krevende prosjektering og montasje av
de tekniske anlegg.

Installasjonene dimensjon eres ut fra byggets behov og etterfølgende kravspesifikasjon.

bygget skal sertifiseres etter BREEAM N OR 2016 – «Good»

Alle elektriske installasjoner skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Utførende firma og
personell må inneha nødven dige kvalifikasjoner/autorisasjoner ihht norske lover og forskrifter. Alt utstyr skal
være godkjent av N EM KO eller tilsvarende godkjent kontrollinstans. Hvis det blir benyttet annet utstyr kan
byggherren forlange dette utskiftet på TE s bekostning.

Som fo rskrift og normer henvises det blant annet til:
• FE F - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning
• FE L - Forskrift om elektriske l avspenningsanlegg med veiledning
• FSE - L - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspennings anlegg
• FE U - Forskrift om elektrisk utstyr
• N EK 400 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
• N EK 700 - Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer
• N EK EN 60204 - Maskinsikkerhet
• N EK 439 - Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer
• N EK EN 6 1 439 - Lavspennings koblings - og kontrollanlegg
• N EK EN 60947 - Lavspennings ko blings - og ko ntrollutstyr
• N EK EN 60898 - Elektrisk tilbehør - Automatsikringer
• N EK EN 50173 - Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer
• N S - EN 1838 - Anvendt nødbelysning
• N S 3960 - Brannalarmanlegg, Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
• N S - EN 15193 - Bygningers energiytelse - Energikrav i lysanlegg
• N S 3701 Kriterier for passivhus og lavenergihus - Yrkesbygninger
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• Særbestemmelser fra det stedlige tilsyn
• Tekniske bestemmelser i N S3420
• Lyskultur s publikasjoner
• Loven om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)
• Plan - og bygningsloven
• Byggteknisk forskrift (TEK17 )
• Brann - og eksplosjonsvernloven
• BREEAM N OR 2016

Det vil bli stilt de aller største faglige krav til utførelsen av så vel skjulte som åpne anlegg. Spesielt gjelder
det plasseringen av apparater, armaturer, brytere og stikkontakter i vegger og himlinger, deres innbyrdes
symmetriske plassering og tilslutning til underlaget.
Åpent anlegg skal kun benyttes i tekniske rom, rom av sekundær karakter, over demonterbar himling og på
føringsveier som f.eks kabelbroer og kabelkanaler.
Åpent anlegg i øvrige områder skal legges frem for byggherrens beslutning før utførelse .

Bygningsmessige hjelpearbeider, elektro

TE er ansvarlig for alle bygningsmessige hjelpearbeider i forbindelse med elektrotekniske installasjoner og
anlegg.

41 BASI SIN STALLASJON ER FOR ELKRAFT

Omfatter føringsveier og jording for elkraft og tele/automatiseringsanlegg . Kombinerte føringsvei er for
elkraft - og tele/automatiseringsanlegg er medtatt i dette kapittel.

411 SYSTEM ER FOR KABELFØ RIN G

Det skal leveres et komplett anlegg med felles føringsveier for elkraft - og tele/automatiseringsanlegg.
Anlegget skal leveres med alle nødvendige detaljer og festemateriell samt mekanisk skille mellom de
forskjellige anleggene.

Følgende systemer for elkraft, tele og automatisering skal medtas:
• Kabelstiger
• Kabelkanaler
• Kabelgjennomføringer (inkl brann og lydtettinger)
• Trekkerør

TE er ansvarlig for at føringsveier blir riktig dimensjonert. F øringsveie r skal maks fylles til 80 %.
Leverandøren har ansvaret for at alle bygningsmessige arbeider for tekniske blir koordinert, slik at rør og
innstøpingsdetaljer mm blir montert riktig.

Hor isontale og vertikale hovedføringer, samt føringer i grunn skal løses på en hensiktsmessig måte.
Trasévalg skal koordineres med andre installasjoner . Fleksibilitet skal vektlegges ved planleggingen av
føringsveier, slik at senere endringer/suppleringer av installasjoner kan utføres enklest mulig.

Alle horisontale og vertikale hovedføringer baseres på bruk av kabelstiger. I rom/områder der det er flere
enn to uttak av forskjellige kategorier samlet, skal kabelføringer og uttak plasseres/monteres i kabelkana ler .

For rom som k ontorplasser , møterom, vaktrom hvor det er spesifisert stikkontakt flere enn ett uttak av
samme kategori, skal disse også monteres i kabel kanal er .

Kabelstiger - tekniske krav

Som hoved føringsveier for bygget skal det benyttes kabelstiger over nedhengte himlinger. Det skal leveres
kabelstiger av stål med overflatebehandling til passet det miljøet de monteres i/ utsettes for. Eventuelle
skader på overflate ved montasje, skal utbedres slik at broene ved overtakels e har en teknisk og estetisk
utførelse som om skade ikke hadde skjedd. Skarpe profiler skal påsettes beskyttelse. Dette krav gjelder
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også under installasjon. Alt materiell som kompletterer kabelstigene, skal være samme materiale som
stigene.

Kabelstigesys temet skal ha komplett assortiment av bend og T - kryss, overganger, monteringsplater, fester
for avgreninger med stålrør, vegg - og takkonsoller.

Bøyer/nedtrappinger etc. som er nødvendig for tilpassing til ventilasjonskanaler og andre tekniske
installasjon er skal medregnes.

TE skal velge opphengsavstand slik at krav til belastning opprettholdes. Det må påregnes å benytte flere
oppheng enn det som belastningen tilsier pga. krysninger med andre tekniske installasjoner. Innfesting av
kabelstiger må generelt tilpasses lastbegrensninger gitt av bygningskonstruksjonene.

Opphengs og konsolltyper skal gi lett adgang for kabellegging, uten trekking. Innfestingssystemet skal være
modulært oppbygd og tilpasset for rasjonell ettermontasje av supplerende kabelstiger. Alt festemateriell skal
være basert på standard modulbaserte systemer. Det skal påses at innfesting gir tilstrekkelig sideveis
stabilitet for kabelstigesystemet.

Oppheng skal ha en utførelse som sikrer funksjon i minimum 60 minutter ved en eventuell bran nsituasjon.

Der hvor kabler for spenningsbånd I og II legges på felles kabelstige benyttes skilleplate
Hvor større kabler (tverrsnitt over 1 6 mm²) føres inn på utstyr som nevnt over, skal kabelstige eller bane
festet til bygningskonstruksjon avsluttes før utstyrsenhet nås. I tillegg skal siste oppheng før utstyrsenhet
være utført med elastisk innfesting, slik at mulige vibrasjoner ikke overføres til bygningskonstruksjon via
kabel og føringsvei. Elastiske oppheng skal være inkludert i enhetspris for førings vei.

Kabelstiger dimensjoneres med 2 0% reserve.

Kabelkanaler - tekniske krav

I rom med kontorarbeidsplasser, møterom , vaktrom etc, hvor det i romskjema for elektrotekniske anlegg er
spesifisert flere uttak, enten i samme eller forskjellig kategori, skal det monteres kabelkanal for fremføring og
plassering av uttak.

Kabelkanaler skal være av aluminium - farge avtales med arkitekt og byggherre. For utførelse av
føringskanal (sykeromskanal) ved seng på beboerrom, skal anvisninger gitt i arkitektunderl aget benyttes.

Kabelkanaler skal leveres med lokk og skillelist ( min 2 stk kammer). Det skal kunne monteres uttak
(stikkontakt, I KT etc ) innfelt i kanalen. Kabelkanalene kan monteres innfelt, direkte til vegg eller til
avstandsknekter med ventilasjonsribber. Ved plassering over varmekilde benyttes avstandsknekter med
ventilasjonsribber .

Kabelkanalen skal leveres med prefabrikkerte hjørner, T - kryss og ende stykker i alle aktuelle kombinasjoner.
Alle skjøter/ kapp i kanaler skal være rette og i vinkel. Det skal monteres utjevningsstykker over alle
kanalskjøter. Avslutning mot vegger og himling skal leveres med flens mot aktuell vegg eller himling .

Kabelkanaler dimensjoneres med 2 0% reserve.

Kab elgjennomføringer
Det medtas tetting av gjennomføringer i brannskiller med godkjent tettingssystem/ materiale og firma.
Tettingen skal også ha samme krav til lydtetting som veggen.

Trekkerør
Det må medtas tilstrekkelig trekkerør for beskrevne installasjoner. TE skal legge trekkerør slik at riktig trase
blir valgt , både utvendig og innvendig , samt at rørene legges slik at det er enkelt å trekke inn kabler i ettertid.
TE må også påse at det er trekke tråd innlagt i rørene o g lokk i begge ender.

Utendørs lavspent forsyning skal det etableres tilstrekkelig med trekkerør for installa sjonen. Det må i
tilknytning til etablering av trekkerør, med tas trekkekum som er strategisk plassert i forhold til
hovedføringene for elkraft. De t skal primært benyttes 1 1 0 mm trekkerør.
Fra kabelgrube i rom der hovedfordeling elkraft ( H F ) er montert skal det legges rør ut til kabelgrøft .
Under steinlagte eller asfalterte flater /områder skal det legges trekkerør .
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Antall trekkerør dimensjoneres med 2 0% reserve.

412 SYSTEM ER FOR JORDI N G

Jordi ngsanlegget skal også utføres i hht gjeldene forskrifter og N EK 400.

Dette kapittel omfatter jordingsanlegg med følgende elementer:
• Hovedjordelektrode
• Utjevningsjord
• Beskyttelsesjord
• Måling/ kontroll
• Dokumentasjon

Hovedjordelektrode
Hovedjordelektrode utføres som fundamentjord med Cu wire forlagt på graveplanum og med ev
tilleggsjording dersom overgangsmotstanden til jord ikke tilfredsstiller minstekravene. Ved tverrf orbindelser
og skjøter skal alle sammenkoblinger utføres med termittsveis. For tilkopling til armering, stålkonstruksjoner
etc, skal det tas forholdsregler mot korrosjon ved bruk av ulike materialer i jordingssystemet.

Hovedjordelektrode tilkobles direkte til hovedjordskinne i et eget hovedjordskap som etableres i samme rom
som hovedfordeling. På hovedjordskinn e i hovedjordskap knyttes jordingssystemet sammen i stjernenett for
de ulike jordingssystemene.

Utjevningsjord
Fra hovedjordskinne i hovedfordeling , tilkoples utjevningsforbindelse til flg. anleggsdeler:
• Hovedvannledning
• Varmesentral
• Hovedjordskinne i hovedfordeling
• PE - skinner i underfordelinger
• Kabelstiger
• Ventilasjonskanaler
• Rørsystemer
• etc.

Beskyttelsesjord
Beskyttelsesjord medtas fra hovedfordelinger til underfordeling. Som PE - leder benyttes kabelskjerm, 4 leder
kabel/skinne eller kapsling på prefabrikk erte strømskinner. Tverrsnitt i hht. N EK 400.

Måling/ kontroll
Det skal foretas kontroll/ måling og dokume ntasjon av overgangsmotstand mot jord. Måleprotokoll skal
overleveres byggherren, samt at det skal inngå i FDV dokumentasjon.

I god tid før anlegget påsettes permanent strøm, skal jordelektrodens samlede overgangsmotstand til jord
måles. Avhengig av måler esultater kan byggherren pålegge at det blir utført tilleggsjording. Eventuell
tilleggsjording skal ikke medføre merkostnader for byggherren.

Dokumentasjon
Utover generelle krav til dokumentasjon gjelder følgende spesielt for dette kapittel.

• Detaljtegnin ger som viser planlagt utførelse av byggets jordingssystem.

42 HØYSPEN T FORSYNIN G

Omfatter fordelingssystem og arbeid i forbindelse med etablering av ny nettstasjon.

Det s kal etableres ny nettstasjon ( trafo ) utvendig . All nødvendig koordinering ovenfor Ringerikskraft skal
inngå i totalentreprisen. Det er TE s ansvar å angi effekt, forestå koordinering og avtale leveringspunkt.
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421 FORDELIN GSSYSTEM

Det påhviler TE i samråd med Ringerikskraft å påse at høyspenttilførsel koordineres med prosjektets
fremdrift.

Detaljprosjektering av høyspent fremføring vil skje så snart Ringerikskraft mottar bestilling på disse
arbeidene.

Prosjektering og utbygging av høyspentanlegg utføres av nettleverandør , med unntak av grøft . Grensesnitt
mot nettleverandørens ytelser legges til transformatorenes tilkoblinger på sekundærside. I herværende
entreprise medtas inntakskabler fra sekundærklemmer/lavspentstativ og frem via rør til hovedfordeling er .
Disse ytelsene er beskreve t og prissettes under kapittel 4 .

Layout med videre detaljering av løsninger skal bearbeides i detaljprosjekteringsfasen i samarbeid med
Ringerikskraft .

Det henvises til Landskapsarkitektens utomhusplan for plassering av trafo.

I forbindelse med etabler ing av grøfter, må arbeidet koordineres med øvrige fag.

43 LAVSPEN T FORSYNIN G

Omfatter system for elkraftinntak, system for hovedfordeling, elkra ftfordeling til alminnelig bruk,
elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner og elkraftfordeling til virksomhet.

431 SYSTEM FOR E LKRAFTIN N TAK

Det skal installeres et 40 0 V TN - S anlegg for bygge t .

Det påhviler TE å foreta nøyaktig effektberegning og dimen sjonere det elektriske anlegget .
Følgende minimumsforutsetninger skal legges til grunn:
• Reservekapasitet: 2 0 %
• Samtidighetsfaktor: 1

Inntakskabler fra nettstasjon og inn til hovedfordeling i bygning lever es og monter es av TE .
Føringstra s e avklares og detaljprosjekteres av TE .
TE må i tillegg medta arbeider for koordinering mot nettleverandør samt bygningsmessige arbeider i
tilknytning til arbeidene.

432 SYSTEM ER FOR H OVEDFO RDELIN G

Under dette kapitel er det medregnet 2 hovedfordeling er og stigekabler.
Den ene hovedfordelingen skal dekke elektrokjel og varmepumpe, mens den andre hovedfordelingen
dekker alt øvrig effektbehov.
Det gjelder samme tekniske krav for begge hovedfordelingene.

4321 Hovedfordeling er elkraft (H F)

Fordelinger skal leveres ihht refererte forskrifter, normer og standarder . Hvis understående krav mot strider
noen av disse, skal forskrifter følges.

Det er beregnet plassering av H F i eget rom i underetasjen og i nærhet til reservekraftaggregat . H F skal
bygges som et frittstående stålskap med formkrav 2b med unntak av inntaksbryter og bryter for reservekraft
som skal ha formkrav 4a.

For platekapslede skap skal det leveres typesertifiserte fordelinger med kortslutnings - , belastnings - og
lysbuetest. Det skal leveres samsvarserklæring for alle fordelinger. Det er en forutsetning at all elektrisk
utrustning med samme funksjon er av ens fabrikat. Alle fordelinger leveres komplett inkl. koplingsmateriell
for alt nødvendig utstyr og materiell.

Fordelingen skal være dimensjonert med utvidelsesmuligheter som følger:
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• Mekanisk: Avsatt reservep lass i konstruksjon 2 0 %.
• Elektris k: Reservekapasitet i skinner 2 0 %.
• Arealreserve: 20 %

Samtidighet for hovedskinner settes til 1, mens det for feltskinner settes til min 0,8.

Det skal medtas overspenningsvern på inntaket. Overspenningsvern plasseres mellom faseleder og jord. I
tillegg skal det være avsatt plass for fase - fase vern. Alle stigekabler fra hovedfordelingen skal ha
differansestrømstrafo som tilkobles jordfeildetektor og styre/ kontrollmodul med felles avlesning som
monteres i fordelingen. I tillegg skal det gis alarm fra alle overspenningsvern til signallampe på tavlefront , og
til SD - anlegg . I tillegg til dette skal det implementeres overspennin gsvern i alle underford elinger.

Det skal avsettes tilstrekkelig plass for å komme til med strømtenger mht mobilt jordfeilvarslingssystem og
måling av jordlederavgangene.

Komponenter skal ikke plasseres på steder som ikke gir lett tilgjengelighet for testing, service og
vedlik ehold. Ved utskifting av komponenter, skal det ikke være nødvendig og fjerne nabomoduler eller
enheter som betjener en annen funksjon. Alle komponenter skal merkes med skilt i henhold til refererte
normer og i samsvar med som - bygget dokumentasjon.

Hovedf ordelingen skal dimensjoneres for alle elektrotekniske laster i bygget og det skal avsettes et eget felt
med småsikringer for kurser i tekniske rom.

Det må tas hensyn til inntransportmuligheter ved seksjonering av hovedfordeling.

Alle skapdører skal være låsbare. Det skal leveres låsekasse for senere innsetting av sylinder som er
tilpasset byggets låsesystem .

Betjeningsbrytere, signallamper og nettanalysator skal monteres i betjeningsfelt i tavlefront.

A lle avganger i hovedfordel ing til underfordelinger etc skal sikres med effektbrytere. I underfordelingene skal
det benyttes lastbry tere som inntaksbryter. Det skal benyttes samme leverandør av vern for hoved - og
fordelingstavler av hensyn til selektivitet. Det skal generelt tilstrebes å ha samme leverandør av vern for alle
fordelinger. Alle vern tilpasses foranliggende og etterliggende vern/sikring med hensy n på selektivitet. Det
skal som hovedregel være selektivit et mellom alle vern i anlegget. Hele anlegget fom. trafo, inkludert
reservekraftanlegget, skal beregnes og verifiseres med FebDok. Alle stigere til alle tavler, og utvalgte av
kritiske kurser skal m ed i beregningene.

Alle punkter for elbillading skal ha målerarrangement. Det skal i SD - anlegget kunne som minimum avleses
effektforbruk , strøm og spenning i sanntid, og logg over forbruk og trend skal lagres . Det skal tilrettelegges
for betalingsløsning på ladeposter.

Alle kjølemaskiner skal ha målerarrangement og tilførsel fra hovedfordeling elkraft. Det skal i SD - anlegget
kunne som minimum avleses effektforbruk, strøm og spenning i sanntid, og logg over f orbruk og trend skal
lagres.

Alle automatsikringer utføres som kombivern med integrert jordfeilbryter. Jordfeilbryter skal være av type A -
klasse si.

Det må antas at det vil være nødvendig å bruke elektronisk justerbare vern. Alle vern skal ha karakterist ikk
som er tilpasset den last den skal beskytte slik at unødvendig utkobling unngås. Ved feil bruk av vern, vil
disse bli forlangt skiftet uten kostnader for byggherren. Det skal benyttes 2 og 3 polte elementautomater
(kombivern) opp til 25 A, over 25 A benyttes 2 og 3 polte effektbrytere.

Effektbrytere skal være allpolig. Justerbar innstillingsverdi på overstrømsvernet. Effektbryterne skal ha
nødvendige signalkontakter for forrigling samt overf ø ring av status og alarm til SD - anlegget.

Følgende effektbryter skal være motorstyrt og styres av signal fra reservekraftaggregat:
• Effektbrytere for inntak nettkraft.
• Effektbryter for inntak reservekraft.
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Det skal i tillegg være mulighet for manuell omk obling for bruk av eksterne reservekraftaggregater.

Effektbryter for stigere til uviktig last skal være motorstyrt og styres av signal fra reservekraftaggregat.
Uviktig last kan også omfatte deler av en fordeling eller utstyr.

TE skal sørge for nødvend ige motorvern der dette kreves, samt foreta montasje tilkobling og innstilling av
disse i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

Det skal benyttes rekkeklemmetilkobling for alle kabler t.o.m. 16 mm². Det benyttes gjennomgangsklemmer,
faseklemme og j ordingsklemme på samme skinne ved siden av hverandre for samme kurs.
Rekkeklemmelister skal ikke monteres nærmere enn 20 cm fra topp eller bunn i skap. For hovedstrømkurser
skal det ikke benyttes klemmer under 2,5 mm². Rekkeklemmelister skal ha tydelig og lett synlig merking.

Ledninger til betjeningsfelt skal bendsles og legges i strømpe e.l. Alle interne ledningsforbindelser for styring
og signaler skal ha ledermerking i begge ender med referanse til tilkoblingspunkt.

For kabler som går ut i toppen eller i bunnen av stålplateskap skal det leveres ferdige hulltaking med
nødvendige membrannipler innsatt. Niplene monteres ordnet i samsvar med kursskjemaets angitte
kabeldimensjoner og tilhørende rekkeklemmer.

Alle krav som stilles til hvert enkelt delprodukt ifølge N S 3420, legges til grunn for utførelsen når de blir brukt
i en komplett, ferdig koblet montasjeenhet. Vern skal være av samme fabrikat og tilfredsstille alle krav i
refererte forskrifter, normer og standarder.

Fordelinger med forbrukerkurser skal bygges for usakkyndig betjening. Alle komponenter som nyttes, skal
være riktig dimensjonert termisk og dynamisk. Det skal systematisk benyttes avskjerminger min I P2XC og
forriglinger m.m. for å eliminere fa ren for berøring av spenningsførende deler.

Kursfortegnelse leveres i plastlomme i A4 format. Denne festes til vegg eller dør. Kursfortegnelsen skal
være laget elektronisk. Til fordeling leveres kassett i A4 - format for oppbevaring av skjemaer og tegninger .
Kassetten ( e ) monteres på vegg i tavlerom. Arrangementstegning skal legges frem for byggherrens
beslutning før fordelingen settes i produksjon. Det skal legges til rette for en hensiktsmessig utvidelse av
hovedfordelingen. Stigeledningsskjema skal montere s beskyttet på vegg.

Det skal i H F være montert et anlegg for jordfeilovervåking. Det skal for alle hovedkurser overføres alarm til
SD - anlegget

Det skal benyttes utstyr med pot.frie kontakter for hver avgang og jordfeiltripping. Alle måleverdier skal
visualiseres på en PC - skjerm. Historiske verdier og trender skal kunne lagres og hentes frem. Det skal
leveres et komplett anlegg med nødvendig PC - utstyr og program , tilknyttet byggautom atiseringsanlegge t,
ferdig programmert og idrift satt med brukerspesifiserte tekster. Fri omprogrammering etter en prøveperiode
på inntil ett år skal inkluderes.

Det skal gjennomføres komplett termografering, inklusive utarbeidelse av rapport og oppfølging av denne.
Termograferingen skal omfatte alle tilkoblinger, avgreninger og skjøter på stigeledninger og strømskinner,
samt alle hoved - og underfordelinger, inklusive fordelinger for drift og virksomhet . Termografering skal
gjennomføres med full belastning umiddelbart etter at angjeldende system er idrift satt, og skal gjentas etter
1 års drift. Rapporter oversendes byggherre, og skal inngå i FDV instruks.
Firma som skal utføre selve termograferingen med tilhørende rapport, skal dokumentere kompetanse knytte t
til gjennomføring av dette. Det skal også fremlegges oversikt over utstyr som skal benyttes.

TE skal forestå detaljprosjektering og produksjon av fordelinger. TE skal dokumentere utførelse og
kravoppfyllelse gjennom tegninger, spesifikasjoner og beregninger. TE skal utarbeide målsatte
arrangementstegninger og flerlinjeskjema for samtlige tavler. Tegninger skal oversendes byggherren for
kommentar. Etter at eventuel le kommentarer er innarbeidet benyttes tegningene som arbeidsunderlag for
produksjon og montasje av tavlene på stedet - i nstallasjonsanvisning. Det skal legges spesielt vekt på å
redegjøre for løsninger av vesentlig betydning for sluttresultat.

Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser og ha el - måler:
- Vifter og pumper
- Kjølemaskiner
- Varmepumper
- Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene). Heiser
- Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
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Alle målere skal kobles til byggets energioppfølgingssystem.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 - ENE 0 2

Elektroniske energimålere installeres, hvor energibruken r egistreres og overføres til kommunens
energioppfølgingsprogram. Det skal måles hovedstrøm til VVS - tekniske anlegg, lys/ utelys, drift/ varme og
for el - billading. Måler for VVS - tekniske anlegg monteres i hovedfordeling slik at stigekabel måles, øvrig
intern måling etc. for disse anleggene ivaretas av VVS. TE har ansvaret for at kommunens
energioppfølgingsprogram for overvåking av energibruken i bygget blir ivaretatt.

Alle gruppemålere for lys/ utelys og drift/ varme, monteres i underfordelinger.

Opsjon for beredelse for fremtidig montasje av solcelleanlegg:
Det skal også tilrettelegges for mottak av energi fra fremtidig solcelleanlegg montert på tak. Fremtidige
v ekselretter e for anlegget skal etableres i teknisk rom på tak og kabler fra disse skal medtas i denne
entreprisen og avsluttes i hovedfordeling med nødvendig og forskriftsmessig utstyr. Målerarrangement for å
kunne motta energi fra solcelleanlegget, og levere dette på Ringerikskraft sitt nett skal monteres. I normal
drift så leve rer solcelleanlegget til anlegget lokalt, men ved en overskuddsproduksjon, skal dette sendes ut
på Ringerikskraft sitt nett. TE skal sørge for all nødvendig kommunikasjon som er påkrevet i forhold til
Ringerikskraft , for levering av energi fra solcelleanle gget.

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljpro sjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)

432 Hovedfordeling
2 hovedfordelinger er plassert i hovedtavl erom kjeller

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes

Den ene hovedfordelingen skal dekke elektrokjel og varmepumpe, mens den
andre hovedfordelingen dekker alt øvrig effektbehov.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

HF skal bygges som et frittstående stålskap med formkrav 2b med unntak av
inntaksbryter og bryter for reservekraft som skal ha formkrav 4a.
Alle avganger i hovedfordeling til underfordelinger etc skal sikres med
effektbrytere.
Effektbryter for stigere til uvi ktig last skal være motorstyrt og styres av signal fra
reservekraftaggregat.
Uviktig last kan også omfatte deler av en fordeling eller utstyr.

Det skal medtas overspenningsvern på inntaket
Det skal i HF være montert et anlegg for jordfeilovervåking, sam t nettanalysator.
Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser
og ha el - måler:
- Vifter og pumper
- Kjølemaskiner
- Varmepumper
- Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene). Heiser
- Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
Alle målere skal kobles til byggets energioppfølgingssystem.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.

Døgnkonti nuerlig drift alle dager.
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Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Viktige alarmer

Jordfeil
Utløst effektbryter
Høy spenning
Lav spenning

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
( nødprosedyre)

Ved strømbrudd skal prioriterte kurser forsynes fra reservekraftaggregat.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer

Integrasjon mot SD anlegg

4322 Stigekabler

Alle stigekabler skal dimensjoneres for 2 0 % reservekapasitet ut fra installert effekt. Det skal etableres
stigekabler for underfordelinger, fordelinger for VVS , heis og evt . andre t ekniske installasjoner . Det skal
velges kabeltyper ut fra krav fra leverandør.

Stigekabler skal fremføres på en ryddig, oversiktlig og hensiktsmessig måte. Stigekabler og andre
hovedstrømkabler skal bare legges i en høyde på kabelstiger, i kanal ol og kablene legges med 1
kabeldiameters avstand. Samtlige hoved - og stigekabler skal merkes med ka belnummer i begge ender og
på hver side av brannskiller. Det skal benyttes varig merking.

Stigekabler i anlegget legges i rør og på kabelstiger. Det må tas optimalt hensyn til føringer slik at problemer
med magnetiske eller spennings strålingsfelter ikke oppstår. Eventuelle krav til måling av magnetiske felt
skal utføres på oppfordring fra byggherren og uten merkostnader.

Signalkabler for styring og overvåking mellom HF , underfordelinger og reservekraft medtas under denne
post.

43 3 ELKRAFT FORDELING T IL ALMINNELIG FORBRU K

Under dette kapitel er det medregnet fordeling til alminnelig bruk og kurs opplegg til alminnelig forbruk.

4 331 Fordelinger til alminnelig forbruk

Det er på arkitekttegninger vist forslag til plassering av underfordelinger. Det skal ved prosjektering av
anlegg vurderes behov for antall fordelinger for å oppfylle krav til reserveplass, u tkoblingstider og
spenningsfall.

Fordelingene skal bygges med formkrav 2b og være for usakkyndig betjening.

Krav gitt under kapitel 432 gjelder også for fordelinger til alminnelig forbruk. Fordelingene forutsettes å være
tidsmessig, ha god plass for utvidelser (minimum 2 0 % både fysisk og effektsmessig) og være dimensjonert
og utført i en standard som er forenlig med prosjektets øvrige standarder. Det medtas min 20 %
reservekurser med jordfeilautomater tom 25 A . Disse skal være ledig etter overlevering.
Ved dimensjonering av kursopplegg skal det m inimum benyttes en samtidighetsfaktor 0,75

Det skal være montert lys og 1 stk 1 fas stikkontakt 16 A pr. fordeling .
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I hver underfordeling skal det monteres en hovedbryter (lastskillebryter) og det skal benyttes flerpolede
kombivern for alle utgående kurser. Overspenningsvern skal medtas og det må sikres at lyn nedslag/ LEMP
ikke i nduserer større spenninger enn maks 2kV.

Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser og ha el - måler:
- Vifter og pumper
- Kjølemaskiner
- Varmepumper
- Belysning og teknisk uts tyr (målt for hver tavle i etasjene). Heiser
- Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
Alle målere skal kobles til byggets energioppfølgingssystem.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 - ENE 0 2

Alle beregninger, samt arrangementstegninger, skal fremlegges og godkjennes av byggherren eller hans
representant før fordelingene settes i produksjon.

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivels e skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Plassering fremgår av ARK plantegninger

Hva er systemets /anleggets funksjon og hva det betjenes

Betjener elektriske installasjoner i de områder fordelingene er plassert.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

Fordelingene skal bygges med formkrav 2b og være for usakkyndig betjening.
I hver underfordeling skal det monteres en hovedbryter (lastskillebryter) og det
skal benyttes flerpolede kombivern for alle utgående kurser. Overspenningsvern
skal medtas og det må sikres at lyn nedslag/ LEMP ikke induserer større
spenninger enn maks 2kV.

Effektbryter for stigere til uviktig last skal være motorstyrt og styres av signal fra
reservekraftaggregat.
Uviktig last kan også omfatte deler av en fordeling eller utstyr.

Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser
og ha el - måler:
- Vifter og pumper
- Kjølemaskiner
- Varmepumper
- Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene). Heiser
- Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
All e målere skal kobles til byggets energioppfølgingssystem.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.

Døgnkontinuerlig drift alle dager.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Viktige alarmer
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Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)

Ved strømbrudd skal prioriterte kurser forsynes fra reservekraftaggregat.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer

Integrasjon mot SD anlegg.

4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk

Ut over de krav og installasjoner som krever strømtilførsel som fremgår under det enkelte kapittel , vises det
til romskjema for elektrotekniske installasjoner som angir krav til installasjonstetthet i de enkelte type rom.
I tillegg må alle aktuelle installasjoner som er nevnt i evt andre romskjemaer og beskrivelser for andre fag,
men som ikke er spesifikt nevnt for elektro, hensyntas og medtas.

All krafttilførsel for lys (både innvendig og utvendig ) , stikkontakter, direkte elvarme, dører utstyrt med
automatikk, kjøkken , teleteknisk utstyr etc . skal tilkoples fordelinger for alminnelig bruk. Utvendig
stikkontakter skal styres av og på fra SD - anleggets ur, men skal også kunne styres manuelt av på fra SD -
anlegget.

For alle komfyrer skal det medtas komfyrvakt , komfyrvakten s kal ikke kunne fjernes uten bruk av verktøy.

Avstand mellom servicestikkontakter settes til maks 1 0 m.
Ved dør inn til alle rom skal det monteres en servicestikkontakt. Stikkontakten skal monteres under
betjeningsbryter for lys i rommet, eller i tilsvarend e høyde der slik bryter normalt monteres.
I korridor monteres servicestikkontakter på uk = 1,2 meter.
Plassering av uttak og betjeningsutstyr gjøres i samarbeid med brukere, og byggherre. For øvrig benyttes
retningslinjer i NS 3931, samt kravene til universell utforming NS 11001 - 1 . Det skal legges til rette for lading
av rullestoler innvendig i forbindelse med hovedinnganger , i parkeringsanlegget ved inngang til heis og
trapp .
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 – TRA03.

T E står fritt til å velge flatkabelsystem med integrert buss - kabel eller tilsvarende for store deler av
kursopplegget. For k ursopplegg til kjøkkenutstyr og annet kraftkrevende utstyr samt VVS - installasjoner , skal
det benyttes vanlig kursopplegg.

Kursoppleg get dimensjoneres for 100 % selektivitet som dokumenteres med FEB DOK beregninger. Det
fordeles fra rekkeklemmer i fordelingssentralene. Punkter, brytere, lysregulatorer og stikkontakter tilknyttes
aktuelle kurser i sentral.

Det skal benyttes bus - anlegg for styring av lys, persienner, etc. Det skal benyttes bus - basert
betjeningsutstyr (brytere, dimmere etc.).

Kapittel 56 automatisering ligger i egen kravspesifikasjon for automasjon, og bus - anlegget leveres der.
F ølgende tekst står også i kravspesifikasjon for automatisering:

På beboerrom skal det forber e des for bruk av komfortbrytere i glassdesign, avstillingspanel og
betjeningspanel i forbindelse med velferdsteknologi.
Komponenter i forbindelse med velferdsteknologi skal leveres av annen entreprise, men montasje og
programmering skal inngå i denne entreprisen.

Funksjonsbeskrivelse beboerrom
Lys i rom skal ha t o soner pluss nattlys , alle med dimming. Nattlys på rom skal ha egen bryter med dimming
montert høyere på veggen enn de andre bryterne, og betjenes primært av de ansatte. S tatus på nattlyset
skal v isualiseres på SD - anlegg et, samt at det skal være mulighet for å justere lys opp/ned i SD - anlegget.
Som standard s ettes alle nattlys på rom til 20%. Det skal monteres persiennebryter for persienner ,
plassering ved vindu . Persienner skal styres av værstasjon som standard, men autofunksjonen skal kunne
deaktiveres dersom beboer ikke ønsker automatisk styring av persienn er. Dette skal kunne gjøres og skal
visualiseres i SD - anlegget. Ved pasientseng skal det være en bryter for å slå alt lys i rommet av/på. Det skal
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også monteres en sengelampe med bryter integrert, som skal være flyttbar på skinne eller med to eller flere
f ester. Lys på bad skal styres av tilstedeværelsesdetektor, men skal kunne overstyres av bryter, hvis beboer
ikke ønsker tilstedeværelsesdeteksjon på badet. Dette skal kunne endres og visualiseres i SD - anlegg.
Varmekabel på bad skal styres av gulvføler som tilkobles termostat uten justeringsmuligheter, justering av
temperatur på bad skal utføres og visualiseres fra SD - anlegget. Som standardverdi skal settpunktet være
25°C .

Funksjonsbeskrivelse stue/kjøkken/fellesrom
Lys i stue/kjøkken skal ha tre soner, t o med dimming og en med av/på for lys over kjøkkenbenk. Det skal
monteres persiennebryter for persienner , plassering ved vindu. Persienner skal styres av værstasjon som
standard, men autofunksjonen skal kunne deaktiveres dersom det ikke ønskes automatisk styring av
persienner. Dette skal kunne gjøres og skal visualiseres i SD - anlegget.

Nattlys
Nattlys skal settes til 15% som standard. «Nattlys» skal benyttes i korridorer, trapperom og andre
fellesarealer og skal aktiveres etter inaktivitet i et gitt tidsrom avtalt med bruker , og alle armaturer
dimmes til 15%. Dette gjør at ikke pleiere, besøkende eller pasienter møter mørke korridorer og
trapperom på kveldstid, samt at det bidrar til energisparing. Lyset tennes som normalt ved første
bevegelse . Når lyset slås på skal det som standard tennes til 90%. Dette gjelder alt lys på hele
bygget.

Alle kurser for utvendig belysning på bygg og master skal styres av fotocelle og med mulighet for overstyring
fra SD - anlegg (alt av, alt på). Utebelysningen s kal tennes på ulikt lux - nivå, armaturer på og i forbindelse med
bygningen skal tennes samtidig og parkbelysning etc. skal tennes samtidig. Lux - verdi for når utelyset skal
tennes, avtales med bruker.

SD anlegg skal kunne tvangskjøre alle persienner opp/ne d og stoppe i ønsket posisjon. Når SD -
anlegget kjører persiennene blokkeres alle andre brukere. Funksjon: alle opp, ned eller stopp.
Alle persienner på hele bygget får et opp - signal fra SD hver dag klokken 24:00. Alle persienner skal
gå opp ved utløst bran nalarm, i denne situasjonen låses alle andre brukere.

I hovedsak skal all innvendig belysning styres av tilstedeværelsesdetektorer. I tillegg til bruk av
tilstedeværelsesdetektorer, skal anleggene i mange rom/arealer kunne dimmes samt at utvalgte rom
skal ha konstantlysregulering, se romskjema .

Rom med konstantlysregulering skal vises i SD - anlegget med:
• Av/på konstantlysregulering
• Justering opp/ned av luxverdi for konstantlysregulering

Nødlysanlegget skal bygges opp som et sentralisert anlegg. Kabling i hht gjeldene f orskrifter. Nødlysanlegget
skal overvåkes sentralt fra egen pc. Alarmer sendes til SD - anlegg.

Det skal benyttes skjult installasjon i rør og på kabelstiger over himlinger. I tekniske rom beregn es åpen
installasjon på betong og kabelstiger. I nstallasjonen må ha tilfredsstillende I P klasse for de ulike rommene.

Det skal ikke benyttes mindre rør enn 16 mm. TE må selv vurdere hvor det er behov for større rør og må
sørge for at det blir lagt rørdimensjoner tilpasset aktuell kurs. TE må selv vurde re hvor det måtte være behov
for trekkebokser/skap og ta disse med i anbudet. De skal plasseres diskret og tegnes inn på som bygd
dokumentasjonen.

For å få nøyaktig plassering av bokser i flislagte vegger skal det tas utsparinger i betongen/murverket.
Utsparingene må være så store at boksene kan forskyves slik at bokssenteret faller sammen med
skjæringspunktet for horisontal og vertikal fliseskjøt. Boksen knyttes til det innstøpte røranlegget med
fleksible rør. Dobl e bokser for brytere plasseres vertikalt, for stikkontakter horisontalt hvis ikke annet er
spesifisert.

Det skal ikke anvendes større bokser for apparater og armaturer enn at boksene og dekklokk for dem
dekkes av utstyrets anslutningsflate mot vegg eller tak. Bokser for innfelte armaturer skal være lett
tilgjengelig og vende åpningen mot utsparingen.

Det anvendes materiell av normal, god kvalitet . Dekkplater for de forskjellige apparatene skal være
ensartede i form og fargenyanse.
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Ved kryssing av dilatas jonsfuger skal krav i NS3420 gjelde. Alle gjennomføringer i vegger, dekker o g
himlinger skal tettes ihht vegger, dekker og himlinger sine krav med hensyn til lyd og brann.

434 ELKRAFTFORDELING TIL DRIFTSTEKNISKE INST ALLASJONER

Under dette kapitel er det medregnet tilkobling av fordelinger for driftstekniske installasjoner og kursopplegg
for driftstekniske installasjoner. Det skal medtas all tilkobling ihht utstyr i vvs - teknisk spesifikasjon. Under
driftstekniske anlegg inngår blant annet alle vvs anleggene og andre driftstekniske installasjoner

4341 Fordelinger til driftstekniske installasjoner

Fordelingene av denne type utføres som spesialfordelinger tilpasset de ul ike anleggstyper. Fordelingenes
utførelse skal samordnes med krav til utførelse av ordinære underfordelinger og VVS - tekniske fordelinger.
Dette innenfor en overordnet målsetting om at alle fordeling er skal inneha samme tekniske standard og
dokumentasjonsni vå. Det fremheves her utfordringen med ivaretakelse/oppfølging (gjenno m alle faser) av
fordelinger/e l . anlegg som inngår som underleveranser.

Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser og ha el - måler:
- Vifter og pumper
- Kjølemaskiner
- Varmepumper
- Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene).
- Heiser
- Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
Alle målere skal kobles til byggets e nergioppfølgingssystem.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 - ENE 0 2

Det fremheves videre at brytervern for hele anlegget bør ha samme fabrikat/type for å sikre tilstrekkelig
fysisk og typetestet dokumentasjon hva angår selektivitet samt myndighetspålagte minstekrav angående
både overstrøm/kortslutningssikkerhet og varme/temperaturstigning hva angår både fysisk og
dokumentasjons messig for konkret/levert (tilpasset) fordeling .

Effektbryter for stigere til uviktig last skal være motorstyrt og styres av signal fra reservekraftaggregat.

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivels e skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
Plasseres i tekniske rom, leveres eventuelt også som integrert automatikk

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes

Fordelinger for driftstekniske installasjoner skal forsyne driftstekniske anlegg med
spenning, samt bearbeide signaler og regulere aktuelle komponenter i henhold til
funksjonsbeskrivelse fra RI E og VVS

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

Fordelingene av denne type utføres som spesialfordelinger tilpasset de ulike
anleggstyper. Fordelingenes utførelse skal samordnes med krav til utførelse av
ordinære underfordelinger og VVS - tekniske fordelinger

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
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Døgnkontinuerlig drift alle dager.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Kfr. RI V beskrivelse

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Kfr. RI V beskrivelse

Viktige alarmer

Kfr. RI V beskrivelse

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)

Ved strømbrudd skal prioriterte kurser forsynes fra reservekraftaggregat.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer

Integrasjon mot SD anlegg

4342 Kursopplegg til driftstekniske installasjoner

Ved igangkjøring av anleggene skal TE kontrollere at alle elektriske funksjoner virker som spesifisert.
For alle elektriske motorer måles startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i
tabell sammen med opplysninger om merkestrøm, reléinnstilling og sikringsstørrel se.

Av komponenter kan nevnes:
- vifter
- pumper
- motorer
- tørrkjølere
- befukter
- separate avtrekksvifter (eks kjøkken etc)
- avtrekksvifte r i teknisk e rom
- kjølemaskiner
- drenspumper
- sprinklersentral med kompressorer
- brannspjeld
- motorspjeld

I tillegg skal det kables og kobles ihht til spesifikasjoner/skjemaer for følgende:
- i nstallasjoner for røykluker/ tak - /luftevinduer med motorer og brytere etc
- installasjoner for solskjerming med motorer og brytere etc (alle aktuelle fasader)
- Installasjoner for branngardiner med motorer og brytere etc

Forøvrig henvises det til kravspesifikasjon SD - anlegg Heradsbygda omsorgssenter .

Installasjonen skal være komplett og inkludere nødvendige låsbare servicebrytere. Kursopplegget
dimensjoneres for 100 % selektivitet som dokumenteres med FEB DOK beregninger.

Kursopplegget gjennomføres i hovedsak som kabler forlagt på kabelstiger supplert med kabler trukket i rør
hvor dette vil være hensiktsmessig sett i forhold til tekniske løsninger, funksjons og sikkerhetskrav.

For sprinkleranlegget skal det monteres nøkkelbryter som kobler vekk alarmen til brannsentral ved test av
sprinkleranlegg. Nøkkelbryteren skal tilpasses byggets nøkkelsystem.
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44 LYSAN LEGG

Det henvises t il følgende dokumenter for utførelse av denne leveransen:
Vedlegg E1: Romskjema elektrotekniske anlegg
Lyskultur: 1 B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg
Lyskultur: 1 C Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendør s arbeidsplasser
Lyskultur: 11 Belysning for eldre og svaksynte
Lyskultur: 23 Belysning i helseinstitusjoner

Retningslinjer gitt av Selskapet for Lyskultur skal benyttes ved dimensjonering av lysanlegget. Det henvises
også til temahefter. For angivelse av veiledende krav til lysanlegg og lysutstyr i de enkelte type rom, vises
det til vedlagte romskjema for elektrotekniske anlegg. Der det er ønskelig med et annet lysnivå enn anbefalt
av Lyskultur, er dette spesifisert i vedlagt romskjema.

Krav til kvalite t på utstyr (I P klasse) knyttet til klima i det enkelte rom må verifiseres.

Planlegging og utførelse av lysanlegget stiller krav til løsninger utover det vanlige. Samtidig som anleggene
skal bidra til at det skapes et positivt arbeids - og oppholdsmiljø , skal hensyn til sikkerhet ivaretas på
betryggende vis.

Sistnevnte gir spesielle rammer både hva angår tilretteleggelse for dagslysbidrag, så vel som for valg av
tekniske løsninger i det kunstige belysningsanlegget.

Lys og belysningsanlegg skal først o g fremst tilføre bygningen og dens rom positive kvaliteter. Belysningen i
bygget - det visuelle miljøet - skal utformes slik at den oppfyller krav til et godt og funksjonelt arbeidsmiljø,
overordnede krav til romopplevelse, orientering og kommunikasjon, sa mtidig som kostnader optimaliseres.

I forhold til belysningsanleggenes tekniske parametere, stilles det krav til følgende forhold:
• Miljø
• Lysfarge
• Kontraster
• Luminanser
• Belysningsstyrker
• Dagslys og kunstig lys

Belysningskonseptet skal bidra til å heve kva liteten på innemiljøet, både beboernes opplevelse av dette, og
personalets trivsel i arbeidssituasjon.

• Belysningen skal medvirke til positiv opplevelse av bygning, rom og miljø
• Belysningen skal legges til rette for en variert og dynamisk opplevelse av rom met
• Belysningen skal utføres slik at denne stimulerer til sosial aktivitet, kommunikasjon og kreativitet

442 BELYSNIN GSU TSTYR

Det skal medregnes levering og montering av lysarmaturer og lyskilder inkl nødvendig tilbehør og materiell
som det er behov for i forbindelse med disse arbeider, for alle rom. For type armatur henvises det til
romskjema for elektrotekniske installasjoner og designkriterier normallysarmatur .

Det skal legges stor vekt på det estetiske ved valg av armaturer, særlig med tanke på fellesarealer og
kommunikasjonsarealer.

Det skal leveres belysningsutstyr basert på LED - armaturer med høy kvalitet og de skal som minimum
tilfrrdsstille:

Fargeg j engivelse skal være: >80
Farg etemperatur for al lmennbelysning: 4000 K
Lysutbytte skal være høyere enn: > 120 L m/W
Beregnet levetid L70 B10 Ta25: > 80000t
Beregnet levetid L70 B10 maks. Ta: > 50000t
MacAdam step: 3 eller bedre
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Det skal benyttes energieffektive løsninger, kombinert med dagslysbidrag og styring av kunstig belysning
mot dette.

All belysning skal sikres å være høyfrekvent, dvs. > 1 kHz.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM N OR 201 6 - H EA 01 .

Belysningsstyrker velges i overensstemmende med Selskapet for Lyskulturs Lux - tabell. Det regnes med
bruksverdier som er ca. 20 % lavere enn nyverdier. Det skal fremlegges lysberegning for alle aktuelle rom.
Lysberegningene skal også inngå som en del av FDV instruksen.

Det skal benyttes lysarmaturer tilpasset arkitektens himlingssystem . Farger på armaturer bestemmes i
samråd med ARK og bruker/byggherre. Det må forutsettes at fargen på de ulike avdelinger eller i områder
skal gjenspeiles i armaturfargen.

Ro m som ikke naturlig faller inn i de nevnte arealer/typer rom nevnt under designkriterier for normallys , står
TE fritt til å velge en armatur tilpasset miljø, himling og type rom.

TE skal oppgi fabrikat, type på alle armaturer som inngår i tilbudet. Beskrivelse av armaturene for de ulike
arealer skal definere kvalitet, bestykning, etc.

I områder der det er montert løse himlinger eller der det benyttes nedpendlede lysarmaturer, skal d isse
leveres med ledning og støpsel for tilkobling via stikkontakt eller hurtigtilkobling.

Tilbudt utstyr skal spesifiseres i tilbudet. TE skal oppgi fabrikat og type på alle armaturer som inngår i
tilbudet. Beskrivelse av armaturene for de ulike arealer skal definere kvalitet, bestykning etc.
Hvor det er definert armaturforslag er TE ansvarlig for at arealene får tilfredsstillende belysning.

Alle lysarmaturer skal leveres med DALI forkoblingsutstyr . Byggherre ønsker primært at belysningsutstyr
leveres f orberedt for å benytte DALI2 hvis dette er tilgjengelig .

Energikravet til belysningen (LENI tall):
Det totale energiforbruket til belysningen i bygget skal være i samsvar med N S 3701 :201 2.
Dokumentasjon for beregning en av energiforbruket skal gjøres etter N S EN 151 93, avansert metode, med
driftstider N S 3031 hensyntatt gevinster med bruk av tilbudt styresystem.
Styresystemets omfang skal også være i tråd med N S 3701 , i den utstrekning det er nødvendig for å nå
energimålene.

Lysarmaturene skal leveres med innsatte lyskilder. Lysfarge på lyskilder skal avklares med byggherre. For
lyskilder med alternativ levetid, skal det leveres lyskilder med den lengste levetiden. Lyskilder som slukker
før oppnådd levetid skal skiftes kostnadsfritt for byggherren. Lysarmat uren forstås komplett med lyskilde og
nødvendig strømforsyning/driver etc, samt ledning og støpsel der dette er aktuelt.

I prosjekteringsfasen skal TE utføre lysberegninger som dokumenterer alle krav til belysningsanlegget og
synliggjør LENI tall for anle gget.
TE skal fremlegge nødvendig underlag til byggherren i god tid før bestilling. Lysutstyr skal ikke bestilles uten
nærmere avtale med byggherre, 1 4 dagers skriftlig varsel før bestilling.

Det skal som opsjon prises tunable white (Human Centric Lighting) i alle fellesrom /fellesarealer og
beboer rom . Styringspanel for tunable white kontroll og scenarioer skal medtas for alle rom.
For å oppnå justerbar hvitfarge, skal det benyttes belysningsutstyr basert på LED - armaturer med styring
DALI DT8 og iht DI N SPEC 67600.

Følgende krav skal ivaretas og dokumenteres:

Fargegjengivelse skal være: >80
Fargetemperatur: 3000 K – 6000K
Lysfluxvariasjon: < 5%
Lysutbytte skal være høyere enn: > 1 20Lm/W
Lysnivå arbeidsbord: 800 lux
Lysnivå sylindrisk: 300 lux
Jevnhet: 0,6
Beregnet levetid L70 B10 T a25: > 80000t
Beregnet levetid L70 B10 maks. Ta: > 50000t



Side 18 av 35
Dato: 19.10 .2018

Heradsbygda omsorgssenter
Kap. 40 – Forprosjekt elektroteknikk

MacAdam step: 3 eller bedre

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivels e skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)

442 Belysningsutstyr

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes

Betjener belysning i alle rom i bygget.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

Det skal benyttet DALI lysstyringssystem for hele anlegget med tilknytning til KNX
via DALI/KNX Gateway. Det benyttes KNX buss - basert betjeningsutstyr (brytere,
tablåer, dimmere, tilste deværelsesdetektorer osv.).
Lysanlegg dimensjoneres som et minimum etter retningslinjer og anbefalinger av
Selskapet for lyskultur og Norsk Standard. All belysning skal være adresserbar og
dimmbar.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.

Døgnkontinuerlig drift alle dager.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Viktige alarmer

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)

Ved strømbrudd skal prioriterte kurser forsynes fra reservekraftaggregat.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer

Integrasjon mot SD anlegg

443 NØDL YSUTSTYR

Det skal leveres og installeres et sentralisert nødlysanlegg med sentralisert overvåkningssystem og et
grafisk brukergrensesnitt og programmering/innlegging av armaturene skal være inkludert. Alle typer
hendelser skal logges slik at det kan benyttes som dokumentering av anleggets status.

Nødlyssentral plasseres i hovedtelematikkrommet. Det skal være k ommunikasjonsprotokoll BACnet/I P eller
Modbus/TCP for nødlyssentral til SD - anlegg .

Det skal fremlegges lysberegning for alle aktuelle rom. Lysberegningene skal også inngå som en del av FDV
instruksen.
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Lysberegninger for nødlys skal utføres uten refleksjon er fra flater. Det skal også tas hensyn til produktets
degenerering i løpet av forventet levetid.

Dokumentasjon skal utføres etter de retningslinjer som nødlysleverandøren krever. Armaturlister skal fylles
ut slik at det samsvarer med monterte armaturer.

TE skal påse at alt utstyr levers ferdig montert og rengjort for støv og fingermerker og med lyskilder innsatt.

Størrelse på markeringslys tilpasses leseavstand og skal markere alle rømningsveier ihht forskriftene.

I områder der det er demonterbar him ling benyttes innfelt armatur, der selve lyskilden og elektronikken er
innfelt over himling, og belyst markeringsskilt er under himling. Det skal benyttes markeringslys med LED
lyskilder.

I områder der det er krav til montasje av orienterings - /ledelys , sk al det benyttes innfelte armaturer som er
mest mulig diskré i himling og i forhold til estetikk. Det skal benyttes orienterings - /lede lys med LED lyskilder.

Nødlysarmaturer skal leveres med LED lyskilde som garantert gir 50.000 brenntimer for for s kriftsmessig
levetid. Ved feil på normallysanlegget skal LED i markeringslysene tennes 100 %.

For antipanikkbelysning og utvendige orienterings - / ledelys armaturer skal det også tilstrebes å benytte
armaturer som er mest mulig diskré i forhold til estetikk .

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)

443 Nødlysutstyr

Hva er systemets/anlegget s funksjon og hva det betjenes

Nødlysanlegget betjener alle rømningsveier/soner i hele bygget.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

Det skal leveres og installeres et sentralisert nødlysanlegg med sentralisert
overvåkningssystem og et grafisk brukergrensesnitt og programmering/innlegging
av armaturene skal være inkludert. Alle typer hendelser skal logges slik at det kan
benyttes som do kumentering av anleggets status.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.

Døgnkontinuerlig drift alle dager.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Viktige alarmer

Feil på anlegget

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)
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Ved strømbrudd forsynes nødlysanlegget fra egen batteribank, deretter forsynes
det fra reservekraftaggregatet.

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer

Integrasjon mot SD anlegg
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45 ELVARME

Byggets oppvarming er i hovedsak basert på vannbåren oppvarming med gulvvarme, radiatorer og
varmebatterier for ventilasjonsanlegget.

4 52 VARM EOVNER
Det skal installeres elektrisk oppvarming i hovedfordelingsrom, og rom for reservekraftaggregat.

I heisgrube skal det leveres og monteres panelovn med elektronisk termostat. Ovnen monteres direkte til
betong eller lecavegg.
Plassering koordineres og utføres etter heisleverandøren sine anvisninger .

453 VARMEKABLER OG S NØSM ELTEANLEGG
Taksluk sikres med varmekabel/ varmematte for å hindre problemer med is og avrenning. Dersom det
etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, sluk, etc. ska l disse ha varmematter/kabler styrt av
snøsmeltesentral på bakgrunn av temperturfølere og vann - og snøfølere.
Alarmer og start/stopp funksjoner skal overføres til SD - anlegget. .

Det skal også leveres og tilkobles varmekabel i snøfelle og sluk i forbindels e med ventilasjonsanleggene,
samt tilkobling av varmekabler på inntaksrister.

I forbindelse med port til innkjøring i parkeringsgarasje, skal det etableres varmekabel for å unngå frysing og
is - opphopning.

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)

4532 Varmekabler og snøsmelteanlegg

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes

Varmekabler for hindring av frost/snø på aktuelle anlegg.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

Taksluk sikres med varmekabel/varmematte for å hindre problemer med is og
avrenning. Dersom det etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, sluk, etc. skal
disse ha varmematter/kabler styrt av snøsmeltesentral på bakgrunn av
temperturfølere og vann - og snøfølere.

Det skal også leveres og tilkobles varmekabel i snøfelle og sluk i forbindelse med
ventilasjonsanleggene, samt tilkobling av varmekabler på inntaksrist er.

I forbindelse med port til innkjøring i parkeringsgarasje, skal det etableres
varmekabel for å unngå frysing og is - opphopning.

Driftstid, pr.dag, uke/dag.

Døgnkontinuerlig drift alle dager, behovsstyrt

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Reguleres av tilhørende reguleringssentral eller av SD - anlegget

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Viktige alarmer
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Feil

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer

Integrasjon mot SD anlegg

454 VANNVARMERE OG E L.KJEL
Den fornybare delen av oppvarmingsbehovet skal hentes fra brønner via en bergvarmepumpe.
Som spisslast benyttes elektrokjel. Elektrokjel skal tas ut for å kunne dekke hele varmebehovet til bygningen
i tilfelle varmepumper havarerer.
Dimensjonering av elektro kjel skal være for hele effektbehovet, og skal fungere både s om en spisslast og
sikkerhet hvis varmepumpen skulle havarere.

Stigere til varmepumpe, vannvarmere og elkjel medtas under kapittel 4322.
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46 RESERVEKRAFT

461 ELKRAFTAGGREGAT

Leveransens hovedforutsetninger
TE står i utgangspunktet fritt til utstyrs - og konseptvalg mv. for leveransen innenfor beskrevne hoved
forutsetninger hva gjelder:
• Miljø, (støy, avgass, oljele k kasjer mv.)
• Driftssikker (enkel og robust konstruksjon med tilsvarende komponent og utstyrsvalg).
• Servicetilgjengelighet, (olje - /filterskift, feilsøking komponentskifte mv).
• Vedlikehold. Korrosjonsbeskyttelse, tilrettelegging for demontering - remontering ved hovedservice av

aggregatenhet hvor denne erstattes av tilsvarende enhet.
• Lyd / støy til omgiv elsene.
• Overspenningsbeskyttelse, atmosfæriske overspenninger, lyn .

Overordnede krav
Prosjektering og generell saksbehandling
TE skal detalj prosjektere denne reservekraftaggregat installasjonen i hht gjeldende lover forskrifter og
tekniske krav.
TE skal møte i byggemøter etter nærmere avtale (medtas min 6 stk møter), samt delta i utarbeidelse av
fremdriftsplan. I tillegg inngår ferdigbefaringer og funksjonstester.

Forurensning
Oljelekkasjer skal unngås idet både oljetanker for brennolje og aggregat skal ha slik sikring.

Støy
Generelt skal utstyret ikke generere uakseptabel støy til omgivelsene.
Alle etterfølgende krav til støy skal oppfylles:
Krav 1: Støy til/mot tilstøtende rom og øvrige rom i bygget skal ikke være dårligere enn lydklasse A for
sykehu s og pleieinstitusjoner (NS8175).
Krav 2: Støy til/mot tilstøtende utearealer ved Lunner helse og omsorgssenter skal være ikke dårligere enn
lydklasse A for sykehus og pleieinstitusjoner (NS8175).
Krav 3: Støygrensen mot naboeiendommer skal ikke være dårli gere enn lydklasse A for boliger (NS8175).
Krav 4: Støygrensen settes til 78 dBA 1 m fra vegg i aggregatbygg /rommet . Dersom krav 1 - 3 ikke slår inn
først.

Avgass
Avgass skal ikke overskride krav angitt i EC 97/68.

Driftssikkerhet
Sammensetningen av komponenter og utstyr skal hensynta leveransens overordnede krav til oppetid 99%
og lang levetid.
Det er høyt fokus på reservekraftanleggets driftssikkerhet. Dette er en overordnet forutsetning ved
sammenbygging av hovedkomponenter, så vel som delkomponen ter, slik at samlet løsning blir enkel og
robust.

Servicetilgjengelighet
Ved sammensetting av utstyr og komponenter skal det vektlegges god serviceadkomst til de mest vanlig
forekommende servicepunkter.
Løsning med kapslet reservekraft aggregat gir dårlig servicetilgjengelighet, og aksepteres derfor ikke .
Her nevnes;
Smøreoljeskift
Filterskift
Sikringer / brytere i el.anlegg
Feilsøking på utstyr
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Vedlikehold
Det skal velges materialer og overflatebehandl inger som reduserer korrosjon/ oks i dasjon m.v. til et minimum
over levetiden.

Beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger
Lynpåvirkninger og trådbundne overspenninger vil kunne forekommende. Konstruksjonsmessig skal slik
beskyttelsestiltak vises stor oppm erksomhet og ivaretas, tiltak beskrives i tilbudet.

Funksjonsbeskrivelse

Generelt
I det etterfølgende skisseres reservekraftanleggets hovedfunksjoner
1. Reservekraftaggregat skal ved utfall av nettforsyningen, forsyne Heradsbygda omsorgssenter .
2. Reservekraftanlegget skal ha følgende driftsfunksjoner:

• Autofunksjon. Dvs. innkopling ved nettsvikt.
• Test. d vs. oppstart, utkopling av nett og innkopling av aggregat, med tilkoblingsfunksjon.
• Manuell start, dieselmotor.
• Av. d vs. blokkert.

Det skal install eres et reservekraftanlegg, som driftes av diesel.

TE er ansvarlig for endelig dimensjonering og effektberegning for reservekraftanlegget.

Funksjoner tiltenkt dekket av reservekraft i tilfelle nettutfall over en betydelig tidsperiode:

• Tekniske systemer som b rannalarm, pasientsignal /velferdsteknologi , adgangskontroll, I KT sentraler
• Varmesystemer
• Beboerrom
• Sprinklerpumper
• Kjøkken
• Kjølerom og fryserom
• Dørautomatikk
• Fellesfunksjoner
• Datarom og etasjefordelere
• Heiser
• Port parkeringsgarasje
• Medisinrom
• Nødvendige lysfunksjoner
• Destruksjonsmaskiner

Reservekraftanlegget skal starte automatisk ved nettbortfall og innen kort tid levere systemspenning for full
last til prioriterte funksjoner og anlegg.
Resevekraftanl egget skal kunne driftes døgnkontinuerlig i 4 døgn.

I tillegg til intern overvåking på reservekraftaggregat, skal det overføres drifts - og alarmsignaler til
Heradsbygda omsorgssenters bygg automatiseringsanlegg. Anlegget skal være tilrettelagt for styring knyttet
til testing og eventuell drift fra samme sentral.

Alt utstyr og materiell som inngår i denne leveransen, skal være nytt, av moderne design, vel utprøvd og av
god kvalitet.
Sammensatte utstyrsenheter og systemer skal være slik utformet at det er l ett tilgjengelighet for service - ,
vedlikeholds og reparasjonsarbeider.
Det skal legges vekt på en enkel og logisk oppbygging av systemene.

Oppbygging m.v.
Aggregatenheter, aggregatsentral, eksosopplegg, kjøleopplegg og brennoljeopplegg i eget rom i nær
ti lknytning til hovedfordeling elkraft (HF S ) og nettstasjon.



Side 25 av 35
Dato: 19.10 .2018

Heradsbygda omsorgssenter
Kap. 40 – Forprosjekt elektroteknikk

Aggregatbryter og koblingsutstyr for reservekraftforsyning til Heradsbygda omsorgssenter monteres i
hovedfordeling elkraft .

Standarder og normer m.v.
• For dieselmotor skal nyttes I SO 8528/ENI SO/3877:2008 + 97/68/EC
• For generator, I EC 34/89/336EEC
• Arbeidstilsynets krav skal tilfredsstilles for de totale installasjoner.
• Elektrisk materiell og utstyr skal tilfredsstille N EM KO’s krav der dette utstyr eller komponenter i utstyret

har krav til godkjennelse.
• Tegninger skal utarbeides i henhold til DI N - , eventuelt N EN - norm.
• Øvrige norske normer og bestemmelser i den utstrekning disse kommer til anvendelse.
• Maskindirektivet gjeldene krav skal ivaretas.

CE - merk ing
Aggregatenheten skal ha godkjent CE - merking, dokumentasjon skal fremlegges.

Skilter
Alle leverte betjeningsskilter skal være graverte og ha teksting på norsk.

Vibrasjonsdemping:
Alt materiell og utstyr som inngår i reservekraftaggregatleveransen, skal monteres og festes slik at
vibrasjoner effektivt dempes.
Tunge utstyrsenheter skal monteres på vibrasjons - /sjokkdempere.
Fastmonterte utstyrselementer for øvrig skal festes slik at ovennevnte krav ivaretas.

Teknisk spesifikasjon

Dieselmotor:
1. Stasjonære forhold:

• Nominelt turtall : 1500 o/min
• Justerbar hastighetsregulering : +/ - 4%
• Statisk: skal ikke overskride 1%
• Maks. starttid ved autostart til 1/1 last : 10 - 15 sek.

2. Transiente forhold:
• Frekvensvariasjon ved av - og påslag av 1/1 last : +/ - 4%

Generator:
Spenningssystem: 400 Volt TN C

1. Stasjonære forhold
• Ytelse i 1 time uten utillatelig oppvarming : 110%
• Nominell spenning : 400 V
• Harmoniske svingninger skal ikke overstige : 2 ,5%
• Automatisk spennin gsregulering : +/ - 2,5%
• Manuell spenningsregulering : +/ - 2,5%

2. Transiente forhold:
• Spenningsvariasjon ved av - og påslag av 1/1 last : +/ - 10%
• Maks. tid for spenningsstabilisering : 0,5 sek.
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SPESIFIKASJON

Generelt

Spesifikasjonen angir tekniske og funksjonelle krav til leveransen og bruker formuleringer for bør og skal.

I reserveaggregatleveransen forutsettes følgende hovedkomponenter:
• Aggregatenhet, dieselmotor og en lagret generator på selvbærende ramme.
• Startsystem, batterier, likere tter mv.
• Eksosopplegg med effektiv lyddemper.
• Brennoljesystem komplett.
• Kjøleopplegg for motor og romkjøling.
• Elkraft opplegg for hoved og hjelpeutstyr.
• Styre - og signalkabler.

Aggregatenhet
Krav ihht NS3420 – Kode WW1.13222421 gjelder for denne leveransen.
Spesifiserende krav er listet opp under.

Aggregatenheten skal oppbygges på selvbærende ramme med nødvendige anretninger for heising/løfting.
Motor og generator skal være sammenflenset, og være mo ntert på vibrasjonsdempere som hindrer
vibrasjonsoverføring til fundament.
Rammen skal ha felles jordingsbolt.

Dieselmotor

Generelt:
• Dieselmotor skal være 4 - takt. Sugemotor foretrekkes.
• Motorene kan ha kjøleflens for avkast kjøleluft.
• Motorene skal være av anerkjent fabrikat, med servicefunksjon i Norge.
• Det skal være reservedeltilgjengelighet i min.10 år.
• Motor/ g enerator skal ha fester for heising/løfting.

Ytelse:
Motoren skal dimensjoneres ih t til I SO 8528 mot aktuell aggregatytelse ved følgende betin gelser:
• Omgivelsestemperatur – 30 til +40 oC.
• Drivstoff som vinterdiesel. (innblandet parafin)
• Angitt ytelse gjelder lang tids drift, ved cos.phi,0,8. Det skal videre være adgang til 1 time 110 % last pr.

12. time drift.

Brennstoffsystem mv .:
• Motoren utstyres med hastighetsregulator av mekanisk eller elektronisk type. Regulatoren skal holde

avvik på omdreiningstall innenfor en grense på +/ - 4 % ved lastforandring fra tomgang til full last og
omvendt.

• Motoren skal ha påbygget mekanisk brensel fødepumpe.
• Det skal være effektive brennstoffiltre.
• Tilkopling tur - og retur brennstoff skal være ført til egnet sted, og avsluttes på fastmontert brakett.
• Det skal nyttes armerte slanger med press - fittings fra/til fødepumpe og brennstoff - pumpe.
• Slangene skal være bestandig mot aktuell brennstofftype

Smøreoljesystemet:
• Smøreoljesystemet skal ha effektive filtre. Filtrene skal være lett tilgjengelig for demontering og

utskifting.
• Det monteres trykkmanometer.
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Instrumentet skal ha skala - avlesning i bar/kp, og monteres på tablå og avleses i display (SOP). I tillegg
skal det monteres trykknivåbrytere 2 - polt for alarm/stoppfunksjon.

• Det anordnes pumpe med kran for avtapping av smøreolje fra bunnkasse. Kran monteres på sump.

Elektrisk opplegg mv .:
• Alt ledningsoppl egg på motor skal være utført høyfleksibelt og oljebestandig.
• All kabling fra signalorgan mv . skal termineres på rekkeklemmer i eget skap med frontmontert hengslet

dør. Skapet skal være effektivt vibrasjonsdempet.
• Alt ledningsopplegg skal være merket i beg ge endre. Givere merkes med graverte skilter, med

angivelse av komponenter, funksjoner og grenseverdier. Merkesystem for ledninger/kabler skal være
av fabrikat PARTEX eller bedre.

• Motoren skal ha påbygget ladedynamo 12V, DC.
• Motoren skal ha effektiv turta lsovervåking med alarm - /stoppsignal ved 10 % over - speed.
• Motor skal ha effektiv stoppanordning/stoppmagnet

Generator
Generelt:
Det skal leveres generator av anerkjent fabrikat med servicefunksjon i Norge.

Ytelse:
Generatoren skal dimensjoneres for full drift ved hele Heradsbygda omsorgssenter .
Ved dimensjonering av anlegget skal det legges til grunn en samtidighetsfaktor 0,8.
Uprioriterte laster skal legge ut ved reserveaggregatdrift.
Byggherren skal godkjenne hva som defineres som uprioriterte laster under detaljprosjekteringen .

Utførelse :
• Generatoren skal være omkobl bar 230 – 400 V.
• Generator skal være i børsteløs, selvmagnetiserende og selvregulerende utførelse.
• Kapsling skal være minst I P23.
• Isolasjon skal vær e klasse H.
• Radios t øydemping skal tilsvare VDE klasse G og N.
• Kortslutningsstrøm, min. 3 x normalstrøm.

• Generator skal være jordet til rammekonstruksjon.

Startsystem
Generelt:
Det skal leveres komplett 12V startsystem.
Startbatteriene skal ha kapasitet for å gjennomføre 10 startforsøk over 7 sek. varighet, uten oppladning,
med 30 sek. opphold mellom forsøkene.

Oppbygging:
Startsystemet bør oppbygges med;
• Elektronisk spenningsregulert likeretter med min. 5A ladestrøm. Likeretteren skal ha justerbart

spenningsnivå (for tilpassing av batteritype).
Det skal være alarm for ladesvikt og lav batterispenning. Signalene skal til byggets
automatiseringsanlegg.

• Startbatterier, type OPTI MA eller tilsvarende. Batteriene skal monteres i syrebestandig kasse, festet til
gulv eller ramme.
Kasse merkes med gravert skilt som angir spenning og kapasitet. Batterikabel skal ha bryter som
monteres i stativ/kasse for utvendig betjening, bryteren merkes tydelig med gravert skilt, nøkkel henges
i kjede.

• Startkabler mellom bat teri og motor skal leveres oljebestandig og være av godkjent utførelse .
• Kablene skal merkes ved koblingspunkter med + og - , i varig utførelse.
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Kjøling
TE skal dimensjonere kanal - og viftesystemet.
Det skal leveres et kjøleopplegg for dieselmotor og aggregatrom som ivaretar temperaturkrav i rommet,
maks 40°C utetemp. og maks motortemperatur 80°C .
Luftinntak og avkast skal hensynta overordnede krav. Her nevnes spesielt støykravene på utsiden av
bygget .
Det skal det leveres givere for motortemperatur og lavt væskenivå, og alarm for høy temperatur

Funksjonsbeskrivelse:
Ved nettutfall eller annet signal for oppstart av aggregatene, skal respektive kanalspjeld hurtig - åpne (luft
inn/ut). Kjøleluftvifters s pjeld åpner før oppstart av viften (romtemperatur).
Kjøleluftviften skal dimensjoneres og reguleres for balansert ventilasjon, det er ikke ønskelig med spesielt
overtrykk i rommet.
Fra kanalopplegg i aggregatrom føres kjøleluften inn/ut via veggutsparinge r.

Oppbygging
I aggregatrom medtas montasje av nødvendig kanalsystem for avkast kjøleluft.
Fra kjøleradiator, ekstern eller på aggregatenhet, monteres kanal m/bend og spjeld for tilknytting
hovedkanal. Ved kjøleradiator monteres fleksibel overgang pga . vi brasjonsforplantninger.
For balansert ventilasjon skal det monteres kanal med vifte på luftinntaket, ref. funksjonsbeskrivelse.
I veggutsparingene for kjøleluft skal det monteres galvaniserte gitterrester tilpasset aktuelle mål .

Spjeldene skal være tette i lukket stilling. Spjeldene skal ha hurtigåpning ved motorstart.
Spjeldene skal ha signalkontakt for åpen/lukket stilling.
Elektrisk opplegg til spjeld og vifte, samt styring av disse medtas.

Brennolje
TE skal levere brennolje til i henhold til angit te oljelagringskapasitet.
Oljeforsyningsopplegget skal tilfredsstille overordnede krav.
TE skal levere med tilbudet beskrivelse av samlet system.

Generelt
Det skal medtas komplett levering av oljeforsyningsanlegg. Eks nedgraving av hovedtank.
Brannoljeanl egget er bygget opp med en hovedtank utvendig, og dagtank montert i aggregatrommet.
Alt røropplegg for hovedtanken, påfylling, lufting, tur - retur aggregatrom, samt målerør medtas.
Dagtank skal ha automatisk fylling, fra hovedtank dvs. at det skal sørges fo r styring av transferpumpe, samt
styring av magnetventiler montert i pumpearrangementet for automatisk omkopling av pumpedrifter. Som
ekstra sikkerhet i dagtank, skal det monterer returrør til hovedtank. Det aksepteres ikke at nivå i dagtank
alene styres a v nivåfølere.
Videre leveres komplett røropplegg i aggregat - rom,
Rør fram til aggregatene skal føres på gulv/ vegg.
Rørføring på gulv dekkes med kanal utført i aluminium, dørkeprofil.

Oppbygging
Hovedtank
• Hovedtanken skal ha kapasitet for 72 timers drift ved 100% last.
• Tanken skal ha nivåmåler i pneumatisk utførelse (rør levert i rommet).
• Tanken skal ha nivåalarmer for høyt og høyt - høyt nivå , tilknyttet overfyllingsvern. Videre skal det være

nivåalarm for 1/3 nivå, ( alle signalene tilknyttet bygg automatiseringsanlegget).

Dagtank mv .
• Dagtanken skal ha kapasitet for ca. 400 l brennolje og være utført stålplate montert på vegg . Det

aksepteres ikke at dagtank inngår som en integrert del i/under selve reservekraftaggregatet.
• Tanken skal ha man nlokk, stusser for tur/retur fra oljelufteanlegg, samt stusser for tur/retur til det

enkelte aggregat.
• Tanken skal ha nivåmåler
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• Tanken skal ha synk for kondens og påmonteres tappekran. Videre stuss for tilkobling av nivåmåler
som monteres på vegg i aggrega trom.

• Tanken skal ha nivåvipper for 3 nivåer med signaloverføring til overvåkingssystemet og fellesalarm,
samt for styring av transferpumper.

• Det skal leveres oppsamlekar i rustbehandlet stålplateutførelse. Karet skal romme dag tankens volum.
Utforming av k aret skal ikke hindre at drift og vedlikehold av dagtank kan utføres på en enkel måte, og
uten at oppsamlingskaret må flyttes eller demonteres. Fra oppsamlingskaret skal det være mulig å la
drivstoffet renne tilbake til hovedtank ved å åpne en ventil/kran.

• Det skal være 1 stk. elektriske pumpe, samt en nikkelpumpe for nødfylling. Pumpene monteres med
parallellfunksjon for alternerende drift, styring av pumpene skal ivareta dette hensyn.

• Pumper og ventilarrangement skal monteres på eget veggstativ, eller på stativ påmontert dagtanken.
Stativet skal ha oljeoppsamling.

• Manøvrering og styring av transferpumper skal foretas fra aggregatsentral.

Oljerøropplegg
• Det sørges for røropplegg tur/retur mellom aggregatrom for hovedtank og dagtank/pumpearrangement,

samt mellom dagtank og det enkelte aggregat. Det skal nyttes høytrykkshydraulikk stålrør for
ledningsopplegget. Rørene skal solid festes til vegg/gulv/tak med spesialklemmer. Ved overgang
mellom rørføring på gulv til dieselmotor skal det nyttes høyfleksible a rmerte slanger/rør, med
skrufittings. Kraner/ventiler og fittings skal være standard og av god kvalitet.

• Stengeventiler ved aggregatene skal være mekanisk forriglet.

Overfyllingsalarm
• Det skal leveres overfyllingsalarm i godkjent og tett utførelse ved påfyllingsrør til hovedtank.

Signalorgan monteres ca 2,5 m over ferdig terreng. Det skal være adgang til å teste alarmen.

Eksossystem
Eksosopplegg i agg r egatrom skal utføres med rør og ko mpensator i syrefast materiale.
Isolasjon av eksosanlegget i rommet utføres med sydde matter.
Lyddemping skal tilfredsstille støykrav angitt i overordnede krav.
Plassering av utslipp av eksos skal ta hensyn til inntak av ventilasjonsluft til bygget. Utslip p av eksos skal
ikke under noen værsituasjoner medfør at eksos føres inn i Heradsbygda omsorgssenter via
ventilasjonsanleggene.

Oppbygging:
• Eksosledning skal utføres i tykkveggede stålrør eller syrefaste rør, med nødvendig antall flenser for

enkel demontering. Nødvendig antall kompensatorer skal monteres i føringen, med tilhørende
fastpunkter . Det skal utføres en solid innfesting av rørene i føringslengden.

• Rørene skal legges med fall mot vegg, og ha kondesavtapping.
• Ved gjennomføring i yttervegg skal det leveres og monteres tilpassede gjennomføringer med isolasjon

mellom eksosrør og gjennomføring.
• Eksosrøret mv . skal fullisoleres i føringen, isolasjonstype skal oppgis. Isolasjone n skal mantles med

aluminium eller rustfrie stålplater, utførelsen skal ha håndverksmessig god utførelse.
• Ved flenser, kompensatorer og lyddempere skal mantlingen være enkel t demonterbar .
• Eksosmanifoiler skal isoleres med sydde matter.
• Ved motoren skal det monteres eksostermometer av god kvalitet, væskefylt. Termometerne skal

monteres slik at avlesing er enkelt.
• Det skal monteres signalgivere med alarmkontakt for kritisk temperatur.
• Med utgangspunkt i støykrav må leverandøren vurdere en hensiktsmessig plas sering av lyddempere.
• Ved evt. utvendig plassering skal det leveres tykkvegget utførelse m/flens - tilkopling.

Fordelingsanlegg, styre - overvåking mm.

Generelt
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Reservekraftanlegget skal konstrueres for test - , manuell - og automatisk drift. I tillegg skal det etableres
funksjon for NØDDRI FT, dvs. nøkkelstyring av brytere og øvrige vitale elementer. Denne driftsformen
gjelder i de tilfeller der drift - og overvåkingsautomatikk har feilet.
Reservekraftanlegget sk al i tillegg konstrueres for å kunne synkroniseres og kjøre mot Ringerikskraft sitt
lavspent forsyningsnett.

Systembeskrivelse hovedstrøm

Generelt
H F for Heradsbygda omsorgssenter er montert i rom underetasjen .

Fordelingen skal oppbygges og tilpasses aktuelt belastning.
Følgende hovedelementer inngår:
Hovedinntaksbryter med omkoblingsutstyr nett - /reservekraft tilrettelagt.

Forsyningsprinsipp:
Reservekraftforsyningen skal konstrueres etter prinsipp make before brack, dvs.
v ed aggregatdrift etter net tutfall, og ved tilbakekomst av nett skal det etter en gitt føletid sørges for
synkronisering mot nett med påfølgende innleggelse av nettbryter m.v.

Avbudsfri innkopling.
Ved test og vedlikeholds drift skal det være nettsynkronisering ved inn - og utkopling av
reservekraftforsyningen.

Brytere i aggregatsentral skal tilpasses vern i H F både med hensyn på kortslutningsnivå og selektivitet .
For øvrige krav knyttet til dimensjonering av vern og kabelanlegg, vises for øvrig til kap. 43 lavspent
forsynin g.

Styre - og overvåkningspanel (SOP)
Automatikk
Automatikken har til oppgave å styre og kontrollere reservekraftaggregatets funksjoner. Ved feiltilstander
skal styringsautomatikken gripe inn og ta de forholdsregler som er nødvendig for å hindre skader el ler fare i
å oppstå.
Automatikken skal overvåke anleggets nettspenning, og dersom spenning mellom to av fasene eller alle tre
synker under eller stiger over en på forhånd innstilt verdi, skal aggregat startes, kjøres opp i nominelt turtall,
og ta over anle ggets belastning.
Inntil 6 startforsøk skal foretas, dersom motoren ikke starter ved første forsøk, og etter 3. mislykkete forsøk
skal alarm gis.
Nødvendige innstillbare tidsforsinkelser i forbindelse med overvåking og bryterstyringer må legges inn i
autom atikken.
Kontrollanlegget for aggregatet skal ha innebygd all nødvendig automatikk og forriglingsfunksjoner for et
fullautomatisert reservekraftanlegg.

Krav til maksimal avbruddstid før spenning er gjenopprettet, etter nettutfall, skal være maks 15 sekund er.
Ved dimensjonering av anlegget skal det forutsette s følgende sekvenser i avbruddstiden:
• 0 til 3 sekunder: Ventetid
• 3 til 10 sekunder : Oppstart reservekraftaggregat
• 10 til 15 sekunder: Innlegging av last

Start / stopp skal kunne foretas manuelt f ra tavlen.

Driftsvelger for følgende funksjoner:
• Auto : A utomatisk start og automatisk innkobling
• Manuel l: M anuell start og manuell innkobling
• Lastprøv e: A utomatisk start og automatisk innkobling for test
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• Av : B lokkering av automatikk

Overtemperatur, lavt smøreoljetrykk, overspeed samt vernutløsning, skal føre til stopp og utkobling av
aggregatet, A - alarm.

Forvarselfunksjoner for vanntemperatur og smø r eoljetrykk – dieselmotor, B - alarm.

SOP skal utstyres med nødvendige instrumenter og varseldioder - /lamper for overvåking av aggregatet.
Instrumentene for måling av elektriske verdier, ampere, volt, frekvens, effekt og synkronisering.

Varseldioder/lamper skal kunne testes ved hjelp av testbryter. Meldinger skal legges ut på potensialfri
signalkontakter for fjernoverføring. Utgang fra måleverdiomformer skal være 4 - 20mA og fremlegges på
rekkeklemmer.

Følgende funksjoner skal bl.a. kunne overvåkes/styres/avleses fra instrumentering
på aggregatsentral, slik at reservekraftanlegget kan frem stå som fullautomatisert:
• Nettovervåking. (3 - fase, med overvåking av både over - og underspenning)
• Manuelle og automatiske startfunksjoner + nøddrift
• Automatisk og manuell innfasing
• Manuell og automatisk innkoplinger av belastninger, herunder test med stasj onslast.
• Automatiske stoppfunksjoner
• Frekvens
• A mper meter, alle faser
• V olt meter
• Tem p eraturovervåking kjølevann og smøreolje (analoge instrumenter)
• Trykkmåling smøreolje
• Synkronisering utstyr, nett
• Driftstimeteller.
• Teller for antall startforsøk
• Meldingsbearbeiding hvor alle hendelser på anlegget er tidsatt og lagret, inklusive operatørinngrep.
• Alarmhåndtering hvor alle stående alarmer og ikke kvitterte alarmer for anlegget er vist
• Motorvarmere
• Batterianlegg

Byggautomatiseringsanlegget.
Viser til kapittel 56
Alarmer og driftssignaler skal overføres til byggautomatiseringsanlegget. Det skal overføres 10 stk
feilsignaler og 6 stk alarmsignaler fritt valgt av byggherren.
Det skal være mulig å lese av følgende driftssignaler: motortemperatur, eksostem peratur og belasting
generator (effekt).
Reservekraftaggregatet skal kunne betjenes/startes fra byggautomatiseringsanlegget. T estdrift funksjon
legges til grunn for kjøring fra byggautomatiseringsanlegget . Etter ferdig test skal reservekraftaggregatet g å
tilbake til automatisk drift.
I byggautomatiseringsanlegget skal det etableres skjermbilder som angir med symbolikk/prinsipper hvor og
hvilke alarmer, feil og driftssignaler er lokalisert på reservekraftaggregatet.

Prøvekjøring og testing

Nødvendig sm øreolje, brennolje, etc., som medgår til prøvene, holdes av TE .
Instrumenter utover de permanent monterte er TE s ansvar.
Byggherren skal varsles om tidspunktet forprøvekjøring senest 14 dager før prøvekjøringer foretas.
TE skal utarbeide detaljert prøveprosedyre.

Funksjonstest /prøvekjøring
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Reservekraftanlegget skal funksjonstestes med lasten som er ved Heradsbygda omsorgssenter , pluss avtalt
tilleggsbelastning i min. 4 timer.
Reservekraftanlegget med automatikk, overvåki ngsutstyr og hjelpeutstyr, skal prøvekjøres i 8 timer med full
belastning (100 % last) og deretter i 1 time med 10% overbelastning. For testkjøring full belastning og 10%
overbelastning skal det forutsettes kjøring mot nett, alternativt skal TE hold provisoriske laster.

Ved alle prøver/tester skal det tas følgende målinger:
• Temperatur i rommet
• Motortemperatur
• Smøreoljetrykk
• Belastningsmåling
• Frekvensmåling
• Spenningsmåling
• Støymålinger

Alarm - og stoppfunksjoner skal testes, mens følgende feil s imuleres:
• Motortemperatur for høy
• Oljetrykk for lavt
• Rusing
• Unormal spenning på generator
• Startsvikt
• Funksjonen for fjernstyring og overvåking

Reservedeler og verktøy

Generelt:
Reservedeler og verktøy listet opp i det etterfølgende er et minimum av det som antas nødvendig.

Reservedeler (omfang), følgende forutsettes medtatt:
Fordelingsanlegget:
• Sikringer div. typer 12 - 48C DC
• Signallamper/dioder
• Kontaktorer, aggregat
• Releer for hjelpefunksjoner/ fjernstyring
Dieselmotor:
• Pakningsett (tetninger) for diese lmotoren
• Kileremsett
• Brennstoffilterelementer
• Smøreoljefilterelementer
• Brennluftfilter
Generator:
• Spenningsregulator
• Dioder
Verktøy
Det skal leveres nødvendig verktøy tilpasset service og vanlig vedlikehold.
TE skal beskrive omfang/mengder i tilbudsbrev.

Tekniske data/opplysninger

Generelt:
Tilbyder skal levere med tilbudet følgende tekniske underlag;
• Konseptbeskrivelse, skisser og spesifikasjon av reservekraftinstallasjonen.
Leverandørlister:
• Dieselmotorer
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• Generatorer
• Aggregatsentral med bryterutstyr
• Automatikkutstyr
• Utstyr for fjernbetjening og overvåking
• Elektrisk koblingsutstyr og materiell, herunder kabeltyper.
• Liste over reservedeler og verktøy.

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivels e skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)

461 Elkraftaggregat
Plassert i aggregatrom i underetasje.

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes

Kritiske funksjoner skal dekkes av reservekraft i tilfelle nettutfall over en betydelig
tidsperiode.

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

Driftstid, pr.dag, uke/dag.

Døgnkontinuerlig drift alle dager.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Viktige alarmer

Systemfeil
Ladesvikt

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)

Integrasjon mot SD anlegg

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer



Side 34 av 35
Dato: 19.10 .2018

Heradsbygda omsorgssenter
Kap. 40 – Forprosjekt elektroteknikk

462 AVBRUDDSFRI KRAFTFOR SYNING

Orientering
Dette kapittel omfatter komplett levering og montering av UPS.

I tillegg til reservekraft skal følgende funksjoner bestykkes med avbruddsfri strømforsyning for drift av
systemene i tidsrommet hvor bygget er uten strøm, før reservekraftanlegget starter:

• I KT fordelinger / underfordelinger (Alle komponenter)
• Hovedkomponenter for nettverkselektronikk
• Adgangskontroll
• Autodør er/dørautomatikk
• Innbruddsalarm og skallsikring
• Brannalarm
• Pasientsigna lanlegg / velferdsteknologi
• Porttelefon
• Kurser for datakommunikasjon ute i felt (datakurser).
• Sprinklerpumper
• Styrestrømskurser

Kapasitet:
• UPS anlegget dimensjoneres med 2 0 % reservekapasitet.
• Det skal forutsette en samtidighet på 1.

Det skal leveres og monteres et nødvendig antall online UPS’er for opprettholdelse av sikker strømforsyning
i den tiden installasjonen skal fungere (minimum 1 time). Det gjelder dører utstyrt med automatikk.
UPS’en(e) plasseres fortrinnsvis i hovedtelematikkrom eller etter avtale med byggherren. Det benyttes
funksjon ssikker kabel frem til dørene hvis bygget/området ikke er sprinklet. Se for øvrig brannteknisk
rapport.

TE skal dimensjonere UPS’en(e) slik at lastforhold blir i varetatt. Det skal utføres FEBDOK beregning som
skal inngå i FDV dokumentasjonen. Følgende s ignaler skal overføres til SD - anlegget:
• Nettstatus
• Batteridrift
• Ladesvikt
• System feil

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.

System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)

462 Avbruddsfri kraftforsyning

Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes

Kritiske funksjoner bestykkes med avbruddsfri strømforsyning for drift av
systemene i tidsrommet hvor bygget er uten strøm, før reservekraftanlegget
starter:

Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

Funksjoner tiltenkt dekket av avbruddsfri strømforsyning i tilfelle nettutfall over en
begrenset tidsperiode:
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• I KT fordelinger / underfordelinger (Alle komponenter)
• Hoved komponenter for nettverkselektronikk
• Adgangskontroll
• Autodører/dørautomatikk
• Innbruddsalarm og skallsikring
• Brannalarm
• Pasientsignalanlegg / velferdsteknologi
• Porttelefon
• Kurser for datakommunikasjon ute i felt (datakurser).
• Sprinklerpumper

Kapasitet:
• UPS anlegget dimensjoneres med 20 % reservekapasitet.
• Det skal forutsette en samtidighet på 1.

Det skal leveres og monteres et nødvendig antall online UPS’er for
opprettholdelse av sikker strømforsyning i den tiden installasjon en skal fungere
(minimum 1 time). Det gjelder dører utstyrt med automatikk. UPS’en(e) plasseres
fortrinnsvis i hovedtelematikkrom eller etter avtale med byggherren. Det benyttes
funksjonssikker kabel frem til dørene hvis bygget/området ikke er sprinklet.
Driftstid, pr.dag, uke/dag.

Avbruddsfri kraftforsyning skal kunne driftes i beredskap døgnkontinuerlig.

Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Viktige alarmer

Feilalarmer

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer

Integrasjon mot SD anlegg
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70 UTENDØRS GENERELT

Det henvises også til fellesbestemmelser (vedlegg 3 .01.01).

70.1 Forhold på tomten

Tomten er stor,- 8 568 m2- og heller mot sørvest med et fall på ca. 6 meter.

Det står igjen rester etter hageanlegget fra gamle Heradsbygda omsorgssenter. Bl.a 2
mindre bygningsfundament for uthus, en flaggstang o g buskvegetasjon som ikke lenger
er i en kontekst. Dessuten noen ledninger i grunnen (jmr RIE og RIV). Alt dette skal
fjernes.

Det vokser en rekke med bjørketrær langs Heradsbygd veien. Hvis mulig skal disse
bevares. Men sannsynligvis vil de komme i konflikt med støyskjermen som skal
etableres.

Det vokser en klynge med eldre bartrær i nordvestre hjørne på tomten. Det vil være en
del terrengendring på denne delen av tomten for å o ppnå godt fall ut fra
bygningskroppen. Så langt det er mulig er det ønske lig å bevare de velvokste trærne.

TE har ansvar for å rydde tomten.

Omkringliggende bebyggelse består av bolighus i 1- 2 etasjer.

70.2 Minimumskrav til tegningsmateriale

Det vises til følgende tegninger i denne beskrivels en (vedlegg 3.04.02):

L-1803-101 Utomhusplan- plan som viser U. etasje

L-1803-102 Utomhusplan- plan som viser 1. etasje

L-1803-201 Forslag til snitt for oppbygging av bed over garasjekjeller

Entreprenør skal kvalitetssikre planene og oppgrade re til arbeidstegninger. Tegningene
skal godkjennes av byggherre før utførelse. Det er ARK sine tegninger som gjelder
foran LARK i tilfelle avvik mellom tegningene.

Det er TE sitt ansvar å påse at utomhusanlegget pro sjekteres og utføres i henhold til:
- Gjeldende tekniske krav
- Husbankens krav
- Kommunens standardspesifikasjoner
- BREEAM NOR krav med målet «Good»
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70.3 Presisering universell utforming

En selvfølgelig premiss for utomhusplanen til Herad sbygda omsorgssenter er kravet om
universell utforming. Terrengforholdene i området g jøre at det dannes en rampe med
stigningsforholdet 1:15 fra Heradsbygdveien inn mot hovedinngangen. Iht. TEK 17 er
dette innenfor kravene til universell utforming. Ut earealene som er avsatt til opphold
ligger oppe på parkeringskjeller. Disse områdene ha r derfor ingen terrengforskjeller.
Alle utganger skal være trinnfrie.

Fortau langs sydøst vil ha en stigning på ca 1:11 s om følge av det naturlige terrenget på
tomta.

Adkomstarealet skal ha tilstrekkelig belysning og d et skal være enkelt å orientere seg til
hovedinngangen. Det skal være god rullestoltilgjeng elighet ved alle uteoppholdsplasser.
Sansehagene skal være inngjerdet av hensyn til sikk erhet for brukerne (demens). Alle
slitedekker skal i være sklisikre. Hovedgangsoner s kal i tillegg ha snøsmelteanlegg. Ny
vegetasjon skal ta hensyn til astmatikere og allerg ikere.

70.4 BREEAM

Prosjektet skal oppnå sertifiseringen «Good». For u tomhusarealene vil det bety at man
skal være spesielt fokusert på å sørge for at det s om tilføres av ny vegetasjon ikke
forringer tomtens økologi. Det som tilføres av ny b eplantning skal til en viss grad være
hjemmehørende i nærmiljøet. Dette av hensyn til lan gsiktig påvirkning av
artsmangfoldet i Heradsbygda.

Alt som tilføres av nytt utendørs utstyr skal være bærekraftig. Utendørs belysning skal
være energieffektiv og man skal jobbe for å unngå l ysforurensning. Det skal være
tilstrekkelig lys, men heller ikke mer.

Sist men ikke minst er det viktig å strekke seg ett er å ta vare på overvann på egen tomt.
Arealene på utsiden av tomten er små. En må likevel sørge for at det som er av arealer
tar vare på overvannet så langt det lar seg gjøre.

70.5 Sansehager/ fellesareal

I sansehagene er det viktig å legge til rette for a ktiviteter med gjenkjennelsesverdi for
brukerne. Det er avgjørende at brukerne kan kjenne at de har en meningsfull oppgave å
gjøre i sansehagen. Stell av planter og vedhugging er typiske eksempler.

Det er også vesentlig å legge til rette for fellesk ap og gode oppholdsplasser. Det å gå en
runde i hagen skal oppleves givende, gi mosjon og f risk luft.
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Sansehagene skal oppleves grønne og frodige,- selv om de ligger over parkeringskjeller.

Vann er et viktig trivselsskapende element.

Den valgte vegetasjon skal legge vekt på sorter som stimulerer syn-, lukte-, og
følesansen.

Ved dagsenter er det treningsapparater i tillegg ti l felles oppholdssoner.

71 TERRENGBEHANDLING

71.1 Grovplanert terreng

Det skal graves ut til traubunn til nivå under ferd ig terreng som angitt nedenfor.
Følgende høyder gjelder bakkeplan. Høydene for fast e dekker forutsetter behov for 50
cm forsterkningslag. Behovet for tykkelse av forste rkningslaget må kvalitetssikres av
totalentreprenør.

Asfaltdekker: 66 cm under ferdig terreng.

Gressarmeringsstein: 66 cm under ferdig terreng

Belegningsstein: 66 cm under ferdig terreng

Kanter/ grøfter/ renner: Iht krav til tilstøtende d ekker, se over/ under.

Gressarealer: 15 cm under ferdig terreng

Plantefelt: 50 cm under ferdig terreng

Plantegroper for nye trær: 80 cm under ferdig terre ng. Det skal være minst 2m3
vekstjord pr tre.

VADI/ Infiltrasjonsbed med gress som toppdekke: 45 cm under ferdig terreng.

71.2 Drenering

Drenering i bakkant av murer skal utføres iht. Bygg forsk detaljblad 517.342
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71.3 Forsterket grunn

Terrengavretting:
Alle grovplanerte areal skal avrettes før videre op pbygging påbegynnes.

Avrettingen kan skje med lagrede eller tilkjørte ma sser og massene skal ha nødvendig
kvalitet etter hvilken overbygning ferdig bygningsd el skal ha. Terrenget avrettes til
angitte høyder under ferdig terreng. Totalentrepren øren skal dokumentere høydene på
topp avrettet terreng.

Avrettingen skal sørge for godt fall fra bygninger og murer.

Overbygning:
Forsterkningslag, bærelag, separasjonslag og evt. i solasjon for alle kanter, dekker,
konstruksjoner, utstyr og elementer skal dimensjone res iht. gjeldende normer og krav.
Behovet for forsterkningslag og frostsikringslag må vurderes og ses i sammenheng med
undergrunnens beskaffenhet og generell oppfylling p å deler av tomta.

72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER

Utvendige konstruksjoner med grunn fundamentering s kal fundamenteres på telesikre
komprimerbare masser og et underliggende lag/sjikt av ekstrudert polystyren.
Isolasjonstykkelse iht. gjeldene krav.

Alle arbeidene skal utføres slik at det oppnås tils trekkelig stabilitet, og benyttede
materialer og konstruksjoner skal ha tilstrekkelig frostmotstand. Alle poster i dette
kapittelet skal være inkludert fiberduk, isolasjon, og igjenfylling med drenerende
masser og utlegging av drensrør.

Der konstruksjonen skal støpes skal i tillegg forsk aling og armering inkluderes.
Tilpasninger til eksisterende og nye bygg og konstr uksjoner skal inngå i postene.

Alle forberedelser til rekkverk og gjerde skal inkl uderes i de respektive postene i dette
kapittelet.
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72.1 Støyskjerm

Det skal anlegges en støyskjerm mot Heradbygdveien. Skjermen skal være 2,4 meter
høy. Skjermen settes innenfor eiendomsgrensen,- ikk e i eiendomsgrensen. Støyskjermen
skal være delvis transparent for at beboerne skal h a kontakt med hva som skjer på veien.
Type ”Støyskjerm i pil og glass” fra Miljø & Støysk jerm as eller tilsvarende.

Støyskjermen må ikke komme i konflikt med nødvendig e siktsoner.

72.2 Pergola takhage

Det skal i hht utomhusplan L-1803-101/ 102 bygges 2 stk pergola. Pergolaenes funksjon
er å være et romskapende element. De skal ha tett, transparent tak av plexiglass

Alt trevirke skal være miljøvennlig og av god kvali tet. Det kan brukes svanemerkede
varemerker som Kebony, RKC Thermo Royal eller Lunaw ood. Alle deler skal skrues
med syrefaste eller galvaniserte treskruer.

72.3 Utendørs bod for hageredskap

Det skal i hht utomhusplan L-1803-101/102 bygges en bod på 20m2 ment for
hageredskap og hagemøbler. Boden skal stå på et pla ss-støpt, frostsikkert fundament.
Selve boden skal ikke være isolert. Den skal bygges i tre. Alt trevirke skal være
miljøvennlig og av god kvalitet. Det kan brukes sva nemerkede varemerker som
Kebony, RKC Thermo Royal eller Lunawood. Alle deler skal skrues med syrefaste eller
galvaniserte treskruer.

Boden skal ha stikk for el. Det skal være tilrettel agt for tekniske installasjoner.

72.4 Rekkverk

Mur mot nabo i nordvest må sikres forskriftsmessig der høydeforskjellen er større enn
50 cm. Sikringen skal være iht. normer og krav.

72.5 Inngjerding / port

Sansehagen skal være helt innebygget. Til en stor d el gir dette seg selv som følge av
byggets form. Mot nord må det etableres et gjerde o g en port. Porten skal være låsbar.
Gjerde og port utføres i tre. Alt trevirke skal vær e miljøvennlig og av god kvalitet. Det
kan brukes svanemerkede varemerker som Kebony, RKC Thermo Royal eller
Lunawood.
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73 UTENDØRS VA

73.1 Sluk

Jmf. beskrivelse RIV
Overvann på terreng skal så langt det lar seg gjøre , ledes til vegetasjonsfelt. Det er
derfor ikke vis-kant på mye av kantsteinen.

Det er sluk på nedsiden av bygget for å hindre over vann fra å renne inn på tomtene på
nedsiden av bygget. Det er beregnet 5 overvannskumm er med sandfang. TE skal
kvalitetssikre dette og ta med det antall sluk vedk ommende mener er forsvarlig.

På takterrassene må TE sørge for at alt overvann fr a både plantefelt og faste dekker
ledes til sluk og føres vekk fra garasjedekket. Eks empelvis kan overvann fra
vegetasjonsfelt ledes ned til drenslag av løs leca under vekstjorden. Drenslaget ligger
under hele takflaten. Se L-1803-201. I slukene på d et faste belegget kan det være
perforerte slukhalser som infiltrerer vann fra felt et med løs leca.

73.2 Renseanlegg for vannspeil

Jmf. beskrivelse RIV

73.3 Vannkraner

Jmf. beskrivelse RIV

73.4 Brannhydranter

Jmf. beskrivelse RIV
Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til
hovedangrepsvei, og antallet kummer/hydranter må væ re slik at alle deler av bygningen
dekkes med max 50 meter slangeutlegg. Kapasiteten i kum må være minimum 20 l/s.
Brannkummer må være tilgjengelig for bruk uavhengig av årstid.

73.5 Varme i belegg

Jmf. beskrivelse RIV
Område for snøsmelteanlegg er anvist på plan. Gjeld er primært foran hovedinngang.
Smelteanlegget skal være etter kommunens norm. TE m å sørge for tiltak slik at issvuller
unngås.
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Opsjon på utvidet omfang av smelteanlegget slik at fortau ned til garasjekjeller i sør og
adkomst fra Heradsbygsveien i nord dekkes. Samt ops jon på snøsmelteanlegg i
sansehagene.

73.6 Fordrøyningsbasseng

Konf RIV
Det skal etableres et fordrøyningsbasseng vest for innkjøring til parkeringskjeller. TE
har ansvar for å dimensjonere bassenget slik at det rommer oppsamlet overvann fra hele
tomten.

73.7 Utendørs taknedløp

TE må sørges for fall vekk fra utendørs taknedløp. Issvuller må ikke kunne oppstå.

73.8 Dryppvanningsanlegg

Vegetasjonsfelt i sansehage og ved uteplass for dag senter skal ha dryppvanningsanlegg.
Vannet skal dryppe langsomt til plantenes røtter. A lt utstyr som er nødvendig for et
komplett dryppvanningsanlegg skal være inkludert i posten. Utstyret skal være av en
slik kvalitet at det egner seg for offentlige anleg g. Leverandør Brødrene Freberg as eller
tilsvarende. Skal godkjennes av Ringerike kommune D rift. Medtas som en opsjon.

74 UTENDØRS ELKRAFT

Alle elektroarbeider og leveranser beskrives av RIE . Det henvises til kap for RIE i
beskrivelsen for nærmere spesifisering.
Følgende elementer er vist på utomhusplanen:

- Pullerter på takterrasse.
- Pullerter på bakkenivå
- Lys pkt i tak på pergolaer
- Effektbelysning i vannspeil
- Mast med armatur på parkeringsplass
- Elkraft for juletrebelysning
- Eluttak ved utendørs sitteplasser

Plasseringen og antallet av utebelysning på utomhus planen er kun medtatt som en
illustrasjon over hvilke arealer som ønskes lyssatt . Endelig antall og plassering må
avklares basert på lysberegninger.
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75 UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING

Jmf. beskrivelse RIE

76 VEGER, PARKERING OG PLASSER

Postene skal inkludere nødvendig forsterkningslag, bærelag, settelag mm.
Veier og plasser dimensjoneres for tunge kjøretøy s om for eksempel brannbil.

76.1 Asfaltdekke

Merkede områder for asfaltdekker skal utføres iht. Statens Vegvesen håndbok N200
Vegbygging, figur 533.1. Tung trafikk. G/s-vei kan følge tabell 5436.1.

Overflatevann fra asfalt ledes til sluk eller veget asjonsfelt.

76.2 Belegg ved hovedinngang

Som anvist på utomhusplanen skal det etableres et f elt med skiferdekke ved
hovedinngangen. Det skal benyttes Oppdalskifer. For skriftsmessig oppbygging. Det
skal gjøres utsparing for fotskraperist. Snøsmeltea nlegg er anvist med egen signatur på
tegning.

76.3 Belegningsstein langs fasade

Som anvist på utomhusplanen skal det mellom veggliv og plenareal legges et 150 cm
bredt felt med belegningsstein mot vest og nord sli k at det dannes en gangsti. Mot sør er
bredden på feltet kun 30 cm. Det skal være fall ut fra husvegg. Oppbygningen skal
gjøres forskriftsmessig, og tilpasses tilgrensende terreng. Belegningsstein av typen
Herregård eller tilsvarende fra ASAK. Lett gangtrafikk.

76.4 Gressarmeringsstein

Ved adkomstsparti og på et område i takhage skal an legges felt med gressarmering.
Gressarmeringsstein fra ASAK eller tilsvarende. Opp bygging i henhold til
leverandørens anbefalinger. Tung trafikk ved adkoms t og lett gangtrafikk på takhage.
Post skal inkludere vekstjord og gress. Alle arbeid er inkludert.
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76.5 Barikadebelegg, sansehage

Som anvist på planen anlegges Barrikade steindekke fra Hesselberg eller tilsvarende
permeabelt dekke. Dekket legges i hht produsentens anvisninger. Farge avklares med
byggherre og ARK/LARK. Dimensjoneres for lett gangt rafikk. Det skal være utsparing
for ev. forskrapelist. Bredde på sti er 150cm. Det faste belegget må avvannes.

76.6 Belegningsstein mot veggliv i sansehager

Det legges et 50 cm bredt felt med betongbeleggning sstein inn mot veggliv for å skape
avstand til vekstjorden og lette vedlikehold av veg gen. Belegningsstein av typen
Herregård eller tilsvarende fra ASAK.

76.7 Tredekke

Ihht utomhusplan skal det legges tredekke av impreg nert trevirke på uteplasser i
sansehagene. Virket skal være KEBONY-impregnert ell er tilsvarende, uten
fargepigment. Trevirket skal ha en densitet på min 640kg/ m3. Bordene legges «uten»
fuger, dog slik at bordene kan bevege seg med fukti ghet og fortsatt være plant. Det skal
ikke være noen nivåforskjell mellom treplatting og tilliggende Barrikadebelegg. I skillet
barrikadebelegg/ treplatting settes kant av cortens tål. Det skal benyttes syrefaste skruer
med senkhode. Finsingel skal fylles mellom tilfarer ne for å hindre klang.

76.8 Belegg ved dagsenter

Ved dagsenter legges heller av typen Polar, hvit, 4 0x40x4 fra Asak eller tilsvarende. En
rekke med heller på baksiden av plantebed for å gi avstand mellom husvegg og
oppbygde felt for planter. Oppbygging etter leveran dørens anvisning.

76.9 Lav mur/ høy kantstein

Ved nedfelte avfallsbeholdere i hjørnet i sør vil d et bli behov for en ekstra høykantstein/
lav mur for å ta opp høydeforskjell. Må ikke overst ige 50cm.
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76.10 Kantstein

Som anvist på utomhusplanen skal det settes rett, g rå granittkantstein 12/25(30) i
jordfuktig betong langs gressarealer, plantefelt og som avgrensning mellom gang-og
kjøreareal. Kantsteinen skal ha 0 vis for å lede ov ervann til vegetasjonsfelt. Kantstein
ved fortau har vis 13cm. Linjer med nedsenket kants tein er angitt på utomhusplanen
med stiplet linje. Det skal brukes radiuskantstein til radius mindre enn 10 meter.

76.11 Ledelinje

Som anvist på planen anlegges taktile heller for me rking i hht universell utforming.
Totalentreprenør skal kvalitetssikre at oppmerkinge n er forskriftsmessig utført.

Det skal benyttes taktile heller, «Pictoform 36» fr a Geoform eller tilsvarende. Samt 3
rader med svart smågatestein langs bed ved hovedinn gang for å understreke kantsteinen.

Opsjon på ledelinje/ oppmerksomhetsfelt lagt helt u t til busslomme langs
Heradsbygdveien.

76.12 Oppkant (Cortenstål) på takhager

Som anvist på utomhusplanen settes kantavgrensning rundt bedd/gressarealer av 8 mm
cortenstål. Varierende høyde. Festes forsvarlig, me n ikke slik at det går ned i
dreneringen. Se forslag til oppbygging L-1803-201. Der sansehagen ligger på terreng,
fungerer cortenstålskanten som en kantavgrensning f or Barrikadebelegget.

76.13 Oppmerking p-plass

Ved «kiss and ride» og HC-parkering skal det merkes opp for korttidsparkering iht.
utomhusplan. Oppmerkingen skal utføres i thermoplas t.

77 PARK OG HAGE

Dette kapittel omfatter alt utvendig arbeid med bep lantning og planering av terreng
utenfor veier og plasser. Arbeidene skal utføres i overensstemmelse med gjeldende
Norsk standard; NS 4400-4413:2000, NS 3420 og andre gjeldende standarder. Planting
skal utføres av anleggsgartner.

For grøntanlegg gjelder 5 års etableringsgaranti.
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77.1 Vekstjord på bakkeplan

Komprimert undergrunn løsnes før utlegging av 15 cm vekstjord for gress og 50 cm
vekstjord for buskbeplantning.

77.2 Gress på bakkeplan

Det skal brukes plen av ferdigdyrket gress på alle gressarealer. Det skal settes opp
provisoriske stengsler/beskyttelsesgjerder omkring gresset i etableringstiden.

Det skal utføres faglig skjøtsel frem til overtakel se.

77.3 Plantefelt på bakkeplan

Det skal velges planter som er gamle og velkjente i området. Plantene skal være frodige
og fargerike. Plantene skal ikke være giftige og ik ke ha torner. Plantene skal gi
variasjon i duft, smak og farger gjennom årstidene. En kan med fordel velge planter
som tiltrekker seg insekter og fugler. Plantene ska l være tilpasset de klimatiske
forholdene.

Ved endelig valg av planter skal Ringerike kommune Drift involveres for endelig
godkjenning. Beplantning må ikke bestå av giftige p lanter, busker med torner eller
allergifremkallende planter.

På bakkeplan:
Prydbusker iht. utomhusplan L-803-101/102

Størrelse: alle skal ha minst 3 grener.
Prydbuskene har en viktig funksjon som romskapende element.

Følgende medtas:
Sargenteple Malus toringo var sargentii fk Ås E

Fjellsyrin Syringa wolfii ’San’ E

Amerikahyll Sambucus pubens ’Isla’ E

Bjørkebladspirea Spiraea betulifolia ’Island’

Duftskjærsmin Philadelphus coronaries ́Finn´E

Syrinhortensia Hydrangea paniculata G´randiflora

Trær iht. utomhusplan L-1803-101/102
Prunus avium Prydkirsebær

Juletre: Sibirfuru frøkilde ’Toten E’
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77.4 Vadi – forsenkning i gresset for drenering av overv ann

For å sikre fall ut fra husvegg må det etableres en forsenkning i gresset på nordøst-siden
av bygget. Grøften tilsås og behandles som gressare al, (se post 77.2). Under
vekstjorden legges lagvis grove og finere masser i en tykkelse av minst 30cm. TE skal
vurdere behov for drensrør i bunnen av dreneringsla get og om dette røret skal knytte seg
på bygget drenering for øvrig.

77.5 Vekstjordlag i sansehager

Over isolasjonen på betongdekket legges et 70mm tyk t lag med løs leca, Deretter en
fiberduk før vekstjordlaget legges ut. Tykkelsen på vekstjordlaget er ca 400-500mm. Se
L-1803-201.

77.6 Gress/ stauder/ prydgress/ buskfelt i sansehager

Det anbefales følgende beplantning.
Det skal brukes plen av ferdigdyrket gress på alle gressarealer. Det skal settes opp
provisoriske stengsler/beskyttelsesgjerder omkring gresset i etableringstiden.
Av stauder og buskfelt skal det brukes planter som er gamle og velkjente i området.
Plantene skal være frodige og fargerike. Plantene s kal ikke være giftige og ikke ha
torner. Plantene skal gi variasjon i duft, smak og farger gjennom årstidene. En kan med
fordel velge planter som tiltrekker seg insekter og fugler. Plantene skal være tilpasset de
klimatiske forholdene. Minst 3 grener.

Følgende medtas:
Hjortetrøst Eupathorium purpureum

Edelsyrin Syringa vulgaris ’Katherine Havemeyer’

Fjellsyrin Syringa wolfii ’San’ E

Ildkaprifol Lonicera brownii ’Dropmore Scarlet’

Forsythia Forsythia ovata

Høstsymre Anemone tomentose

Høstanemone Anemone japonica

Blodstorkenebb Geranium sanguineum

Storstjerneskjerm Astrantia major

Gjerdesolhatt Rudbeckia laciniata

Primuna Primula veris

Daglilje Hemerocallis flava
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Bærbusker, 7 stk

Solbær Ribes nigrum ’Kristin’

Hvitrips Ribes rubrum ’Hvit Hollandsk’

Det skal utføres faglig skjøtsel frem til overtakel se.

78 UTENDØRS UTRUSTNING

Alt utstyr skal velges med henblikk på et så enhetl ig utomhusanlegg som mulig, og ut i
fra sammenheng med bygning/arkitektoniske kvalitete r.
Alt utstyr skal godkjennes av byggherre før bestill ing. For alle poster inngår komplett
levering; montering og fundamentering.

78.1 Benker bakkeplan

Som anvist på planen skal det plasseres benk av typ en Access U11-35 fra Nola eller
tilsvarende ved inngangen til senteret. Møblene mon teres iht. produsentens anvisninger.
Farge avklares med byggherre. Disse møblene er spes ielt egnet for eldre. Det er av
avgjørende betydning at møblene har høy rygg og arm lener med optimal støtte.

Antall:
Benk: 2 stk.

78.2 Benker, stol og bord, sansehager og ved dagsenter

Som anvist på planen skal det plasseres benker av t ypen Access U11-35 fra Nola eller
tilsvarende med passende stol og bord. Bord, stol o g benker monteres i hht produsentens
anvisninger. Farge avklares med byggherre. Det er a v avgjørende betydning at benkene
har høy rygg og armlener med optimal støtte. Tilhør ende bord skal være tilrettelagt for
rullestol mht høyde.

Antall:
Bord: 10 stk
Benk: 18 stk.
Stol: 10 stk
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78.3 Benk med integrert plantekasse

Som anvist på plan ved dagsenter skal det etableres en benk med integrert plantekasse
av typen Rough&Ready Big Green Benches fra Streetli fe eller tilsvarende. Arealet for
plantefeltet er ca 2,5m2.

78.4 Askebeger

Som anvist på planen skal det plasseres 560 Urban a skebeger med/på stolpe for nedstøp
fra Vestre eller tilsvarende. Askebegrene monteres i hht produsentens anvisninger.
Farge avklares med byggherre og ARK/LARK.

Antall:
1 stk

78.5 Avfallsbeholdere

Som anvist på planen skal det plasseres 542 Urban a vfallsbeholder 100L fra Vestre eller
tilsvarende. Monteringsstativ for nedstøp skal inng å. Beholderne monteres i hht
produsentens anvisninger. Farge avklares med bygghe rre og ARK/LARK.

Antall:
7 stk

78.6 Sykkelstativ

Som anvist på planen skal det plasseres 586C Urban sykkelpullert for nedstøp fra Vestre
eller tilsvarende. Stativene monteres iht. produsen tens anvisninger. Farge avklares med
byggherre og ARK/LARK.

Antall:
19 stk

78.7 Nedgravde avfallsbeholdere

Helt nedgravde avfallsbeholdere av typen ICEBERG fr a EnviroPac as eller tilsvarende.
Hver beholder skal romme 5 m3. Byggherre/ Ringerike kommune Drift skal involveres
for endelig godkjenning av både type og antall.

Antall:
5 stk
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78.8 Sanseelementer

I takhagene skal det være elementer som skaper gjen kjennelsesverdi og bringer fram
minner hos brukerne. Nedenfor følger en liste over ting som skal innlemmes. Alt skal
være av god kvalitet og godkjennes/ avklares med by ggherre (Ringerike kommune
Drift).

Fuglebrett

Skulptur (kunstelement)

Hoggestabbe/ sagkrakk

Vannspeil (springvann/ fuglebad), minst 1,7m2.

Utepeis

Dyrkekasser hevet over bakkenivå for lettere tilg jengelighet, (2stk á 2x1m)

Kompostbinge, 2 stk

78.9 Treningselementer

Ved dagsenteret skal det anlegges 3 stk treningsele menter. Utstyret skal være av god
kvalitet og godkjennes/ avklares med byggherre.

Treningstrapp, 4 trinn, 1,8 x 3 m

Gangbane med 2-sidig rekkverk, lengde 4 m

Ribbevegg

78.10 Flaggstang

Det skal leveres flaggstang i forholdsmessig riktig høyde til bygget. Post skal inkludere
stang med nødvendig fundamentering, opplegg for fla gg og ev andre nødvendige
arbeider. Det skal legges skiferheller i plantefelt et slik at det er tørr gangadkomst fram
til flaggstangen.
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Klassifiseringsmålet er Good . I en tidligere fase er m uligheten e for å oppnå Very Good er vurder t
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1. BREEAM N OR KRI TERI ES ETT
Prosjektet skal BREEAM - NOR - sertifiseres iht . gjeldende BREEAM - manual (2016), klassifiseringsnivået
skal være Good . Grensen for å oppnå Good er < 45 % total score , i tillegg skal minstekrav for hvert
nivå ivaretas (oversikten over disse finnes i tabell 4 i BREEAM - NOR - manualen).

Det er engasjert både en revisor (Marta Eggersen, Ratio Arkitekter) og en Akkreditert Profe sjonell
(Anne Lise Torp, WSP Engineering) . Det er anbefalt og medtatt i pre - analysen at en BREEAM AP
engasjeres for å overvåke fremdrift gjennom hele prosjektering s prosessen.

Siden prosjekte t ikke faller inn under BREEAM - manualens standard bygningskategori er er det
utviklet et spesielt tilpasset kriteriesett, så kalt bespoke criteria .

Basert på det tilpassede kriteriesettet er det utarbeidet en pre - analyse for prosjektet som viser
hvilke poeng prosjektet skal gjennomføre og som er ansett å være gjennomførba re . Resultatet av
pre - analysen utarbeidet gir en total score på 4 8,6 %, som tilsvarer Good . I denne pre - analysen er
minstekravene for å oppnå Very Good ivaretatt, det er altså lagt til rette for å heve sertifiseringen et
klassifiseringsnivå , dersom ønskelig. Gjennom detaljprosjektering og utførelse vil pre - analysen
ytterligere kvalitetssikres og utfordringer og risikomomenter vil avklares.

Figur 1 : Resultater i gjeldende pre - analyse

Prosjektet skal gjennomen to - fase sertifisering, både designstage og det endelige sertifikatet for
etter - oppføring. Kravene i gjeldende pre - analyse er ivaretatt i prosjektering og beskrivelser, men er
ikke fullt ut dokumentert iht. til BREEAM og midlertidig sertifikat er ikke enda oppnådd. E nkelte
emner er ferdigstilt i forprosjektfasen og er en del av anbudsgrunnlaget. Disse overtas av
entreprenør etter kontrahering .
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This document is a Bespoke project specific appendix to the BREEAM - NOR New
Construction 2016 technical manual. The document determines, for specific BREEAM - NOR
issues, which criteria and compliance requirements (from the master manual) are applicable
to th e project (named below). It must therefore be read in con junction with the master
BREEAM - NOR New Construction manual (available from www.ngbc.no ) and the BREEAM -
NOR Bespoke 2016 Assessment Scoring & Reporting Tool issued for this project .

For projects where an assessor i s not yet appointed, the BREEAM - NOR New Construction
2016 manual will be issued to the client with the proj ect specific BREEAM - NOR Bespoke
2016 criteria appendix .

The BREEAM - NOR Bespoke 2016 Assessment Scor ing & Reporting Tool details the
BREEAM - NOR issues that are included in the assessment of the building (named below),
and th is appendix determines which criteria and compliance requirements need to be
considered.

Please only assess the BREEAM - NOR issues as specified in the BREEAM - NOR Bespoke
2016 Assessment Scoring & Reporting Tool in line with guidance in this BREEAM - NOR
Bespoke criteria appendix for this project.

Project Details

Project Name Heradsbygda omsorgssenter

Project Proposal Number

Building N ame

BRE Reference Number

Project Status

Date Issued

Manual Criteria Clarifications

Issue Issue Name Relevant Criteria

Management

Man 01 Project brief and
design

For Stakeholder consultation (third party) credit:

The project team should map r elev ant third parties ( Additional
information ) .

User groups ( Additional information, Relevant third parties,
point 1 ) should include in and out patients, c linical staff,
nursing, pharmacy , etc.
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Issue Issue Name Relevant Criteria

Input from professions specifically employed to enhance
patient we llbeing/ experience including sign posting, use of
colour, artwork, planting, delighting, and layout.

Man 02 Life cycle cost and
service life planning

Man 03 Responsible
construction
practices

Man 04 Commissioning and
handover

Man 05 Aftercare

He alth & Wellbeing

Hea 01 Visual comfort For Daylighting credit s :

Please refer to the assessment criteria for non - residential
buildings.

For Glare control & view out credit:

Two credits are available . The first credit can be awarded if
compliance with cr iteria 3 and 4 is shown. The second credit
can be awarded if compliance with criteria 5 is shown for
relevant areas.

For Internal and external lighting credit:

Zoning of lighting controls must also include , where present
(criterion 9):

1. Wards/bedded areas: zoned lighting control for
individual bed spaces and control for staff over
groups of bed spaces.

2. Treatment areas, dayrooms, waiting areas: zoning of
seating and activity areas and circulation space with
controls accessible to staff.

Hea 02 Indoor air qua lity For the Potential for natural ventilation credit:

The requirement for the potential for natural ventilation in
occupied spaces can be excluded for the following spaces (in
addition to exclusions listed within CN15 ):

Rooms or departments where control of ventilation is required
for prevention of cross infection and/or controlled
environmental conditions:

a. medicine preparation
b. ster ilising and disinfecting unit
c. Areas immediately adjacent to the above are

excluded if it can be demonstrated that reverse air
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Issue Issue Name Relevant Criteria

flow would be likely with natural ventilation
d. Any other areas that require mechanical ventilation

due to specific operational related processes.
Note: Potential for natural ventilation is possible within some
of the above spaces where appropriate to the b uilding’s
function and design. Therefore, any areas excluded from the
credit should be justified by the design team.

Where smoking is permitted in dedicated smoking rooms only
and smoking is banned in all other areas and where:
i
Ventilation rates in the dedicated smoking room are in
accordance with NS - EN 13779 , table A.11.
i i
A separate ventilation system prevents recirculation within the
room and the smoking room is separated from all other
occupied areas by a lobby
ii i
Air intakes or exhausts or openab le windows or ventilators
are positioned to minimise recirculation of smoke

Hea 03 Thermal comfort For this issue occupant controls are intended to be for staff -
use only.

Operational and storage areas do not need to comply with
these requirements.

Hea 04 Microbial
contamination

Hea 05 Acoustic
p erformance

Please refer to the assessment criteria for residential
buildings.

Hea 06 Safe access Inclusive and accessible design :

Two credits are available. The first credit can be awarded
where the building meets assessment criteria 12 - 14, plus
compliance with assessment criterion 15 - 16 for the residential
areas . The second credit can be awarded where the first
credit has been awarded and the residential areas meets
criterion 18.

Hea 07 Hazards

Hea 08 Pri vate space

Hea 09 Moisture protection
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Energy

Ene 01 Reduction of energy
use and carbon
emissions

Ene 02 a Energy m onitoring This issue shall be assessed in the following way :

o Kitchen (excluding small staff kitchens and food
technology rooms)

In the remaining nursing and care home areas , a
single meter per floor plate is sufficient to achieve this
credit. Individual areas within each floor plate do not
need to be sub - metered

Large - scale medical equipment/systems (if any) can
be ignored when assessing compliance with this
iss ue (although it is recommended that sub - metering
is considered in such instances).

Ene 03 External lighting

Ene 04 Low carbon design

Ene 05 Energy efficient cold
storage

Ene 06 Energy efficient
transportation
systems

Ene 08 Energy efficient
equipm ent

Ene 23 Energy performance
of the building
structure

Transport

Tra 01 Public transport
accessibility

For this issue, the building is defined as Type 1 .

If the opening hours are unknown, please use the following
default hours o f operation on a typical day OR justify
alternative assumptions .

Building Type Default hours

Nursing homes 7.00am - 8.00pm (encompassing
visiting hours and the typical
daytime shift pattern)
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Tra 02 Proximity to
amenities

Please refer to the assessment criteria building type 6.

Tra 03 a Alternative modes of
transport

Please refer to the assessment criteria for non - residential
buildings.

For Option 5 of this issue, the building is defined as Type 1 .

For the assessment of assessment criterion 11 buildin g users
should be defined as staff and visitors.

For the first credit please refer to the assessment criteria 11a.

Where the resident profile is elderly or physical
disabled/impaired then, where appropriate, the requirement
for compliant cycle spaces shou ld be changed to compliant
wheelchair/electric buggy spaces .

Compliant wheelchair/electric buggy spaces are defined as:

Compliant wheelchair and buggy storage facilities are those
that meet the following:

1. Charging points for electric buggies (at least 2)
p rovided within the storage space

2. The storage area must be secure yet easily
accessible to both the internal and external parts of
the building e.g. direct access to the outside.

3. Direct access from the storage space into the interior
of the building without having to return outside must
be provided.

4. Lighting of the storage facility must be compliant with
the external (or internal where relevant) lighting
criteria defined in BREEAM - NOR issue Hea 01 Visual
comfort. The lighting must be controlled to avoid ‘out -
of - hours’ use and operation during daylight hours,
where there is sufficient daylight in/around the facility.

5. Where access to and from the building main entrance
needs to be tightly controlled for the safety/security of
residents, and it can be demonstrat ed that
compliance with points 2 and 3 above impact on this
(e.g. where residents include those with mental
health problems), these 2 items can be excluded from
the compliance requirements.

If the residents are not be able to use electric buggies and
whe elchairs to and from the nursing home the criteria above
does not need to be considered .

Tra 04 Maximum car parking
capacity

For this issue, the building is defined as Type 1 .

For this issue, CN1 should be amended to:

Where the term building users is refe renced in this BREEAM
issue it refers to the following, where relevant to the building
type:

1. Staff (who will work within the building).
2. Visitors of the residents (who will reside for a short

period of time in the building).
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Tra 05 Travel plan For this a ssessment, building users (CN2) should also include
residents.

Water

Wat 01 Water c onsumption Please use Wat 01 “ Other building type calculator ” (tab within
calculator tool) and the option “Residential institutions – Long
term stay” .

In addition to meet ing an overall percentage improvement
level, the flushing control for each WC/urinal in this healthcare
facility must be suitable for operation by patients with frail or
infirm hands or activated by electronic sensors.

Components in clinical areas can be e xempt from the
calculation. This is not an exhaustive list and guidance
should always be sought from an appropriate professional,
such as a client infection control representative or equivalent,
to ascertain areas of exemption specific to infection co ntro l
and other considerations.

Wat 02 Water monitoring

Wat 03 Water leak detection
and prevention

Flow control devices do not need to be specified for ensuite
facilities in residential areas e.g. ensuite in individual private
bedrooms and a single bathroo m for a collection of individual
private bedrooms .

The credit and criteria are however applicable communal WC
areas/facilities, e.g. communal WC facilities in care homes

Wat 04 Water efficient
equipment

Materials

No further guidance required. Please refer to the BREEAM - NOR New Construction 2016 manual and
Scoring & Reporting tool issued for this project.

Mat 01 Life cycle impacts

Mat 03 Responsible
sourcing of materials

Mat 05 Designing for
robustness

Waste

Wst 01 Construction waste
management

Wst 02 Recycled aggregates
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Wst 03 a Operational waste Self - contained dwellings only:

4. Each dwelling has a provision of three internal storage
containers, as follows:

4 .a A minimum total capacity of 30 litres

4 .b No individual container smaller than 7 litres

4 .c All containers in a dedicated non - obstructive
position

4 .d The storage containers for recycling are provided
in addition to non - recyclable waste storage.

Individual bedrooms and communal facilities only:

5. The above storage requirements (crit erion 4 ) for self -
contained dwellings or bedsits are met for every six to ten
bedrooms.

6. The recyclable storage is located in a dedicated non -
obstructive position in either:

6 .a Communal kitchens OR

6 .b Where there are no communal kitchens present,
in a communal space such as communal lounges or
utility areas.

7. Home composting facilities and a home composting
information leaflet is provided within the kitchen area or
communal space for each self - contained dwelling, bedsit or
communal kitchen.

Please us e the compliance notes and additional information
specified for Wst 03a in BREEAM International 2016 for
guidance.

The dedicated space requirements specified here are default
guidance, for situations where it is not possible to
demonstrate the required s ize based on known waste
streams.

Compliance can, therefore, be achieved provided that it is
clearly demonstrated and evidenced that there is adequate
justification for the type of facilities & size of waste storage
provided, and that the assessor is satis fied that the sizes and
facilities meet the criteria based on the building type,
occupancy and the likely waste volumes generated as a
result of these.
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Land Use & Ecology

No further guidance required. Please refer to the BREEAM - NOR New Construction 201 6 manual and
Scoring & Reporting tool issued for this project.

LE 01 Site selection

LE 02 Ecological value of
site and protection of
ecological features

LE 03 Minimising impact on
existing site ecology

LE 04 Enhancing site
ecology

LE 05 Long term impact on
biodiversity

Pollution

No further guidance required. Please refer to the BREEAM - NOR New Construction 2016 manual and
Scoring & Reporting tool issued for this project.

Pol 01 Impact of refrigerants

Pol 02 NOx emissions

Pol 03 Surface water run - off

Pol 04 Reduction of night
time light pollution

Pol 05 Reduction of noise
pollution
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1 .0 Formål og hensikt med planen
S HA - planens formål er å verne arbeidstakerne på by gg - og anleggsplassen mot farer, gjennom at
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i pl anlegging, prosjektering og utførelse av bygge - og
anleggsarbeider .

SHA - planen med vedlegg er utviklet som e t p remissdokument og er det sentrale verktøyet som
beskriver overordnede krav, målsetninger og plikter som skal bidra til å sikre at risi koforholde ne
forbundet med byggea rbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til
byggherreforskriften.

Planen skal være et grunnleggende dokument for SHA i gjennomføringen av bygge arbeidene . SHA -
koordinator for utførelsen (KU) skal ha ansvaret for å holde denne planen oppdatert igjenn om
bygge fase n .

2 .0 Orientering om prosjektet

2 .1 Prosjektet generelt
Prosjektet er utviklet gjennom et byggherrestyrt skisse - og forprosjekt med bred brukerinvolvering.
Omsorgssenteret består overordnet av følgende:

omsorgsboliger for 64 brukere. Brukerne er definert som demente pleietrengende med
tilsynsbehov
Base for hjemmetjenesten
Dagaktivitetssenter for inntil 20 brukere, som retter seg blant annet mot demente.
Mulighet for andre leietagere (fris ø r, fotpleie, butikk og lignede)
Parkering i kjeller

Eksisterende bygningsmasse er i all hovedsak revet og sanert. Dette arbeidet ble utført høsten 2017.
Det er noe gjenstående arbeid knyttet til blant annet eksisterende trafo som skal rives og erstattes
med ny, se angivelse på utomhusplan. Arbeider med høyspent er nærmere definert i grunnlaget, i
tillegg til omlegging av VA generelt på tomten.

Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter er vedtatt i Kommunestyret 11. oktober 2018.
Saksdokumenter finnes i arkivsaksnr.: 17/2958 - 30, Sak: 113/18.

2 .2 Entrepriseformer
E ntreprisen gjennomføres som en totalentreprise.

3 .0 Målsetninger og SHA - krav i prosjektet
Den klare målsetting er at alt arbeid utføres slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for de inv olverte
blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, slik at prosjektet gjennomføres uten skade på person og at
det sikres et godt arbeidsmiljø under oppføring av bygget.
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Det skal ikke oppstå ulykker som medfører personskade eller skade på bygninger, utstyr eller
miljø. Dette gjelder både pe rsoner direkte involvert i bygge prosessen, så vel som
”tredjepersoner” som passerer forbi eller av andre grunner befinne i seg i nærområdet til
byggeplassen. Målsetting for H - verdi er 0 skader som medfører fravær (dvs. H1=0)

SHA skal være på agendaen i al le relevante møter, og vernetiltak skal alltid prioriteres høyere
enn økonomi og fremdrift

Målene skal oppnås gjennom god planlegging, organisering og kontroll av byggeplassen, i
henhold til intensjoner og regler i byggherref orskriften .

Entreprenørenes arbeid med HMS skal planlegges, gjennomføres, dokumenteres, kvalitetssikres og
rapporteres på lik linje med fremdrift, økonomi og kvalitet.

Alle arbeidsoperasjoner skal planlegges og gjennomføres med tanke på at skader på personer,
materiell og eiendom skal unngås, og på en slik måte at et tilfredsstillende arbeidsmiljø ivaretas.

Alle aktiviteter som skal starte s opp skal vurderes/analysere s for å avdekke om disse medfører særlig
risiko ut over det som tradisjonelt medføres av aktiviteten.” Terskelen” for når det skal utarbeides
en Sikker Jobb Analyse (SJA) skal være lav.

Det presiseres at arbeidet med HMS til enhver tid skal være oppdatert med hensyn til endringer som
for eksempel nye fremdriftsforutsetninger, tilleggsarbeider og endringer av utførelsen. Eventuelle
avvik og nestenulykker skal rapporteres til hovedbedriften med kopi til SHA - koordinator for
utførelsen (KU) og korrigerende til tak skal iverksettes omgående.

Byggherren vil påse at kravene i byggherreforskriften blir ivaretatt igjennom regelmessige møter
mellom byggherr ens representant, koordinator(ene) og representanter fra hovedbedriften.
Koordineringsmøtene skal refereres av SHA - koordinator for utførelsen (KU).
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4 .0 Organisasjonskart

NN

5 .0 Risiko vurderinger og spesifikke tiltak
Byggher ren, SHA - koordinator prosjektering (KP) og utførelse (KU) sammen med Hovedbedrift skal
gjennomføre risikoanalyser i forbindelse med planlegging av bygge arbeidene. Disse risikoanalysene
skal utføres i god tid før de aktuelle bygge arbeidene starter .

Vedlagt ligger risikovurderinger som er identifisert i forprosjektet og som må vurderes videre i
detaljprosjektfasen og byggefasen. Kfr. Dokument nr.: 3.03.10 .

Byggherre/Prosjekteier
Ringerike Kommune

Prosjektansvarlig
Arild Magnus Rønnestad

Prosjektleder (BHR)
Norconsult AS v/
Ove M. Bergane

Byggeleder (BL)
Firma v/ NN

Hovedbedrift

(HB)

Underentreprenører

(UE)

Koordinator utførelse (KU)
NN

Prosjekterinsgruppe

(PG)

Koordinator prosjektering (KP )
NN
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6 .0 Fremdriftsplan
Totalentreprenør skal utarbeide en hovedfremdriftsplan for prosjektet som legges til grunn for
oppstart. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal vektlegges samtidig som det skal settes av tilstrekkelig
tid til å iva reta tiltakshavers krav til sikker byggeplass.

Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke s ammenf a ller i tid s lik
a t a rbeid s t a kerne u t s et t e s for farer, o g s ka l være s å detaljert at den er et hen s ikt s m ess i g v e rktø y for
koordine r in g i utfø r el s e s fa s en . O p pf ø l g in g av dette s k j er g jenn o m koordin e rin g i utfør e l s e sf a se n som
hovedbedrift er ansvarlig for.

Fremdriftsplanen ajourføres av hovedbedrift. De sikkerhetsmessige kritiske aktiviteter skal merkes
tydelig og vies ekstra oppmerksomhet ved utførelsen.

6 . 1 Fremdriftsplanlegging
Ved planlegging av egne arbeider har utførende virksomheter ansvar for at:

Arbeidets fremdrift ivaretar alle krav til planlegging. Gjennomføring og oppfølgning av arbeidet
med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmil jø.
Kritiske områder og tidsperioder for SHA er synliggjort i fremdriftsplanen.
Den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser justeres på
bakgrunn av arbeidets fremdrift.

7 .0 Avvikshåndtering
Alle skal ha rutiner for av vikshåndtering, og det forutsettes at alle virksomheter på byggeplass har et
fungerende internkontrollsystem med tilpasni nger til prosjektets SHA - plan.

SHA - koordinator for prosjektering (KP) og utførelsen (KU) skal vedlikeholde og ajourføre SHA - planen
underveis i henholdsvis prosjektering - og bygge fasen , slik at planen til enhver tid samsvarer med alle
forhold som avviker fra utgangspunktet. Med avvik menes i denne sammenheng endringer i
løsninger, planer, fremdrift, risikoreduserende tiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påvirke
SHA for arbeidstakerne på bygge - eller anleggsplassen.

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere byggherren om avvik fra SHA - planen som kan ha
betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Ri sikoforhold som er forårsaket av
bygg herren og/eller de prosjekteren es valg og som ikke er beskrevet i SHA - planen skal også meldes
som avvik til byggherren.

Alle på byggeplassen har et selvstendig ansvar for å rapportere uønskede hendelser til sin
arbeid sgiver.

Ved alvorlige hendelser med person skade eller stort skadepotensiale, skal man først gjøre
nødvendige strakstiltak som å sperre av området, sikre området, førstehjelp mv., og deretter melde
hendelsen i henhold til varslingsinstruksen. Ved slike h endelser skal byggherre v/koordinator
utførelse (KU) og BHR/PL alltid varsles og byggherren igangsetter gransking av hendelsen om det
anses som nødvendig. Ved en eventuell gransking plikter alle involverte å bidra i form av rapporter,
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intervjuer mv.

Infor masjon og melding om avvik skal sendes byggherren ved KU , som fortløpende skal;
h olde byggherren orientert om avvik knyttet til SHA - planen
f ølge opp at risiko som følge av avviket blir vurdert
s ørge for at nødvendige risikoredus erende tiltak blir identifisert
s ørge for at tiltak blir besl uttet, iverksatt og kommunisert
s ørge for at SHA - planen oppdateres med hensyn på dette

Byggherren skal beslutte og godkjenne tiltak og nødvendi ge oppdateringer av SHA - planen.
Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal holdes løpende informert om endringer i SHA - planen.

8 .0 Distribusjon
SHA - planen skal være lett tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstaker e på bygge - og
anleggsplassen.

Planen skal til enhver tid oppbe vares i papirform på byggeplass og skal til enhve r tid henge på
oppslagstavla. Det er videre krav om at planen skal være kjent for alle arbeidsgivere som utfører
arbei d på bygge - og anleggsplassen.

Bekjentgjøring skjer ved arbeidets oppstart i oppstartsmøtet og nedfelles i møtereferatet, og
deretter underveis i byggemøter og nedfelles i bygge møtereferater når det skjer endringer i planen.
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10015- Ringerike legevakt og ambulansesentral BP2 sak 
 

Forslag til vedtak: 

 

Forutsatt at Vestre Viken HF gir nødvendige positive tilbakemldinger på framlagt prosjekt, får 

rådmannen fullmakt til å realisere «nye Ringerike interkommunale legevakt» innenfor de 

føringer som er gitt i saksframlegget. 

 

 

  

Innledning 
Kommunestyret i Ringerike kommune fattet den 4.5.2017 i sak 54/17 følgende vedtak: 

1. Statusrapport for nye lokaler til interkommunal legevakt tas til etterretning.  

2. Rådmannen får fullmakt til å ferdigprosjektere et nytt helsebygg på bygslet tomt ved 

Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og 

ambulansestasjon i tråd med saksframstillingen.  

 

I møte 6.9.2018 i sak 92/18 fattet kommunestyret slikt vedtak: 

1. Status i forhold til byggeprosjektet «Nye Ringerike interkommunale legevakt», tas til 

orientering. 

2. Med forbehold om godkjenning av «Intensjonsavtale mellom samarbeidskommunene og 

vertskommunen om drift av Ringerike interkommunale legevakt» i samtlige 

samarbeidskommuner, godkjennes vedlagte forslag til intensjonsavtale. 



- 

I denne saken ble det angitt en framdriftsplan for prosjektet, dersom samtlige 

samarbeidskommuner sluttet seg til endring i ny intensjonsavtale. Denne er nå justert slik: 

Handling 2018 2019 2020 

Forprosjekt ferdig                                

Politisk vedtak B2                                

Kunngjøring 

totalentreprise 

                               

Kontrahering 

entreprenør 

                               

Oppstart byggeplass                                

Bygging                                

Åpning                                

  

Planlagt fremdrift er valgt ut i fra en rekkefølge for gjennomføring av samtlige prosjekter som 

gjennomføres av Ringerike kommune med oppstart 2018/ 2019, samt en forutsetning om å 

kunne ta nye lokaler i bruk snarest mulig. Prosjektet er foreløpig ca. 6 mnd. bak opprinnelig 

tiltenkt fremdrift som tilsa ferdigstillelse rundt desember 2019. Prosjektet har hatt to 

hovedaktører på brukersiden (Vestre Viken HF og Ringerike kommune) med respektive 

administrative ledd. Enkelte avklaringer har tatt forholdsmessig lang tid, og brukerprosessene 

har derfor tatt lengere tid enn beregnet. Disse har vært svært omfattende, men nødvendige for 

å eliminere usikkerheter i prosjektet, deriblant avklaring av fremtidige drifts- og leieforhold 

samt fordeling av kostnader.    

Den 31. oktober 2018 ble det klart at alle samarbeidskommunene sluttet seg til ny 

intensjonsavtale, som innebærer at man binder seg til avtalen i en 5-årsperiode. Dette for å 

sikre samarbeids-kommunene og vertskommunen nødvendig forutsigbarhet ved en såpass stor 

investering, og for å unngå at partene får uforutsette kostnader i fortsettelsen, dersom noen av 

dagens samarbeids-kommuner vurderer andre løsninger for egen legevakt. Rådmannen 

fremmer derfor nå byggesaken (BP2) for politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 
Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver i §§ 3-1 og 3-2 kommunens ansvar for å tilby hjelp 

ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt. Dette spesifiseres i «Akuttmedisin-

forskriften» § 6 som beskriver kommunens ansvar for å tilby en legevaktordning som sikrer 

befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, samt §§ 12 og 13 som beskriver kommunens 

ansvar for døgnbemannet legevaktsentral. 

Avtalen om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole, 

Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå er hjemlet i Kommuneloven § 28 a. Samarbeidet 

er et administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28 b med Ringerike kommune som 

vertskommune. 

 

Dagens situasjon 

Ringerike interkommunale legevakt leier i dag lokaler for legevaktsdrift av Ringerike 

sykehus/Vestre Viken HF. Legevaktlokalene ble bygd om og driften i de nye lokalene startet 

16.11.09. Lokalene er allerede marginale i forhold til dagens drift. Ringerike interkommunale 

legevakts leieforhold ved Vestre Viken HF opphører 15.11.19. Sykehuset har varslet at de fra 

dette tidspunkt selv kommer til å benytte lokalene. Etter drøftinger basert på dagens framdrift 



- 

av prosjektet, er det allikevel klart at legevakten fortsetter i dagens lokaler inntil de nye 

lokalene er ferdigstilt. Slik ferdigstillelse er planlagt til juni 2020 (se framdriftsplan).  

Hensikten med å bygge ny legevakt og lokaler for prehospitale tjenester er å sikre moderne 

framtidsrettede lokaliteter med tilstrekkelig kapasitet og optimal nærhet til Vestre Viken HF, 

Ringerike sykehus. 

 

 

Prosjektering 

Prosjekteringsarbeidet har så langt basert seg på godkjent intensjonsavtalen mellom Vestre 

Viken HF og Ringerikes kommune, samt vedtatt leieavtale mellom samme parter. Disse 

oppsummeres slik: 

1. Ringerike kommune bygger ny interkommunal legevakt på festet tom, på Vestre Viken HF 

sin eiendom Arnold Dybjords vei 1 (Gnr. 38, bnr. 88) i Ringerike kommune. Festeavtalen 

gjøres for 40 år og baserer seg på innhentet takst fra «BER Verdivurdering as» av 21.2.2017og 

statens kalkulasjonsrente i rundskriv R109/14. Den nye interkommunale legevakten vil da i 

praksis ligge der den tidligere sykehusbarnehagen ligger i dag. Festeavtalen er godkjent, og 

kostnadene fordeles og legges inn i budsjett fra åpningsdato. 

2. Bygningen skal også inneholde ambulansestasjon for prehospitale tjenester ved Vestre Viken 

HF, som skal leie disse i en periode over 30 år. Størrelsen på denne er definert til inntil 700 m2 

eksklusivt areal. Leien administreres som «finansiell leasing», slik at Vestre Viken HF eier 

denne delen av bygningen etter 30 år. Ambulansestasjonen dimensjoneres i henhold til 

kravspesifikasjoner fra Vestre Viken HF. Husleieavtalen er i praksis godkjent av begge parter.  

3. Bygningen skal ha en overbygget gang/korridor fra legevakten og inn i sykehuset. Likeledes 

skal det etableres en felles kursarena. For begge disse fasiliteter skal kostnadene fordeles 

mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune (50/50) og størrelsesmessig skal disse 

fellesarealene ikke overskride 400 m2. 

4. En driftsavtale som dekker det medisinske samarbeidet og andre tjenester som partene kan 

levere til hverandre, vil partene komme tilbake til senere i prosjektet. Disse avtalene er definert 

og rådmannen kostnadsberegner disse. 

 

Forutsetninger areal og planløsninger 

Særlig to variabler vil påvirke areal og kapasitetsbehov; - lovkrav og befolkningsutvikling. 

Endringene i «Akuttmedisinforskriften» stiller nye krav til de akuttmedisinske tjenestene 

utenfor sykehus, herunder kommunal legevaktordning. Det stilles strengere krav til 

kompetansen hos leger i kommunal legevakt samt for helsepersonell/operatører av kommunale 

legevaktsentraler. Det vil være en overgangsordning på tre og fem år for å oppfylle disse 

kravene. Dette arbeider legevakten med for å være i mål innen fristenes utløp pr. 1.5.2018 og 

1.5.2020. Dette arbeidet er «i rute». 

Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt. I planleggingen av ny legevakt er 

utfordringen hvilke prognoser som skal legges til grunn. Det er beregnet at befolkningen vil 

vokse i Ringerike kommune med 10.000 innbyggere, fra dagens 30 000 innbyggere til 40.000 

innbyggere i 2030. Usikkerheten i forhold til effekt av ny vei og jernbane er også stor. Bl.a. vil 

anleggstiden by på større utfordringer for legevakten. Både Jernbaneverket og kommunen selv 

tror at antallet innbyggere kommer til å fordobles de neste tretti årene. Etter bygging av 

Ringeriksbanen og ny E16 kan Ringerike (kommunene Ringerike og Hole), som nå teller 

36.568 innbyggere) ha 75.000 innbyggere i 2040. Da kostnadene i det interkommunale 
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samarbeidet fordeles i forhold til folketall i kommunene, vil den enkelte kommunes kostnader 

kunne gå opp/ned fra det ene driftsåret til det andre. 

Usikkerheten ligger også i hvilken befolkningsvekst som kan ventes i de øvrige kommunene 

som er tilknyttet legevakt-samarbeidet. Likeens endrede trafikale forhold som igjen endrer 

innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste den nye veien 

«Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet. 

Prosjekteringsgruppen har i skisse- og forprosjektet brukt betydelig tid på å optimalisere og 

«kna» planløsninger, med den hensikt å redusere areal til et minimum, uten å gå på kompromiss 

med drift og logistikk i bygget. Det har vært gjennomført befaringer til andre sammenlignbare, 

nyetablerte legevakter (nybygg), blant annet på Jessheim, Kongsberg og i Tønsberg. I tillegg er 

det hentet inn erfaringer fra bygging av andre tilsvarende legevakter, deriblant Lillehammer. 

Både prosjektleder, prosjektansvarlig og brukergruppen er av den oppfatning at løsningene 

som er forutsatt i dette prosjektet gir en meget god arealutnyttelse og logistikk, sett opp imot 

tilsvarende og sammenlignbare bygg. Dette vises og i form av at brutto/ netto faktor i for areal 

som ble lagt til grunn før skisseprosjektet (basert på erfaringstall for tilsvarende bygg), har blitt 

vesentlig lavere i endelige planer. Det påpekes også at ved å komprimere arealer (legge flere 

funksjoner inn på et mindre areal) som vi mener er tilfellet her, vil kostnad pr/ m2 øke noe. 

 

Et av målene med tiltenkt plassering og samarbeid med VVHF var å oppnå gode 

synergieffekter med hensyn på drift. Dette er oppnådd gjennom blant annet følgende 

forutsetninger:  

 Felles garderobeanlegg for ambulanse og legevakt i underetasjen.  

 Felles møterom som kan disponeres både av VVHF, RK og samarbeidskommuner.  

 Arealbruk som gir en viss fleksibilitet med tanke på omdisponering/ annen bruk.  

 Felles gasslager i underetasjen.  

 Enkelte tekniske anlegg som nødstrøm og adgangskontroll kan unngå å ha to 

separate systemer.   

 

Forutsetninger energi 

Alle offentlige bygg over 1000 m2 har pliktig sertifisering i energiklasser. Energiklassene 

avgjøres av spesifikt energiforbruk og type energikilde. Prosjektet har foreløpig ambisjon om å 

oppnå energimerke A. Det vil i praksis si et energiforbruk som er lavere enn minstekravet i 

teknisk forskrift. Mandatet til prosjekteringsgruppa har vært å undersøke hvilke tiltak som 

kreves for å oppnå ønsket energimerke. Dette kan være tiltak som: noe økt isolasjon i tak/ 

vegger, økt u- verdi på vinduer, økt krav til varmegjenvinning på ventilasjon, eller solceller på 

taket. Tiltakene skal vurderes ut ifra et kost/nytte perspektiv.  

Samtlige tiltak skal være selvfinansierende, med relativt kort nedbetalingstid og ikke medføre 

økte leiekostnader. Det er eksempelvis vurdert ikke hensiktsmessig å legge til grunn 

«passivhus» standard for dette prosjektet da det vil være fordyrende med tanke på kost/ nytte 

og gi lang nedbetalingstid for investeringen.  

 

Forutsetninger byggemetode 

Bygget forutsettes oppført med bæresystem av stål/ betong og forblending med tegl i fasader. 

Samtlige større prosjekter i RK skal vurderes bygget i KL- tre (massivtre). Prosjektleder har 

                                                
i Brutto netto faktor er et forholdstall som sier noe om arealutnyttelsen i et bygg. Eksempelvis gir mye 

«overflødig» areal en høy faktor).    
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sammen med prosjekteringsgruppen gjort en egnethetsvurdering som tilsier at dette bygget 

ikke er særlig egnet for oppføring i massivtre. Dette skyldes blant annet følgende:  

 Risiko med tanke på kort tid til planlegging i forprosjektet og mulige forsinkelser 

ved valg av løsninger som foreløpig ikke er «hyllevare».   

 Fullverdig «massivtrebygg» anses ikke aktuelt med bakgrunn i ønske om 

fleksibilitet.  

 På grunn av tomtens beskaffenhet bør underetasjen være i betong. Dersom man 

skulle valgt en løsning som innebar bruk av massivtre ville det gi liten effekt, men 

potensielt fordyre prosjektet.   

 Krav om fasade/ uttrykk som «matcher» Ringerike sykehus. Teglforblending i 

kombinasjon med massivtre anses å kunne være kostnadsdrivende.    

 

Økonomiske forhold  

Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad, inkl. mva. og 

avsetning for usikkerhet: 

 Prosjektkostnad (P50ii): 98 MNOK inkl. mva.  

 Prosjektkostnad (P85): 106 MNOK. inkl. mva. 

Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 50.476 kr/ m2.   

En vesentlig økning av kostnadsrammen utover P85 anses som lite sannsynlig, gitt normale 

forutsetninger i markedet. Prosjektet anses å ha lav rest- usikkerhet med tanke på kostnad etter 

endt forprosjekt. Dette skyldes blant annet følgende:  

 Enkel bygningsdesign og geometri, tomt med god adkomst og gode grunnforhold.  

 Standardiserte tekniske løsninger og klare forutsetninger.  

 Tydelige premisser for materialer og tekniske løsninger.  

 Klare forutsetninger for planløsninger og funksjoner. Liten sannsynlighet for 

endringer som kan påvirke areal, plan og tekniske løsninger.   

Solceller er beskrevet som en opsjon i prosjektet med kostnad ca. 1,1 MNOK inkl. mva. Denne 

er ikke medregnet i total prosjektkostnad. Utløsning av opsjon avhenger blant annet av 

støttemidler, total prosjektkostnad og lønnsomhetsberegning. 

Det er enighet mellom partene at etableringen skal skje etter «åpen bok-prinsippetiii». Den 

endelige kostnadskalkylen, korrigert for interne kostnader, utstyr, prisvekst og justerte reserver 

og marginer, gir en samlet investeringskostnad på kr. 106 000 000,- inkl. moms (2020-kroner). 

Det gjøres oppmerksom på at dette beløpet inkluderer både reserver/uforutsette utgifter samt 

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

prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått prosjektkostnad beregnet innenfor 85% 

sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover 

denne rammen. Kostnaden P50 hensyntar alle kostnader i prosjektet inklusiv forventede tillegg (i form av 

tilleggs krav og endringer). Kostnaden P85 tar i tillegg til dette høyde for byggherren sin sikkerhetsreserve, 

som blant annet inkluderer avsetning for normal usikkerhet i markedet. Etter innhenting av anbud vil verdiene 

for P50 og P85 justeres og endelig budsjett vedtas.  

 
iii Det er grunnleggende at alle parter har fullt innsyn i prosjektets økonomi til enhver tid.  Åpen økonomi 

(«åpen bok») er viktig for å skape tillit og motvirke spekulasjoner. For å motvirke tvister er det viktig at partene 

til enhver tid har anledning til å skaffe seg kunnskap om hvordan prosjektets økonomi utvikler seg og hvordan 

man ligger an i forhold til målpris og sluttkostnad. En slik oversikt vil motvirke ubehagelige overraskelser og 

bidra til at overraskelser kan håndteres så tidlig som mulig. 
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beregnet prisstigning. Det er lagt inn en opsjon i prosjektet med bruk av solenergi. Dette vil 

dersom denne blir utløst, vil dette kunne øke investeringskostnadene med 1,1 mill. kroner, men 

selvsagt redusere energikostnadene over tid.  

 

Arealfordeling i bygget 

Ringerike kommune vil eie bygget, men Vestre Viken HF skal leie underetasjen som innredes 

til ambulansesentral. Leieforholdet anordnes slik at Vestre Viken HF eier denne delen av 

bygningen etter 30 år. Det er likeledes avtalt at Vestre Viken HF skal dekke inn 50% av 

kostnadene til kurs/møtearealer og overgangen mellom sykehuset og legevakten i husleien. I 

tillegg kommer andeler av fellesarealer som trapper, tekniske rom, garderober o.l. 

Arealfordelingen innvirker på husleiekostnadene. 

I utgangspunktet definerte Vestre Viken HF at ambulansesentralen skulle disponere inntil 700 

m2 eksklusivt areal i tillegg til 400 m2 overgang mellom bygningene og møterom. Det har vært 

gjennomført omfattende brukerprosesser av ekstern konsulent (OEC) høsten 2017 og vinter 

2018, med bred medvirkning av representanter fra blant annet Ringerike legevakt, 

prosjektansvarlig, prosjekteier (kommunalsjef helse), samt prehospitale tjenester. Arealene er 

«presset godt ned» i forhold til de øvre rammer som var skissert. Arealfordelingen nå ser slik 

ut: 

Areal Sum m2 Ringerike 

kommune 

Vestre Viken 

HF 

Interkommunal legevakt 813 813  

Ambulansesentral 583  583 

Garderober inkl. gang og trapp 182 51 131 

Felles teknisk areal 142 71 71 

Møtesenter og gjennomgang 380 190 190 

Totalt 2 100 1 125 975 

 

En hovedmålsetning i prosjektet er å utvikle fremtidsrettede lokaler som gir optimal drift, både 

med tanke på bemanning og med tanke på lave kostnader til drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. Samtidig skal bygget ta høyde for en betydelig fremtidig befolkningsvekst. 

Forutsetninger om lave kostnader til drift og vedlikehold medfører en høyere 

investeringskostnad, da det legges til grunn noe økt kvalitet i forhold til materialer og 

løsninger. Eksempler på dette kan være:  

- Mengden med innvendige glassflater og skyvedører øker for å gi lokaler med bedre 

oversikt.  

- Utvidet bruk av dører med elektronisk adgangskontroll (nøkkelfritt bygg), gir vesentlig 

enklere drift.   

- Antall innervegger øker. Medfører flere rom, men mindre areal (relativt). Bedre 

oversikt og logistikk, dermed enklere bemanning. 

- Fasader med vedlikeholdsfrie materialer. Gir noe økt kostnad, men betydelig lavere 

vedlikeholdskostnader.  

- Solid fendring av vegger i korridorer og utsatte rom. Gir noe høyere 

investeringskostnad men medfører lite behov for utbedringer og vedlikehold senere.  

- Ambisjon om energimerke A, lavere energiforbruk enn minstekrav i teknisk forskrift (se 

neste avsnitt). Økt investering i starten, men gir betydelig inntjening over byggets 

levetid. Er og i samsvar med Ringerike kommune sine miljø ambisjoner og tiltak 

gjennomført på andre nybygg prosjekter i regi av Ringerike kommune.    



- 

Leieavtalen mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune konkluderer med at det kan bli 

behov for justeringer i arealomfanget, og at arealomfanget forutsettes endelig godkjent av 

leietaker før byggestart. De tallene prosjektet nå presenterer, bør ligge innenfor det som kan 

godkjennes. Andel fellesareal er noe økt, men dette kommer av at prosjektet realiserer et 

innsparingspotensial ved å slå sammen garderober for hele bygningen. Dermed øker det arealet 

som må defineres som fellesareal. 

 

Hva vil etableringen koste partene? 

Det gjøres oppmerksom på at dette på nåværende tidspunkt er tentative tall. Tallene vil være 

mer valide etter at anbudsrundene er ferdige, og endelige når byggeregnskapet foreligger og 

alle driftsavtaler er inngått. Det nærmeste konkrete sammenligningsgrunnlaget vi har må være 

Kongsberg interkommunale legevakt, som betaler husleie for 1093m2 (Ringerike legevakt 

disponerer 1100 m2). Her utgjør en samlet husleie kr. 3 489 336,-/år. 

 

Med et utgangspunkt i 106 mill. kroner, og den beskrevne arealfordeling vil kostnadene, og 

dermed grunnlaget for husleien fordeles slik: 

 Kostnad som skal 

betjenes av 

Vestre Viken HF 

Kostnad som skal 

betjenes av 

Interkommunale 

legevakt 

Fordeling av prosjektkostnader 49 200 000,- 56 800 000,- 

Momsrefusjon 9 840 000,- 11 360 000,- 

Grunnlag for kapitalkostnader i husleien 39 360 000,- 45 440 000,- 

 

Samlet husleie i forhold til vertskommunesamarbeidet estimeres til: 

Grunnlag Husleie Bakgrunn 

- Kapitalkostnaderiv 

 

 

- Bygslingsavgift 

 

 

 

- FDV-kostnaderv 

 

 

kr.  2 293 000,- 

 

 

kr.     103 500,- 

 

 

 

kr.  1 000 000,- 

   

 

 

 

Dekker Ringerike kommunes 

kapitalkostnader relatert til legevakten. 

 

Bygslingsavgiften er fordelt med 50% på 

Vestre Viken HF og 50% på Ringerike 

kommune. 

 

Forvaltning omfatter administrative 

oppgaver som kjøp og salg av 

eiendommer, utleie av bygninger og 

lokaler, husleieadministrasjon, 

utarbeiding av forsikringsavtaler, 

                                                
iv Bygningen er klausulert til helseformål og ligger på bygslet tomt inne på Vestre Vikens eiendom. Etter 30 år 

vil Vestre Viken HF eie ca. halvparten av bygningen, og resterende etasje vil ikke kunne representere noen 

markedsverdi. Ringerike kommune velger derfor å nedskrive investeringen over 30 år. Dette, sammen med en 

rentefot på 2,5%, er grunnlaget for beregning av kapitalkostnadene. 

v FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) 

gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller rivning. 
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økonomisk planlegging og styring, 

personaladministrasjon med mer. 

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner 

som er nødvendige for at bygninger og 

tekniske installasjoner skal fungere som 

planlagt. Dette omfatter blant annet 

betjening av installasjoner, forsyning av 

vann, energi samt renhold og renovasjon. 

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig 

for å opprettholde kvaliteten på 

bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak 

som er nødvendige for å sikre at 

bygningen som helhet fungerer etter 

hensikten. Det er vanlig å skille mellom 

løpende og periodisk vedlikehold 

Årlig husleie i nye lokaler kr. 3 396 500,-  

Årlig husleie i dagens lokaler 

(ref. budsjett 2018) 

  kr.    433 955,- 

Økning i husleien ved 

nyetablering 

kr.  2 962 545,-  

 

Husleien vil fordeles på samarbeidskommunene i forhold til folketall. Ringerikes andel (basert 

på folketall 2017) vil utgjøre 46,8%, som igjen gir kommunen en kostnad på kr. 1 589 500,-

/år. 

 

Rådmannens vurdering 
Som vertskommune for den interkommunale legevakten, tilligger det Ringerike kommune å 

sørge for at legevakten har hensiktsmessige og tidsriktige lokaliteter. Kommunestyret i 

Ringerike har bedt om at slik bygningsmasse etableres i nybygg i sykehusets umiddelbare 

nærhet, når dagens leieavtale utgår. 

Den prosjekterte løsningen avviker fra tidligere forprosjekt ved at bygningen reduseres til to 

etasjer, der legevakten ligger i 1. etasje og ambulansesentralen i underetasjen. For å redusere 

kostnader er det prosjektert felles garderobeanlegg i underteasjen, noe som har ført til at 

fellesarealet er noe større enn forutsatt. Dette gjør det også enklere å tilpasse anlegget til 

kjønnsfordeling blant ansatte til enhver tid. 

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

forprosjektet er langt fremskredne og godt forankret i brukergrupper og styringsgruppe hvor 

ledelsen fra VVHF og RK har deltatt.  

Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte elementer i prosjektet. 

Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover P85) som lite 

sannsynlig. 

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

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold. Rest- usikkerheten i prosjektet anses å være lav. 
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Planmessig har man nå kommet så langt at vedtak om bygging (BP2) kan fattes i november 

2018, i tråd med framdriftsplanen (se vedlagte plantegninger). 

Rådmannen vil bemerke at prosjektet har vært grundig bearbeidet med stort fokus på 

kostnadsreduksjoner og kostnadseffektiv drift. Dette prosjektet er et samarbeid der 

selvkostprinsippet er bærende for alle kostnader som skal fordeles i årlige driftskostnader. Et 

slikt prosjekt utløser ikke investeringstilskudd fra Husbanken. Skulle deler av prosjektet 

kvalifisere for slikt tilskudd, måtte det legges et visst antall «kommunale øyeblikkelig hjelp-

plasser» inn i lokalitetene. Slik de samarbeidende kommuner har organisert disse, er dette ikke 

aktuelt. 

Rådmannen inngikk i 2017 en intensjonsavtale med Vestre Viken HF om at ambulansesentralen 

skulle disponere brutto 700 m2 til eksklusivt bruk, samt 400 m2 som foretakets andel av 

overgangen mellom ny bygning og sykehuset. I tillegg til dette kommer andel av bygningens 

fellesareal som trapper, tekniske rom o.l. Dette arealet utgjør 202 m2. 

Husleieavtalen definerer en øvre prosjektkostnad på kr. 40 000,-/m2. Dersom man hadde lagt 

disse forutsetningene til grunn, og ikke gjennomført de brukerprosesser og derav de 

kostnadsreduserende tiltak som nå er innarbeidet, ville kostnadsbilde for Vestre Viken HF vist 

en investering på kr. 52 080 000,-, som skulle betjenes som del av husleie.  

Det framlagte prosjektet viser en investeringskostnad på kr. 49 200 000,- inkl. moms. Da 

momsen refunderes vil det endelige beløpet som Vestre Viken HF skal kapitaliseres i husleien 

over 30 år være kr. 39 360 000,-. Rådmannen gjør igjen oppmerksom på at dette er kalkulerte 

tall, og ikke kontraktsfestede tall, da anbudskonkurransen ikke er gjennomført. 

Rådmannen registrerer at det er noe avvik mellom intensjonsavtalen, føringer i husleieavtalen 

og det framlagte prosjektet, og kommunen vil avvente en positiv uttalelse fra Vestre Viken HF 

før arbeidene iverksettes. 

 

 

Vedlegg 

 

 Vedlegg 1: perspektiv nord/ øst 

 Vedlegg 2: perspektiv sør/ vest 

 Vedlegg 3: plan underetasje 

 Vedlegg 4: plan 1.etg.  

 Vedlegg 5: situasjonsplan 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder utbygging: Jostein Nybråten 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 
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saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme seniorrådgiver 
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P028
Gang

18.0 m²

P025
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12.1 m²

P017
Lederkontor

9.2 m²

P018
Oppholdsrom

39.5 m²

P022
Gang

11.7 m²

P016
Heis
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P019
Stille sone

6.0 m²

P030
Lager teknisk

15.0 m²

P032
Lager rent

15.0 m²

P007
Dusj

2.1 m²

P026
Dusj og wc

6.3 m²

P027
Dusj og wc

6.3 m²

Kjøkken

Garderobe utrykning
Knagger og skohyller

BRA - 847 m2
BTA - 907 m2

P004
wc

1.7 m²P002
hcwc

5.2 m²

P024
Lager tøy

6.3 m²

P036
Hovedfordeling

14.5 m²

16200 6975

P
03
5

T
ek
ni
sk
va
sk

4.
7
m
²

P012
Dusj

2.4 m²

P009
wc

2.1 m²

P003
wc

1.7 m²

P010
wc

2.1 m²

14
80

57
4

11
00

12
71

P037
Gass
7.6 m²

Snitt A

Snitt A

Snitt DSnitt D

Snitt B

Snitt B

Snitt C

Snitt C

P033
Lager utstyr

30.0 m²

1500

P021
Rekvisitlager

6.0 m²

P013
bk

4.0 m² 5423

S
ki
tte
nt
tø
y

S
ki
tte
nt
tø
yP006

Dusj
3.5 m²

P011
Dusj

3.1 m²

P029
Datarom
6.1 m²

Antall skap:
Legevakt
z - skap 400 bredde: 28 plasser
Ambulanse
102 enkle skap 300 bredde/2: 51 plasser

P039
UPS

6.0 m²

1200

62 stk

28 stk

8x
2=
16
sk
ap
pl
as
se
r

Knaggrekke

26 stk

24 stk

Knaggrekke

10
st
k

P014
Rent tøy
2.0 m²

58
00

Ambulansebil
ca 2,42x6,96 m
høyde: 2,75 m

Ambulansebil
ca 2,42x6,96 m
høyde: 2,75 m

Ambulansebil
ca 2,42x6,96 m
høyde: 2,75 m

Ambulansebil
ca 2,42x6,96 m
høyde: 2,75 m

Ambulansebil
ca 2,42x6,96 m
høyde: 2,75 m

45
00

7x
2=
14
sk
ap
pl
as
se
r Antall skap:

Legevakt
z - skap 400 bredde: 14 plasser
Ambulanse
60 enkle skap 300 bredde/2: 30 plasser

7x2=14 skapplasser

12
st
k

2500

13
00

35
00

F
ol
de
ve
gg
m
ed

in
te
gr
er
t
dø
r.

Sluk

Kopi -
maskin

230

D

Rømnings -
vindu

Prosjektnr.

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Prosjekt nr:

Fase:

Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

FORPROSJEKT

Lokasjons fig.

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Dato: Rev. Dato:

F

05.11.18

A20.00U.1 00

3055

uh om

3055

Plan Underetasje

Legevakt og ambulansestasjon

Ringerike Kommune

A20.00U.1 00

1:100 / 1:200 A2L/A4L06.07.18

1 : 1 00

Plan U n deretasje

Rev Endring Utført Kontr. Dato
A Justert planløsning oppstart forprosjekt uh 30.08.18
B Justerte løsninger markert med sky uh 10.09.18

Endringer i hht. brukermøte uh 13.09.18
C Endringer i hht. brukermøte og korrigering av area ler uh 14.09.18
D Endringer i hht. brukermøter ambulanse og legevakt uh 20.09.18
E Endret sjakter, elteknisk og supplering utstyr uh 11 .10.18
F Foreløpig forprosjekt uh 05.11.18



A45.00.100
Ø
st

A45.00.100

Nord

A45.00.100

Sør

A45.00.100
V
es
t

A A

1 2 3 4 5 6 7

B B

C C

P166
Trapperom

18.1 m²

P170
Møterom
39.2 m²

P169
Møterom
59.1 m²

8 0

P165
Korridor
25.6 m²

4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 7200 4200 3200

9

97
00

12
30
0

1 0

P142
Konsult.rom

15.9 m²

P134
Politirom
13.6 m²

P138
Møterom
10.2 m²

P146
Konsult.rom

15.9 m²

P145
Konsult.rom

15.9 m²

P136
Akuttstue
26.0 m²

P143
Behandling

15.9 m²

P129
Avkl.plass

10.1 m²

P137
Personalrom

24.0 m²

P144
Behandling

15.9 m²

P149
Hvilerom
10.6 m²

P159
Hvilerom
10.6 m²

P119
Eksped
14.8 m²

P124
Vaktrom
24.2 m²

P102
Venterom
49.4 m²

P105
Sluse 1
4.5 m²

P147
Lederkontor

11.8 m²

P121
Lv.sentral

6.0 m²

P161
Kontorlandskap

14.8 m²

P148
Lederkontor

11.8 m²

P108
Triage/pr.tak barn

7.8 m²

P135
Ambulanseinngang

17.9 m²

P151
Korridor
51.3 m²

P133
Bad

5.4 m²

P157
Datarom
5.5 m²

P174
hcwc

5.2 m²

P160
Bad

3.0 m²

P141
Lager rent

12.3 m²

P117
Medisinrom

9.0 m²

P140
Desinf. uren

10.4 m²

P167
Heis

4.3 m²

P155
wc

2.0 m²

Tekjøkken

P109
Triage/prøvetak

8.0 m²

P110
Triage/prøvetak

8.0 m²

P130
Avkl.plass

10.1 m²

P154
Lager div.

6.8 m²

P164
bk

4.3 m²

P168
Korridor
33.7 m²

P103
hcwc pas.

5.4 m²

P106
Gang

10.6 m²

P112
Gang

23.6 m²

Snitt A

Snitt A

Snitt DSnitt D

Snitt B

Snitt B

Snitt C

Snitt C

P172
wc

1.6 m²

P156
wc

2.0 m²

P123
Rekv./kopi

8.5 m²

P116
Lager utstyr

7.4 m²

P171
Lager

10.0 m²

P104
wc pas.
1.7 m²

P101
Vindfang

9.9 m²

P162
Avfall
8.2 m²

P107
Sluse 2
4.8 m²

P127
Bad

6.6 m²

P152
hcwc

5.4 m²

P
11
5

La
ge
r
lin
tø
y

2.
5
m
²

P111
wc pas.
1.8 m²

Data for
registrering

Kaffemaskin og
Vanndispenser
i nisje
Infotavle over

P132
Sluse
4.6 m²

Kapasitet:
37 personer

Kapasitet:
25 personer

P173
wc

1.6 m²

Medisinsk
utstyr

P122
Lv.sentral

6.0 m²
P120

Lv.sentral
6.0 m²

P150
Bad

3.0 m²

Knaggrekke

P128
Avkl.plass

10.2 m²

P131
Avkl.plass

10.1 m²

90
0

10
00

90
0

P125
Korridor
33.6 m²

P126
Kjøkken
4.4 m²

P118
Gang
8.0 m²

28
54
8

P114
EL

0.7 m²

2400
1500

15
20

41
60

6052

29
55

37
70

3600

Ambulansebil
ca 2,42x6,96 m
høyde: 2,75 m

Ambulansebil
ca 2,42x6,96 m
høyde: 2,75 m

Sluk

Sikkerhets -
dusj

P113
EL

1.0 m²

Kaffem.

K

K

1500

BRA - 986 m2
BTA - 1046 m2

P139
Korridor
31.1 m²P180

Korridor sykehus
65.0 m²

Stikkontakter/datapunkt

Gjennom -
stikks -
luke Dekontaminator

kanal til
oksygen

S
te
lle
be
nk

Stellebenk

230

Kopi -
maskin

B
A
R
N
E
V
E
G
G

1100

60
0

2080 2080 2080

P158
Tekn. EL

4.4 m²

70
0 70

0

700

K

2 stk
PC plasser

Avtrekk-

skap

Overskap

U
tr
yk
ni
n
gs
g
ar
d.

Gjennom -
stikk

In
te
ra
kt
iv
sk
je
rm
/A
v
ut
st
yr

Interaktiv skjerm/Av utstyr

Sikkerhets -
dusj

Sluk

GU -
benk whiteboard

In
te
ra
kt
iv
sk
je
rm

whiteboard

D

700

Snitt E

Snitt E

Teknisk kanal h. ok 1300mm

Teknisk kanal
h. ok 1300mm

A

B

0

12
30
0

ca
.5
34
4

P180
Korridor sykehus

65.0 m²

ca. 51547

30
26

24
00

Eks.
bygning

P181
Korridor sykehus

58.0 m²

Prosjektnr.

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Prosjekt nr:

Fase:

Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

FORPROSJEKT

Lokasjons fig.

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994

3511 Høneføss
Hvervenmoveien 49

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Dato: Rev. Dato:

F

05.11.18

A20.01 .1 00

3055

uh om

3055

Plan 1 . etasje

Legevakt og ambulansestasjon

Ringerike Kommune

A20.01 .1 00

1:100 / 1:200 A2L/A4L06.07.18

1 : 1 00

Plan 1 . etasje

1 : 200

Plan 1 . etasje Korridor

Rev Endring Utført Kontr. Dato
A Justert planløsning oppstart forprosjekt uh 30.08.18
B Justerte løsninger markert med sky uh 10.09.18

Endringer i hht. brukermøte uh 13.09.18
C Endringer i hht. brukermøte og korrigering av area ler uh 14.09.18
D Endringer i hht. brukermøter ambulanse og legevakt uh 20.09.18
E Endret sjakter, elteknisk og supplering utstyr uh 11 .10.18
F Foreløpig forprosjekt uh 05.11.18



DN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

A

B

C

Terrengsnitt
akse 1

Terrengsnitt
fasade mot

øst

Terrengsnitt
gangvei

Terrengsnitt
fasade mot

sør

Terrengsnitt
akse5 alt A

Terrengsnitt
akse5 alt A

Ny asfalt
800 m2

Fallforhold
1 :80

Senke gangvei
under glassgang

Terrengsnitt
fasade mot

nord

Rampe og repos med tak
ved ambulanseinngang og
politiinngang

Sti ned fra gangvei til
underetasjenivå

Støttemur og rekkverk
i forbindelse med rampe

16 ord. p-plasser

2 hc. p-plasser

Rampe til inngang
ved møtesenter

1 26.5

1 .etasje
1 26.5

Underetasje
1 22.4

12
6.
49

1 23.0

124.0

124.2

124.4

124.6

124.8

125.0

125.2

125.4

125.6

1 25.6

125.4

125.2
125.0

124.8

124.4

Sluk

Fallforhold på
parkeringen1:80

12
6.
33

Ny+125.6

Ny+125.8
Ny+125.9

Ny+125.7

Terrengsnitt
Vei ved

ambulanselevering

Sluk

Fallforhold på
parkeringen1:80

125.8

O
pp

st
illi
ng

po
lit
ib
il

St
ig
ni
ng

1:
15

St
ig
ni
ng

1:
15

122,0
121,0

120,0

Prosjektnr.

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Prosjekt nr:

Fase:

Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

FORPROSJEKT

Lokasjons fig.

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

arkitekturS G
SG arkitektur as

Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994

3511 Hønefoss
Hvervenmoveien 49

Tegningsnummer:(Fag,Tegn.type, Etasje, Løpenr.)

Dato: Rev. Dato:

A1 /A3

B

27.09.18

A1 0.00.1 02

3055

uh om

3055

Utomhusplan

Ringerike legevakt og
ambulansestasjon

Ringerike kommune

A1 0.00.1 02

06.07.18 1:250 / 1:500

Rev Endring Utført Kontr. Dato
A Revidert kjørevei og parkering samt kontrollert hø yder uh om 24.09.18
B Endret inngang ambulanse og politiinngang uh om 27.09 .18



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4403-2  Arkiv: H43  

 

Sak: 41/18 

 

Saksprotokoll - Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018: 

 

 

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 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4403-1   Arkiv:   

 

 

Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år  
 

Forslag til vedtak: 

Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Krisesenteret i Hønefoss er et interkommunalt samarbeidmellom 14 kommuner i Valdres, 

Midt-Buskerud og Ringeriksregionene. Samarbeidet er organisert som et 

«vertskommunesamarbeid», med Ringerike kommune som vertskommune. Krisesenteret er 

lokalisert på Hov. 

 

Beskrivelse av saken 

Krisesenteret er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler 

om vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er dimensjonert for innbyggere i Ringerike, 

Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal, Vestre Slidre, 

Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner.  

Det er allikevel slik at det er «fritt krisesentervalg» i Norge, slik at enhver som har behov kan 

oppsøke krisesenteret i Hønefoss. Det er ingen refusjonsrett mellom kommunene når så skjer. 

Senteret har egen avdeling for menn- og gir råd og veiledning til menn som har blitt utsatt for 

vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har også et botilbud for menn og har 3 

rom i første etasje som er forbeholdt menn. Alle rommene har eget bad og et av rommene er 

tilpasset funksjonshemming og har egen kjøkkenkrok. 

 

Kompetanse 

«Vold i nære relasjoner» er en hovedutfordring for krisesentervirksomheten, både når det 

gjelder forebygging og tiltak. Hønefoss Krisessenter har høy kompetanse på dette feltet, og 

framstår i dag som samarbeidskommunenes kompetanssenter på området. 

Tidligere ble begrepet «vold i nære relasjoner» ofte oppfattet som at «mannen banker 

kjerringa», men samfunnet har blitt langt mer komplekst og sammensatt, - likeså 

problemstillingene. Skal man forstå det samlede kompetansebehovet/kravet ved et moderne 

krisesenter, er en oppstilling av kompleksiteten i volden nødvendig. 



Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for 

utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. Mange opplever å ikke ha det greit, men 

mange vet faktisk ikke at de blir utsatt for uakseptabel vold før man våger å snakke om ulike 

former for vold. De fleste har begreper om fysisk vold/mishandling som inkluderer slag, 

sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, 

brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning o.l. Men ofte er den psykisk 

volden mer nedbrytende og skadelig over tid.  

Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som 

kontrollerer, skader eller krenker dine nære realsjoner. Mens mange par kan si ting som de 

angrer, defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres 

følelser. I noen parforhold/familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk 

mishandling også inneholder i realiteten psykisk mishandling. 

Psykisk mishandling inkluderer utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorering, 

ydmykelse, framsetting uriktige anklager og forhør. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra 

psykisk til fysisk mishandling. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å 

opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie.  

Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker og 

skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren og handle slik at 

partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold. Slik form for kontrollerende 

adferd kan være å nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over 

pengene (økonomisk kontroll), sette barne opp mot den annen part og true med å kontakte 

barnevernet dersom partner vil reise, beskrive partneren på en krenkende måte overfor barna, 

utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer samt true med å 

sette ut rykter om partner til de samme.  

Andre beskriver adferd som er svært dominerende, med konstant kritikk, tar alle avgjørelser i 

familien, krenker partner i påsyn av andre og foreta handlinger i det offentlige rom som 

ydmyker partneren. Likeens sterk kontroll med hva partneren gjør, hvor partneren er, og hvem 

partneren er sammen med og hva man snakker med andre om. 

Mange opplever også seksuell vold, en type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den 

andre. Dette inkludere uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell 

aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og 

påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.  

I tillegg til disse formene for vold skal også nevnes materiell vold. Med materiell vold menes 

vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge 

vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for 

de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre mennesker. 

Likevel kan det å ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et annet menneske 

ødelegge og knuse ting i sinne være svært skremmende og skadelig 

Samlet kompetanse innenfor dette området er sjelden og verdifull, og forsterkes ved Hønefoss 

Krisesenter med advokatbistand til klientene en gang/uke (tirsdag kl. 15.00). Dette kan bl.a. 

være nødvendig i forhold til råd om politianmeldelser/annen kontakt med politiet, økonomisk 

oppgjør ved samlivsbrudd, barnefordeling og husleiekontrakter. Slik bistand er ved 

krisesenteret gratis, og omfatter også mennesker i målgruppen som ikke bor fysisk på 

krisesenteret. 

Åpent bestandig, - hele døgnet året rundt. 



Det ligger i et krisesenters natur at belegget volummessig er varierende. Vi har de siste fem 

årene sett en nedgang, og dette er gledelig dersom dette speiler en reduksjon innen vold i nære 

relasjoner. Årets tall indikerer imidlertid at belegget nå er på vei opp, så det er et alt for lite 

grunnlag til å konkludere. Bl.a. er dagbrukergruppen økende. 

En reduksjon i belegget har gitt større muligheter for forebyggende arbeid i krisesenterets regi. 

Tilgjengelige ressurser har vært nyttet til foredrag ut mot barnehager, skoler og diverse andre 

arenaer som barnevern, flyktningstjenester, psykisk helse og organisasjoner/foreninger, møter i 

«Aktiv jobb i skolen», møter og arbeid i «Voldsgruppa», ungdomsgrupper og ICDPi-grupper. 

Hønefoss Krisesenter har 8,5 årsverk, herunder 7,5 årsverk i turnus. Dette oppfattes som 

minimumsbemanning, både i forhold til målsetting og turnusutfordringer med å dekke døgnet 

hele året. Lokalene og beliggenheten er godt tilrettelagt for formålet når det gjelder dagens 

drift og ikke minst i forhold til beredskap. 

Belegget på krisesenteret har utviklet seg slik de siste fem år: 

 

 
 

                                                
i International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning.  

ICDP er et program for foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme 

psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Tiltaket er 

gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som er trent/sertifisert i intervensjonen. 

Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å 

støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de 

foreldrene som har større utfordringer enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

implementerer metoden 

 



 
 

Antall beboerdøgn var uhensiktsmessig for høyt i 2013-2015. Det ble gjort tiltak for å redusere 

beboerdøgn fra 2015/2016. Botid nå er inntil/maks 30 døgn per beboer. Per september 2018 er 

gjennomsnittlig beboerdøgn 18 døgn. Nedgangen her er en styrt og ønskelig nedgang for 

effektiv prosessjobbing. 
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Kan Hønefoss Krisesenter øke sitt ansvarområde? 

Med bakgrunn i krisesenterets kompetanse vil det alltid kunne diskuteres om andre beslektede 

områder kan håndteres av dette. Dette gjelder i særdeleshet områder der kommunen kjøper 

tjenester fra andre kommuner. Det er nærliggende å da vurdere «incestproblematikken», som 

handler om seksuell vold. 

Dagens incestsentre finansieres med 80% statlige tilskudd og 20% fra kommunen. Dersom 

midlene overføres til Hønefoss Krisesenter, kan tilbudet greit etableres her med den 

kompetanse som i dag forefinnes og som ellers vil være tilgjengelig. De formelle kravene vil 

kunne ivaretaes, men vi vil være avhengig av at de samarbeidende kommuner ønsker en 

overgang fra henholdsvis Gjøvik og Drammen incestsenter. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger denne statusgjennomgang for Hønefoss Krisesenter fram til politisk 

orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 



  

Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4634-1   Arkiv:   

 

Kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg  
 

Forslag til vedtak: 

Som Ringerike kommunes representant i oppnevningsutvalget i konfliktrådet utpeker Ringerke 

kommunestyre ………………………………….. . 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I henhold til konfliktrådsloven av 2014 skal det utpekes en kommunalt representant til 

oppnevningsutvalget i konfliktrådet. Oppnevningsutvalget, som består av én representant 

utpekt av kommunestyret, én representant fra politiet og konfliktrådslederen, skal formelt 

oppnevne meklere som har fullført konfliktrådets mekleropplæring.  

Konfliktrådet i Buskerud ber om at det utpekes en kommunal representant til 

oppnevningsutvalget for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

I konfliktrådsloven av 2014 § 1 står det: «Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i 

konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en 

annen krenkelse.»  

Konfliktrådet baserer seg på en lekmannsordning som innebærer en innsats på lokalt plan fra 

kommunens innbyggere, som meklere både i sivile saker og straffesaker. Mekling i konfliktråd 

kan forhindre at konflikter utvikler seg og er dermed et viktig virkemiddel i arbeidet med å 

forebygge kriminalitet.  

Konfliktrådet foretar intervjuer og opplæring av aktuelle meklere. Dersom de viser seg egnede 

for vervet, og de tilfredsstiller kravene til vandel (jf. konfliktrådsloven, § 6), foreslås de 

oppnevnt av oppnevningsutvalget som formelt signerer oppnevningsprotokollen. Meklerne 

oppnevnes for en fire års periode. Å være oppnevningsrepresentant i konfliktrådet er følgelig 

ikke en tidkrevende oppgave. 

 

 

Rådmannens vurdering 



Konfliktrådet i Buskerud har rekruttert og kurset tre meklere bosatt i Ringerike og det haster 

med sluttføring av oppnevningen av dem. Loven sier at dette må skje med medvirkning fra en 

kommunal representant, utpekt av kommunestyret. Foreløpig har slik representant ikke vært 

utpekt. 

Loven sier lite annet enn at en person utpekt av kommunestyre skal godkjenne (les: være med 

å oppnevne) meklere som bor i kommunen. Erfaringsvis har ikke kommunens representant 

anledning til å prioritere deltakelse i rekrutteringen av meklere. Derfor kjører normalt 

konfliktrådet rekrutteringsprosessene, og deretter sendes en anbefaling/innstilling til den 

kommunale representanten om kandidatene som ønskes oppnevnt som mekler. Med 

anbefalingen følger en protokoll som den kommunale representanten signerer og returnerer til 

konfliktrådet.  

De aller fleste kommunale representanter foretrekker denne modellen, dvs. at de godkjenner 

konfliktrådets anbefaling ved å signere en protokoll. Av det følger at det er lite arbeid knyttet 

til vervet. 

Det er kommuner som har valgt ordføreren som oppnevningsrepresentant, rådmann eller en 

som sitter i kommunestyret, eller en annen betrodd innbygger i kommunen. Det kreves ingen 

annen kvalifikasjon enn at kommunestyret tilkjenner vedkommende fullmakt til å oppnevne 

meklere. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 31.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4592-147   Arkiv: PLN 424  

 

 

424 Follummoen - avklaring private grunneiere  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med private grunneiere på Follummoen om kjøp av 

eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. 

 

En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning. 

 

Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Saken fremmes på bakgrunn av ordførers svar på interpellasjonen fra Arnfinn Baksvær knyttet til 

boligeiendommene innenfor planavgrensingen områderegulering Follummoen.  

Rådmannen anbefaler å innlede dialog med grunneierne men henblikk på eventielt kjøp av 

eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ordfører har bedt rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig 

innløsning av de aktuelle boligeiendommene innenfor planavgrensingen for områderegulering 

Follummoen.  
 

I kommunestyret den 3. mai besvarte ordfører representanten Arnfinn Baksværs interpellasjon 

med følgende: 

 
Saken er knyttet til områderegulering Follummoen og gjelder boligeiendommer innenfor den 
aktuelle planavgrensning. Konkret omhandler interpellantens spørsmål knyttet til eventuell 
innløsning av disse eiendommene.  
 
Av Formannskapets vedtak 20.03.18 sak11/18 fremgår følgende hovedtrekk:  
 



- 

- Arbeidet med områdereguleringen settes i bero.  

- Deler av området utvikles etter eksisterende reguleringsplan.  

- For økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende område er det avgjørende med avklaringer for 
Kihlemoen krysset/16. Rådmannen er nå gitt i oppgave å prioritere å fokusere på tilfredsstillende 
løsninger i henhold til dette.  
 

Videre er den konkrete tekst i vedtak nr. 3 i sak 11/18 henvist til i interpellasjonen og gjentas 

ikke i ordførerens svar. Interpellanten opplyser om frustrasjoner blant boligeierne som følge 

av at det ikke foreligger avklaring om innløsning eller ikke. Det er forståelig og ordfører er 

kjent med at møter mellom eierne og kommunen er og vil bli avholdt. 

 
I møte avholdt 23. mars 2018 mellom grunneierne og kommunen ga samtlige grunneiere for første 
gang beskjed om at de ønsket innløsning. Rådmannen oppgir å ha vært av den oppfatning at dersom 
de private grunneierne ønsker det så skulle kommunen være åpen for en innløsning. Ledningsnett og 
vannpumpe hus er det kraftselskapet GLITTRE som oppgis å ha ansvar i henhold til forpliktelser i 
forbindelse med kjøp av Follums kraftanlegg/eiendommer. GLITTRE har ovenfor grunneierne nå gitt 
uttrykk for at de ikke vil ta dette ansvaret, og bolig-eierne skal ha blitt tilbudt og overta noe de ikke 
ønsker. Slik at det ligger noen dilemmaer i saken som bør avklares uansett hvem fremtidige eiere av 
eiendommene vil være.  

 

Ordføreren mener dette er en sak som rådmannen må se nærmere på med sikte på løsninger 

samtidig som dette med kommunens prinsipper og praktisering av innløsning bør sees 

nærmere. Det er viktig at likebehandlingsprinsippet ivaretas og at man ser dette i en helhetlig 

sammenheng da det i kommunen ikke er utenkelig med flere tilfeller hvor innløsning kan 

være/bli aktuelt. 
 
Konklusjon  

Ordføreren ber rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig 

innløsning av de aktuelle boligeiendommene og som forankres i konkrete prinsipper for 

kommunens praktisering ved innløsning. Saken bør fremlegges før sommerferien 2018. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Saken omhandler innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor planavgrensingen til 

områderegulering Follummoen.  

 

Metoder for innløsning  

 

Der hvor kommunen har behov for grunnerverv finnes det i utgangspuntket tre forskjellige 

metoder som kan benyttes: 

 

 Kommunen kan for det første, på lik linje med private aktører, inngå avtale med 

grunneier om kjøp av en eiendom for en gitt sum.  

 For det andre kan det inngås en avtale med grunneiere om kjøp av eiendommen i 

medhold av ekspropriasjonsrettslige prinsipper.  

 For det tredje kan eiendom erverves ved ekspropriasjon mot en erstatningssum 

fastsatt ved avtale eller ved skjønn. 

 



- 

Plan- og bygningslovens kap. 15 angir reglene for innløsning og erstatning, mens kap. 16 angir 

reglene der hvor kommunen går til det skritt at man eksproprierer. Felles for bestemmelsene 

om innløsning, erstatning og ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven er at det må foreligge 

en vedtatt plan.  

 

I disse tilfellene vil også grunneier kunne kreve seg innløst på visse vilkår. Dette er da også 

forutsatt i planprosessen for Follummoen, blant annet omtalt i saksfremlegg til kommunestyret 

den 21. juni 2017. 

 

Det er tre boliger innenfor planområdet. Ved etablering av storskala datasenter er det vurdert 

at boligene bør innløses. For å gi forutsigbarhet til berørte beboere bør det vurderes om 

innløsning tilbys ved eventuelt vedtak av reguleringsplan. Rådmannen har vært i dialog med 

de berørte grunneierne siden det første informasjonsmøtet ble avholdt i august 2016, og er 

fremdeles i dialog med grunneierne om gjennomføring av områdereguleringen. Det er en 

rekke forhold som rådmannen må be om rom til å avklare eller sikre før sluttbehandling av 

planforslaget, deriblant atkomst til de tre boligeiendommene innenfor planområdet. 

 

Reguleringsplan for Follummoen 

 

Når det gjelder Follummoen er reguleringsplanen satt i bero inntil kommunen har funnet en 

løsning for krysset Kilemoen/E 16. Det er usikkert når rådmannen kan fremme en sak om 

kryssløsning.  

 

At en bolig blir «båndlagt» som følge av offentlige reguleringsplaner er det flere grunneiere 

som opplever. Siden områdereguleringen er stilt i bero, og det er usikkert når planen eventuelt 

kan vedtas, medfører dette stor usikkerhet og merbelastning for boligeierne. De ønsker en 

snarlig avklaring for sine eiendommer.  

 

Grunneierne på Follummoen har imidlertid en tilleggsbelastning ved at de står i fare for å miste 

drikkevannsforsyningen med mindre de etablerer eget borehull. Ledningsnettet og pumpehuset 

som gir vanntilførsel til boligeiendommene ble anlagt for lenge siden av daværende eier A/S 

Follum Fabrikker. Dette var i sin tid arbeiderboliger for Follum fabrikker, slik rådmannen har 

forstått det. Ved videresalg av kraftstasjonen til nye eiere, som i dag er Glitre Energi, fulgte 

drikkevannskilden til de tidligere arbeiderboligene med. Det er ikke kjent for kommunen 

hvorvidt Glitre Energi er forpliktet til å videreføre denne drikkevannskilden. Glitre Energi har 

selv opplyste at de ikke er kjent med å ha en slik forpliktelse. 

 

Kommunen er gjort kjent med at Glitre Energi ønsker å nedlegge det brønnbaserte felles 

drikkevannssystemet nær Hensfoss Kraftverk som følge av de krav som stilles i gjeldende 

drikkevannsforskrift. 

 

Kommunen er ikke kjent med hvilke avtaler som foreligger mellom Glitre Energi og 

boligeiendommene på Follummoen, men kommunen har foretatt noen undersøkelser relatert til 

hvilke muligheter som foreligger for å løse drikkevannsproblematikken.  

 

Hvilke muligheter finnes 

 

Det første alternativet kommunen har sett på var å knytte boligene til nytt anlegg i Hensveien. 

Det er ikke å anbefale å anlegge Elvestad ledning på bakken da dette forutsetter kryssing av 



- 

dam/brukonstruksjoner for varig drift og vedlikehold og antas å ha en maksimal levetid på 10 

år.  

 

De andre alternativene kommunen har sett på er å knytte seg til eksisterende nett ved 

Begnamoen pumpestasjon eller knytte seg til endeledning ved Nedre Kilemoen.  

Disse løsningene innebærer lange ledningstrekk, opp mot 1000 meter i avstand, noe som 

tilsvarer en totalkostnad tilsvarende 3,5 millioner kroner i investering. 

 

Den løsningen man står igjen med er at det sannsynligvis vil være rimeligere å etablere 

grunnvannsbrønner for hver bolig samt for kraftverket. 

 

Boligeierne ønsker ikke å bruke penger på eget borehull all den stund eiendommene er 

båndlagt i påvente av vedtatt reguleringsplan.  

 

Juridiske forhold  

 

Selv om innløsning/ekspropriasjon etter pbl. kap 15. og 16. forutsetter en vedtatt 

reguleringsplan mener kommunen at et tilbud om innløsning på disse vilkårene må kunne 

forsvares også før endelig vedtatt reguleringsplan. Dette begrunnes med den vanskelige 

situasjon boligeierne er kommet i som følge av drikkevannsproblematikken kombinert med 

båndleggingen. 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Kommunen har ikke innhentet takster på boligeiendommene og det er derfor usikkerhet 

relatert til en eventuell innløsningssum. I tillegg følger det av ekspropriasjonsrettslige 

prinsipper at kommunen skal dekke advokatkostander for grunneierne. Det legges til grunn at 

grunneierne får bistand av en og samme advokat. Det vil også påløpe kostnader til to 

uavhengige takstmenn.  

 

Selv om vi ikke har takst vet vi at det vil bli en betydelig kostnad for kommunen. 

  

Dersom kommunen velger å kjøpe boligene vil kommunen måtte borre etter vann, dersom 

boligene skal fungere som utleieboliger frem til et eventuelt salg av området. 

  

Alternative løsninger 

  

Alternativ 1 

 

Rådmannen gis ikke fullmakt til å gå i en dialog om innløsning etter plan- og bygningslovens 

system. Dette begrunnes med at plan- og bygningsloven ikke kommer til anvendelse i 

foreliggende sak da bestemmelsene vedrørende innløsning først inntrer ved vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Alternativ 2 

 

Boligene tas ut av reguleringsplanen. I så tilfelle må planen sendes ut på ny høring og det må 

utarbeides konsekvensutredning av planen.  



- 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innledningsvis vil rådmannen påpeke at kommunen i utgangspunktet forholder seg til plan- og 

bygningsloven hva angår bestemmelser rundt innløsning og ekspropriasjon av 

boligeiendommer. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen kun vil ta en avbøtende rolle 

i de tilfeller hvor en båndleggelse av en eiendom medfører at en privat grunneier kommer i en 

uholdbar situasjon som kan vare over lang tid, uten mulighet for salg på det åpne markedet.  

 

Rådmannen har siden oppstarten vært opptatt av å finne en løsning med de private, men 

løsningen måtte samtidig forankres i de privates ønske. Vedtak i formannskapet hjemler ikke en 

dialog om innløsning på nåværende tidspunkt. Forutsetningen for en innløsning er at 

reguleringsplanen er vedtatt. 
 

Administrasjonen ved kommunalsjef og kommuneadvokat har hatt dialog og møter med de 

private grunneierne. Formålet med denne dialogen har vært å redegjøre for fremdrift og få 

grunneiernes syn på hva de ønsket. De private grunneierne var i starten av prosessen delt i 

tilbakemeldingene til kommunen. Noen ønsket om å bli boende ved at arealet ble gjort til 

«grøntområde», mens andre hadde et ønske om å bli innløst. Felles fra dialogen har vært at 

grunneierne har meddelt at prosessen har vært/og er krevende. De gir uttrykk for at dette går 

ut over deres livskvalitet. 

 

Rådmannen har i utganspunktet vært av den oppfatning at dersom de private grunneiere har 

ønsket det så skulle kommunen være åpen for en innløsning.  

 

Som tidligere nevnt har de private både gitt uttrykk for et ønske om å bli boende, samt 

muligheten for en innløsning. Rådmannen har derfor ikke hatt mulighet til å konkretisere 

mulige løsninger for de private hensynstatt at de ikke har hatt ensartede ønsker.  

 

I møte den 23. mars 2018 mellom de private grunneiere og kommunen (kommunalsjef og 

kommuneadvokat) ga for første gang samtlige private grunneiere beskjed om at de ønsket 

innløsning. Kommunen ble i samme møte gjort kjent med boligeiernes utfordring relatert til 

tilførsel av drikkevann. Denne utfordringen ble ansett for å være særlig problematisk som følge 

av båndleggelsen av området. Boligeierne anser det som svært urimelig at de i en slik situasjon 

skal måtte investerer store beløp i en ny drikkevannskilde.  

 

Ønsket om innløsning er bekreftet i senere møter med kommunen, senest i møte avholdt 30. 

oktober 2018. 
 

Rådmannen ser at boligeierne er i en vanskelig situasjon. Boligene er ikke omsettelig på det 

åpne markedet all den stund reguleringsplanen er satt i bero til krysset er løst. Kommunen er i 

dialog med Vegvesenet for å finne en løsning på krysset, men det er usikkert når en løsning vil 

være på plass. Samtidig har Glitre Energi gitt uttrykk for at de ikke ønsker å stå for 

drikkevannstilførselen til boligene. At de private grunneierne selv skal ta en kostand ved å 

etablere eget borehull, slik situasjonen er per i dag, synes urimelig.  

 

Sammenlignet med andre tilsvarende saker, eksempelvis boliger som båndlegges i forbindelse 

med Ringeriksbanen, er boligeierne på Follummoen i en litt annen situasjon som følge av 



- 

usikkerheten rundt drikkevanntilførsel. Det er derfor rådmannens vurdering at en innløsning av 

boligene kan forsvares før vedtatt reguleringsplan. 

 

Rådmannens anbefaling er at administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med de private 

grunneierne om innløsning av eiendommene etter prinsippene for ekspropriasjon etter plan og 

bygningsloven. En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3546-2  Arkiv: F47  

 

Sak: 44/18 

 

Saksprotokoll - Evaluering av interkommunal barnevernvakt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering  

 Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet 

om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.11.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3546-1   Arkiv: F47  

 

 

Evaluering av interkommunal barnevernvakt  
 

Forslag til vedtak: 

 Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering  

 Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet 

om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er etablert som prosjekt, og var operasjonell fra 

03.05.17. Ringerike kommune er vertskommune. Det er etablert en styringsgruppe for 

prosjektet bestående av kommunalsjefer for barneverntjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnevernledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai 2017 til og med mai 2018 har barnevernvakten blitt kontaktet angående 236 

barn og deres familier. Det er registrert 1327 hendelser/saker hos barnevernvakten, av disse er 

951 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.  



- 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  

 

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og inngikk en avtale om 

vertskommunesamarbeid. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1b.Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt en styrking av tjenestetilbudet til barn og 

unge i de samarbeidende kommunene. Det er også et formål å begrense belastningen på 

barneverntjenestens ansatte og ledere. 
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til barn og unge når 

det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) og 

oppfølging etter tilrettelagte avhør. Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må 

derfor vike, og utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai-17 til og med mai-18; 376 henvendelser/akutt oppdrag. 

Av disse var 45 anonyme. Henvendelsene hadde varierende alvorlighetsgrad. De alvorligste 

henvendelsene handlet om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt, men det 

var også henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær), konflikter mellom foreldre og 

ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstod. 

 

En henvendelse til barnevernvakten kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. en 

videresendelse av en bekymringsmelding, men ofte drar barnevernvakten hjem til familien for å 

bistå i en krise eller sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre. 

Ved behov følger barnevernvakten familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken osv. frem 

til barneverntjenesten har kontortid.  

 

Oppsummering av evaluering: 

Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett 

tid er innfridd.  

 

Evalueringsrapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det 

foreligger indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved 

barnevernvakten om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med 

å få akuttbistand på kveld, natt og helg.  

 

Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendig tilbud. De 

opplever at det er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god 

rådgivning.  
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Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet med å 

begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte har vært vellykket. Det 

fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i form av bedret 

arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til kommunens innbyggere. 

Videre oppleves vissheten om at barn og unge er sikret en beredskap til enhver tid som et 

uvurderlig gode. 

 

Driften av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige 

barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, har 

vært høyere enn antatt før oppstart. Dette viser at behovet er større enn antatt. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge, deres familier, og ute i 

de ulike offentlige instanser. Siden tjenesten er fortsatt fersk, er det grunn til å anta at antallet 

henvendelser forsetter å øke. 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1  

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn 

og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og 

trygge oppvekstvilkår. 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 28-1. Samarbeidet er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b. 

§ 28-1 b.Administrativt vertskommunesamarbeid 

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 

vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget 

selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 

vertskommunen. 

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 

delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første 

ledd. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b.  

3. Barnevernvakten 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. 

 

Økonomiske forhold 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. 
 

Utgiftene barnevernvakten fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det 

gjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et 

mindreforbruk på 929 670,28 kr.  

 

Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt, og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelige forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med at Barnevernvakten viser til gode erfaringer med 

akutthjelp til barn og unge med deres familier utenfor ordinær kontortid for ordinært 

barnevern. Rådmann anbefaler at driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift gjennom et 

vertskommunesamarbeid.  

 

 

Vedlegg 

evalueringsrapport 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Helle Berget 

 

saksbehandler: Helle Berget 
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1. IN NLEDNING
Interkommunal barnevernvakt(bvv ) for kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum,
Sigdal og Krødsherad har vært i drift siden 03.05.17, og er organisert som et prosjekt
frem til 31.12.18.

Denne rapporten er en evaluering av prosjektet hvor det fremkommer informasjon om
rammene i form av avt aler og regelverk, etableringen og driften - herunder statistikker
og økonomi.

Barnevernlederne i de samarbeidende barneverntjenestene, en referanse gruppe
bestående av ansattrepresentant fra de ulike barneverntjenestene samt representant fra
legevakt og politi, ansatte i bvv og avdelingsleder for bvv har bidratt med sine erfaringer
og synspunkter av bvv i driftsperioden.

Rapporten er s krevet av prosjektleder for barnevernvakten i samarbeid med lederne for
barneverntjenestene som representerer de ulike kommunene.

2. BAKGRUNN FOR OPPRETT ELSE AV P ROSJEKTET

Lov og rammeverk
Lov om barneverntjenester(barnevernloven) § 1 - 1 pålegger kommunene at barn og unge
«får rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller
blir utsatt f or grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt,
helg og høytider. I Prop.106L2012 - 13(endringer i barnevernloven) understrekes det at
kommuner som ikke er tilknyttet barnevernvakt må ha andre former for akuttberedskap.

I de siste årene har det v ært økt fokus på at kommunene skal ha beredskap for barn i
krise utenom barneverntjenestens kontortid. Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet
ved statsråd Solveig Horne sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og kommuner om
behov for akuttbi stand: «For at barn og unge i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må
kommunene ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom
kontortid. Kommunene må sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for
akuttilbud blir ivare tatt til barnets beste».

Den 11.juni 2016 sendte Bufdir ut en tolkningsuttalelse knyttet til akuttberedskap i
kommunaltBarnevern ( https://bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gB
UFDIRz2D2016z2E06z2E114 ) . Denne uttalelsen må ses på som en presisering av hva
som anses å være forsvarlig akuttberedskap. I tolkningsuttalelsen heter det at:

«Barne - , ungdoms - og familiedir ektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige
tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig
kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i
kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner
forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan
barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En
bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med
barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det
oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at
barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i
krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap.
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Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap.
Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.»

I uttalelsen tydeliggjøres det at forsvarlighetskravet innebærer at kommunene skal ha en
formalisert akuttberedskap. Det stilles imidlertid ikke konkrete krav til hvordan
akuttberedskapen skal organiseres. Kommuner som ikke har en forma lisert
akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet om f orsvarlige barnevernstjenester.

Situasjonen til barneverntjenestene før opprettelse
av prosjekt

Tre av barneverntjenestene i det interkommunale samarbeidet, Ringerike, Hole og Midt -
Buskerud har opp gjennom årene forsøkt ulike vaktordninger.

Midt - Buskerud barneverntjeneste er interkommunal, og betjener kommunene Modum,
Krødsherad og Sigdal . I perioden fra april 2014 til april 2015 hadde Midt - Buskerud en
egen vaktordning, basert på at de ansatte i barneverntjenesten frivillig inngikk i
vaktordningen utenom ordinær arbeidstid. Våren 2015 ble vaktordningen stengt grunnet
bemanningsutfordringer.

Ringerike har gjennom de siste 20 årene forsøkt ulike vaktordninger. Hole var også en
periode en del av denn e vaktordningen. Siste vaktordning ble avviklet i 2013 grunnet
belastningen på de ansatte i barneverntjenesten.

Slik situasjonen var før opprettelse av prosjektet , interkommunal barnevernvakt , hadde
i ngen av barneverntjenestene i samarbeidet en organisert akuttberedskap hvor barn,
unge og deres familier kunne få hjelp utenfor ordinær åpningstid.

Enkelte familier som var i behov av hjelp og allerede hadde en saksbehandle r i
barneverntjenesten kontaktet gjerne denne, dersom det var et akutt behov. Lederne fo r
barneverntjenest ene ble også kontaktet ved behov av saksbehandler, politi, legevakt
eller andre som skaffet til veie deres telefonnummer.

Dette var en uforutsigbar beredskap for barn, unge og deres familier ved akutt behov for
hjelp, samt at det er en ek stra belastning for de ansatte i barneverntjenestene og deres
ledere.

I tillegg til barneverntjenestens leder har politijurist ene vedtaks myndighet etter Lov om
barneverntjenester § 4 - 6 2.ledd og § 4 - 25. I kommuner med barnevernvakt (utenfor bvtj
kontortid) praktiseres det at politijuristen godkjenner eventuelle akuttvedtak . I
kommuner uten barnevernvakt er det i praksis barnevernleder eller barnevernleders
stedfortreder som 365 dager i året er tilgjengelig for godkjenning av akuttvedtak , da
politiet ønsker bistand til barnevernfaglige vurderinger .

Dette var et svært sårbart system, med en stor belastning, samt praktiske utfordringer
for barneverntjenestenes ledere å «alltid» skulle være tilgjengelige .

Bevilgninger til utredning
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene. Utredningsrapporten, som er utarbeidet av
Trine Ingulfsen Consult AS, forelå høsten 2015. Anbefalingen i utredningsrapporten er at
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det opprettes interkommunal barnevernvakt som et prosjekt etter
vertskommunemodellen.

Avtale om vertskommunesamarbeid

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og
Krødsherad samarbeidet om en interkommun al barnevernvakt, og inngikk en avtale om
vertskommunesamarbeid i forhold til barnevernvakt.

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal barnevernvakt er inngått med
hjemmel i Kommuneloven § 28 - 1. Samarbeidet er et administrativt
vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven § 28 - 1b.

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Denne består av kommunalsjef for
barneverntjenesten i Ringerike og Jevnaker, samt barnevernsledere i de berørte
kommuner.

Rolle Navn deltaker Kommune

Vertskommune Ringerike
Styringsgruppe Kommunalsjef

Marianne Mortensen
Ringerike

Barnevernleder
Åshild G. Lad

Ringerike

Barnevernleder
Siv Rørvik

Modum

Kommunalsjef
Berthe Bjørnstad

Jevnaker

Barnevernleder
Anita Rørvik

Jevnaker

Barnevernleder
Maria Bikset

Hole

Avdelingsleder BVV
Helle Berget

interkommunal bvv

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter(styringsgruppemøter) mellom
partene, 4 per år. Møtene vil være et forum for strategi, utveksling av informasjon,
behandling av avvik på systemnivå og samhan dling. Samarbeidsmøtet skal bl.a.
behandle:

a) Budsjett spørsmål
b) Regnskap
c) Revisjonsrapporter
d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeid

Møter i referansegruppe/arbeidsgruppe, 2 ganger per år
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2.4.1. Fordeling av kostnader

Utgiftene ford eles på kommunene i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. det
angjeldende driftsår.

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig d riftsbudsjett for barnevernvakten og
oversender driftsbudsjettutkastet til samarbeidskommunene innen 1. september hvert år.

Ubrukte midler avsettes på f ond til bruk etterfølgende år.

2.4.2. Tidsramme for prosjektet

Avtalen om interkommunalt samarbeid tredde i kraft 01.07.16. Barnevernvakten er
organisert som prosjekt frem til 31.12.18, og et eventuelt justert driftskonsept
implemente res fra 01.01.19.

3. ETABLERIN G AV PROSJEKTET

Ansettelse av prosjektleder/avdelingsleder
Det var planlagt ansettelse av avdelingsleder for prosjektet høsten 2016. Dette tok
lengre tid enn planlagt. Avdelingsleder startet i stillingen 01.01.17. Dette forkorte t driften
av prosjektet med 6 måneder.

Alle lederne i de respektive barneverntjenesten e deltok i ansettelsen av prosjektleder.

Samarbeid med ulike instanser
Det interkommunale samarbeidet består av de 4 barneverntjenestene Hole, Jevnaker,
Midt - Buskerud og Ringerike. Det har vært jevnlige møtepunkter mellom barnevernvakt
og barneverntjenestene fra januar 2017.

De første barnevernvaktene ble etablert på 80 - tallet. Disse sitter på mye kompetanse
som er nyttig i en etableringsfase og som videre samarbeidspartne re. Prosjektleder kom
tidlig i dialog med ulike barnevernvakter som delte av sine erfaringer og kompetanse. På
grunnlag av rutinebeskrivelser fra de ulike barnevernvaktene ble det laget et forslag til
rutiner for barnevernvakten. Barnevernvakten er nå en d el av et landsdekkende
barnevernvaktnettverk som samles ca. 2 ganger i året.

Det ble etablert samarbeid med politi og legevakt. Det var møter i forkant av at tjenesten
var operativ, og det har vært møter i etterkant. Politi og legevakt er viktige
samarbeidspartnere for barnevernvakten.

Ansettelser
Avdelingsleder hadde ansvaret for ansettelser i ba rnevernvakten. Til stillingene som
barnevernvakt var det 38 søkere. Det ble ansatt 8 i stillingsbrøker fra 20 - 70%. Alle de
ansatte har bred erfaring og høy kompetanse i arbeid med barn, unge og deres familier .

I perioden mai - desember har det vært noe end ring i de ulike stillingsstørrelsene. Det er
pr. mai 2018 9 ansatte, samt 4 vikarer.
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Opplæring
Alle ansatte fikk tilbud om hospitering ved Drammen barnevernvakt og ved Asker og
Bærum barnevernvakt. Det var i tillegg 2 samlinger med alle de ansatte før opps tart ,
hvor det ble jobbet med rutiner og arbeidsoppgaver som barnevernvakt.

Lokalisering
Ved oppstart var barnevernvakten lokalisert i lokalene til barneverntjenesten i Ringerike,
som ligger i 4. etg. i Storgata 11 - 13, Hønefoss. For å ivareta personalets s ikkerhet og
bedre tilgjengeligheten ble barnevernvakten flyttet til 1. etasje i samme bygg, og
samlokalisert med boligkontoret (som benytter lokalet på dagtid).

Fagprogram – data
I oppstartsfasen (2017) er det er gjort et forsøk på å benytte Familia , som er
barneverntjenestens data program. Det vist e seg at dette ikke lar seg tilpasse
barnevernvaktens behov. Det er derfor i 2018 investert i et dataprogram som er tilpasset
barnevernvaktens oppgaver og behov.

Bemanning og åpningstider

Barnevernvakten består av 4,65 årsverk. Fordelt på leder i 100% stilling, samt 9 ansatte
i stillingsstørrelser fra 78,45% til 17%.

Barnevernvakten er i beredskap og tilgjengelig for politi og legevakt fra kl. 15.30 til kl.
08 på hverdager, samt hele døgne t lørdag, søndag og helligdager.

Tjenesten er tilgjengelig for alle i perioden hvor barnevernvakta har aktiv vakt.

• 2 på aktiv vakt søndag til torsdag: kl. 17.00 til 24.00

• 2 på aktiv vakt fredag og lørdag: Kl. 17.00 til 01.00

I tidsrommet barnevernet er stengt og det ikke er aktiv vakt har de ansatte
bakvakt i for - og etterkant av aktiv vakt

100% stilling som prosjektleder på dagtid

Formål
Gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødve ndig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i
tråd med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1, samt vil være en styrking av
tjenestetilbudet til barn og unge i de samarbeidende kommunene.

Begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte.

Oppgaver
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til
barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barneverntjenestens
åpningstid.
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Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker
av akutt karakter som politiet jobber med.

Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger
råd og veiledning i forhold til barn, unge og deres s ituasjon.

Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag(tilsyn).

Akuttarbeid vil alltid prioriteres først. Tilleggsoppgaver vil derfor måtte vike og
utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.

Svarer Alarmtelefonen 116 111 . Telefoner fra vårt distrikt rutes direkte til
barnevernvaktens telefon.

4. STATISIKK

Henvendelser og akuttoppdrag 03.05.17 - 31.05.18
Statistikkene under viser en oversikt over «uanmeldte tilsyn» . Dette er oppdrag som
barnevernvakten utfører etter bestilling fra de ulike barneverntjenesten e . Disse tilsynene
er kontrolltiltak i familier hvor det foreligger høy bekymring for omsorgssituasjonen ofte
knyttet mot rus og/eller vold.

I statistikken er det laget en samlet oversikt over «henvendelser/ akuttoppdrag/
oppfølging» . Under denne posten ligger hovedoppgaven til barnevernvakt en. Dette er
tallene på henvendelser som kommer direkte til barnevernvakten fra barn og ungdom,
bekymrede foreldre, andre mennesker som har en bekymring for en ungdom eller
omsorgsforhol dene i en familie, fra politi, legevakt , andre bvv eller andre aktuelle
instanser. Henvendelsene har varierende alvorlighetsgrad. De al vorligste henvendelsene
handler om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt , men det er også
henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær), konflikter mellom foreldre og
ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstår.

En henvendelse kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. e n videre sendelse
av en bekymringsmelding , men ofte drar bvv hjem til familien for å bistå i en krise eller
sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre . Ved behov
følger bvv familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken frem til barneverntjenesten
har kontortid. I betegne lsen oppfølging ligger også oppdrag fra barneverntjenesten med
oppfølging av barn og foreldre etter tilrettelagte avhør hos politiet.

Bvv har et godt samarbeid med legevakt og politi. Eksempel: Politiet henvender seg til
bvv når de er på oppdrag i familie med barn hvor man tenker at foreldrenes
omsorgskompetanse er svekket grunnet for eksempel rus, høyt konfliktnivå, vold eller
andre kriminelle handlinger. Bvv møter politiet hos familien og gir barnevernfaglig
bistand på stedet .

Bvv videresender bekymrings melding til den aktuelle barneverntjenesten når det
vurderes at en familie har behov for hjelpetiltak eller det er behov for nærmere utredning
av omsorgsforholdene.

« Plassering» viser akuttplasseringer hvor bvv har skrevet akuttvedtak grunnet et akutt
behov for ny omsorgsbase. Plasseringer hvor bvv i samarbeid med foreldre og barn



10

finner en løsning , hos andre i familien eller i nettverket , uten at det fattes et vedtak er
ikke en del av denne plasseringsstatistikken, men ligger under akuttoppdrag. Bvv bistår
også barneverntjenestene med gjennomføringen av en plassering , hvor
barnverntjenesten har fattet vedtak , dersom det er behov. Denne bistanden er ikke en
del av plasseringsstatistikken til bvv, men er registrert under oppfølging.

03.05.17 - 31.12.17 (c a. 8 måneder)

01.01.18 - 31.05.18 (5 måneder)



11

Oppsummert for driftsperioden mai 2017 - mai 2018(13 måneder)

Statistikken viser en økning i gjennomsnitt i antall henvendelser pr. måned fra 2017 til
2018. Dette antas å grunne i at tjenesten var nyopprettet i mai 2017 og kjennskapen til
tjenesten øker hos både barn, unge og deres familier, samt hos det offentlige som politi,
legevakt og andre bvv. Tjenesten er fortsatt fersk og det er gru nn til å anta at antallet
henvendelser vil fortsette å øke.

Siden barnevernvaktene er nystartet har vi ikke tidligere tall å sammenligne med. Det
har de siste årene vært jobbet nasjonalt med å få ned antall akuttplasseringer i
barnevernet. Et av elementen e for å få til dette er en beredskap utenfor barnevernets
kontortid slik at barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid. På denne måten
kan man forhindre de store krisene, som igjen kan føre til en akuttplassering.
Statistikken viser at det bl e gjennomført 8 plasseringer med vedtak i perioden, av disse
er 6 av vedtakene fattet etter barnevernloven § 4 - 6 1.ledd som er en plassering med
samtykke fra foreldre/barn.

I nnbyggertall og andel barn mellom 0 - 17 år i samarbeidskommunene 1. kvartal
2018

R ingerike Modum Sigdal Krødsherad Hole Jevnaker Totalt
Innbyggere 30283 13880 3488 2277 6833 6777 63 538
Andel barn
0 - 17 år

5773 2772 699 455 1518 1411 12628
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Antall barnevernsaker og plasseringer i samarbeidskommunenes
barneverntjenester i perioden 2014 – 17.

Hole Jevnaker Ringerike Modum Krødsherad Sigdal
2014 Meldinger 67 91 250 186 11 22
2014
Akuttplasseringer

7 3 24 9 0 1

2015 Meldinger 63 92 360 152 29 30
2015
Akuttplasseringer

7 3 12 1 0 0

2016 Meldinger 72 78 309 177 25 25
2016
Akuttplasseringer

0 6 12 8 0 0

2017 Meldinger 52 133 303 178 17 31
2017
Akuttplasseringer

1 3 7 4 0 1

Meldin ger utgjør behandlede meldinger.

Akuttplasseringer er både 4 - 6, 2. ledd og frivillige plasseringer registrert iverksatt i til
Fylkesmannsrapportering.

4.1.1. Sammenligning av forventninger til antall henvendelser opp
mot reel l e tall for perioden

Utklipp fra utredningsrapporten til Trine Ingulfsen Consult AS, datert september
2015:

Erfaringstall mai 2017 til og med mai2018 :

Barneverntjeneste: Forventet antall henv. Pr.
år

Erfaringstall første 13 mnd.

Ringerike Ca.50 177

Hole 10 - 15 30
Midt - Buskerud Ca.150 66

Jevnaker Ca.26 61

Andre kommuner/ ukjent 42
Ca. 240 376
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Forventningstallene viser store forskjeller , og variasjonene står ikke i forhold til antall
innbyggere som sogner til de ulike barneverntjenestene. Erfaringstallene for de første 13
månedene viser at det for tre av barneverntjenesten e har vært dobbelt så mange eller
mer enn tre ganger så mange henve ndelser enn forventet. Dette kan grunne i mangel på
tidligere erfaringstall til å bygge forventningene på. Det kan også være at disse
barneverntjenestene kun har estimert for akutte hendelser, mens tallene gjenspeiler alle
henvendelser. Tallene viser at be hovet er langt større enn antatt.

Forventingstallene til Midt - Buskerud lå langt over forventningstallene til de andre
barneverntjenestene. For Midt - Buskerud barneverntjenes te har det vært mye lavere
antall henvendelser enn forventet. Midt - Buskerud hadde e rfaringstall fra egen bvv . Det
kan være at terskelen for å ta kontakt med egen barneverntjeneste er lavere, og at det
som er mer typiske saksbehandler henvendelser dermed påvirker forventnings tallene.

Bvv har kun erfaringstall fra ca. ett års drift. Det må derfor tas høyde for at dette er en
tjeneste ikke al le kjenner til , og at sannsynligheten for at antall henvendelser v i l øke er
stor .

4.1.2. Sammenligning av forventninger til antall uanmeldte tilsyn
opp mot r eelle tall for perioden

Barnevernvakten mottar bestilling på uanmeldte tilsyn fra barneverntjenestene. Dette er
et kontroll tiltak inn i familien , som det er fattet vedtak på i barnverntjenesten. D et ble i
perioden mai 2017 til og med mai 2018 gjennomført 951 uanmeldte tilsyn.

Utklipp fra utredningsrapporten til Trine Ingulfsen Consult AS, datert september
2015:

Erfaringstall fra mai 2017 til og med mai2018 :

Barneverntjeneste: Forventet antall tilsyn p r.
år

Erfaringstall første 13 mnd.

Ringerike 100 178

Hole 40 26
Jevnaker 26 232

Midt - Buskerud 120 515
286 951

Erfaringstallene bygger på antall barn som har mottatt uanmeldt hjemmebesøk. Det
foreligger ikke informasjon om hva forventningstallene bygger på, om det er tilsyn per
familie eller per barn, men det er vanlig å telle tiltak/sak i barnevernet på det enkelte
barn. Eks: En f amilie bestående av 3 barn har barnevernsak og får tilsyn . T ilsyn hos
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familien telles pr. barn, dvs. at et tilsyn hos familien reg nes som 3 tilsyn (et per barn) ,
på lik linje med at det er 3 saker hos barneverntjenesten, en på hvert av barna.

Antall gjennomførte uanmeldte tilsyn , totalt, er i ove rkant av en tre dobling i forhold til
forventningstallene. Det er stor variasjon mellom de ulike barneverntjenestene i hvilken
grad de benytter dette tiltaket , og bestiller oppdrag fra bvv.

T idspunkter for henvendelser og oppdrag
H envendelsene til barnevernvakten fordeler seg utover uken uten at noen dager utpeker
seg spesielt. Det k an se ut som om flere venter og ringer når telefonen åpner kl. 17 , da
det er aktiv vakt . Hovedtyngden av henvendelsene kommer mellom kl. 17 og kl. 23. Det
er i gjennomsnitt ca. 3 henvendelser/oppdrag i måneden som starter etter kl. 23 , eller
går ut over natta.

I tidsrommet kun politi og legevakt kan nå barnevernvakten har det i gjennomsnitt vært
ca. 2 - 3 henvendelser pr. måned. Her vil det mangle opplysninger for et eventuelt behov
privatpersoner og andre instanser har for å nå barnevernvakten da de ikke har tilg ang til
å kontakte tjenesten.

I perioden mai 2017 til og med mai 2018 ble det utbetalt ca. 75.000 i overtid(124 timer).
Når man deler timeantallet på to (siden det alltid er to som jobber sammen) blir det 62
timer på 13 måneder bvv har jobbet utover den ak tive åpningstiden.

5. Ø KON OMI

Regnskap 2017
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Budsjettet for 2017 ble for hele året. Barnevernvakten var operativ fra mai 2017.
Utgiftene er på bakgrunn av dette lavere enn budsjettert.

Lønnsutgiftene har vært noe høyere enn antatt grunnet tillegg for ugunstig arbeidstid,
ferieavvikling og ekstra bakvakt som ikke var budsjettert.

Kommunene er krevd refusjoner ut fra budsjettet som ligger i prosjektplanen (ikke
revidert budsjett 2017). Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i
20 18.

Fordeling av innbetaling fra de ulike kommunene

Kommune Innbyggere
pr.01.01.16

% vis fordeling 4 085 300 fordelt
på de ulike
kommuner

Hole 6767 10,8 441 212,4
Jevnaker 6629 10,6 433 041,8

Modum 13794 22 898 766
Sigdal 3512 5,6 288 776,8

Krødsherad 2275 3,6 147 070,8
Ringerike 29801 47,5 1 940 517,5

1. Tertialrapport 2018

Kommentar til prognose

Budsjettet som tidligere ble presentert var lagt høyere enn det prognosen viser per april
2018. Hovedsakelig skyldes avviket lavere lønnskostnader enn budsjettert.



16

Det er gjort innkjøp av et nytt dataprogram, som vil gi noe høyere driftsutgifter. I løpet
av året vil det komme en økt kostnad knyttet til husleie.

Som en konsekvens av for høy budsjettering, vil refusjonene fra samarbeidskommunene
også i år gi et overskudd på ca. 345. 000 kr

Overskuddet i 2017 var på 929. 670 kr. Dette ble overført til budsje ttet i 2018.

6. EVALUERING AV TJENESTETILBUD OG
MÅLOPPNÅELSE

Disse f aktorene b le før oppstart vurdert til å kunne
påvirke måloppnåelsen for en god akuttberedskap.
Kvalifikasjoner og egenskaper hos de ansatte.

Kommentar: Bvv har ansatte med høy kompetanse og lang erfaring

Mangel på kvalifisert personell som søker stillinger ved barnevernvakten.

Kommentar: Mange søkere med høy kompetanse og lang erfaring

Mangler ved opplæringen av nyansatte.

Kommentar: Alle ansatte fikk før op pstart hospitere ved Drammen bvv. Tilbakemelding
fra ansatte var at dette var bra.

For lav bemanning; er det holdbart med 1 bakvakt? Hvem blir med ved
utrykning?

Kommentar: Styringsgruppa vedtok at det skulle være 2 på bakvakt før ansettelser og
oppstart a v bvv.

Åpningstider; er de tilpasset etterspørselen?

Kommen tar: Se evaluering av dette lenger ned i rapporten.

Utfordringer med ivaretagelse av personalets sikkerhet grunnet
uhensiktsmessige lokaler.

Kommentar: Bvv har nå lokaler i 1. etasje, med utganger på bakkeplan og samtalerom
med to utganger.

Utfordringer med daglig drift grunnet uhensiktsmessig dataprogram.

Kommentar: Det er investert i nytt fagprogram, Visma Flyt BVV som er et nyutviklet
skybasert fagprogram for bvv.
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Praktisering av vedtaksmyndighet.

Kommentar: Politijuristene er de so m foruten barnevernleder som har vedtaks myndighet.
Det er ikke lenger politijurist som sitter i Hønefoss, noe som kan føre til store avstander
for nødvendig signatur. Bvv har ikke erfaring med hvordan dette samarbeidet fungerer i
praksis.

Tilgjengelighet for «alle» på telefon når det er bakvakt – mye
henvendelser som er mindre akutte men fører til mye overtid – for lite
hviletid mellom vakter.

Kommentar: Det er pr. dd. vedtatt at det kun er legevakt og politi som bvv er
tilgjengelige for i tidsrommene det er bakvakt. Se forøvrig evaluering av åpningstider og
tilgjengelighet lenger ned i rapporten.

Tilgjengelighet for politi/legevakt på telefon når det er bakvakt – mindre
tilgjen gelig for familiene – mer akutte henvendelser – vanskeligere å
evaluere eventuelt behov for utvidede åpningstider f.eks. på dagtid i
helgene.

Kommentar: Se evaluering av åpningstider og tilgjeng elighet lenger ned i rapporten.

Åpningstider og tilgjengelighet
Interkommunal barnevernvakt(bvv) har beredskap alle timer i døgnet det ikke er
kontortid for den enkelte barneverntjeneste. Beredskapen er fordelt på aktiv
tilstedeværelse som er fra kl. 17 til kl. 24, søndag til torsdag og fra kl. 17 til 0 1 på lørdag
og søndag. I dette tidsrommet er telefonlinjene åpne for privat personer og offentlige
instanser.

I tidsrommet fra kl. 15.30 til kl. 17 og f ra kl. 24 til kl.08 på hverdager er det en
bakvaktsordning med tilgjengelighet på telefon for politi og legevakt. Samme ordningen
er det mellom kl. 01 til kl. 17 lørdag og søndag .

Slik ordningen er organisert pr dd er det ikke direkte tilgjengelighet for privat personer til
bvv i tidsrom hvor det er bakvakt. Da må de henvende seg til politi, legevakt eller
alarmtelefonen.

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111

Alarmtelefonen er en landsdekkende hjelpetelefon for barn og unge. Det er gratis å
benytte nummeret. Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller
mishandling, samt voksne som er bekymret for barn og unge.

I bvv aktive periode rutes telefoner som kommer til Alarmtelefonen for Barn og Unge fra
vårt distrikt til bvv vakttelefon.

For kommuner som ikke er med i ordningen om barnevernvakt, blir henvendelser utenom
barnevernets kontortid besvart av barnevernvakten i Kristiansand.
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6.2.1. Barnevernledernes v urderinger av åpningstider og
tilgjengelighet .

Barnevernlederne i de 4 barneverntjene stene som er tilknyttet barnevernvakten har blitt
spurt om deres vurde ringer knyttet til åpningstider og tilgjengelighet .

Alle barnevernlederne sier de vurderer tilgjengeligheten for barn, unge og deres familier
som god i den aktive åpningstiden til barnev ernvakten. I tiden det er bakvakt som kun er
tilgjengelig for politi og legevakt er det noe ulike tanker rundt tilgjengeligheten. To av
barnevernlederne mener at tilgjengeligheten er ivaretatt med dagens ordning. Den tredje
har innspill om hvordan dagens t ilbud kan forsterkes : « Det bør informeres bedre om
alarmtelefonen til barn og unge, og deres familier og på kommunenes hjemmesider slik

at veien inn er enklere enn å gå via politi og legevakt ». Den fjerde lederen sier: « Det

k an være en risiko for at noen barn ikke får nødvendig hjelp da det bare er politi og
legevakt som kan kontakte bakvakten » .

Alle barnevernlederne sier de opplever tilgjengeligheten til barnevernvakten som god for
barneverntjenesten. Dette sitatet oppsummer alle tilbakemeldingene « Svært god, lett å
få tak i og formidle oppdrag osv » . En av lederne hadde et innspill. « Det kan være en
utfordring med tiden fra 15.30 - 17.00 i saker hvor barneverntjenesten starter arbeidet på
dagen, og ønsker at barnevernvakten skal overta med overlapp » . Dette leder oss over til
innspill fra barnevernlederne knyttet til vurderinger rundt en eventuell endring av
åpningstider.

T re av barnevernlederne foreslår at åpningstiden reduseres på kveldstid både i helg og
ukedager. Dette begrunnes med få henvendelser /oppdrag, samt at det vil bli en
kostnadsreduksjon. « Ut i fra kjente henvendelser på akutte oppdrag bør åpningstidene
for aktiv vakt reduseres med tanke på kostnadseffektivitet» .

To av lederne mener at det bør vurderes å starte den aktive vakten tidligere « ……for å
ivareta behovet til barneverntjenesten i overgangen ved arbeidsdagens slutt».

Barnevernlederne i to av kommunene har også vurderinger knyttet til lederressursen. « I
tillegg til begrensning av åpningstider bør lederressurs for barnevernvakta redus eres,
dette jfr innledende drøftinger før prosjektstart av Bvv. Det ble her foreslått 50/50
leder/vakt .(..) Etter 1 års drift vurderes det at lederstilling i 100% og dagens
åpningstider er for omfattende». Den andre lederen ber om en vurdering av
lederress ursen knyttet opp mot mulige økonomiske innsparelser. « Hvorvidt denne
stillingen må være 80 eller 100% vet jeg ikke, men det er viktig med en fortsatt god og
helhetlig ledelse av en så sammensatt personalgruppe i turnus » .

6.2.2. Ansatte i barnevernvakten s evaluering av åpningstider
Åpningstiden er drøftet i medarbeidersamtale med de ansatte. Flere av de ansatte i
barnevernvakten ønsker at den aktive vakten avsluttes kl. 23. De tte begrunnes med at
det er få henvendelser etter dette, samt at spesielt de som h ar stillingen i
barnevernvakten som bi - jobb synes dagen kan blir lang.

Andre synes dagens åpningstider er gode slik som de er. Det er også meldt inn at
ansatte ser b ehov for å starte aktiv vakt før , for en mer smidig overlapping med
barnevernet.
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B estilling av tjenester fra barnevernvakten
6.3.1. Uanmeldte/anmeldte tilsyn
B arnevernlederne sier de er fornøyde med ordningen. En av lederne sier: « Fungere r
svært godt, veldig avlastende f or egen tjeneste og kommunens saksbehandler . Dette vil
for egen tjeneste være viktig å videreføre for å unngå stor slitasje i en liten tjeneste.
Samtidig en kvalitetssikring både for familien og bvt at flere «øyne» inn i fa milien og ser
på godt og vondt» .

6.3.2. Oppfølging av barn/familier for bvtj, f.ek s: i etterkant av
avhør

Det er varierende hvor mye de ulike barnverntjenestene har benyttet tilbudet. To av
lederne som har benyttet tilbudet uttaler seg. Den ene lederen sier: « God hjelp for bvt j i
forhold til å ha flere å spille på , og som kan bistå barneverntjenesten utover kvelden. Jeg
tenker at familien også opplever dette som positivt i en svært krevende situasjon som
det er for dem når det oppstår noe akutt. En trygghet og kanskje lettere å forholde seg
til bvv for familiene i d enne fasen enn barneverntjenesten som man kanskje er uenige
med » . Den andre lederen med erfaringer knyttet til dette sier: « Vi har flere erfaringer
med at barnevernvakten overtar når vi er tilbake fra B arnehuset og det har fungert bra.
Barnevernvakten har på profesjonelt vis ivaretatt både barn, familier og
samarbeidspartnere » .

6.3.3. Er det utfordringer knyttet til akuttberedskapen ved at bvv
utfører tilsyn?

Alle barnevern lederne sier at de ikke opplever at det er utfordringer knyttet til at bvv
utfører tilsyn. En av lederne sier: « I ngen utfordringer som er kjent for vår tjeneste. Det
ser ut til å være en god prioritering av oppdrag og oppgaver, samt akutte hendelser » . En
av de andre lederne sier: « Er det bestillinger på mange tilsyn kan det være utforinger
med akutte situasjoner, da spesielt hvis man er lang unna geografisk. Har ingen
erfaringer på at akutthendelser må vente på bakgrunn av tilsyn » .

6.3.4. Hva betyr det for barneverntjenestene at bvv utfører disse
tjenestene?

Barnevernl ederne synes dette er et bra tilbud som reduserer belastningene på ansatte i
barnverntjenesten, samt gir et bedre tilbud til barn og deres familier. Det er noe
varierende i hvor stor grad tilbudet benyttes av de ulike barneverntjenestene. De som
har benytt et tilbudet i stor grad gir uttrykk for at dette har stor betydning for tjenesten.
Den av lederne som i liten grad har benyttet tilbudet sier: « Dette er ikke det viktigste
ved barnevernvakta, og det gjør ikke noe om denne muligheten reduseres. Greit at
bar nevernvakta gjør dette så lenge det er kapasitet og det ikke går ut over
akuttberedskapen » .

Barnevernledernes v urdering av kvaliteten på
tjenesten (bvv)

Barnevernlederne sier at de opplever at kompetansen til bvv er bra og at oppdragene
løses på en tilfredsstillende måte.

Når det kommer til spørsmålet om barnevernvakta forbedrer tjenestetilbudet i
kommunen er alle lederne klare på at barnevernvakten er en styrking av tjenestetilbudet.
En av barnevernlederne sier:
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« Reduserer belastningen på bvt sine ansatte utenfor arbeidstid.

God akuttberedskap hele døgnet også utenom barneverntjenesten sin ordinære
arbeidstid. God bistand til barneverntjenesten i forbindelse med akuttarbeid som
fortsetter utover barneverntjenestens ordinære arbeidstid.

God hjelp f or barneverntjenesten å kunne bestille tilsynsbesøk i hjem hvor det er tvil om
barnet kan bo hjemme på sikt. Dette var oppdrag barneverntjenesten selv foretok
utenfor ordinær arbeidstid.

En annen sier:
« Tjenestetilbudet bedres med barnevernvakt, dette både med tanke på tilgjengelig
akuttberedskap for barn og familier, samt mulighet for å bestille oppdrag som
eksempelvis tilsyn. Akuttberedskapen avlaster videre ansatte og barnevernleder. Tilsyn
øker videre mulighet for at barn kan bli værende i hjemmet s elv etter akutte hendelser,
hvor barnet og familien kan ivaretas med sikkerhetsplan og Bvv som kontrollfunksjon.
Videre et forbedret tilbud for å ivareta familier som opplever ulike kriser, eksempelvis at
barn plasseres på dagtid eller det varsles om 4 - 12 sak. Bvv kan da tilbys som
støttefunksjon u tover Bvt ordinære åpningstid » .

Barnevernlederne sier at de opplever at samarbeidet mellom barnevernvakta og
barneverntjenestene er bra. Det er en god dialog. Alle lederne ønsker faste
samarbeidsmøter.

6.4.1. E valuerin g av måloppnåelsen sett opp mot formålene
1. Gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i tråd
med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1, samt vi l være en styrking av tjenestetilbudet til
barn og unge i de samarbeidende kommunene.

Alle barnevernlederne sier de opplever at det er måloppnåelse.

2. Begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere o g ansatte

En av barnevernlederne sier: « Formålet og målet er definitivt nådd – det merkes svært
godt i våres tjeneste ». En annen sier: « Belastningen er helt klart begrenset, og de
ansatte i tillegg til leder melder om at dette er en styrke for tjenesten » .

Ansatt representant ene til barneverntjenesten sier de opplever mindre belastning, og at
barnevernvakten gir en bedre kontinuitet i krisearbeid og akuttsaker. En av
ansattrepresentantene sier: « Avlastning for saksbehandler. Tilsyn setter nytt lys på
saken. Avkrefte, bekrefte bekymring » .

6.4.2. Er barnevernlederne s forventninger innfridd?
Alle barnevernlederne sier at de har fått innfridd forventninger. En av lederne sier:
« Forventing om en avlastning for meg som leder og mine ansatte, slippe å være påkoblet
jobb 24/7 som leder er definitivt oppfylt. Redusert mye av ekstra arbeid og planlegging i
forhold til helger/ferietid osv » .

En annen sier: « Forventninger er innfridd ved det at vi har en akuttberedskap som ikke
lenger påhviler barnevernleders samvittighet og velvilje. Det er en uvurderlig gevinst!
Godt å vite at det faktisk alltid er en beredskap for «våre» barn . Barnevernvakta virker
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veldrevet og man kan tenke at beredsk apen for kommunens barn er i trygge hender. Det
er viktig » .

Tilbakemeldinger på BVV fra referansegruppa
Referansegruppa består av ansattrepresentanter fra de ulike barneverntjenestene,
representant fra politi og representant fra legevakt. Alle medlemmene i referansegruppa
sier at de opplever god tilgjengelighet.

Politiet: « Tilgjengelighet ved behov (når som helst). Rask responstid ved
akutthendelser, gjør at politiressurser frigjøres raskere. Overtakelse av riktig instans
raskere tror vi er bedre inngripen ovenfor barna. Kunnskap og rådgivning tilgjengelig når
vi trenger det . Tilbud tilgjengelig for barn i større grad nå enn før bvv».

Legevakt: « Bra at det nå er et tilbud hele døgnet. Legevakt har ved flere situasjoner før
bvv ble opprettet hatt behov for kontakt med bvtj. Etterlengtet tilbud. Viktig at det er en
beredskap. Behovet for legevakta vil variere. Positivt de gangene det har vært behov.
Bra tilgjengelighet. Bra rådgivning» .

Ansatt representanter for bvtj: « Bra med «a ndre øyne» inn i sakene (uanmeldte
tilsyn) - Sikkerhet for barnet. Bvv er med på å gi en faglig forsvarlig tjeneste. Lett
tilgjengelig . Godt samarbeid . Ekstra ressurs . God avlastning for saksbehandlerne».

Referansegruppen ble spurt om hva som ikke fungerer så godt eller eventuelt kunne bli
gjort på en annen måte. Både politi og legevakt sier at de ønsker at telefonlinjene åpnes
for privatpersoner i hele virketiden til barnevernvakten. Ansattrepresentantene har
innspill i forhold til hvordan samarbeidet og dr iften kan optimaliseres (For fullstendig
vurdering se vedlegg).

Betraktninger fra a vdelingsl eder for
barnevernvakten

6.6.1. Åpningstider og tilgjengelighet

Det er viktig å ikke glemme at barnevernvakten først og fremst er en akuttberedskap for
barn og unge og deres familier. For disse barna er behovet ; tilgjengelighet til komp etente
hjelpere når de trenger det . « Kriser har ikke kontortid , og følger ikke klokka. »

Avdelingsleders mening er at barnevernvakten burde være tilgjengelig for alle, ikke bare
politi og legevakt i periodene uten aktiv vakt. Dette vil gi barn og unge en nødvendig
akuttberedskap i nærmiljøet. Dette er også i tråd med innspill fra legevakt og politi.

Siden telefonlinje ne ikke har vært åpne for alle , i deler av døgnet , foreligger det ingen
oversikt over behovet. Erfaringstallene fra tidsrommet med aktiv vakt første driftsår viser
at det ikke er noen tegn på at telefonnummeret misbrukes. M an kan anta at eventuel le
henvend elser på natt vil komme fordi det er et akutt behov for bistand.

Erfaringstallene viser at mange av henvendelsene kommer akkurat når telefonlinjene
åpner kl. 17.00. Det er også ofte slik at barneverntjenestene ser behovet for å kontakte
barnevernvakten på slutten av arbeids dagen . I dag er det bakvakt fra kl. 15.30 til kl.
17.00. Jeg ser at det kunne være behov for aktiv vakt fra kl. 15.30 eller 16.00 . Om man
velger å åpne telefonlinjene for alle og beholde bakvakt i dette tidsrommet vil
overtidsutgiftene trolig bli høyere enn å sette inn personalet på aktiv vakt.
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Erfaringstallene viser at det er mindre henvendelser sent på kveldene. Sett i lys av dette
kan man vurdere å endre den aktive vakten til å avslutte kl. 23 . Dette vil i perioder
medføre flere overt idstimer, men det er mulig det allikevel vil gi en innsparing.

Det er viktig å være oppmerksom på mulige konsekvenser ved å innskrenke en
beredskap. Om man reduserer åpningstidene på kvelden , uten å åpne telefonlinjene for
alle , vil man tilby en redusert b eredskap til barn og unge . En negativ endring vil også
kunne skape usikkerhet rundt åpningstider og føre til redusert antall henvendelser. Om
telefonlinjene er åpne for alle vil det bli en økt beredskap og publikum vil ikke «rammes»
i form av mindre tilgjengelighet av at aktivvakt avslutter tidligere på kvelden.
Responstiden for utrykning må forventes å være noe leng re i periodene med bakvakt.

De ansatte har formidlet ulike ønsker omkring åpningstid med aktiv vakt, og endringer vil
ha ulik betydning for de ansatte i forhold til en eventuell videre ansettelse . En dring kan
medføre at man mister kompetente medarbeidere , for andre igjen kan kortere kvelder gi
en bedret arbeidshverdag .

6.6.2. Bestillinger vs akuttberedskap

Barnevernvakten har det første driftsåret gjennomført en rekke uanmeldte tilsyn.
Barneverntjenestene og barnevernvakten har lik forståelse av at eventuelle akuttoppdrag
eller mer akutte oppfølginger fra barneverntjenesten fører til at de bestilte uanmeldte
tilsynene går ut , elle r forskyves til en annen dag. Dette er en ordning som fungerer bra. I
dag er det ingen restriksjoner rundt det å bestille uanmeldte tilsyn. Dette er en
tilleggstjeneste barnevernvakten har ressurser til.

Store arealer og lange reiseavstander kan føre til at utrykningstiden blir lenger enn det
som er optimalt dersom utrykningen kommer når man er på et tilsyn. Det bør ved
eventuell videre drift være opp e til diskusjon om bestilling av uanmeldte tilsyn skal v ær e
et tilbud til alle kommunene.

6.6.3. Ledelse av barnevernvakten

Det å lede prosjektet samt driften av barnevernvakten er en spennende oppgave.
Planlegging og etablering med ansettelser har resultert i en gruppe medarbeid ere med
høy kompetanse og stort engasj ement , med ønske om å tilby en god akuttberedskap til
barn og unge.

Etter vel et års drift er opplevelsen at barnevernvakten er i ferd med å bli en kjent
tjeneneste blant både privatpersoner og offentlige tjenester. Her er det likevel rom for
mer utadrettet jobbing mot skoler og andre arenaer hvor barn, unge og deres familier
har tilknytning , for å kjent gjøre akuttberedskapen. Det vil også være viktig med
fortsatte samarbeidsmøter med barnevern (alle ansatte), politi, legevakt og and re
aktuelle in stanser slik at instansene kjenner til hverandre og tilbyr kommunenes
innbyggere best mulig hjelp til rett tid.

Ledelse for en akuttberedskap på kveld, helg og helligdager er utfordrende.
Akuttberedskapen skal være forsvarlig til enhver ti d, og alle vakter må fylles ved sykdom
eller f ravær av andre årsaker . Det har derfor vært viktig å finne riktig antall vikarer som
har den nødvendige erfaring og kompetansen. En utfordring knyttet til dette er at
vikarene ikke har samme anledning som en «videregående skoleelev» ville hatt til å
jobbe i ferier og lignende. Avdelingsleder har gått inn og jobbet enkelte vakter hvor det
ikke har vært mulig å skaffe vikar. Alternativet som blir «beordring på vakt» , er det
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ønskelig å unngå så langt det lar seg gjøre. Tidlige re ord n et avdelingsleder vikarer til alle
vakter. Nå er det den av de to som er på jobb, som ikke er syk, som har ansvar for å
skaffe vikar i helger og ferier. Dette avlaster avdelingsleder på fritid en .

Det kan være krevende for ansatte å stå i akuttsitua sjoner , med bare to på jobb. N år
dette skjer på dagtid har barneverntjenestene ofte flere å spille på og en tilstedeværende
leder. Som leder for en akuttberedskap er det behov for tilgjengelighet for de ansatte når
de har behov for noen å drøfte med. Avdelingsleder er tilgjengelig for de ansatte hele
døgnet.

Avdelings leder kvalitets sikrer korrespondanse i form av rapporter, bekymringsmeldinger
og lignende som sendes fra barnevernvakten . Avdelingsl eder er også den som har den
løpende kontakten med de ul ike barneverntjenestene, mottar bestillinger på bistand, og
etter kl. 17 videreformidler beskjeder som ikke kan gis over mail til de som er på vakt. I
tillegg kommer daglig drift og administrative oppgaver som turnus, timelister, lønn,
økonomi, fakturabeha ndling, oppfølging av ansatte, samarbeidsmøter,
styringsgruppemøter, deltagelse i lederteammøte og ulike former for rapporteringer til
kommunene . En gang i måneden er det personal/fagmøte for barnevernvakten fra kl.
17.00 til 19.00.

Barnevernvakten består av 3,65 årsverk i tillegg til leder. Per dagsdato er det 13 ansatte,
9 personer som jobber turnus, samt 4 vikarer. Dette krever langt mer administrering og
oppfølging enn om det hadde vært 3,65 ansatte. Det at flere har lange friperi oder mellom
vaktene medfører i tillegg at det er større behov for teknisk bistand (pc, programvare,
osv) til de ansat te over telefon eller i form av oppfølging dagtid påfølgende dag.

Avdelingsleders vurdering er at ledelse av barnevernvakten tilsvarer en 100% stilling , og
at belastningen på leder ikke begrenser seg til kontortid. Om deler av lederstillingen
legges inn i turnus vil det allikevel medføre telefoner og administrering på dagtid, og
belastningen i løpet av døgnet vil bli enda større på leder.

7. O PPSUM M ERIN G
Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til
rett tid er innfridd .

Rapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det foreligger
indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved b arnevernvakten
om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med å få
akutt bistand på kveld, natt og helg.

Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendi g tilbud. De
opplever at d et er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god
rådgivning.

Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet
med å begrense belastningen på barneverntjenestenes led ere og ansatte har vært
vellykket. Det fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i
form av bedret arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til
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kommunens innbyggere. Videre oppleves vissheten om at barn og ung e er sikret en
beredskap til en hver tid som et uvurderlig gode.

D rift en av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige
barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall h envendelser til barnevernvakten, totalt,
har vært høyere enn antatt før oppstart . Dette viser at behovet er større enn antatt.

Det fremstår som ønskelig at driften videreføres. Ved eventuell videre føring av drift , etter
prosjektperioden , har det kommet innspill rundt åpningstidene . Det samme gjelder
vurdering av lederressursen.

Dersom det viser seg at kommunene ikke går for videre akuttberedskap i form av dette
samarbeid et om interkommunal barnevernvakt, må kommunen opprette en egen
formalisert akuttberedskap eller søke samarbeid med andre akuttberedskaper.
Kommuner som ikke har en formalisert akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet
om forsvarlige barnevernstjenester.

Alle mandatets punkter (se vedlegg) er ikke fullt ut besvart grunnet begrenset tid.



25

8. VEDLEGG
Vedlegg 1 - Mandat

1. Beskriv rettsti lstanden i Norge for barnevernvakt, kort om ulike vaktmodeller og
statistikk for akutt beredskap i landet (bufdir siste undersøkelse våren 18)

2. Beskriv situasjonen før opprettelse av interkommunal barnevernvakt (utdrag av
hovedpunkter og informasjon fra utredningsrapport av Ingulfsen) og veien frem til
prosjektoppstart

3. Beskriv nå situasjonen etter 1 års drift herunder

- Fakta tall for de 6 kommunene (Fylkesmannen 31.12.17 eller 30.06.18)
- Annen relevant bakgrunnsinformasjon som belyser nå situasjonen sett opp

mot før situasjonen i utredningsrapporten
- Statistikk fra Bvv samlet og fordelt per kommune fordelt på ulike relevante

parametere
- Analyse av statistikk knyttet til åpningstider, passiv og aktiv vakt (utdrag fra

eksempelvis 6 mnd drift av vakta)
- Økonomiske rammer samlet og per kommune, budsjett og regnskap for 2017

og 2018
- Stillingshjemler, personalsituasjonen, internkontroll, rutinehåndbok, opplæring

og annen relevant informasjon i driftsåret (ta utdrag fra årsmelding)

4. Erfaring fra interkomm unal barnevernvakt, herunder kritiske suksessfaktorer;

- Fra samarbeidspartnere og administrativt ståsted

- Fra barnevernlederes ståsted (spørreundersøkelsen)

- Fra de ansatte på Bvv sitt ståsted (medarbeiderundersøkelsen, for eksempel KS
10 faktor)

- Fra de ansatte i deltaker kommunens ståsted

- Fra andre relevante, herunder brukeres ståsted.

5. Drøft mulighetsrommet for videre drift av Bvv etter prosjektperioden
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Vedlegg 2 - Barnevernledernes
evaluering sbesvarelse

Barnevernlederne i de ulike barneverntjenestene besvarte i forbindelse med evalueringen
på spørsmål knyttet til barnevernvakten. Her er deres besvarelse , som er grunnlag for
deres vurderinger i rapporten.

Barnevernledernes vurderinger av åpningstider og tilgjengelighet

Hvordan vurder er du tilgjengeligheten til bvv for barn og deres familier som har
behov for bistand utenfor bvtj kontortid i bvv` s aktive tid?
Bvleder - 1: Jeg vurderer tilgjengeligheten som god og at barns behov for akutt bistand
er oppfylt slik vår interkommunale vakt er organisert.

Bv - leder - 2: Tilgjengeligheten er svært god slik ordningen er i dag.

Bv - leder - 3: Tilgjengeligheten er tilfredsstillende. Ytterligere info om Bvv bør gis på
skoler, til barn og ungdom o.l for å kjentgjøre telefonnummer og tilbud, samt
alarmtelefonens nummer og funksjon som et viktig supplement til Bvv. Politiet ved
operasjonssentralen virker gjennomgående i løpet av ett års drift lite informert om våre
tre kommuners tilknytning til Bvv hvor det gjentatte g anger ringes ansatte i Bvt og
sender oppdrag til Bvv i Drammen.

Bv - leder - 4: Den vurderes som bra.

Hvordan vurderer du tilgjengeligheten til bvv for barn og deres familier som har
behov for bistand utenfor bvtj kontortid i tidsrommet med bakvakt?
Bv - leder - 1: Se svar over. Jeg tenker at dette er ivaretatt gjennom dagens ordning via
politi eller legevakt.

Bv - leder - 2: Jeg tenker at denne tilgjengeligheten er tilstrekkelig og god nok.

Bv - leder - 3: Det bør informeres bedre om alarmtelefonen til barn og unge, og deres
familier og på kommunenes hjemmesider slik at veien inn er enklere enn å gå via politi

og legevakt .

Bv - leder - 4: Kan være en risiko at noen barn ikke får nødvendig hjelp da det bare er
politi og legevakt som kan kontakte bakvakten. Er ikke kjent me d at det har vært uheldig
episoder på grunn av dette, men tenker det kan være at noen ikke får nødvendig hjelp
tidsnok. En løsning kan være at alle innbyggerne i kommunen kan ta kontakt med
bakvakten?

Hvordan vurderer du tilgjengeligheten til bvv for bvtj?
Bv - leder - 1: Svært god, lett å få tak og i formidle oppdrag osv.

Bv - leder - 2: Får alltid tak i daglig leder på dagtid.

Bv - leder - 3: God kapasitet på bestilte oppdrag. Ikke konflikt med akutteoppdag etter vår
kjennskap.

Bv - leder - 4: Den vurderes som bra. De t kan være en utfordring med tiden fra 15.30 -
17.00 i saker hvor barneverntjenesten starter arbeidet på dagen, og ønsker at
barnevernvakten skal overta med overlapp.
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Har du innspill til andre åpningstider, evt. hvilke og hvorfor?
Bv - leder - 1: Redusere åpningstider i ukedager og helger. Dokumentasjon som foreligger
tilsier at det er svært få henvendelser til barnevernvakta etter kl. 23.00. Forslag kan
være at bvv har aktiv vakt fra kl. 16.00 ikke kl. 17.00 som i dag dette for å ivareta
behovet t il bvt i overgangen ved arbeidsdagens slutt i bvt. Tidspunktet for åpningstider
må sees i sammenheng med antall henvendelser tenker jeg.

Bv - leder - 2: Hvis man erfarer at det er tidspunkt aktiv vakt benyttes i liten grad, bør
man vurdere å innskrenke denne tiden av rent økonomiske hensyn. Eks etter midnatt
eller tidlig ettermiddag/kveld. Ønskelig at dette vurderes av økonomiske hensyn.

Bv - leder - 3 : Ut i fra kjente henvendelser på akutte oppdrag bør åpningstidene for aktiv
vakt reduseres med tanke på kostnadse ffektivitet. Aktivvakt på ukedager til kl 23.00 vil
være tilstrekkelig for våre kommuner. Det samme gjelder helg (fre - lør) til kl 24.00. Det
bør vurderes om 22.00 i ukedager også er et alternativ, når det ses på statistikk samlet
og analysert jfr kommende evalueringsrapport. Et annet alternativ er å ha en ansatt på
aktivvakt og en i passiv vakt for et tidsrom etter 21.00, noe som også ble drøftet før
prosjektstart. Dette allikevel sårbart med tanke på å rekruttere og beholde ansatte, og
for kompetanse. Alle bestilte oppdrag kan ivaretas innenfor tidsramme ukedager 17.00 -
21.00 og for helg 17.00 - 22.00, slik at oppdrag kommunene ønsker å bestille har ikke
innvirkning på åpningstider utenfor dette tidsrommet. Åpningstid fra 17.00 er etter en
samlet vurdering til strekkelig for våre kommuner. Mtp at kommune Bvt endrer seg og
det vil være aktuelt å gå over til dagtid turnus (ansatte jobber til 20.00) i vår tjeneste vil
åpnings tidspunktet på sikt endre behovet også. Dette vil være aktuelt fra 2020 med
barnevernrefor men, mulig tidligere, dvs fra 2019. Dette vil i så fall endre vårt behov for
Bvv i noe grad.

I kombinasjon med godt opplyst alarmtelefonnummer i kommunene slik at inngangen til
Bvv forbedres for barn og familier i passivvakt tid, vil reduserte åpningstid er være
forsvarlig jfr krav som følger av bvloven.

Bv - leder - 4: Se svar på punktet over.

Barnevernledernes evaluering rundt bestilling av tjenester fra
barnevernvakten(bvv)

- Uanmeldte/anmeldte tilsyn
Bv - leder 1: Fungere svært godt, veldig avlastende for egen tjeneste og kommunens
sbh. Dette vil for egen tjeneste være viktig å videreføre for å unngå stor slitasje i en liten
tjeneste. Samtidig en kvalitetssikring både for familien og bvt at flere «øyne» inn i
famili en og ser på godt og vondt.

Bv - leder 2: Fungerer bra.

Bv - leder 3: Noe varierende hva som fremkommer i rapporter og av vurderinger. I
oppstarten noe usikkerhet og mangelfulle rapporter på bestilte oppdrag. I dialog har
dette blitt bedret, handler om forve ntninger og avklaringer.

Bv - leder 4: Det fungere bra. Bestillinger blir fulgt og vi mottar gode rapporter i ettertid.
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- Oppfølging av barn/familier for bvtj, f.eks: i etterkant av avhør
Bv - leder 1: God hjelp for bvtj i forhold til å ha flere å spille på og som kan bistå bvtj
utover kvelden. Jeg tenker at familien også opplever dette som positivt i en svært
krevende situasjon som det er for dem når det oppstår noe akutt. En trygghet og kanskje
lettere å forholde seg ti l bvv for familiene i denne fasen enn bvtj som man kanskje er
uenige med.

Bv - leder 2: Ikke erfaring

Bv - leder 3: Til nå vært lite behov. Erfaringsmessig er det behov for at saksbehandler
som har fulgt barnet til Barnehuset må sluttføre prosessen med foreldr ene for å ivareta
helheten og barnet. Skal barnet plasseres må saksbehandler følge barnet pga relasjon.
Ungdomssaker kan vurderes. Oppfølging utover kvelden som sikkerhetsplan, støtte og
kontrollfunksjon kan benyttes, men har i liten grad vært behov for.

Bv - leder 4: Bra. Vi har flere erfaringer med at barnevernvakten overtar når vi er tilbake
fra Barnehuset og det har fungert bra. Barnevernvakten har på profesjonelt vis ivaretatt
både barn, familier og samarbeidspartnere.

Er det utfordringer knyttet til akuttberedskapen ved at bvv utfører tilsyn?
Bv - leder 1: Jeg tenker ikke at dette påvirker akuttberedskapen da det er avklart med
bvt at tilsyn må vike dersom det oppstår en akutt situasjon. Denne informasjonen er bvt
inne forstått med ved bestilling av ti lsynsoppdrag.

Bv - leder 2: Nei, ikke så lenge dette ikke er tilsyn man kan avbryte eller unnlate dersom
akutte situasjoner.

Bv - leder 3: Ingen utfordringer som er kjent for vår tjeneste. Det ser ut til å være en
god prioritering av oppdrag og oppgaver, samt akutte hendelser.

Bv - leder 4: Er det bestillinger på mange tilsyn kan det være utforinger med akutte
situasjoner, da spesielt hvis man er lang unna geografisk. Har ingen erfaringer på at
akutthendelser må vente på bakgrunn av tilsyn.

Hva betyr det for bvtj at bvv utfører disse tjenestene?
Bv - leder 1: Se tidligere svar. Har stor betydning for organisering av egen tjeneste og
reduksjon på slitasje hos saksbehandler i egen tjeneste.

Bv - leder 2: Dette er ikke det viktigste ved barnevernvakta, og det gjør ik ke noe om
denne muligheten reduseres. Greit at barnevernvakta gjør dette så lenge det er kapasitet
og det ikke går ut over akuttberedskapen.

Bv - leder 3: tjenestene er et godt supplement og vurderes å ha høyere kvalitet enn ved
andre oppdragstakere/anbudstj eneste ved tilsynsoppdrag. Tjenestene er også viktige for
å forsvare de økonomiske sidene ved drift av Bvv i den størrelsesorden som er i dag.

Bv - leder 4: Mindre overtid, mindre belastning på ansatte. Bedre tilbud til barn og
familier. Bedre tid til å jobbe med kjerneoppgaver.
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Barnevernledernes vurdering av kvaliteten på tjenesten

Hvordan er din vurdering av kompetansen til bvv og hvordan bvv løser oppdrag?
BV - leder 1: Jeg opplever at bvv løser oppdrag på en god måte og innehar god
kompetanse, noe ulik bakgrunn det kan være både positivt og negativt (forståelsen av
lovverket og akutt arbeidet til bvv) Jeg tenker det er viktig at de som er ansatt på bvv
har bred erfaring fra akuttarbeid og erfaring 1 linje.

BV - leder 2: Vår erfaring så langt er at kompet ansen i barnevernvakta er god og vårt
inntrykk så langt er at de oppdragene som har blitt utført for vår kommune (både akutte
og planlagte) har vært løst på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.

BV - leder 3: Kompetansen er i hovedsak tilfredsstillende, allikevel noe varierende som
fremkommer i rapporter og av vurderinger. I oppstarten noe usikkerhet og mangelfulle
rapporter på bestilte oppdrag. I dialog har dette blitt bedret, handler om forventninger og
avkla ringer. Allikevel erfarer vi at kompetansen er varierende blant de ansatte, og
herunder forståelsen av oppdraget. Dette er noe som bør veiledes på i forhold til ansatte,
og også saksbehandler i kommune om det handler om forventninger/muligheter for Bvv
arb eid.

Svært få akutte oppdrag for våre 3 kommuner, så tilbakemeldingen her dreier seg i
hovedsak om bestilte oppdrag. I en akuttsak god rapport og utført arbeid, men rapport
innkom sent med tanke på at Bvt måtte fatte akuttvedtak og følge opp saken påfølg ende
dag. Med elektronisk post via Altinn vil dette løse seg, og rapportene kan foreligge
umiddelbart som er ønskelig for videre oppfølging av familiene påfølgende dag. I all
hovedsak vurderes kompetansen tilfredsstillende og det samme gjelder utføring av
oppdrag.

BV - leder 4: Kompetansen til barnevernvakten vurderes som høy. Det er fagpersoner
med erfaring som tar utfordringer på strak arm. De ansatte vurderes som trygge og
selvstendige i rollen.

Forbedrer Barnevernvakta tjenestetilbudet i din kommune, og evt. hvordan?
BV - leder 1: Ja. Reduserer belastningen på bvt sine ansatte utenfor arbeidstid.

God akuttberedskap hele døgnet også utenom barneverntjenesten sin ordinære
arbeidstid. God bistand til barneverntjenesten i forbindelse med akuttarbeid som
fortse tter utover barneverntjenestens ordinære arbeidstid.

God hjelp for barneverntjenesten å kunne bestille tilsynsbesøk i hjem hvor det er tvil om
barnet kan bo hjemme på sikt. Dette var oppdrag barneverntjenesten selv foretok
utenfor ordinær arbeidstid.

BV - leder 2: Det forbedrer tjenestetilbudet først og fremst ved at det ALLTID er en
beredskap. Vi har tidligere i all hovedsak vært mulige å nå for innbyggere og andre
hjelpeinstanser, men kan nå garantere det på en annen måte. Jeg tenker også at det at
barnev erntjenestens egne ansatte har «avlastning» i helgene, indirekte kan sies å bidra
til en bedring av den ordinære barneverntjenesten.

BV - leder 3: Tjenestetilbudet bedres med barnevernvakt, dette både mtp tilgjengelig
akuttberedskap for barn og familier, sam t mulighet for å bestille oppdrag som
eksempelvis tilsyn. Akuttberedskapen avlaster videre ansatte og barnevernleder. Tilsyn
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øker videre mulighet for at barn kan bli værende i hjemmet selv etter akutte hendelser,
hvor barnet og familien kan ivaretas med si kkerhetsplan og Bvv som kontrollfunksjon.
Videre et forbedret tilbud for å ivareta familier som opplever ulike kriser, eksempelvis at
barn plasseres på dagtid eller det varsles om 4 - 12 sak. Bvv kan da tilbys som
støttefunksjon utover Bvt ordinære åpningsti d.

BV - leder 4: Kommunens innbyggere har med barnevernvakten en tjeneste som ivaretar
barn og unge utenfor barneverntjenestens kontortid. I tillegg møter familier i krise en
faglig og samlet tjeneste, men felles verdigrunnlag. Barn og unge i kommunen blir bedre
fulgt opp i form av tilbud barneverntjenesten er i behov av og ikke ellers kunne tilbudt i
like stor grad, f.eks uanmeldt og anmeldt hjemmebesøk på kveld og helg.

Barnevernledernes evaluering av samarbeidet mellom
barnevernvakt og barneverntjenes ten

Hvordan vurderer du samarbeidet mellom bvv og bvtj?
BV - leder 1: Jeg opplever samarbeidet som godt, lett å ta kontakt og bestille oppdrag.
Kort vei for å spørre slik jeg opplever det.

BV - leder 2: Bra!

BV - leder 3: Samarbeidet har vært godt og utfordring er har vært tatt opp underveis.
Noen utfordringer er nevnt i andre punkter i dette svaret slik som rapporter, posttid,
forventninger til oppdrag. God dialog med leder av Bvv, leder Bvt og sbh i tjenesten.
Det er naturlig nok utfordrende med at 6 kommuner s kal være «enige» om drift, når
kommunene har svært ulike behov og organiserer seg ulikt.

BV - leder 4: Bra. Enkelt å stille spørsmål, gi tilbakemeldinger og gi opplysninger som er
relevante for begge tjenester.

Forslag til en evt. videre samarbeidsform
BV - leder 1: Faste samarbeidsmøter mellom bvv og i bvt (inkludert de ansatte ikke bare
leder) en gang i halvåret. Jeg tenker dette vil være med å fremme ett tettere samarbeid.

BV - leder 2: Fortsatt regelmessige møter med leder av bvv og de ulike
barneverntjenestene er hensiktsmessig.

BV - leder 3: I det videre bør det nok opprettes faste samarbeidsmøter i tjenestene
minimum 1 gang per halvår (samle erfaring fra siste halvår). Bvv bør gi direkte
tilbakemelding og veiledning på oppdrag so m ikke kan utføres, eller forventning til selve
bestillinga er urealistisk. Videre om oppdrag bør avsluttes, endres - som en mer samlet
vurdering enn enkeltrapporter i drøfting av oppdraget. Dette er justeringer som er
nødvendig i alt bestiller/utfører arbe id.

BV - leder 4: Regelmessige møter

Evaluering av måloppnåelsen sett opp mot formålene

Gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha
tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom
ordinær kontortid. Dette er i tråd med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1,
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samt vil være en styrking av tjenestetilbudet til ba rn og unge i de
samarbeidende kommunene.

BV - leder 1: Jeg opplever at dette formålet er svært godt ivaretatt ved å inneha en
interkommunal barnevernvakt.

BV - leder 2: Innfridd

BV - leder 3: Målet ved Bvv må anses å være oppfylt og er i tråd med nasjonale
forve ntninger til forsvarlig drift av kommunal Bvt.

BV - leder 4: Måloppnåelse.

Begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte

BV - leder 1: Formålet og målet er definitivt nådd – det merkes svært godt i våres tjeneste

BV - leder 2: Innfridd

BV - leder 3: Belastningen er helt klart begrenset, og de ansatte i tillegg til leder melder
om at dette er en styrke for tjenesten.

BV - leder 4: Måloppnåelse.

Ansatt representant for bvtj 1: Avlastning for saksbehandler. Tilsyn setter nytt lys på
saken. Avkrefte, be krefte bekymring.

Ansatt representant for bvtj 2: Noe mindre belastning i form av utrykning. Men får en del
henvendelser på telefon, vi må nok bli flinkere til å henvise til bvv. I store akutte
hendelser blir vi involvert, men det letter belastningen for d et.

Ansatt representant for bvtj 3: Viktig å ha kontinuitet i krisearbeid og akuttsaker.

Ansatt representant for bvtj 4: Stor innvirkning for ansatte og leder – letter
arbeidshverdagen veldig. Stor faglighet blant ansatte ved bvv. Overlapping går raskt, og
ansatte i bvtj kan reise hjem evt. samarbeide.

Er barnevernledernes forventninger innfridd?

Hvilke forventninger hadde/har du til bvv, og hvilke forventninger er oppfylt og
hvilke er ikke innfridd?
BV - leder 1: Forventing om en avlastning for meg som leder og mine ansatte, slippe å
være påkoblet jobb 24/7 som leder er definitivt oppfylt. Redusert mye av ekstra arbeid
og planlegging i forhold til helger/ferietid osv.

BV - leder 2: Forventninger er innfridd ved det at vi har en akuttberedskap som ikke
lenger påhviler barnevernleders samvittighet og velvilje. Det er en uvurderlig gevinst!
Godt å vite at det faktisk alltid er en beredskap for «våre» barn.

Barnevernvakta virker veldrevet og man kan tenke at beredskape n for kommunens barn
er i trygge hender. Det er viktig.

BV - leder 3: Forventingene samsvarte med utredningsrapporten fra Ingulfsen og er
innfridd. Det ville vært ønskelig med en mer proaktiv informasjonsjobbing ut mot skole,
Barnehager og andre samarbeidspa rtnere foreldremøter, barn og ungdommer i løpet av
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prosjektperioden for å kjentgjøre barnevernvakta. Horten prosjektet er foreslått tidligere
som ett eksempel. Det som har overrasket mest er de svært lave tallene for alle type
hendelser som ikke er bestilt e oppdrag, da dette antallet og behovet var langt høyere i
det året Bvt drev egen Bvv i våre 3 kommuner.

BV - leder 4: Forventninger om et tilbud til barn og unge etter åpningstid, som var rustet
til å håndtere ulike situasjoner. Forventinger oppfylt, vi er fornøyd med tjenesten.

Eventuelle andre tilføyelser, innspill og kommentarer fra
barnevernlederne

BV - leder 1: Ingen anmerkning

BV - leder 2: Vi (barneverntjenesten) ønsker fortsatt barnevernvakt og aller helst i samme
form. Vi strever med økonomien i forhold til å opprettholde dette, og vurderer det derfor
som viktig å se på hvor man kan spare, men fortsatt ha et forsvarl ig og godt tilbud.

Veldig fornøyd med lederfunksjonen av vakta og slik denne har vært utført, og tenker at
vakta bør ha en leder som har dette som hovedarbeidsoppgave. Hvorvidt denne stillingen
må være 80 eller 100% vet jeg ikke, men det er viktig med en f ortsatt god og helhetlig
ledelse av en så sammensatt personalgruppe i turnus. Dersom selve dag - lederfunksjonen
kunne reduseres med en liten andel, kunne kanskje resterende andel evt utføres av leder
på kveldstid.

Vakta har ikke fungert lenge selv om prosj ektperioden snart er over. Det er derfor godt
mulig at det fortsatt er viktig med leder i 100% stilling.

I forhold til evt besparelse tenker jeg at man først vurderer muligheten for noe reduksjon
av aktiv vakt på tidspunkt der det erfaringsvis er lite beh ov for akuttberedskap.

Vakta har gitt inntrykk av å levere kvalitativt gode tjenester, noe som kjennes godt og
betryggende.

BV - leder 3: I tillegg til begrensning av åpningstider bør lederressurs for barnevernvakta
reduseres, dette jfr innledende drøftinger før prosjektstart av Bvv. Det ble her foreslått
50/50 leder/vakt. Våre 3 kommuner vurderte behovet slik ved prosjektstart, men valgte
fullskala Bvv i prosjekttiden for å få erfaring med komplett drift og kartlegge behovet.
Etter 1 års drift vurderes det a t lederstilling i 100% og dagens åpningstider er for
omfattende. Drift av 3,5 årsverk samsvarer i liten grad med våre 3 kommuners øvrige
skalering av drift. Dette på samme tid når før og etterarbeidet knyttet til akutte saker har
vist seg å være langt lave re i antall enn forventet og estimert i utredningsrapporten til
Ingulfsen. Det vil i tillegg være en styrke at leder av vakta arbeider sammen med øvrige
vaktpersonell med tanke på kompetanse, veiledning og heving av kompetanse.

BV - leder 4: Ingen anmerkni ng
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Vedlegg 3 - Referansegruppens evaluering av
interkommunal barnevernvakt

Referansegruppen består av en ansattrepresentant fra hver av de 4 barneverntjenestene,
samt representant fra legevakt og politi.

Hva fungerer bra? / Behov som blir dekket med dagens ordning.

Representant for politi: Tilgjengelighet ved behov (når som helst) . Rask responstid
ved akutthendelser, gjør at politiressurser frigjøres raskere . Overtakelse av riktig instans
raskere tror vi er bedre inngripen ovenfor barna. Kunnskap og r ådgivning tilgjengelig når
vi trenger det . Tilbud tilgjengelig for barn i større grad nå enn før bvv.

Representant for legevakt: Bra at det nå er et tilbud hele døgnet. Legevakt har ved
flere situasjoner før bvv ble opprettet hatt behov for kontakt med bvt j. Etterlengtet
tilbud. Viktig at det er en beredskap. Behovet for legevakta vil variere. Positivt de
gangene det har vært behov. Bra tilgjengelighet. Bra rådgivning.

Representant for bvtj. 1: Bra med «andre øyne» inn i sakene (uanmeldte tilsyn).
Sikkerhet for barnet. Bvv er med på å gi en faglig forsvarlig tjeneste. Lett tilgjengelig.
Godt samarbeid. Ekstra ressurs. God avlastning for saksbehandlerne.

Representant for bvtj. 2 : Tilgjengeligheten er bra for barneverntjenesten. Ko mmer
raskt rapport. Godt samarbeid. Bra at bvv snakker med barna. Akuttplassering, fungerte
bra, godt samarbeid.

Representant for bvtj.3: Godt tilbud for tilsyn i aktive saker/undersøkelser.

Representant for bvtj. 4: Greit å gjøre bestilling. Ikke opplevd problemer ifm utføring
av oppdrag.

Hva fungerer ikke eller kunne vært bedre?/Behov som ikke blir
dekket med dagens ordning.

Representant for politi: Privat personer som ønsker kontakt med bvv ringer politiet når
det ikke er andre steder å ringe til. - Åpne opp linjer for privatpersoner.

Representant for legevakt: Har foreløpig lite tilgjengelig data på hva som kunne vært
bedre. Har fungert i de tilfellene hvor legevakta har hatt behov for kontakt. Publikum kan
ha behov for direkte kontakt med bvv (når det kun er åpent for legevakt og politi).

Ansatt representant for bvtj 1: Ønsker at bvv kan gi bvtj tilbakemelding ift om
tilsynsoppdrag bør avsluttes. Ta dette med i evalueringer. Bvv kan opp leves belastende
for foreldre og barn. Doble roller, jobber bvtj og bvv, kan oppleves forvirrende for
klienter.

Ansatt representant for bvtj 2: Lettere å ringe enn å sende skjema. Skulle ønske man
kunne bestille tilsyn til fast tid (tilsyn ved samvær).

Ans att representant for bvtj 3: Ønsker samarbeidsmøter 2 ganger i året (med
ansatte). Mer utadrettet virksomhet på samarbeidsmøter med barnehager, skoler osv.
for å spre informasjon. Mer presise rapporter, hvor lenge var dere i hjemmet, navn på de
som er tils tede
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Ansatt representant for bvtj 4: Ingen bemerkninger

Har bvv noen innvirkning på arbeidshverdagen til ansatte i bvtj.?

Representant for bvtj 1: Avlastning for saksbehandler. Tilsyn setter nytt lys på saken.
Avkrefte, bekrefte bekymring.

Representant for bvtj 2: Noe mindre belastning i form av utrykning. Men får en del
henvendelser på telefon, vi må nok bli flinkere til å henvise til bvv. I store akutte
hendelser blir vi involvert, men det letter belastningen for det

Representant for bvtj.3: Viktig å ha kontinuitet i krisearbeid og akuttsaker.

Representant for bvtj 4: Stor innvirkning for ansatte og leder – letter
arbeidshverdagen veldig. Stor faglighet blant ansatte ved bvv. Overlapping går raskt, og
ansatte i bvtj kan reise hjem evt. samarbeide.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4364-7   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - FJ Horeca AS  

 

Forslag til vedtak: 

 

FJ Horeca AS org.nr. 921 088 205 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 

for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss.  

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

2020. 

 Johan Jørgensen f. 01.04.1962 godkjennes som styrer av bevillingen og Fridthjof 

Jørgensen f. 06.09.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

Sammendrag 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for lokaler og uteareal i Stabells gate 2. 

Konseptbeskrivelsen viser at stedet skal driftes med en kombinasjon av bar, matservering, 

visning av sport, shuffleboard, spill og ulike events.  

 

Beskrivelse av saken 

Det har tidligere vært gullsmed i lokalene det nå søkes bevilling for. Stedet vil ha flere 

avdelinger. Første etasje vil bestå av barområde og servering. Andre etasje er tiltenkt 

barområde og servering, i tillegg til shuffleboard og visning av sport. På utearealet er det 

tiltenkt stoler og bord innenfor et gjerde, slik som andre steder i byen har. Utearealet vil ikke 

være til hindring for forbigående. Kjøkkenet baserer seg på at maten i hovedsak skal 

varmes/tilberedes og ikke lages. Konseptbeskrivelsen fremmer avslappet og casual atmosfære 

og ønsket målgruppe er gjester med en snittalder på 30 år.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 



- 

 

Juridiske forhold  

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

obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Det er ikke fremkommet 

merknader fra høringsinstansene som har betydning for søknaden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bevillingssøker har ikke tidligere hatt serverings og/eller skjenkebevilling i Ringerike 

kommune. Det fremkommer ikke av søknaden at søker har bevilling i andre kommuner. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til en utvikling av bymiljøet, og anser konseptet å gi bymiljøet et 

positivt løft. Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.   

 

Uttrykte vedlegg 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 22.10.2018. 

Obligatoriske vedlegg til søknad, mottatt 22.10.2018. 

Brev til høringsinstanser, datert 22.10.2018. 

Uttalelsen fra skatteoppkrever i Ringerike, mottatt 23.10.2018. 

Uttalelsen fra Skatt Sør, mottatt 26.10.2018. 

Uttalelsen fra Rusenheten, mottatt 30.10.2018. 

Uttalelsen fra Sør-Øst politidistrikt, mottatt 02.11.2018. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.10.2018 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal 
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