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Arkivsaksnr.: 19/4464-4   Arkiv: 145  

 

Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

136/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2020, Handlingsprogram 2020-2023 og 

betalingsreglement for 2020 på høring. Høringsfrist settes til 21. november 2019. 

2. Driftsbudsjettet for 2020 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1 596 325 millioner kroner, netto avsetninger 29,585 millioner 

kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2020 budsjetteres med 

31,5millioner 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 1A - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Frie disponible inntekter             

Skatt på inntekt og formue  -803 490 -836 150 -857 800 -856 800 -863 000 -866 100 
Ordinært rammetilskudd -776 795 -787 200 -843 794 -843 155 -848 977 -850 885 
Skatt på eiendom -52 803 -60 000 -57 000 -57 000 -57 000 -57 000 
Andre generelle statstilskudd -22 116 -20 800 -20 466 -20 126 -19 861 -19 861 
Sum frie disponible inntekter -1 655 203 -1 704 150 -1 779 060 -1 777 081 -1 788 838 -1 793 846 

              
Finansinntekter/-utgifter             

Renteinntekter og utbytte -31 399 -31 451 -35 951 -35 951 -35 951 -35 951 
Gevinst finansielle instrumenter 700 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 

41 505 53 762 69 700 77 400 82 800 80 300 

Avdrag på lån 90 661 109 250 126 400 136 400 147 000 152 000 
Finansinntekter/-utgifter 101 468 124 562 153 149 170 849 186 849 189 349 

              
Avsetninger og bruk av avsetninger             

Til ubundne avsetninger 43 636 32 664 40 000 45 000 50 000 50 000 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-37 072 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -3 200 0 -9 915 -7 720 0 0 
Bruk av bundne avsetninger 0 0 -500 0 0 0 
Netto avsetninger 3 364 32 664 29 585 37 280 50 000 50 000 
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  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Overført til investering             

Overført til investering 20 848 0 0 0 0 0 

Til fordeling drift 
-

1 529 524 
-

1 546 924 
-

1 596 326 
-

1 568 952 
-

1 551 989 
-

1 554 497 
Sum fordelt til drift (fra skjema 
1B) 

1 514 675 1 546 924 1 596 325 1 568 951 1 551 988 1 554 496 

Merforbruk/mindreforbruk -14 849 0 -1 -1 -1 -1 

 

 

 

3. Det avsettes netto 30,085 mill. kroner til disposisjonsfond i 2020. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  136/19 

 Side 5 av 55   

 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 
 
Beløp i 1000 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Folkevalgte og revisjon 11 064 11 074 10 823 10 723 10 973 10 723 
Administrasjon og fellestjenester 104 713 115 734 100 000 100 520 99 250 100 520 
Strategi og utvikling 33 290 33 750 42 868 36 768 29 768 29 768 
Utdanning og familie 674 730 670 320 644 285 639 092 639 092 639 092 
Helse og omsorg 673 043 686 830 644 541 636 491 636 491 636 491 
Teknisk, kultur og idrett 170 311 179 793 171 332 161 247 159 860 159 860 
Selvkost -46 286 -56 547 -74 442 -77 015 -78 969 -77 481 
Avsetninger, overføringer -106 534 -94 031 56 918 61 125 55 523 55 523 
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0 
Finans 343 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 514 675 1 546 924 1 596 325 1 568 951 1 551 988 1 554 496 

 
 

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 25 millioner 

kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2020 er kjent. 

7. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer 

dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens. 

8. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 795,33 millioner 

kroner, fordelt med 708,63 millioner kroner på ikke-gebyrfinansierte investeringer og 

86,7 millioner kroner på gebyrfinansierte investeringer for 2020. Investeringsbudsjettet 

er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over 

investeringer (side 18 i Handlingsprogram 2020-2023) og finansiering (side 17 i 

Handlingsprogram 2020-2023). 

9. For finansiering av investeringsbudsjettet 2020 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 668,9 mill. kroner, herav kr. 70 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. 

10. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

11. Trekkrettighet på kommunens driftskonto settes til 50 mill. kroner i 2020. 

12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,10 % 

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle 

faste eiendommer i hele kommunen. 
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Den generelle skattesatsen settes til 5 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved 

at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille (esktl. 

§ 12 a). 

Alminnelig taksering utsettes.  

Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk 

(annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 

2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). 

Eiendomsskatten skal betales ut i tre terminer. 

Nyoppførte boliger fritas i 6 år (§ 7c) 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

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. 
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Beskrivelse av saken 

Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt 

handlingsprogram, kommunestyrets vedtak, vedtak fra formannskapets strategikonferanse og 

sentrale føringer gjennom statsbudsjettet. 

 

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020- 2023 

for formannskapet i møte 22.10.2019. 

 

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen at 

forslag til betalingsreglement for 2020 legges ut sammen med høringsdokumentet. 

 

Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 5.11.2019.  

Budsjett- og handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i 

perioden 6.11.2019-21.11.2019.  

 

Endelig behandling i formannskapet 3.12.2019 med innstilling til kommunestyret.  

 

Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 12.12.2019. 

 

Økonomiske forhold 

Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det 

endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter 

skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges 

ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder 

likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet. 

 

Alternative løsninger 

I rådmannens forslag til budsjett 2020 er er det forutsatt at skattegrunnlaget for eiendomsskatt 

er uendret fra 2019. Det er planlagt å ha almen taksering klar i løpet av 2022. Det kan benyttes 

kontorforretning på inntil 10% både i 2020 og 2021, men rådmannen foreslår ikke dette. 

 

Antall år med fritak er også uendret med 6 år for nye boliger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

 

Rådmannens vurdering 

Mer enn 2,4 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2020.  

 

Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er 

vedtatt og de vedtak som er gjort i kommunestyret de siste årene.  

 

Satsing på utfordringene vi ser i folkehelseoversikten, spesielt blant barn og unge, videreføres. 
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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 for å utnytte et 

fortsatt lavt rentenivå. 

I budsjett 2020 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke 

kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske vedtak.  

 

Vedlegg 

Handlingsprogram 2020-2023, budsjett 2020 (rådmannens forslag) 

Betalingsreglement 2020 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/4465-3   Arkiv: 151  

 

Økonomirapport - september 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

137/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Økonomirapport er 30. september 2019, tas til orientering. 

 

2. følgende budsjettjustering foretas: 

 

a) Rundkjøring USN - revidert fremdrift 

Revidert framdriftsplan betyr at det vil bli brukt 3 millioner kroner i 2019. Det 

foreslås å sette av resterende bevilgning på 7 millioner kroner til disposisjonsfond 

for å bruke dette til samme formål. 

110200 -         7 millioner kroner debet  

110200 -         7 millioner kroner kredit 

 

b) Rammekorreksjoner som følge av endret organisasjon 

Som følge av organisasjonsendring pr 01.08.19 og 01.10.19 opprettes to nye 

sektorer, Strategi og utvikling og Selvkost.  

I tillegg slås Kulturtjenesten og Samfunn sammen til Teknisk, kultur og idrett samt 

at Barnehager, Grunnskole og Spesielle tiltak barn og unge slås sammen til 

Utdanning og familie. Ny rammefordeling blir slik: 

 

Rammeområder FØR 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             147 049 562  

30 Barnehager             196 218 114  

31 Grunnskole             305 704 249  

32 Spesielle tiltak barn og unge             158 135 345  

33 Kulturtjenesten                29 649 072  

40 Helse og omsorg             676 984 337  

50 Samfunn                90 803 506  



  Sak 137/19 

 

 Side 10 av 55   

 

70 Avsetninger, overføringer -             68 694 043  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    
 

Rammeområder ETTER 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             115 734 304  

25 Strategi og utvikling (skilt ut fra 20)                33 750 108  

30 Utdanning og familie (30+31+32 slått sammen)             670 319 778  

40 Helse og omsorg             686 830 447  

50 Teknisk, kultur og idrett (50 og 33 slått sammen)             179 793 092  

51 Selvkost (skilt ut fra 50) -             56 546 724  

70 Avsetninger, overføringer -             94 030 863  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    

Omorganiseringen har ingen økonomisk konsekvens på budsjett 2019.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport september 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 

30. september og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik 

hiå. 
Rev.budsjett 

2019 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Frie disponible inntekter -

1 277 603 
-1 338 800 61 198 -1 704 150 -1 721 880 17 730 

Finansinntekter/-utgifter 93 384 62 466 30 918 124 562 116 704 7 858 
Avsetninger og bruk av avsetninger 26 587 0 26 587 32 664 32 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 888 -888 
Til disposisjon -

1 157 631 
-1 276 335 118 703 -1 546 924 -1 571 624 24 700 

Folkevalgte og revisjon 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0 

Administrasjon og fellestjenester 90 398 92 082 -1 684 115 734 115 734 0 

Strategi og utvikling 25 058 26 263 -1 204 33 750 33 750 0 

Utdanning og familie 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 -6 000 

Helse og omsorg 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 -15 608 

Teknisk, kultur og idrett 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 -5 200 

Selvkost -63 053 -72 333 9 280 -56 547 -51 935 -4 612 

Avsetninger, overføringer -99 447 -101 075 1 627 -94 031 -86 232 -7 799 

Finans 0 90 -90 0 0 0 

Sum disponering 1 134 656 1 104 147 30 509 1 546 924 1 586 143 -39 219 

              
Merforbruk -/mindreforbruk + -22 975 -172 188 149 212 0 14 519 -14 519 
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Sammendrag 

 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 14,5 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det samme prognose som forrige rapportering, som var 2. tertial. 

 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 mill kroner. I 1. 

tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 18,2 mill kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg, Utdanning og familie og Teknisk, kultur og idrett. 

 

I 2. tertial er det foreslått budsjettjusteringer til Helse og omsorg med 10 millioner kroner, 1 

million kroner til Utdanning og familie og 4 millioner kroner til Teknisk, kultur og idrett, totalt 

15 millioner kroner. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger og overføringer – det er samme prognose som spetember som for 2. tertial. 

Skatt og rammetilskudd – prognosen er den samme som for 2. tertial, og det foreslås å gjøre en 

budsjettjusterting hvor inntektene økes med 10,5 millioner kroner.  

 

Finans: 

Ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til prognosen i 2. tertial. Det foreslås i 

2. tertial å redusere kostnader/øke inntekter på til sammen 4,5 millioner kroner.  

Det er heller ingen endringer å melde i forhold til Fossefondet. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 2. tertial.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltakene for å lukke avvik mellom budsjett og prognose i 

tjenestene, og for å se til at vi har riktig «fart» inn i 2020.  

 

Vedlegg 

 

Månedsrapport økonomi pr. 30. september 2019 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/4189-1   Arkiv: 252  

 

Startlån 2019, - behov for tilleggslån  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

138/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket til startlånsordningen med kr. 50 000 000,- for 

2019. Samlet låneopptak for 2019 vil da være kr. 150 000 000,-. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kort om startlånsordningen 

Ingen har krav på startlån fra kommunen, men for mange vil et slikt lån være helt avgjørende 

dersom man skal ha mulighet for å etablere seg med et eierforhold på boligmarkedet, og 

dermed kunne være delaktig i den verdiskapning dette markedet representerer. Uten 

startlånsordningen vil vanskeligstilte på boligmarkedet ha små muligheter til dette, og være 

prisgitt leieforhold som ofte vil være langt dyrere for den enkelte enn et gunstig eieforhold. 

Ungdom i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån dersom de har muligheter for å 

spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i vanlige banker. Derimot vil følgende kunne få 

avgjørende hjelp via ordningen: 

 Barnefamilier med økonomiske utfordringer med å skaffe egnet bolig, og som har 

behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid. Antagelig er 

startlånsordninget et av de viktigste «våpen» kommunen har mot «barnefattigdom». 

Husbanken anbefaler at kommunen benytter over 55% av ordningen rettet mot 

barnefamilier. 

 Barnefamilier som har problemer med å dekke dagens boutgifter, og en refinansiering 

av annen gjeld med startlån kan bidra til at familien kan bli boende i boligen. 

 Søkere med lav, stabil og sikker innekt, men som ikke får lån i vanlig bank. «Trygd» 

defineres i denne sammenheng som stabil og sikker inntekt, men man må ha høy nok 

inntekt til å betjene startlånet i tillegg til andre nødvendige utgifter. 
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 Mennesker med høy boliggjeld og/eller annen gjeld med høy rente, som av den grunn 

står i fare for å miste dagens bolig ved tvangssalg. Selv om man ikke greier å betjene 

nåværende gjeld vil ofte et startlån kunne refinansiere gjeld i en slik grad at man kan 

beholde boligen.  

 Likeens kan mennesker med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer og som 

mangler egnet bolig komme i betraktning for startlån. Likeens kan startlån til kjøp eller 

refinansiering være nødvendig for å kunne opprettholde et arbeidsforhold. 

Startlån vil alltid være det mest rentegunstige lånet som er å oppdrive, og kan, dersom 

situasjonen krever det, innvilges med opp til 50 års løpetid. De årlige kostnader blir da så lave 

at de fleste vil ha mulighet for å betjene lånet. I Ringerike kommune gies alle lån med 1. 

prioritet i anskaffet bolig, og kommunen har aldri måtte avskrive slike lån som tap. I dagens 

marked vil enhver nyanskaffet bolig ha en solid prisstigning, og risiko ved å videreformidle 

startlån fra husbanken på denne måten oppfattes som minimal. 

 

Beskrivelse av saken 

Fra 2018 endret kommunen policy til en mer aktiv bruk av slike lån. Dette både fordi bankenes 

utlånsregler med bl.a. endrede krav til egenkapital og reservasjoner mot å godkjenne startlån 

som «toppfinansiering» ble endret. I 2018 ble det benyttet kr. 111 000 000,- på ordningen, og 

man undervurderte den «pukkeleffekten» vi nå ser av tidligere praksis der vi skyver et udekket 

behov foran oss.  

Rådmannen ba derfor kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 om fullmakt 

til å låne opp kr. 100 000 000,- til startlånsordningen, som ble vedtatt. Status for ordningen er 

p.t. slik: 

Kommunen har i år mottatt 192 søknader om startlån. Av disse er 107 søknader avslått mens 

74 søknader er innvilget. 39 av disse er barnefamilier (52,7%). 29 søknader er fortsatt 

ubehandlet. 

Pr. august-19 har kommunen innvilget startlån i størrelsesorden 76 mill. kroner. Neste 

utbetaling fra husbanken er i mars 2020, og kommunen kommer til å mangle midler for 

videreføring av ordningen fram til neste utbetaling. Dette er svært uheldig, ikke minst for 

kvalifiserte søkere som må vente, samt uheldige følger etableringen av en stor restanseliste pr. 

1 mars 2020 fører med seg. Flere kommuner som arbeider aktivt opp i mot startlån som 

virkemiddel opplever slik ressursmangel, og husbanken har åpnet for tilleggslåneopptak i 2019. 

Ringerike kommune søkte derfor om dette innen tidsfristen, med forbehold om politisk 

godkjenning om et tillegg på låneopptaket for 2019 på 50 mill. kroner. Husbanken ga 24. 

september positiv tilbakemelding på søknaden, under de samme forbehold. 

I vår husbankregion har også følgende kommuner fått innvilget tilleggslån: Øvre Eiker-, Nedre 

Eiker-, Tønsberg-, Søgne-, Grimstad-, Bamble-, Kragerø-, Flekkefjord-, Froland-, Larvik-, 

Fyresdal-, Farsund- og Bygland kommune 

Den samlede låneportefølje i forhold til startlånsordningen i Ringerike kommune var pr. 

september 2019 på kr. 405 673 315,-, fordelt på 374 lån. Opplånte midler til ordningen regnes 

ikke inn i kommunens samlede gjeldsportefølje. Administrasjonen av lånene forvaltes på vegne 

av Ringerike kommune av Lindorff. 
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Rådmannens vurdering 

Boutgifter, og i særdeleshet husleie, gjør i dag store inngrep i økonomien til såkalte 

«vanskeligstilte på boligmarkedet». Mange av disse er henvist til relativt kostbare leieordninger 

når det gjelder bolig, da de ikke fyller bankenes krav til boliglån. Dette skyldes enten lav fast 

inntekt (manglende arbeid, deltidsstilling, helsemessige forhold) og opparbeidet lånegjeld 

dersom forholdet har vart en stund. Særlig er rehabiliterte rusmisbrukere og mennesker som 

har vært igjennom psykiske lidelser «på bar bakke», og har små muligheter i dagens 

boligmarked uten kommunal medvirkning. 

Dersom innbyggere har et lavere beløp til disposisjon enn statens minstesatser etter at 

boutgifter er betalt, vil dette kvalifisere til supplerende sosialhjelp. Sosialhjelpsutgiftene i 

Ringerike kommune har gått ned, men det er vanskelig å tilskrive dette til endret policy når det 

gjelder bruk av startlån som virkemiddel. Det er antagelig andre forhold og tiltak som utløser 

dette, da en effekt av startlånssatsingen først vil vise seg etter noe lengere tids praksis. 

Man skal kunne betjene et startlån for å få dette tildelt, og mennesker som i stor grad er 

avhengige av sosialhjelp kvalifiserer ikke i forhold til kriteriene for tildeling av slikt lån. Skal så 

skje, må de delta i husbanken/kommunens prosjekt «Eie først» (som nå vil få navnet «Barna 

først»). Her er kommunen i startfasen, og så langt har seks familier fått hjelp videre innen 

denne ordningen, og tre nye framilier er under arbeid. 

Når det gjelder effekt i forhold til begrepet «barnefattigdom» og «sosial arv», er det også for 

tidlig å forsøke å konkretisere tall. Noen tiltak virker direkte, - andre forbyggende. Dette 

indikerer at resultatene vil komme, og bli målbare på sikt. Allikevel kan vi konstatere at så 

langt i 2019 har 39 barnefamilier fått startlån. Anslår vi at hver familie har to barn i snitt, har ca 

80 barn profittert på ordningen. Familiene har fått trygge og sosialt aksepterte boforhold, bedre 

råd, man kan ta venner med hjem, delta mer aktivt sosialt sammen med andre og ikke minst 

oppleve langt bedre forhold intern i familien når utfordringene med uoverstigelig gjeld og 

uverdige boforhold dominerer hverdagen. Dette er boligsosialt arbeid på sitt beste. 

Rådmannen ser at også i 2020 vil man ha behov for et relativt stort låneopptak. Flere psykisk 

utviklingshemmede flytter ut fra foreldrehjemmet og i borettslag, og gruppen som vil profittere 

på «Barna først» vil bli prioritert. Men etter hvert vil effekten av etterslep/-akkumulerte behov 

gradvis reduseres, og etterspørselen etter startlån vil forhåpentligvis stabiliseres på et lavere 

nivå enn dagens behov tilsier. Dagens låneportefølje genererer en årlig nedbetaling på på 17 

mill. kroner/år. 

Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune benytter seg av tildelte ekstralån for 

2019. Tilleggslånet må være utbetalt fra husbanken innen 24.11.19. Dette vil rådmannen kunne 

effektuere ved et eventuelt positivt vedtak i formannskapet 5. november og kommunestyret 7. 

november. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  139/19 

Side 16 av 55   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4186-1   Arkiv: 223  

 

Endringer i statlige overføringer til Fontenehuset Hønefoss, - 

konsekvenser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

139/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om økt overføring fra Ringerike kommune på kr. 400.000,-, med bakgrunn i 

helsedirektoratets endrede regler for tilskuddsutmåling, avslås. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Kort historikk: 

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss ble etablert 3. juli 2003 og startet opp i Stabellsgate. 

Virksomheten ble flyttet til dagens lokasjon (St. Olavsgate 5) i 2005, og har nå vært aktive i 16 

år. Fontenehus er etablert 12 steder i Norge som del av et verdensomspennende tiltak med ca. 

320 Fontenehus drevet etter de samme premisser. 

Fontenehusene er klubbhus. På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner. 

Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid, utdannelse og egen bolig. Videre 

baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. 

Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til 

driften. Fontenehuset kvalitetssikrer arbeidet ved en akkreditering hvert 3. år. 

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende 

menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre 

oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er således et 

kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på Fontenehuset støtte til 

også å mestre utfordringer på andre områder i livet. Frivillighet, relasjoner og likeverd er 

fontenehusenes grunnleggende verdier. 
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Beskrivelse av saken 

Målgruppen for Fontenehus er definert til «mennesker med psykiske lidelser/helseproblemer 

og/eller rusmiddelproblemer». For å bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer 

og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid, 

gir helsedirektoratet etter fastsatte kriterier tilskudd til etablering og drift av Fontenehus. Det 

forventes at tilskuddet skal bidra til drift og god kvalitet i tilbudet ved Fontenehusene, at det 

etablerere flere Fontenehus og at tilskuddet skal fremme det landsdekkende samarbeidet og 

læring mellom fontenehusene. 

 

Fra og med driftsåret 2020 blir det gjennomført endringer i tildelingskriterier for driftstilskudd 

for «fontenehus» i Norge. Den reviderte ordningen er basert på en årlig nedtrapping over 3 år: 

 Nye Fontenehus kan få dekket inntil 100 prosent av driftsutgiftene det første driftsåret. 

Første driftsår regnes fra Fontenehusets oppstartdato og 12 måneder frem i tid.  

 Fontenehus som er inne i sitt andre eller tredje driftsår kan få dekket inntil 75 prosent 

av driftsutgiftene.  

Fontenehus som har vært i drift ut over tre år kan innvilges opp til 50 prosent av 

driftsutgiftene. Dette er den største endringen for eksisterende fontenehus og deres 

hjemkommuner, ved at maksimalt statlige tilskudd fra år 4 reduseres fra inntil 75% til inntil 

50%. Det betyr at Helsedirektoratets tildeling, som skjer i juni for inneværende år, ikke vil bli 

større enn kommunens budsjettvedtak for samme år (vedtatt i desember året før).  

Helsedirektoratet stiller nå også krav om at kommunen må sørge for en gradvis økning av 

kommunal delfinansiering av Fontenehus i kommunens økonomiplan, slik at den kommunale 

delstøtten blir av varig karakter. Dette må skje i takt med at tilskudd fra Helsedirektoratets gis 

med lavere dekningsgrad. 

Helsedirektoratet understreker også at det statlige tilskuddet vil bli vurdert i forhold til 

kvaliteter ved fontenehuset drift. Direktoratet vil bl.a. vurdere fontenehusene i forhold til:  

 Drift i tråd med fontenehusmodellen 

 Systematisk jobbing med kvalitetssikring og akkreditering 

 Samarbeid med NAV, DPS, rus og psykisk helse tjenestene i kommunen  

 Interne driftsmål: 

o Daglig oppmøte: 6 per ansatt (eks daglig leder/ jobb/studiekonsulenter) og 18 

aktive medlemmer per ansatt 

o Antall overgangsarbeidsplasser: 20% av gjennomsnittlig daglig oppmøte 

o Formidling til ordinært arbeid: 12,5% av gjennomsnittlig daglig oppmøte 

 

I Ringerike kommune har Fontenehuset Hønefoss vært i drift i over tre år, og dette innebærer 

at Ringerike kommune utfordres til å øke det årlige kommunale tilskuddet med kr. 400 000,- 

(fra 1,2 mill. til 1,6 mill. kroner) fra og med driftsåret 2020. Dette er i tråd med det omsøkte 

tilskuddet fra Fontenehuset i Hønefoss for 2020.  

Rådmannen har hatt to møter med Fontenehusets ledelse (daglig leder og styreleder) vedr. den 

oppståtte stituasjonen. Fontenehuset beskriver konsekvensene slik, dersom Ringerike 

kommune ikke kan realisere omsøkte økning i tilskuddet:  
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1. Dersom Ringerike kommune ikke øker sitt engasjement med kr. 400.000,-, vil staten 

redusere sine overføringer tilsvarende. I dag har Fontenehuset fire stillinger i tillegg til 

stillingen for daglig leder. Det siste året har Fontenehuset hatt et gjennomsnittlig 

oppmøte i den arbeidsorienterte dagen på ca. 24 personer, og tar vi med 

fritidsprogrammet er vi oppunder 30 personer. Dette betyr at for å opprettholde 

akkreditering etter de internasjonale og nasjonale krav til medarbeidere, bør det i 2020 

være 5 medarbeiderstillinger. 

2. Dersom Fontenehuset mister deler av det samlede tilskudd, vil dette resultere i at antall 

stillinger må reduseres. Dette vil føre til at medlemmene får et dårligere tilbud på 

dagtid, og at Fontenehuset må redusere fritidstilbudet. Likeens åpningstider på 

helligdager og i helger. Dette igjen kan bety at fontenehuset mister akkreditering, og vil 

da ikke være kvalifisert til å få tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Fontenehuset beskriver videre at de siste tre årene har Fontenehuset i Hønefoss hjulpet i 

gjennomsnitt 11 personer tilbake til lønnet arbeid hvert år. Mange medlemmer har også fullført 

videregående skole og startet på Universitet og høgskoler. Fontenehuset i Hønefoss har siden 

2016 gjennomført trivselsundersøkelser blant medlemmene i samarbeid med Fontenehus 

Norge, som viser at svært mange ikke lenger har behov for innleggelser eller hjemmebesøk i 

løpet av dagen.  

De siste månedene har Fontenehuset hatt en stor økning av medlemmene i aldersgruppen 

mellom 18 til 30 år. Av nye personer som har kommet til Fontenehuset etter sommeren, har 

50% vært i denne aldersgruppen. Dette er en aldersgruppe Fontenehuset håper å kunne ha et 

stort fokus på også i fremtiden. Fontenehuset ønsker vedlagte «brukerhistorie» vedlagt saken, 

og rådmannen har imøtekommet dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser de utfordringer og vanskeligheter de nye reglene fra helsedisrektoratet skaper 

for fontenehusets drift, og de problemer dette kan gi i forhold til tilbudene og de 

følgeproblemer dette kan generere for brukerne/medlemmene. Situasjonen oppleves fra 

fontenehusets ledelse som svært alvorlig, og kan i verste fall føre til at tilbudet avvikles. 

Rådmannen har utarbeidet sitt forslag til budsjett for Ringerike kommune 2020, i tråd med de 

politisk føringer/anbefalinger og krav til avsetninger som der ligger. I en slik sammenheng er 

det foretatt en rekke innsparinger og lagt inn utfordrende effektiviseringskrav. Rådmannen er 

derfor nødt til å ikke å anbefale omsøkte budsjettøkning for Fontenehuset i Hønefoss. 

Dersom man politisk ønsker å imøtekomme fontenehusets ønske om en økning i det 

kommunale tilskudd fra kr. 1.200.000,- til kr. 1.600.000,-, må inndekning for et slikt vedtak 

finnes ved en reduksjon innen Helse og omsorgsbudsjettet (der budsjettet for «rus og psykisk 

helse» ligger) på kr. 400.000,-. Alternativt kan inndekning gjøres ved en reduksjon av 

formannskapets disposisjonskonto eller en reduksjon i avsetningen til disposisjonsfond 

(budsjettert overskudd) med samme beløp. 
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Rådmannen vil advare mot å utsette saken til rapportering 1. tertial 2020. Man vil da ikke ha 

noen avklaring innen tidsfristen for fontenehusets søknad til helsedirektotatet, og søknaden vil 

da bli avvist. En slik utsettelse ville også føre til at utbetalingen fra Ringerike kommune ikke vil 

skje før august/september 2020, noe som ville være uhåndterlig for fontenehusets videre drift. 

 

Vedlegg 

 Brukerhistorie fra Fontenehuset Hønefoss. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/4542-2   Arkiv: 223  

 

Søknad om tilskudd til julemarked i Hønefoss 6.-8.desember 2019 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

140/19 Formannskapet 05.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger kroner 80.000,- i tilskudd til prosjektet «Jul i Hønefoss». Tilskuddet 

belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike Utvikling og Kulturstiftelsen Fengselet søker om tilskudd til å arrangere julemarked i 

Hønefoss sentrum. 

 

Det er en bredt sammensatt prosjektgruppe som har utarbeidet et ambisiøst og godt forslag til 

julemarked (se vedlagt søknad). Planene legger opp til tradisjonelle aktiviteter, utstillinger og 

boder, men satser i tillegg på å knytte til seg andre juleaktiviteter som show, konserter og 

familieaktiviteter.  

 

Det er en god miks av personer fra ulike aktører innenfor privat, kommersielle, frivillige og 

kommunen som bidrar i prosjektet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I januar 2019 hadde kommunestyrerepresentant Jim Hagen Warp en interpellasjon hvor han 

etterlyste muligheter for Julemarked i Hønefoss sentrum. Ordfører ba rådmann og næringsliv 

følge dette opp videre. 

 

Ringerike Utvikling og Kulturstiftelsen Fengselet har sammen med representanter for lokalt 

næringsliv og representanter fra kommunens kommunikasjons- og næringsavdeling utarbeidet 

en plan for gjennomføring av julemarkedet «Jul i Hønefoss». 
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Ringerike Utvikling har god erfaring i å arrangere større, tverrfaglige prosjekter/markeder, som 

for eksempel arrangementene knyttet til «Tour of Norway» tidligere i år. Kulturstiftelsen 

Fengselet har i mange år arrangert julemarked med kvalitetsvarer og god julestemning. 

 

Målsettingen for prosjektet er å gi innbyggere og besøkende en stemningsfull førjulstid i 

Hønefoss med en rekke ulike tiltak. I første omgang arrangeres Jul i Hønefoss over 3 dager, 

mens man på sikt ser for seg at konseptet kan utvides, og også markedsføres ut mot tilreisende. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltaket «Jul i Hønefoss» ivaretar en rekke overordnede mål i kommuneplan og handlingsplan.   

Ringerike kommune skal være det mest spennende vekstområdet på østlandet. Det skal satses 

på vekst og attraktivitet. 

 

Tiltaket er med på å løfte Hønefoss som regionhovedstad, og i tråd med kommunens bystrategi 

og nylig vedtatte byplan. 

Det er ønsket med flere aktiviteter på torget og i sentrum.  

 

Tiltaket er åpent og tilgjengelig for alle. I tråd med kommunens folkehelseprofil er det viktig å 

satse på tilgjengelige møteplasser og aktiviteter for alle.  

 

 

Juridiske forhold  

Nødvendige tillatelser må søkes om, og meldinger om aktivitetene sendes politi og brannvesen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

«Jul i Hønefoss» følger opp tidligere interpellasjon i kommunestyret sak 2/19. 
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Økonomiske forhold 

  

Prosjektet er budsjettert til totalt 280.000 kroner, hvorav det søkes om 80.000 kroner i 

tilskudd fra Ringerike kommune. Det legges opp til tilskudd fra sponsorer, inntekt på utleie av 

bodsplass samt en relativt høy egeninnsats ved Ringerike Utvikling og Kulturstiftelsen 

Fengselet. I tillegg bidrar også kommunen med egeninnsats, både fra kommunikasjon, næring 

og teknisk. 

 

Ordinære tilskuddsordninger i kommunen dekker ikke denne tuypen formål, og har heller ikke 

tilskuddsbeløp av denne størrelsen. Søknaden sendes derfor Formannskapet med evt. 

belastning fra Formannskappets disposisjonskonto. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ønskelig med mer aktivitet i sentrum, økt attraktivitet og vekst. Prosjektet realiseres av 

profesjonelle og erfarne aktører, i samarbeid med handelsstand, gårdeiere, frivillige og 

offentlige. Dette er i tråd med samskapende oppgaveløsning, som i større og større grad er 

nødvendig for å få realisert denne type aktiviteter og arrangementer. 

 

Tiltaket «Jul i Hønefoss» ivaretar en rekke overordnede mål i kommuneplan og handlingsplan.   

Tiltaket er åpent og tilgjengelig for alle. I tråd med kommunens folkehelseprofil er det viktig å 

satse på tilgjengelige møteplasser og aktiviteter for alle.  

Tiltaket er med på å løfte Hønefoss som regionhovedstad, og i tråd med kommunens bystrategi 

og nylig vedtatte byplan. 

 

Formannskapets disposisjonskonto må belastes dersom Formannskapet velger å gi tilskudd til 

tiltaket. 

 

Vedlegg 

Søknad om støtte til utvidet julemarked i Hønefoss 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 19/4742-2   Arkiv: D11  

 

Schjongslunden - bygging av 11'er kunstgressbane  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

141/19 Formannskapet 05.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering 

 

  

 

Henvendelse fra Hønefossballklubb(HBK) – midlertidig ballslette. 

 

HBK fikk i januar i 2019 rett til å disponere ca 5120 m2 på Ringerike kommunes eiendom, gnr 

318, bnr 346, avsatt i kommuneplanen til friluftsbad. Dette for å anlegge en 9` er fotballbane. 

 

Disposisjonsretten gjelder til det eventuelt blir utarbeidet en ny reguleringsplan eller endring av 

gjeldende plan, som krever at banen flyttes for å gi plass til andre bygg eller anlegg, eller 

maksimalt til den 31.12.2022.  

 

Den 27.08.19 mottok kommunen en ny henvendelse fra HBK v/ daglig leder Runar Vinjevoll. 

Der HBK kom med et forslag om bytte av arealer for å kunne anlegge en 11`er bane i stedet.  

 

HBK foreslår å flytte det midlertidige prosjektet til området bak ishockeyhallen. Der er det i 

dag en 11`er gressbane som kommunen drifter og vedlikeholder. Banen er i dårlig forfatning 

og brukes i dag i liten grad av lag og foreninger. 

 

HBK ønsker å bytte gressmatta med kunstgress. HBK har fått tildelt 2.500 000,- fra 

Sparebankstiftelsen de ønsker å bruke på dette prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har vurdert saken og er positiv til å inngå en slik avtale det søkes om. Utkast til 

avtale er oversendt HBK for signering. 
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For rådmannen var følgende punkter viktig å få innarbeidet i den nye avtalen. (ny avtale er 

vedlagt saken) 

 

 Midlertidig avtale av 19.01.19 sies opp. 

 Ny bane skal tilfredsstille Norgesfotballforbunds gjeldende retningslinjer for 

kunstgressbaner. 

 Det inngås en avtale med HBK på det omsøkte arealet med en varighet på 20 år, med halvt 

års oppsigelsestid.  

 Der kommunen kan si opp avtalen hvis arealet skulle bli regulert til et annet formål, uten at 

kommunen har noe erstatningsansvar. 

 HBK drifter og vedlikeholder banen selv. Ringerike kommune har ikke noe ansvar for drift 

eller vedlikehold. 

 Det søkes ikke om tippemidler til anlegget. 

 Det må sendes inn byggesøknad, HBKs ansvar. 

 

Saken legges frem som en orienteringssak. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det omsøkte arealet er i dag regulert til formålet.  

 

Juridiske forhold  

Kommunen er grunneier på gnr 319, bnr 346 det inngås en ny avtale med HBK, der HBK kan 

disponere 9500m2(se vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Midlertidig avtale fra 19.01.19 om leie av arealer til 9` er bane 5120m2. 

 

Økonomiske forhold 

 

Avtalen vil ikke medføre noen økonomiske forpliktelser for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

  

Hendvendelsen fra HBK er oversendt idrettsrådet til uttalelse. Kommunen fikk tilbakemelding 

fra idrettsrådets leder den 13.09.19. 

 

Vi viser til e-post mottatt 11. sept. om ovennevnte sak.  

Siden idrettsrådet har denne banen med i den prioriteringslisten for anlegg som ble sendt til 

kommunen høsten 2018 er vi ikke imot etablering av nytt kunstgress på den gamle banen.  

Vi er dog skeptiske til at HBK vil bruke så mye midler på en midlertidig bane nå før det er 

vedtatt en helhetlig plan for videre utvikling i Schjongslunden. De mulighetsstudiene som ble 

laget vinteren 2015-16 er ikke fulgt opp og vi ber kommunen nå ta tak i disse planene påny 

siden vi er kjent med at HBK og Ringerike Ishockeyklubb ønsker å bygge hall for både fotball 

og hockey i Schjongslunden.  

Når det gjelder avtale om vedlikehold av ny kunstgressbane må vedlikehold av banen ligge på 

HBK. Alle andre kunstgressbaner i kommunen driftes av klubbene selv med unntak av AKA 

Arena som er kommunal.  
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I pkt. 3 leieavtalen som er vedlagt står det klart at det er leietaker som skal bygge, drifte og 

vedlikeholde anlegget så lenge disposisjonsretten er aktiv. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger frem denne saken til orientering.  

Rådmannen er positiv til den skisserte løsningen fra HBK om bytte av arealer. Rådmannenen 

mener dette er en bedre løsning enn opprinnelig avtale. Idrettsrådet har uttalt seg og 11èr 

banen det søkes om er på idrettsrådet prioriteringsliste. 

 

Rådmannen har oversendt avtale til HBK for signering den 14.10.19. Følgende avtaletekst er 

oversendt HBK til signering. 

 
1. Denne leieavtalen opphører tidligere inngått midlertidige avtaler om etablering av 

kunstgressbaner i Hønefoss idrettspark. 

 

2. Leietaker gis rett til å disponere ca. xxxxxx ² på Ringerike kommunes eiendommer, gnr 318, 

bnr. 346, avsatt i kommuneplanen til fotballbane (BAI-7), se vedlagt situasjonsplan. 

 
3. Denne leieavtalen løper fra 1.12.2019 til 30.11.2039 og opphører uten særskilt varsel. 

 

4. Leieavtalen kan sies opp i leieperioden med 6 mnd. oppsigelsestid.  

 

5. Leien er vederlagsfri i leieperioden. 

 

6. Ny bane skal tilfredsstille Norgesfotballforbunds gjeldende retningslinjer for 

kunstgressbaner. Leietaker ansvarlig for prosjektering og etablering av anlegget herunder 

byggesøknad. Leietaker er nødt til å følge Lov om offentlige anskaffelser når kunstgressbanen 

skal prosjekteres og etableres. Alle kostnader i tilknytning til etablering av kunstgressbanen 

og tilhørende installasjoner dekkes av leietaker.  

 
7. Leietaker kan ikke søke tippemidler for etablering av kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 

 
8. Leietaker er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde av kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 

 

9. Leietaker er ansvarlig for å fjerne kunstgressbanen og tilhørende anlegg når leieavtalen 

opphører. Området skal tilbakeføres til samme stand som ved inngåelse av leieavtalen.  

Utleier har ingen erstatningsansvar for restverdi eller kostnader i forbindelse med fjerning av 

kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 

 

10. Manglende opprydding etter opphør av avtalen kan utleier gjennomføre opprydding for 

leietakers regning. 

 
11. Denne leieavtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene har fått ett. 
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Formannskapet inviteres til å ta denne saken til orientering. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 
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Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

142/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fastlegesituasjonen, samt presenterte planer og tiltak, tas til etterretning. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Det er allment kjent at fastlegeordningen er under press, og slik fastlegesituasjonen er i dag 
er det stadig vanskeligere å rekruttere og beholde fastleger i kommunene. Fastlegeordningen 
i Ringerike kommune står overfor de samme utfordringer som nasjonale medier og 
utredninger beskriver. En av utfordringene er rekruttering, særlig til solopraksis og 
fastlegepraksis i distrikt.  Kommunen må påregne fremover å være aktiv som aktør i arbeidet 
for en bærekraftig, stabil og kompetent allmennlegetjeneste. Dette arbeidet er begynt i 
Ringerike gjennom et nært samarbeid med fastlegene.  

Fra 1.jan. 2020 har Sør- Aurdal sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike kommune om 
legekontoret på Nes.  Fastlegekontorene på Nes og Hallingby vil nå samordnes og det 
etableres økt tilgjengelighet på fastlegekontoret på Hallingby, med uendret åpningstid på 
Nes. 

I forbindelse med generasjonsskifte er fastlegehjemmelen fra Heradsbygda overført til Sokna 
fra 1.juni 2019. De to tidligere solo-fastlegehjemler er nå samlokalisert på Sokna. Praksisen er 
tilknyttet LISi 1 lege og har 5 dagers åpningstid. Saken presenteres i eget saksfremlegg i dette 
møtet. 

Gjeldende kommuneplan legger føringer for at Ringerike kommune skal være en attraktiv 
kommune å bosette seg i, med aktivitet ikke bare i Hønefoss, men også tettstedene Sokna, 
Nes, Hallingby, Tyristrand og Haug. Det innbefatter gode og stabile allmennlegetjenester der 
folk bor.  

Det gis i det følgende en beskrivelse av dagens fastlegesituasjon, samt en oversikt over 
status i arbeidet med strukturendringene i fastlegeordningen i Ringerike kommune. 

                                                
i Lege i spesialisering 
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Orienteringen er en oppfølging på sak 11/19 Strategi for fastlegeordningen i Ringerike 
kommune, -  fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra, som Hovedkomiteen 
Helse- og Omsorg og Eldrerådet (19/606ii) ved sine behandlinger har gitt sin tilslutning til.  

 

Beskrivelse av saken 

Fastlegen er nøkkelen for et bærekraftig helsetilbud til innbyggerne i Ringerike kommune. 
Ringerike kommune må gjennom god samhandling med fastlegene klare å utvikle modeller 
og en struktur som sikrer en bærekraftig og stabil tjeneste av god kvalitet.  

Det er velkjent fra mediebildet og fra nasjonale undersøkelser at fastlegeordningen er under 
press. Helsedirektoratet publiserte 4.sept. 2019 en omfattende rapport: «Evaluering av 
fastlegeordningen».  Denne bekrefter det fastlegene har beskrevet over lang tid. 
Arbeidsbelastningen har økt, og flere leger opplever nå arbeidssituasjonen sin som 
uhåndterbar.  

Legene opplever stadig større utfordringer i møtet med forventede og pålagte oppgaver. Det 
er kommunene som har ansvar for å sikre at befolkningen har forsvarlige allmenn medisinske 
tjenester. Mange kommuner opplever stadig større utfordringer i rekruttering til og stabilitet 
i fastlegehjemler. Det har tidligere vært mest kjent i distrikts-Norge, men er de seneste årene 
blitt et kjent problem også i større byer og tettsteder. Helsedirektoratets undersøkelse 
bekrefter at sannsynligheten for å slutte etter kort tid som fastlege har økt fra 2010-2018, 
både i sentrale og usentrale strøk. Dette bekreftes også ved at andelen av vikarer på 
fastlegelister har økt betydelig de siste to årene.  

Flere kommuner har tatt i bruk ekstraordinære virkemidler i kampen om å få fastleger til 
kommunen, og for å få de til å bli. I noen kommuner prøves ut f.eks. «gjenkjøpsgaranti» 
(kommunen forplikter seg til å kjøpe praksis av fastlegen om vedkommende ikke trives), 
fastlønnsavtaler og ulike andre finansieringsordninger for drift, oppstart, permisjon og for 
spesialisering.  

Som ledd i Helsedirektoratet sin evalueringen er det gjort en undersøkelse om innbyggernes 
erfaringer med fastlegeordningen. Den viser at flertallet av pasienter og brukere er godt 
fornøyd med fastlegeordningen. Kontinuitet i lege/pasientforholdet er regnet som en 
særdeles viktig faktor for kvalitet i tjenesten. 

Regjeringen vil, som reaksjon på evalueringen, i samarbeid med Legeforeningen og KS utvikle 
en egen handlingsplan for fastlegeordningen. Den ventes i 2020. 

 

Kommuneoverlegens vurdering 

Kommuneoverlegen er bekymret for utviklingen og for mulighetene for å bevare en 
bærekraftig og funksjonsdyktig fastlegeordning for kommunens innbyggere. Det blir 
nødvendig for kommunen å ta en betydelig og aktiv rolle for å sikre befolkningens allmenne 
helsetjenestetilbud. 

Pr 1.november 2019 har kommunen i alt 28 fastleger, fordelt på 13 fastlegekontor. Fire av 
disse fastlegehjemler er etablert som solopraksis. 11 av 28 fastlegene er over 50 år.  I 2018-
2019 er det inngått fastlegeavtale med ni nye fastleger. I 2018 hadde vi fem utlysninger, i 
2019 har vi gjennomført seks (derav to vikariater) og det gjenstår en utlysning. 

                                                
ii https://sru2.ringerike.kommune.no//api/utvalg/701/moter/11598/behandlinger/3/0 
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 Det er til enhver tid fastlegehjemler som er besatt med vikar pga. fastlegens lovlige fravær 
(svangerskapspermisjon, utdanningspermisjon).   

Bildet illustrerer at kommunen, i likhet med alle andre norske kommuner står midt i et 
generasjonsskifte, og samtidig har en betydelig turn-over blant fastlegene. En del av de 
ledige hjemler skyldes generasjonsskifte eller svangerskapspermisjon, men de fleste er blitt 
ledige som følge av at yngre fastleger slutter i hjemlene sine. Legene oppgir begrunnelser 
som er gjenkjennbare i den nasjonale evaluering. Vi har hatt fra en til tre kvalifiserte søkere 
til de ledige hjemlene. Vikariatene er besatt, men i 2019 var det en periode på 1-3 måneder 
uten lege på plass. Særlig i 2019 har inngåelse av avtaler og overdragelse av praksis vært 
preget av «kjøpers marked».  Kommende fastleger får i dag tilbud om fordelaktige og 
ekstraordinære avtaler i stadig fler og stadig mer sentrale kommuner.  

Utfordringene knyttet til rekruttering og å beholde fastleger kan beskrives i tre 
hovedområder:  

1. Svikt i rekrutteringen. Yngre nyutdannede leger søker seg ikke til fastlegeyrket, men 
velger fastlønnede stillinger med større stillingsvern i andre helsetjenester. Ringerike 
kommune har avtale om mottak av to yngre leger i utdanning, LIS 1 leger (tidligere 
turnuskandidat). Begge har tjeneste hos erfarne fastleger, som er spesialister i 
allmenn-medisin og har veilederkompetanse. Kommunen supplerer de lovpålagte 
kurs med dekt todages kurs sammen med veileder i et relevant allmenn medisinsk 
tema, f.eks. det årlige Ringerikskurset. Gode LIS1-opplevelser i 
kommunehelsetjenesten gir bedre rekruttering og det er en viktig gruppe for 
kommunen å rekruttere nye fastleger fra.  

2. Det andre er knyttet til rammevilkårene for drift av praksis: økonomisk grunnlag, 
usikkerhet som privat næringsdrivende, krav og forventninger til fastlegen og en 
stadig økende arbeidsbelastning, som inkluderer overføring og utvidelse av faglige 
oppgaver. En fastlege har i gjennomsnitt 60 konsultasjoner i uken, og en 
gjennomsnittlig arbeidstid for fastlegene i Norge er 56 t/ukeiii. Det ventes at den 
nasjonale utredning i 2020 vil adressere denne delen av utfordringene.  

3. Det tredje er knyttet til «generasjonsskiftet» blant fastlegene. Dagens 
fastlegeordning er ikke tilpasset «den nye generasjon» fastleger, som ønsker andre 
rammer rundt jobben som fastlege enn generasjonen før dem. De ønsker et levebrød, 
men også mulighet for et familie og fritidsliv.   

Dette utfordrer kommunenes organisering. Dagens fastlegeordning må rigges slik den kan 
ivareta både de veletablerte, de som er midt i karrieren sin og de nye fastlegene. Ringerike 
kommune inngikk 1.mai 2018 avtale med de etablerte erfarne fastleger om en 10 % stilling 
som mentor for yngre nystartede fastleger. Ordningen har nå vart i 1,5 år og gjøres 
permanent. Den evalueres svært positivt av alle involverte og beskrives som en viktig 
bidragsyter til bedre mestring som yngre lege. 

                                                
iii Uni Research: «Fastlegers tidsbruk», mars 2018 
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Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune, - fra solo til flerlegepraksis. 

Ringerike kommune har et tett samarbeid med fastlegene for å finne frem til gode, lokale og 
fleksible tiltak for å bedre fastholdelse og rekruttering av fastleger, og der igjennom legge til 
rette for fortsatt tilgang til stabile, tilgjengelige og kompetente fastleger for innbyggerne i 
Ringerike.  
Sammen med fastlegene har kommunen utarbeidet en plan: Strategi for fastlegeordningen i 
Ringerike kommune -  fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra.  
Hovedkomiteen for helse og omsorg har gitt sin tilslutning til denne planen. 

Planen legger opp til å avvikle etablerte solopraksis og samle de i flerlegepraksis. Et vilkår, 
som følger av kommuneplanen, er at tilgangen til fastlege og andre allmenn medisinske 
helsetjenester bevares i distriktene, og at det legges til rette for utvikling av integrerte 
tjenester og IKT satsning for betre samhandling.  Utviklingstiltakene planlegges ad fire akser i 
tråd med kommuneplanen: Tyristrand/Ask, Haug/Åsa, Hallingby/Nes og Sokna/Heradsbygda.  
Modellen for fastlegeordningen kan illustreres slik:  

 
 

 

Det har i flere år vært etablert 2-lege praksis på Tyristrand og Haug legekontorer. Ved 
inngangen av 2019 gjenstod fire solopraksiser i distrikt: Heradsbygda, Sokna, Nes og 
Hallingby. I tillegg er det to solopraksiser i Hønefoss sentrum. 

Nes- Hallingby. 

Det er i dag en fastlegehjemmel ved Hallingby legekontor og en ved legekontoret på Nes, 
som begge er besatt med stabile fastleger. Fastlegene har et ønske om økt samhandling, og 
ser at et kommende generasjonsskifte vil kreve endret organisering for å være attraktiv for 
yngre fastleger. 

Fastlegehjemmelen på Nes har vært drevet i samarbeid med Sør- Aurdal kommune. I 
midlertid har Sør- Aurdal sagt opp samarbeidsavtalen med virkning fra 1.jan.2020. Det endrer 
driftsgrunnlaget for fastlegepraksis på Nes i Ådalen og gjør det nødvendig å redusere 
driftsnivået videre frem. 
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I samarbeid med etablerte fastleger på Nes og Hallingby legekontorer endres derfor avtalen 
for fastlegehjemmelen på Nes i Ådal. Fastlegen på Nes i Ådalen vil fra 1.januar 2020 ha 
praksis en til to dager på Hallingby legekontor i samme bygg som dagens fastlege og 
helsestasjon holder til. Kontoret i Hallingby vil da være åpent 4 dager i uken. Kontorlokalene 
for fastlegene både på Nes og på Hallingby er kommunale. 

Det vil utfra eksisterende behov, uendret være fastlege på Nes legekontor 3 dager i uken, 
men med en redusert bemanning med hjelpepersonell. I dag er det 1,3 hjelpepersonell. I 
fastlegepraksis er normen 1 hjelpepersonell/lege. 

Fastlegehjemmelen på Nes endres som følge av dette til en ordinær fastlegeavtale med 
lokalitet på Hallingby, og med avtale om utekontor på Nes legesenter. 

 

Økonomiske konsekvenser. 
Legekontoret på Nes drives i dag med et økonomisk underskudd, med bakgrunn i at 
lokalsamfunnet på Nes ikke gir tilstrekkelig inntekstgrunnlag for tjenesten. Underskuddet 

deles i dag mellom Sør Aurdal og Ringerike kommune. Fra 1.januar 2020 bortfaller 

samarbeidsavtalen og det gjennomføres derfor to tiltak: 

1. Bemanningen ved kontoret på Nes reduseres, slik den er i tråd med gjennomsnittet ved 

fastlegekontorer i Ringerike (Fra dagens 1,3 helsesekretær til en helsesekretær i forhold 

til legebemanning; det vil si fra 122 % stilling til 60 % stilling)  

2. Avtalen for den aktuelle fastlegehjemmelen tilpasses til kommunens øvrige 

fastlegeavtaler. Dagens hybridavtale (kommunen betaler kontordrift på Nes, mens legen 

er selvstendig næringsdrivende), erstattes av en ordinær driftsavtale med praksis sted 

Hallingby og utekontor på Nes. 

Samlet forventes endringene på Nes og Hallingby med disse tiltak ikke å gi endrede 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune. 

Heradsbygda – Sokna 

I forbindelse med generasjonsskifte ble fastlegehjemmelen fra Heradsbygda overført til Sokna 

Medisinske senter fra 1.juni 2019. Det er nå to fastleger på Sokna og åpent 5 dager i uken, mot 

tidligere 3,5 dg. Hjemmelen er besatt med yngre lokal lege, som starter i hjemmelen 1.mars 

2020. Ringerike kommune har ansatt vikar i hjemmelen fra 1.juni 2019 til 1.mars 2020. 

Legekontoret har i tillegg LIS1 lege (tidligere turnuskandidat). LIS1 leger er viktige kilder til 

rekruttering for vår lokale fastlegeordning.  

Tiltak i saken presenteres og utdypes i eget saksfremlegg i dagens møte. 

Gjenværende solo-fastleger, Tyristrand og Haug legekontorer 

Når ovenstående er gjennomført vil det i Ringerike kommune gjenstå to solopraksiser. 

1. Sentralt i Hønefoss er det en ordinær privatpraktiserende fastlegehjemmel. 

Hjemmelsinnehaver har avtalefestet, berettiget ønske om å dele praksis (delehjemmel), 

denne stillingen lyses ut vinter 2019 og ventes besatt vår 2020. Det vil da være to leger 

ved kontoret, som deler på hjemmelen. 
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2. Ved Helsekontoret for Migrasjon, smittevern og vaksinasjon finnes kommunens eneste 

fastlønnede fastlege. Stillingen har ansvar for innbyggere uten fastlege i kommunen 

(f.eks. studenter, asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandring, familie-sammen førte), for 

mindreårige asylsøkere og for en mindre fastlegeliste. Den inngår i helsekontorets 

tverrfaglige miljø og er kombinert med 40 % helsestasjon. Den planlegges foreløpig 

ikke endret. 

Fokus i denne første del av innsatsen har vært på satsningen fra solo – til flerlegepraksis, og det 

er derfor ikke nå initiert nye tiltak på Tyristrand og Haug. 

På Tyristrand/Ask har legekontoret siden 2012 vært betjent med to fastlegehjemler. I 

Haug/Åsa har legekontoret over 10 år hatt to fastlegehjemler. Begge kontorer har åpent fem 

dager i uken, og alle fire hjemler er besatt. 

Dette til orientering. 

  

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4194-1   Arkiv:   

 

Etablering av helsesenter på Sokna  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

143/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen etablerer et helsesenter i leide lokaler med plass til to fastleger 

m/hjelpepersonell og en lege i spesialisering, m/nødvendige behandlings- og 

personalfasiliteter.  

2. Senteret skal også ha plass til to fysioterapeuter m/behandlingsrom. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har et overordnet ansvar for å sikre at personer som oppholder seg i 

kommunen tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester (Lov om helse og omsorgstjenester i 

kommunen, § 3-1, 1.ledd). Kommunens legetjenester skal i denne sammenheng omfatte 

allmennmedisinsk individ- og grupperettet kurativt arbeid i både fastlegeordningen og i 

kommunehelsetjenesten, samt samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene og i 

samhandlingsarenaer mot eksterne samarbeidspartnere.  

Videre har kommunen en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

virksomheten (§ 3-1, 3.ledd). Kommunene er selvstendig pålagt å ha en plan for legetjenesten. 

Ringerike kommune har på lik linje med mange andre kommuner i landet, en bekymring knyttet 

til stabilitet, rekruttering og fortsatt utvikling av en bærekraftig og funksjonsdyktig 

fastlegeordning for kommunens innbyggere. Situasjonen er grundig regjort for i 

kommuneoverlegens virdering (egen orienteringssak i dagens møte). 

Helse og omsorgstjenesten i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og 

Krødsherad har utarbeidet en felles administrativ strategisk plan for legetjenestene, med den 

hensikt å legge til rette for at kommunene har et felles utgangspunkt i det videre arbeidet med 

egne planer og tiltak. Samtlige av disse kommunen deltar i Ringerike interkommunale legevakt. 

Som konsekvens av den interkommunale planen har kommunen etablert et fortløpende 

utviklingsarbeid med lokale fastleger. Et sentralt grep er å avvikle solopraksis til fordel for 

flerlegepraksis. og samle legepraksisen i helsesentra. Slikt senter søkes nå etablert på Sokna.. 

Dette for å sikre befolkningen i området god tilgang til legetjenester. Slikt senter vil med fordel 
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også kunne inkludere fysioterapi, ergoterapi og ambulante tjenester innen hjemmetjeneste og 

psykisk helse og rus. 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ga, ved behandling av sak 11/19 Strategi for 

fastlegeordningen i Ringerike kommune, -  fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske 

sentra sin tilslutning til denne planen. 

 

Beskrivelse av saken 

Da legen som var lokalisert til Heradsbygda avviklet sin praksis, benyttet kommunen 

muligheten for å frikjøpe hjemmelen og overføre denne inkludert en listepopulasjon på 600 til 

Sokna. Dette muliggjorde etableringen av en to-legepraksis her. Dagens legekontor ligger 

meget sentralt på Sokna, - med bussterminal som nærmeste nabo på ene siden og Rustad kafe 

på andre siden. Legekontoret er etablert i leide lokaler. 

Ringerike kommune fikk tidlig en henvendelse fra huseier med tilbud om å leie mer lokaler i 

tilknytning til dagens legekontor, for å sikre nødvendig plass til lege nr. 2 og til lege i 

spesialisering (LIS-lege). Dette ville også kunne gi plass til begge fysioterapihjemlene på Sokna 

(50%+50%), både kontorer og behandlingslokaliteter. Husleier ville også kunne sørge for 

nødvendige ombygginger. 

Rådmannen har innhentet en kravspesifikasjon fra eget fagmiljø i forhold til mulig utvidelse av 

dagens lokaliteter, og presentert denne for huseier. En tilbakemelding fra huseier skisserer en 

husleie basert på faktiske FDV-kostnader, kapitalkostnader relatert til en investering på 3,4-4,0 

mill. kroner samt beregnet avkastning. Dersom kommunen benytter seg av tilbudet, og de 

forskjellige aktører godtar de kostnader en framtidig husleiekontrakt innebærer for den enkelte, 

vil «Sokna helsesenter» kunne være realisert innen mars 2020. Dette ville være svært ønskelig, 

da kommunen har vært heldig å få tilsatt ny lege fra 1.3.2020. Likeens er nå begge 

fysioterapihjemlene besatt, der den ene p.t. mangler kontor/behandlingslokaler. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at kommunen ved et aktivt engasjement må søke å sikre 

fastlegeordningen. Det gis i dag en rekke signaler om at ordningen antagelig ikke er 

bærekraftig, j, fr. EY of Vista Analyse evaluering av ordningen som konkluderer med at denne 

trues av en uhåndterbar arbeidsbelastning og store rekrutteringsutfordringer. Mange 

kommuner (også store kommuner) melder om mange vakanser, og problemet eskalerer. 

Samhandlingsreformen med sine økte krav til kommunens legedekning utfordrer 

helsetjenestens bærekraft. Dette forsterkes ytterligere ved den planlagte og forventede 

befolkningsøkning kommunen står ovenfor. 

Dagens finansieringsordning er basert på at fastlegene er selvstendige næringsdrivende, og får 

sine inntekter fra et basistilskudd, helserefusjoner og egenandeler. Etablering av nytt medisinsk 

senter med integrerte fastlege, fysioterapeut og med tilrettelagt for digital samhandling er et 

kommunalt ønske. Det er krevende og den økonomiske risikoen ved etablering og drift kan 

ikke pålegges den enkelte lege eller fysioterapeut alene. 

Det er kommunen som har ansvaret for å sørge for at kommunens befolkning har nødvendig 

tilgang på helsetjenester. P.t. har om lag halvparten av norske kommuner tatt i bruk ordninger 

som innebærer å kjøpe opp ledige hjemler og tilby fastlegene fast lønn, gratis kontorlokaler, 

utstyr og hjelpepersonell. Dette er svært kostnadskrevende. 
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Slik rådmannen ser det, vil en etablering av et helsesenter i Sokna sentrum være en optimal 

løsning, både for fagmiljøet relatert til tidligere planer, befolkningen i distriktet og for 

utviklingen av Sokna som et bygdesenter, med den betydning dette vil ha for distriktet som 

helhet. Kommunen har vært heldig å fått besatt hjemlene på Sokna, men det haster nå med å få 

lokalitetene på plass dersom denne situasjonen ikke skal endre seg. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendig 

leieavtale for lokaler til nytt helsesenter i Sokna sentrum, som er store nok til å lokalisere to 

fysioterapeuter m/behandlingsrom, to fastleger og en LIS-lege m/nødvendig undersøkelsesrom 

og akuttrom/skadestue samt ambulansetilgang og personalfasiliteter. De privatpraktiserende 

aktørene leier ønskede og nødvendige lokaler av kommunen, som selv i henhold til 

avtaleverket må holde nødvendige lokaler for LIS-lege. Kommunens nettokostnad vil dermed 

framstå som beskjeden. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4680-2   Arkiv: U03 &01  

 

Ny selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

144/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Ringerike kommune vedtar ny eierstruktur og justert selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Sør-Øst 110 IKS eies av en rekke kommuner, samt 3 IKS selskaper (brannvesen). Eierandelene 

fremgår av vedlegg. 

Fra 01.01.2020 skjer endringer i kommunestrukturen, og det vil derfor være behov for 

endringer i selskapsavtalen. Representantskapet behandlet endringene i eierandeler i sitt møte 

15. oktober 2019 (sak 11/2019) med følgende vedtak: 

1. Representantskapet støtter at Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) overtar 

Sandes eierandeler fra Drammensregionens brannvesen(DRBV) i forbindelse med 

etableringen av nye Holmestrand kommune bestående av dagens Holmestrand og 

Sande kommuner. 

2. Representantskapet støtter at nye Midt –Telemark kommune overtar eierandelene til 

dagens Bø og Sauherad kommuner, ved etableringer av nye Midt - Telemark 

kommune. 

3. Styret bes iverksette prosess for endring av selskapsavtalen i henhold til endringene 

omtalt i de to punktene over. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestrukturen endres. Fra 01.01.2020 skjer følgende endringer:  

 Nye Asker kommune etableres med nåværende Asker, Røyken og Hurum kommuner. 

Røyken og Hurum kommuner forlater dermed Sør-Øst 110 IKS. Eierandeler fordeles 

på resterende eiere.  
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 Nye Holmestrand etableres med nåværende Holmestrand og Sande kommuner. Sande 

kommune har til nå vært medeier i DRBV, som igjen er medeier i Sør-Øst 110 IKS. 

Siden Holmestrand er medeier i VIB flyttes eierandelene fra DRBV til VIB.  

 Nye Midt-Telemark etableres med nåværende Bø og Sauherad kommuner. Eierandeler 

fra Bø og Sauherad samles i nye Midt-Telemark kommune.  

 Nye Tønsberg etableres med nåværende Tønsberg og Re kommuner. Siden begge 

kommunene er medeiere i VIB får det ingen innvirkning på selskapsavtalen.  

Disse endringene medfører behov for endringer i eierstruktur og dermed av selskapsavtalen, og 

eierne av Sør-Øst 110 IKS er anmodet om å vedtat endringer i eierstruktur/ny selskapsavtale. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringer i selskapsandeler reguleres i § 26 i Lov om interkommunale selskaper. I første ledd 

anføres at selskapsandel bare kan overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakere. 

Det antas for Sør-Øst 110 IKS at det ikke vil være noen som er uenig i de aktuelle endringene.  

Det heter i Sør-Øst 110 IKS sin selskapsavtale at den kan endres med 2/3 flertall i 

representantskapet, hvis ikke annet er fastsatt i lov eller selskapsavtale. Etter § 4 i loven må 

endringer i eierandelene vedtas av eierne, dvs. av kommunestyrene/IKS-er som er eiere. 

Kommunestyret bes vedta endringene i eiersturktur og forslget til ny selskapsavtale. 

  

Vedlegg 

 

 Selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS 

 Deltakere og eierandeler i Sør-Øst 110 IKS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4546-1   Arkiv: 057 &01  

 

Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringer fra 1.1.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

145/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2020 godkjennes. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) ble 

organisert som et IKS i 2003. I 2019 hadde selskapet 42 eiere. 

Med bakgrunn i kommune- og fylkeskommunesammenslåinger vil IKA Kongsberg ha 38 eiere i 

2020. Kommunene Holmestrand og Sande blir nye Holmestrand kommune, kommunene 

Tønsberg og Re blir nye Tønsberg kommune og kommunene Bø og Sauherad blir nye Midt-

Telemark kommune. Svelvik kommune slås sammen med nye Drammen kommune og har av 

denne grunn meldt uttreden av selskapet. Buskerud fylkeskommune slås sammen med 

fylkeskommunene Akershus og Østfold til Viken fylkeskommune.. 

Buskerud fylkeskommunes andel i selskapet beholdes inntil videre uendret. Fylkeskommunene 

Vestfold og Telemark slås sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den nye 

fylkeskommunen har valgt IKA Kongsberg som arkivinstitusjon. Disse endringene betyr at 

IKA Kongsbergs må justeres §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i selskapsavtalen. 

Slike endringer må behandles i eiernes øverste politiske organ iht. IKS-lovens § 4, andre ledd. 

For øvrig er det foretatt små endringer i tekst som kun krever godkjennelse i selskapets 

representantskap. 

Selskapsavtale 2020 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et 

likelydendepositivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest. 
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Rådmannens vurdering 

Endringene har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. For Vestfold og Telemark 

fylkeskommune vil utvidelse av innbyggertall tilsi økt eiertilskudd og dermed også 

eierandel. De sammenslåtte kommunene vil hefte for de tidligere kommunenes eiertilskudd og 

eierandeler i to år etter sammenslåingen. (Vedtatt i representantskapet 24.5.2017 sak 023/17 

og i representantskapet 30.4.2019 sak 009/19.) 

Eierandelen er regnet etter eiertilskuddets størrelse prosentvis. I representantskapet 30.4.2019 

sak 010/19: Budsjett og eiertilskudd, ble følgende forutsetninger lagt til grunn for eiertilskudd 

2020: 

 innbyggertall er oppdatert 

 indeksregulert etter den kommunale deflator 

 opphør av to års regelen for kommunesammenslåingene i 2018 

 

Se vedlagt oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 

 

Vedlegg 

 Selskapsavtale 2020 

 Oversikt over eieres eiertilskudd, eierandeler og garantisum 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/4450-1   Arkiv: 231  

 

Utfyllende svar på grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter 

Aasen (Sp)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

146/19 Formannskapet 05.11.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Framlagt svar med utfyllende informasjon tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Representanten Hans-Petter Aasen (Sp) stilte på formannskapets møte 27. august følgende 

grunngitte spørsmål vedrørende rutiner for fakturering av kommunale hjelpetjenester: 

Undertegnede har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere vedrørende at dødsbo 

har blitt fakturert for enkelte kommunale hjelpetjenester som ligger opp 1 år tilbake i tid. 

Dette gjelder typisk egenbetaling for matutlevering eller andre egenandeler.  

Etter dødsfall gjøres et bo opp. Når kommunen først fakturerer for tjenester svært lang tid 

etter dødsfall kan det skape uheldige situasjoner for etterlatte.  

Jeg tillater meg således å stille følgende spørsmål til ordfører:  

1) Hvilke rutiner har kommunen for fakturering av tjenester ved dødsfall?  

2) Er det vanlig at man kan påregne faktura for slike tjenester etter at dødsbo er gjort opp?  

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen besvarte spørsmålet slik i kommunestyrets møte 5. september: 

1. Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse. 

For tilfeller hvor folk dør, får ikke de fakturerende enhetene uten videre melding om 

dette fra andre offentlige etater, og endring av folkeregistrert adresse medfører ikke 

endring i kommunens faktureringssystem (det er ingen direkte kobling eller 

varslingssystem for dette). 

Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med kommunen og oppgir en ny 

adresse vil denne legges inn, og fakturaer sendes den nye adressen. 
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Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine om å 

tilskrive dødsboet dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når 

skifteattest er utstedt, og oversendt fra tingretten (sistnevnte tar ofte en del tid, 

eksempelvis har skifteattester utstedt i oktober ikke blitt synlig i kommunens systemer 

før februar året etter).  

I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene 

er, og hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter 

følges dette opp med ordinær innkreving dersom fakturaene ikke betales. 

2. Alle fakturaer sendes til avdødes adresse inntil kommunen får beskjed om en annen 

adresse. Det er den som skifter dødsboet sitt ansvar å sørge for henting av avdødes 

post, eller videresending av denne. 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 

- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (arveloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (arveloven § 78) 

Ved de tre siste oppgjørsformene er det ikke snakk om at et bo blir «gjort opp»; den 

som skifter boet påtar seg all gjeld og forpliktelser som avdøde hadde. Dette 

inkluderer alle krav som stammer fra leverte tjenester og lignende som ble levert før 

dødstidspunktet. Den som skifter dødsboet er ansvarlig for denne gjelden uavhengig 

av dødsboets størrelse (med unntak for skifte etter § 80, da er ansvaret begrenset til 

boets størrelse), inntil kravene eventuelt foreldes. Privatrettslige krav foreldes 3 år 

etter tidspunktet når kravet oppstod (foreldelsesloven).  

Enhver arving som skifter et dødsbo på denne måten påtar seg dermed ansvaret og 

risikoen for at krav vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort 

gjeldende overfor dem inntil kravene er foreldet. Dette blir man også informert om av 

tingretten når man får utstedt skifteattest, og man har derfor en plikt til å undersøke 

hva avdøde faktisk skyldte.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (arveloven § 100 flg), altså en 

melding i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde må sendes inn 

innen 6 uker eller gå tapt. Dersom man ikke gjør dette, så aksepterer man risikoen for 

at det kan finnes krav mot avdøde man ikke vet om.  

Det vil derfor alltid være en risiko for at man får regninger ment for avdøde i inntil 3 

år etter dødsfallet (eller senere for offentligrettslige krav). 

Spørsmålsstiller Hans-Petter Aasen anmodet om at stilte spørsmål og svar skulle komme som 

en orientering til kommunestyret, samt et notat med utfyllende informasjon. 

Utfyllende informasjon: 

Kommunens praksis når noen dør og har ubetalte fakturaer 

Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse når 

fakturaen er klar. For de fleste tjenester innen helse og omsorg er dette den påfølgende 

måneden etter at tjenesten/produktet er levert. For etterberegning ved langtidsopphold i 

institusjon, vil først skje det påfølgende året, da etterberegningen ikke kan gjøres før 

skatteoppgjøret for det aktuelle året foreligger, som da vil være året etter ((eksempelvis var 

skatteoppgjøret for 2018 er klart sommeren/høsten 2019). 
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Når noen dør, sendes faktura fortsatt til avdødes adresse. Hvis arvinger kontakter kommunen 

og opplyser om en annen adresse, så vil fakturaer og øvrige brev sendes dit. Alle arvinger som 

får videresendt avdødes post vil uansett ha vært kjent med krav mot avdøde ettersom fakturaer 

sendes til avdødes adresse. Videresending av post er gratis i 2 måneder, og fakturaer samt 

første purring vil bli sendt før disse 2 månedene er omme. Det er derfor rimelig å forvente at 

arvinger har en slik videresending på plass. 

Når noen dør, sendes dødsmelding til Folkeregisteret. Det er imidlertid ingen direkte kobling 

mellom Folkeregisteret og de fakturerende enhetene. Enhetene innen helse- og 

omsorgstjenester får likevel ofte kjennskap til om noen har dødd, men får ikke uten videre en 

ny adresse å forholde seg til. Dette får de først dersom arvinger som velger å skifte boet 

opplyser om hvor fakturaer kan sendes. Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med 

kommunen og oppgir en ny adresse vil denne legges inn i de relevante systemer, og fakturaer 

sendes til den nye adressen. 

Det er Kommunal innkreving som har ansvar for å kreve inn ubetalte fakturaer til kommunen. 

Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine å tilskrive dødsboet 

dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når skifteattest er utstedt. 

Skifteattest utstedes kun av tingretten når man ber om det. Dette er ikke noe arvinger 

nødvendigvis rett etter et dødsfall, og politiets rutine er å ringe til arvinger først en måned etter 

dødsfallet for å informere om mulighetene til å skifte boet. 

For å få tilgang til skifteattester må Kommunal innkreving enten spørre tingretten, eller be 

Skatteoppkreveren om å sjekke det i sine systemer. For sistnevnte tilfelle er det stor variasjon 

på hvor lang tid det tar før skifteattester er synlige i Skatteoppkreverens systemer. Noen 

ganger tar det en uke, mens andre ganger tar det måneder, eksempelvis har skifteattester 

utstedt i oktober 2018 ikke blitt synlig i Skatteoppkreverens systemer før februar 2019). I 

begge tilfeller så vet ikke nødvendigvis Kommunal innkreving at noen har dødd. Det vil også 

være lite hensiktsmessig å jevnlig rette forespørsler om skifteattester til tingretten eller 

Skatteoppkreveren. 

Dersom det i forbindelse med skifte av dødsboet blir utstedt proklama, så har kommunen 

rutiner for å regelmessig sjekke etter proklama for innbyggere kommunen har krav mot. Ved 

utstedt proklama vil også kommunen mye raskere fange opp at noen har dødd og hvor kravet 

kan sendes. Hvis ikke kan det ta tid før kommunen vet hvor kravet kan sendes. 

I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene er, og 

hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter følges dette opp 

med ordinær innkreving, dersom fakturaene ikke betales. 

Grunnleggende om innkreving av pengekrav 

Den som har et pengekrav mot noen, må gjøre dette kjent for den det gjelder, i praksis ved 

utstedelse av faktura.  

Ved forsinket betaling er det anledning til å ta forsinkelsesrenter og purregebyrer etter 

nærmere regler, så lenge det varsles om dette.  

Ved fortsatt manglende betaling, så kan man kreve at fakturaen tvangsinnkreves av 

Namsmannen. Dette kan man kreve så lenge kravet ikke er foreldet (falt bort). 

Privatrettslige krav foreldes 3 år etter tidspunktet da kravet oppstod (foreldelsesloven § 3). 

Med andre ord, så kan den som ikke har betalt en faktura som kunne vært sendt ut i september 

2018 risikere at dette kravet kreves inn med tvang så sent som september 2021, altså tre år 

etter.  
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Skulle fakturaen ikke være sendt ut når den skulle, så løper foreldelsesfristen fra tidspunktet 

den tidligst kunne blitt sendt ut. I slike tilfeller kan kreditor som regel ikke kreve 

forsinkelsesrenter og gebyrer for perioden før skyldneren ble kjent med fakturaen, men 

hovedkravet (altså det fakturaen opprinnelig skulle lyde på) må like fullt betales, selv om denne 

er kommet sent frem til skyldner. 

Grunnleggende om skifte av dødsbo 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 

- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (mindre enn 1G) (skifteloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (skifteloven § 78) 

Ved ordinært skifte og uskiftet bo, som er de vanligste skifteformene av dødsboskifte, så tar 

den som skifter dødsboet / arvingene på seg all gjeld avdøde hadde, på samme vilkår som ville 

være gjeldende for avdøde. Det vil si at hvis avdøde måtte ha betalt kravet, så må også 

arvingene det.  

Privatrettslige krav foreldes som nevnt etter 3 år. Enhver arving som skifter et dødsbo etter 

arveloven § 9 eller skifteloven §§ 78 eller 80 påtar seg dermed ansvaret og risikoen for at krav 

vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort gjeldende overfor dem inntil 

kravene er foreldet. Dette gjelder uavhengig av dødsboets størrelse (med unntak for skifte etter 

§ 80, da er ansvaret begrenset til boets størrelse). 

Dette blir man også informert om av tingretten når man får utstedt skifteattest (og man får ikke 

utstedt skifteattest med mindre man ber om, og derfor samtykker, til dette).  

Oppfatningen om at et bo er «gjort opp» når man har betalt det man vet om av regninger og så 

fordelt det overskytende, er derfor feil. Arvinger kan ikke gjemme seg bak at man har fordelt 

eller gitt bort midlene etter avdøde, fordi arvingene er personlig ansvarlige for alle krav som 

kommer til deres kunnskap såfremt disse ikke har blitt foreldet.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (skifteloven kapittel 12). Dette gjøres 

før man velger om man vil påta seg avdødes eiendeler og gjeld.  

Dette er en melding som legges ut i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde 

må sendes inn innen 6 uker eller gå tapt. Hvis man gjør dette, så vil man slippe å få noen 

overraskende krav i etterkant. Dersom man ikke gjør dette, og likevel velger å skifte boet, så 

har man akseptert risikoen for at det kan finnes krav mot avdøde man ikke vet om, og som 

man da er ansvarlig for å dekke.  

Med mindre man utsteder proklama, så vil det alltid være en risiko for at man får regninger 

ment for avdøde i inntil 3 år etter dødsfallet. 

Ringerike kommunes praksis i 2019 

For å yte god service, så har Kommunal innkreving slettet alle renter og gebyrer som er påløpt 

for det ene tilfellet vi er kjent med hvor arvingen likevel mener at de ikke har mottatt 

fakturaer/har hatt kjennskap til kravet. Kommunal innkreving har også tilbudt gradvis 

nedbetaling av slike krav, i en månedlig størrelse som arvingene selv kan foreslå, uten at det 

påløper renter i nedbetalingsperioden. Hovedkravet har bestått og blitt krevd betalt, da det ikke 

finnes grunnlag for å la arvinger slippe å betale for dette selv om det har tatt noe tid å sende 

brev til dødsboet.  
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Ringerike kommune ved Kommunal innkreving har et ansvar overfor alle innbyggerne å sørge 

for at ubetalte krav til kommunen kreves inn. Alle krav kommunen har mot innbyggere, selv 

om disse ikke har blitt purret før 6 måneder etter man kunne ha gjort det, er like fullt bestående 

inntil de foreldes etter 3 år. Dette er penger kommunen ville krevd inn fra hvilken som helst 

innbygger, og når arvinger påtar seg all avdødes gjeld så er det ingen grunn til å 

forskjellsbehandle i slike tilfeller.  

Regelverket er klart i slike saker. Ved proklama blir kreditorene kjent med at de må rette krav 

til boet innenfor en frist, og potensielle arvinger kan sikre seg mot uheldige overraskelser i 

form av store krav. Unnlater arvingene proklama og det tar tid før kommunen blir kjent med 

hvem de skal sende kravet til, vil det naturlig nok ta tid før krav rettes mot dødsboet. Uansett 

aksepterer arvinger i slike tilfeller at regninger kan komme opptil tre år etter dødsfallet. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er snakk om mange saker i året. Mange velger proklama, 

andre betaler regningene som sendes til dødsboet, mange er etterrettelige og kontakter på eget 

initiativ kommunen og undersøker om det er utestående krav. En liten gruppe velger å være 

passive og venter til de får faktura fra kommunen. Dersom man for sistnevnte tilfeller skal 

ettergi krav fordi kommunen ikke vet hvem kravet skal sendes til, vil dette utgjøre en usaklig 

forskjellsbehandling.  

Om kommunen sender ut brev til dødsbo med kravsoppstilling etter det tidspunktet det var 

mulig å gjøre det, så medfører dette ikke at kravet faller bort, men at kommunen i tråd med 

god inkassoskikk frafaller eventuelle krav på forsinkelsesrenter og gebyrer. 

 

Rådmannens vurdering 

Som det framgår, er det ikke mye kommunen kan få gjort i forhold til praksis for etteroppgjør 

ved dødsfall. Tildelingskontoret følger jevnlig med på proklama i Norsk Lysingsblad og fører 

inn ny kontaktinformasjon i Visma der det er aktuelt, og sørger for at vedlagte 

brev/informasjon sendes pårørende/respektive dødsbo. Der det ikke er gjenlevende ektefelle 

opplyses om muligheten for forhåndsligning, slik at etterberegningen kan gjennomføres 

raskere. 

Rådmannen ser at det kunne være hensiktsmessig at slik informasjon sendes til alle dødsbo, - 

ikke bare der det er kjente restanser. Slik endring iverksettes straks. 

 

Vedlegg 

 Skjema som går til nærmeste pårørende når en institusjonsbeboer dør i forhold til 

etterberegning i forhold til betaling 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/4518-1   Arkiv: 033  

 

Valg til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/19 Valgutvalg 29.10.2019 

44/19 Valgutvalg 31.10.2019 

147/19 Formannskapet 05.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse skal eie og drive eiendommen med det gamle 

hjelpefengselet i Hønefoss som et nytt kulturhus for byen. Stiftelsen skal på forretningsmessig 

basis utvikle og administrere virksomheten i kulturhuset med et bredt kulturtilbud, herundre 

formidling salg av kunst og kunsthåndverk. Virksomheten skal også omfatte konserter, teater, 

diktaftener og andre kulturarrangementer tilpasset lokalenes muligheter og begrensninger. 

Virksomheten kan omfatte serveringstilbud.  

 

Stiftelsens styre består av fem medlemmer. Styret i stiftelsen oppnevner tre medlemmer, mens 

formannskapet i Ringerike kommune oppnevner de to øvrige styremedlemmene. 
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Det fremgår av stiftelsens vedtekter at styremedlemmene som utpekes av formannskapet skal 

ha tilknytning til forskjellig kulturvirksomhet, hvorav minst en drevet privat i Ringerike 

kommune. Formannskapet skal også oppnevne vararepresentanter for de to styremedlemmene.  

 

Styrets medlemmer har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4581-2   Arkiv: 033  

 

Valg til medlem Lunder gamlehjems fonds styre  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

148/19 Formannskapet 05.11.2019 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som representanter til Lunder gamlehjems fonds styre velges  

 

………………..………….…… 

 

………………………………... 

 

Som representant til Lunder gamlehjems fonds styre og ansatt i eldreomsorgen på Sokna 

velges 

 

………………………………………….. 

 

  

Sammendrag 

I årene omkring 1918 ble det samlet inn penger til fordel for Lunder gamlehjem.  

Det fremkommer av vedtektene at Ringerike formannskap velger et styre på tre medlemmer fra 

Lunder sogn, hvorav ett av medlemmene skal være ansatt i eldreomsorgen på Sokna, til å 

forvalte fondet. 

 

Det fremkommer av stiftelsesloven § 27a om kjønnsrepresentasjon når staten, fylkeskommunen 

eller kommunen oppnevner medlemmer av styret at Likestillingsloven § 21 første, annet og 

femte ledd gjelder tilsvarende i forhold til de styremedlemmende dette gjelder, noe som betyr at 

begge kjønn skal være representert. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 
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Arkivsaksnr.: 19/4656-1   Arkiv: F01  

 

Evaluering - kommunalt tiltak "Matchbox"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

149/19 Formannskapet 05.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet anbefaler en videreføring av tiltak tilsvarende det som beskrives i saken. 

2. Formannskapet ber om at Rådmann omdisponerer midler fra NAV eller fra sektor 

Helse og Omsorg for videreføring av tilpasset aktivitetstiltak for beskrevne målgruppe i 

2020. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunen i NAV fikk 01.01.17 plikt til å sette vilkår om aktivitet for mottakere av sosialhjelp 

som er under 30 år, og kommunen plikter å tilby innhold som passer den enkelte. Det er svært 

snever anledning til å gi unntak på bakgrunn av at kommunen ikke kan tilpasse innhold i 

aktivitetsplikten. Matchbox er i praksis benyttet for å møte kommunens forpliktelse.  

Tiltaket ble initiert av «Holten-utvalget», og før Matchbox startet opp var det flere avvik 

knyttet til kommunens tilrettelegging av aktivitetsplikt. Kommunen skal kunne tilby lavterskel 

aktivitetstiltak til mer arbeidsrettede aktiviteter. Matchboxtiltaket har vært en pilot drevet i regi 

av Menova AS og det startet opp for fullt i november 2018. 

Beskrivelse av saken 

Formålet med Matchbox er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i 

aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse (30 

timer/uke). Prosjektet har vært lokalisert på to ulike adresser i perioden, Stabells gate 4 og 

Hønefoss Bru 1B. Menova AS er ansvarlig for innhold og organisering og NAV Ringerike 

rekrutterer kandidater til Matchbox. Opprinnelig var det et seks måneders prosjekt, med start i 

november 2018. Prosjektperioden ble våren 2019 utvidet med åtte måneder og løper p.t frem 

til 31.12.19. Det er valgt å gjennomføre piloten med 20 plasser. 
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Arbeidet har siden oppstarten vært basert på fire grunnleggende prinsipper:  

 Selvdisiplin.  

 Å tenke jobb og utdanning på kort og lang sikt.  

 Mestringstro - troen på at den enkelte har talent for noe.  

 Å ta ansvar for eget liv, inklusiv:  

o Vektlegging av den enkelte sitt ansvar for å skaffe seg jobb – også med 

nødvendig hjelp.  

o Alle har et ansvar for å bidra til et bærekraftig samfunn ved å redusere press på 

velferdsordningene. 

Arbeidet har vært gjennomført ved å veksle mellom individuell veiledning og gruppeveiledning. 

Deltakerne i Matcbox har vært inkludert og involvert i arbeidet med å utvikle tilbudet.  

Deltakerne har bestått hovedsakelig av gutter (2/3), snittalderen er 21-22 år, under en fjerdedel 

har fullført videregående skole og et fåtall har særlig arbeidserfaring å vise til. Typiske tilleggs-

utfordringer er: rus, psykisk helse, bolig, døgnrytmeforstyrrelser, dataspill-avhengighet, dårlige 

eller mangelfulle nettverk. 

Pr september 2019 har 55 ungdommer startet opp i Matchbox hvorav 29 ungdommer er 

avsluttet. Ytterligere seks planlegges avsluttet i nær fremtid; tre med lønnet jobb og/eller skole 

som grunn samt tre personer som først trenger annen hjelp. De resterende er på ulike stadier på 

vei mot jobb eller utdanning. Noen trenger god tid for å komme i posisjon (ref: typiske tilleggs-

utfordringer). Menovas vurdering er at det er ingen som kan defineres som «kan ikke jobbe», 

og alle har talent for noe som bør kunne omsettes i en eller annen form for jobbtilknytning eller 

en utdanning.  

Resultater 

Statlige tiltaksbedrifter i region Vest-Viken/landet har en gjennomsnittlig overgang til arbeid 

eller utdanning på i underkant av 40%. Matchbox har pr. september 72% overgang til arbeid 

eller utdanning. Dette er et svært godt resultat, spesielt sett i forhold til målgruppen for tiltaket. 

Etter at Matchbox startet ser vi at antallet unge med utbetaling av sosialhjelp er redusert, selv 

om dette er tall som vil variere fra måned til måned. I hele aldersgruppen (18-30) var antallet 

169 ved oppstart, mens det i september var 123. For brukerne under 25 år var tallet 95 ved 

oppstart, det er nå 72. Antallet unge som er registrert med sosialhjelp som hovedinntekt er 

redusert fra 93 til 67. 

Det er pr. oktober 16 deltagere som har avsluttet til jobb, og 10 som er avsluttet til skolegang. 

Av de 16 som har begynt å jobbe etter å ha vært i Matchbox er det 10 som ikke har mottatt 

noe sosialhjelp de siste månedene fordi de er selvforsørget med arbeidsinntekt.  Hvis vi legger 

til grunn det de har mottatt pr. måned før de kom til Matchbox utgjør dette samlet en 

utbetaling på ca. kr. 400 000,-. Disse 10 brukerne har i snitt mottatt kr. 63 000,- hver i 

sosialhjelp tidligere, og har i snitt klart seg uten sosialhjelp i 3,7 mnd etter at de ble avsluttet i 

Matchbox. 
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Av alle deltagerne på Matchbox har 12 fullført videregående skole, mens 39 ikke har fullført. 

10 deltagere er i høst avsluttet i tiltaket fordi de har begynt på skole igjen.  Av de som har gått 

over til skole mottar 3 fortsatt sosialhjelp etter oppstart av skolegang, men de venter på svar 

fra lånekassen/tilbakeføring til introduksjonsprogram. Resten klarer seg nå uten sosialhjelp. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at tiltaket «Matchbox» er godt individuelt tilpasset og har oppnådd gode 

resultater for flere av deltagerne. Deltakerne er noe lengre i tiltaket enn det man trodde ved 

oppstart, men resultatene når det gjelder overgang til arbeid og skole har vært mye bedre enn 

forventet.  

På individnivå ser vi stor gevinst for enkeltungdommer som har kommet seg videre eller har 

begynt å se at det kan være muligheter til et annet liv og mestringsnivå. Ved å få en varig 

arbeidstilknytning vil de kunne være positive bidragsytere til kommunen i fremtiden med tanke 

på skatteinntekter. Det er også god folkehelse i arbeid og kommunen som helhet vil profitere 

på flere aktive samfunnsdeltagere. 

Tiltaket har svært høy overgang til «aktive løsninger» som skole og jobb sammenlignet med 

andre tiltaksbedrifter både i regionen og i landet. Gjennomsnittlig tid uten sosialhjelp for de 

som er avsluttet til arbeid er 3,5 måneder. Rådmanen mener at dette er et godt og ønskelig 

resultat. Resultatene indikerer at deltakerne har fått en varig løsning hvor de klarer seg uten 

sosialhjelp.   

En utfordring for Ringerike har vært at ungdommene går for lenge på sosialhjelp før de 

kommer seg videre. I kommunebarometeret for 2018 er stønadslengden for de under 25 år i 

Ringerike på 5,2 måneder, og 4,8 for landet. Det forventes at stønadslengden også kan 

reduseres på sikt dersom den gode overgangen til arbeid og skole fortsetter. Resultatene 

Matchbox kan vise til, samt tendensene man ser på sosialhjelp når det gjelder utbetalinger og 

antall mottakere av sosialhjelp gjør at NAV Ringerike anbefaler en videreføring av tiltaket.  

Rådmannen ser at tiltaket koster kommunen på kort sikt, men dersom Matchbox eller 

tilsvarende tiltak kan levere samme resultat fremover, vil dette være utgifter som tjener seg inn 

over tid. Ved å ha denne typen tiltak ivaretar kommunen sine lovbestemte forpliktelser til å ha 

en meningsfylt aktivitet for gruppen i stor grad. Rådmannen ser også stor gevinst på 

individnivå for enkeltungdommer som har kommet seg videre eller har begynt å se at det kan 

være muligheter til et annet liv og mestringsnivå. Ved å få en varig arbeidstilknytning vil de 

kunne være positive bidragsytere til kommunen i fremtiden med tanke på skatteinntekter. Det 

er også god folkehelse i arbeid, og kommunen som helhet vil profitere på flere aktive 

samfunnsdeltagere. 

Om tiltaket ikke videreføres vil tilbudet gradvis avvikles i løpet av november og desember 

2019. Tilbudet vil da være opphørt pr 1.1.2020. 
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Vedlegg 

1. NAV Ringerike: Evaluering – kommunalt tiltak Matchbox 

2. Menova: Prosjektrapport Matchbox 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Avdelingsleder NAV Elin Stein/ rådgiver Kristin Akre-Hansen, tlf: 94133725 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4530-2   Arkiv: 075  

 

Nordiske vennskapsbyer - Invitasjon til jubileum Vennskapsbyen i 

Danmark - Aabenraa kommune 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

150/19 Formannskapet 05.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune takker ja til invitasjonen fra Aabenraa, og deltar på jubileet våren 2020. 

Det planlagte nordiske vennskapsbymøtet i Ringerike utsettes fra 2020 til 2022. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har i mange år hatt vennskapsbyer i de nordiske landene.  Annet hvert år 

har det vært arrangert nordisk vennskapsbymøte, det siste i Växjö i Sverige 3.-6. mai 2018.  

Der deltok delegasjoner fra Skagaströnd på Island og Lohja i Finland, i tillegg til Växjö og 

Ringerike. Den norske delegasjonen besto av representanter fra formannskapet, foreningen 

Nordene og kommuneadministrasjonen. 

I det nordiske samarbeidet har og den danske kommunen Aabenraa deltatt. Men etter en 

kommunesammenslåing i Danmark trakk Aabenraa seg ut for noen år siden. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Aabenraa i Danmark feirer 100-årsjubileet for Sønderjylland sin gjenforening med Danmark 

29.-31. mai 2020. 

I den forbindelse inviteres 4 representanter fra hver av de andre nordiske vennskapsbyene til å 

delta i jubileet og til å drøfte mulighetene for at Aabenraa på nytt kan gjeninntre i det nordiske 

vennskapsbysamarbeidet. 

 

Etter at dette ble kjent har det vært dialog mellom kommuneadministrasjonene i de nordiske 

vennskapsbyene. Det er en felles forståelse at det er nok med et nordisk treff neste vår. Det 

foreslås derfor at Ringerike sitt møte for de nordiske vennskapsbyene utsettes fra 2020 til 

2022. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Nordisk vennskapsbymøte 2018 (F-99/18) 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

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

opprettholdes og fortsetter.  Det er gledelig at den danske kommunen Aabenraa igjen ønske å 

delta i samarbeidet.  

Rådmannen tilrår at Ringerike takker ja til invitasjonen fra Danmark og utsetter det planlagte 

ordinære vennskapsbymøtet til 2022. 

 

Vedlegg 

 

Invitasjon fra Aabenraa til 100-årsjubileuim 30. mai 2020. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 17/3478-19   Arkiv: U63 &18  

 

Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal - Ringerike 

Studentkro  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Kommunestyret 22.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Søknaden om permanent utvidelse av skjenkeareal for Ringerike Studentkro 

imøtekommes. 

 Skjenkearealet utvides til å gjelde rom C117 i henhold til vedlagte tegning. 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Studentkro ønsker å utvide eksisterende skjenkebevilling til å gjelde rom C117. 

Eksisterende bevilling gjelder rom C119 og rom C117 ligger ved siden av dette. Rommene er 

tilknyttet samme inngang slik at det er mulig å opprettholde god inngangskontroll. Det nye 

skjenkearealet skal benyttes som et stille «lounge» rom, hvor gjester kan nyte drikken sin i 

roligere omstendigheter enn ved bar og scene. 

Stedet drives som studentkro med ulike arrangementer for studenter ved USN. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Ringerike Studentkro har hatt alminnelig skjenkebevilling i flere perioder. Den siste ble gitt 

26.09.2017 og den gjelder til 30.09.2020. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ønsker å legge til rette for studentmiljøet i Ringerike, og anbefaler søknaden 

imøtekommet.   

 

Vedlegg 

 

Tegning over arealet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4464-4   Arkiv: 145  

 

 

Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring  
 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2020, Handlingsprogram 2020-2023 og 

betalingsreglement for 2020 på høring. Høringsfrist settes til 21. november 2019. 

2. Driftsbudsjettet for 2020 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1 596 325 millioner kroner, netto avsetninger 29,585 millioner 

kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2020 budsjetteres med 

31,5millioner 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 1A - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Frie disponible inntekter       

Skatt på inntekt og formue  -803 490 -836 150 -857 800 -856 800 -863 000 -866 100 
Ordinært rammetilskudd -776 795 -787 200 -843 794 -843 155 -848 977 -850 885 
Skatt på eiendom -52 803 -60 000 -57 000 -57 000 -57 000 -57 000 
Andre generelle statstilskudd -22 116 -20 800 -20 466 -20 126 -19 861 -19 861 
Sum frie disponible inntekter -1 655 203 -1 704 150 -1 779 060 -1 777 081 -1 788 838 -1 793 846 

       
Finansinntekter/-utgifter       

Renteinntekter og utbytte -31 399 -31 451 -35 951 -35 951 -35 951 -35 951 
Gevinst finansielle instrumenter 700 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 

41 505 53 762 69 700 77 400 82 800 80 300 

Avdrag på lån 90 661 109 250 126 400 136 400 147 000 152 000 
Finansinntekter/-utgifter 101 468 124 562 153 149 170 849 186 849 189 349 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       

Til ubundne avsetninger 43 636 32 664 40 000 45 000 50 000 50 000 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-37 072 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -3 200 0 -9 915 -7 720 0 0 
Bruk av bundne avsetninger 0 0 -500 0 0 0 
Netto avsetninger 3 364 32 664 29 585 37 280 50 000 50 000 

       
Overført til investering       

Overført til investering 20 848 0 0 0 0 0 



- 

  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Til fordeling drift 
-

1 529 524 
-

1 546 924 
-

1 596 326 
-

1 568 952 
-

1 551 989 
-

1 554 497 
Sum fordelt til drift (fra skjema 
1B) 

1 514 675 1 546 924 1 596 325 1 568 951 1 551 988 1 554 496 

Merforbruk/mindreforbruk -14 849 0 -1 -1 -1 -1 

 

 

 

3. Det avsettes netto 30,085 mill. kroner til disposisjonsfond i 2020. 



- 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Folkevalgte og revisjon 11 064 11 074 10 823 10 723 10 973 10 723 
Administrasjon og fellestjenester 104 713 115 734 100 000 100 520 99 250 100 520 
Strategi og utvikling 33 290 33 750 42 868 36 768 29 768 29 768 
Utdanning og familie 674 730 670 320 644 285 639 092 639 092 639 092 
Helse og omsorg 673 043 686 830 644 541 636 491 636 491 636 491 
Teknisk, kultur og idrett 170 311 179 793 171 332 161 247 159 860 159 860 
Selvkost -46 286 -56 547 -74 442 -77 015 -78 969 -77 481 
Avsetninger, overføringer -106 534 -94 031 56 918 61 125 55 523 55 523 
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0 
Finans 343 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 514 675 1 546 924 1 596 325 1 568 951 1 551 988 1 554 496 

 

 

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 25 millioner 

kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2020 er kjent. 

7. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer 

dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens. 

8. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 795,33 millioner 

kroner, fordelt med 708,63 millioner kroner på ikke-gebyrfinansierte investeringer og 

86,7 millioner kroner på gebyrfinansierte investeringer for 2020. Investeringsbudsjettet 

er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over 

investeringer (side 18 i Handlingsprogram 2020-2023) og finansiering (side 17 i 

Handlingsprogram 2020-2023). 

9. For finansiering av investeringsbudsjettet 2020 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 668,9 mill. kroner, herav kr. 70 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. 

10. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

11. Trekkrettighet på kommunens driftskonto settes til 50 mill. kroner i 2020. 

12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,10 % 

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle 

faste eiendommer i hele kommunen. 

Den generelle skattesatsen settes til 5 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved 

at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille (esktl. 

§ 12 a). 

Alminnelig taksering utsettes.  

Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk 

(annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). 



- 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 

2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). 

Eiendomsskatten skal betales ut i tre terminer. 

Nyoppførte boliger fritas i 6 år (§ 7c) 

 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

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, kommunestyrets vedtak, vedtak fra formannskapets strategikonferanse og 

sentrale føringer gjennom statsbudsjettet. 

 

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020- 2023 

for formannskapet i møte 22.10.2019. 

 

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen at 

forslag til betalingsreglement for 2020 legges ut sammen med høringsdokumentet. 

 

Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 5.11.2019.  

Budsjett- og handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i 

perioden 6.11.2019-21.11.2019.  



- 

 

Endelig behandling i formannskapet 3.12.2019 med innstilling til kommunestyret.  

 

Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 12.12.2019. 

 

Økonomiske forhold 

Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det 

endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter 

skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges 

ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder 

likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet. 

 

Alternative løsninger 

I rådmannens forslag til budsjett 2020 er er det forutsatt at skattegrunnlaget for eiendomsskatt 

er uendret fra 2019. Det er planlagt å ha almen taksering klar i løpet av 2022. Det kan benyttes 

kontorforretning på inntil 10% både i 2020 og 2021, men rådmannen foreslår ikke dette. 

 

Antall år med fritak er også uendret med 6 år for nye boliger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

 

Rådmannens vurdering 

Mer enn 2,4 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2020.  

 

Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er 

vedtatt og de vedtak som er gjort i kommunestyret de siste årene.  

 

Satsing på utfordringene vi ser i folkehelseoversikten, spesielt blant barn og unge, videreføres. 

 

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 for å utnytte et 

fortsatt lavt rentenivå. 

I budsjett 2020 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke 

kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske vedtak.  

 

Vedlegg 

Handlingsprogram 2020-2023, budsjett 2020 (rådmannens forslag) 

Betalingsreglement 2020 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Forord

Gjennomføring av investeringsprogrammet fra 2015

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett for 2020 med handlingsprogram for perioden
2020 til 2023.

Budsjettet og handlingsprogrammet er en videreføring av det investeringsprogrammet kommunestyret
vedtok i 2015. Behovet for investeringer etter tiden i ROBEK er omfattende.
Nåværende investeringsprogram vil gi en hel t annen kvalitet og funksjonalitet på bygningsmassen ved
utgangen av dette handlingsprogrammet.

Da investeringsprogrammet ble vedtatt i 2015 var det kjent at 2020 til 2022 ville bli de tøffeste årene
økonomisk, før låneveksten stopper opp fra 2023. De neste årene vil renter og avdrag øke med om lag
30 millio ner kroner hvert år. Dette gir utfordringer som medfører at driften må justeres og tilpasses. Det
er derfor ingen overraskelse at nivået på driften må reduseres og at dette må gjøres ved å redusere
antall årsverk i organisasjonen.

Allerede i 2014 ble det i utredningen «Ringerike 2020» anbefalt å redusere med i størrelsesorden 200
millioner kroner frem mot 2020. Omstillingen i 2014 /2015 tok organisasjonen ned med omlag 100
årsverk.
Utviklingen i antall årsverk og ansatte fra 2016 til 2019 har vært økende fra 1 750 til 1830 årsverk. Det er
nødvendig å snu denne utviklingen og gjennomføre tilpasninger i bemanningen. Spesielt gjelder dette
innen administrative årsverk, hvor det er investert mye i digitalisering for effektiv drift. Det vil være
behov for å komme ned i 1 750 årsverk i 2022. Dette er en omstilling som de fleste kommuner
gjennomfører for å tilpasse driften til de økonomiske rammene.

Sykefraværet har vært økende i 2018 og 2019. Organisasjonen er godt i gang med tiltak for å redusere
sykefraværet til 6 ,5% i løpet av 2022. Dette vil være førsteprioritet hos lederne i denne
handlingsperioden.

Ringerike kommune arbeider systematisk med å utvikle kompetanse og organisasjon for å bygge en
moderne og effektiv kommune. Forutsetningen for gode tjenester er høy kompetanse, god organisering,
moderne bygningsmasse og riktige strukturer.
Rådmannens forslag til budsjett følger opp den politiske viljen til å nå disse målene.
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NÆR

Nyskapende, ærlig og respektfull - NÆR

Handlingsprogrammet for 2020 til 2023 og budsjett for 2020 bygger på kommuneplanens
samfunnsdel 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 kommune styret satt for
handlingsprogrammet 2019 - 2022.

Driftsnivået for 2019 ble i hovedsak videreført på det samme nivået som i 2018, men med ett
effektiviseringstiltak på 0,7% for alle sektorer med unntak av Administrasjon og Samfunn som hadde ett
høyere effekt iviseringskrav på 2,2%.

Utfordringer

For 2019 har vi sett økonomiske utfordringer i driften innenfor enkelte områder. Innenfor sektor Helse
og omsorg er det ett høyere behov enn det budsjettet legger opp til. Dette viser seg blant annet
innenfor spesialpedagogisk hjelp i barnehagene, økonomis k sosialhjelp, BPA og hjemmetjenesten.
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I tillegg har klimatiske forhold, med mer snø og regn påvirket driften innenfor Teknisk sektor. Dette har
gitt flere skader på de kommunale veiene.

Budsjettforslaget for 2020 legger opp til en stabil ressursinnsats p å nivå med tjenesteproduksjonen i
2019. Endringer i tjenestetilbudet og effektiviseringskrav må løses gjennom innovasjon og omstilling
innen sektorene.

Vekst

Målet om vekst i kommuneplanens samfunnsdel gjenspeiler rådmannens prioriteringer i forslaget til
handlingsprogram og budsjett for 2020.

Investering og fornying

Rådmannen viderefører i sitt forslag til det investeringsprogrammet kommunestyret tidligere har
vedtatt. Investeringene dekker behovet for fornying og økt kapasitet.

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

Budsjettforslaget legger opp til økt bruk av digitale løsninger i utførelsen av tjenestene og i dialogen
med innbyggere.

God kontroll

Rådmann en mener kommunen ved inngangen til 2020 har god kontroll på driften. Men det er
nødvendig med fortsatt sterkt fokus på å holde budsjettrammene. Det må også jobbes målrettet videre
med sykefravær, effektivisering og automatisering av arbeidsprosesser der d et er mulig.

Økningen i disposisjonsfondet gjør kommunen mer robust og setter oss i bedre i stand til å kunne møte
uforutsette hendelser. Budsjettforslaget for 2020 viderefører og bygger ytterligere opp under dette.
Budsjettforslaget er stramt, men forsva rlig.

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 omstillinger, øke
brukerdialogen o g avstemme forventningene til det tjenestetilbudet kommunen faktisk kan yte overfor
innbyggerne.

Økonomisk status ved utgangen av 2019

Regnskapsresultat for årene 2017 og 2018

Regnskapene for 2017 og 2018 viste et netto driftsresultat i overskudd etter fi nansposter på til sammen
96,1 millioner kroner. Etter overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble
det et regnskapsmessig overskudd i de to årene på 51 millioner kroner.
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Etter avlagt regnskap for 2018, er disposisjonsfondet på 187,9 millioner 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 2019 viser at vi har utfordringer i driften som gir høyere
kostnader enn budsjett ert.

I hjemmetjenesten og integrerte tjenester er det større behov for tjenester enn det er forutsatt i
budsjettet for 2019. Dette gir ett merforbruk innenfor disse tjenestene. Økonomisk sosialhjelp har også
større utbetalinger enn budsjettert i 2019.

Høy e kostnader til brøyting, høye strømpriser og mye regn som gir store vedlikeholdskostnader, bidrar
også til ett lavere netto driftsresultat enn budsjettert i 2019.

Noe av kostnadsøkningen oppveies av god skatteinngang for landet. Dette gir Ringerike kommu ne
inntektsutjevning som en merinntekt. I tillegg har vi også noe høyere inntekter fra konsesjonskraft på
grunn av høyt volum på strømproduksjon og høye strømpriser.

Prognosen for 2019 per 2. tertial viser ett driftsresultat i størrelsesorden 15 til 20 mil lioner kroner.

Økonomiske utfordringer i perioden 2020 - 2023

For å dekke de økte utgiftene til renter og avdrag, samt høye pensjonskostnader, må nye løsninger
finnes innenfor eksisterende rammer. Formannskapet vedtok på sitt strategiseminar i juni 2019 at
et måltall for netto driftsresultat på 50 millioner kroner i 2022. Det er behov for regnskapsmessig
overskudd slik at kommunen selv kan finansiere en del av de kommende investeringene etter 2023 og
samtidig ha økonomisk handlefrihet i forhold til uforutset te hendelser.

Avdrag på lån stiger hvert år i handlingsprogrammet. Dette på grunn av at nye låneopptak er høyere enn
det som blir betalt ned i avdrag.

Fra 2019 til 2020 stiger renter og avdrag med 23,2 millioner kroner. Fra 2019 til 2022 er økningen på
59,3 millioner kroner, forutsett at investeringsplanen følges og alle investeringer lånefinansieres. En del
av denne kostnadsøkningen vil bli oppveid av leieinntekter fra Vestre Viken for ny ambulansestasjon,
kommunene som er i med i legevaktsamarbeidet, h usleie og gjennom gebyrer for vann og avløp.

Siden 2002 er etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene akkumulert til
162,5 millioner kroner (per 01.01.19). Med en redusert nedbetalingstid på fremtidige premieavvik, vil
det være økt behov for å dekke pensjonskostnadene i budsjettene for årene framover. For 2019 vil vi få
ett positivt premieavvik 44 millioner kroner. Det akkumulerte premieavviket vil da øke til
176 millioner kroner.

Driftskostnadene ligger fortsatt for høyt i forh old til kommunens inntekter. I nnsatsen med å
effektivisere og omstille vil ha hovedfokus også i 2020. Det er på denne måten det kan bli rom for nye
tjenester og nye løsninger. For å finne handlingsrom vil rådmannen også ha oppmerksomhet på
tjenester hvor R ingerike kommune har høyere kostnader enn sammenlignbare kommuner.

Reduksjon i årsverk:

Gjennomføring av handlingsprogram for 2020 – 2023 og budsjett 2020 vil være krevende. Utviklingen i
antall årsverk og ansatte fra 2016 til 2019 har vært økende. Det vil være nødvendig i 2020 å snu
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utviklingen og gjennomføre tilpasninger i bemanningen, spesielt gjelder dette innen administrative
årsverk (saksbehandlere, konsulenter, rådgivere) hvor det over tid år har vært investert mye i
digitalisering. Her foreslås det en reduksjon på 8 millioner kroner .

Tilpasning av bemanning vil gjennomføres så langt det er mulig gjennom naturlig avgang, men det kan
være at det vil være behov for ytterligere nedtak. I så fall vil prosessene gjennomføres i tråd med
kommunens nedbemanni ngshåndbok. Eventuell nedbemanning vil skje i samarbeid med og etter
drøftinger med de ansattes organisasjoner. For å tilpasse bemanningen til driften i kommunen ønsker
rådmann en fullmakt til, ved behov, å gjennomføre nødvendige nedbemanningsprosesser.

De t kan bli aktuelt å vurdere ulike virkemidler for å fremme frivillige ordninger med ansatte.

Ansvaret for dette arbeidet vil bli koordinert og støttet fra H R - avdelingen.

Reduksjon i sykefravær:

Sykefraværet i Ringerike kommune har økt i 2018 og 2019. Det e r nødvendig å redusere sykefraværet og
målet er 6,5 % ved utgangen av 2022. Redusert sykefravær vil ha en gevinst på mange områder, også
økonomisk. Det er derfor beregnet en potensiell effekt av nedgang i sykefravær tilsvarende 12 millioner
kroner, som er fordelt på alle sektorer med utgangspunkt i antall årsverk per sektor.

Det vil gjennomføres en rekke tiltak for å redusere sykefraværet, hovedsatsningen er samarbeidet med
bedriftshelsetjenesten om «sterkere tilbake», se mer kap «kommunen som arbeidsgiver» .

Risikoanalyse:

Når rådmannen jobber fram sitt budsjettforslag, blir det tatt en del forutsetninger underveis om blant
annet skatteinntektene og rentenivået på lånene vi har tatt opp og skal ta opp.

I dette handlingsprogrammet har rådmannen forutsatt at skatteinntektene blir noe høyere for Ringerike
kommune og landet forøvrig enn modellen som KS har utarbeidet på bakgrunn av Statsbudsjettet som
ble lagt fram i oktober.

Dette har rådmannen gjort med bakgrunn i at det de siste 5 årene har blitt høyere skatt einntekter enn vi
har budsjettert for i Ringerike kommune. Unntaket er i 2019, hvor det kan se ut til at landets
skatteinntekter blir mye høyere enn anslagene, mens Ringerike kommunes skatteinntekter blir omtrent
som budsjettert eller litt lavere. Risikoen er på 5 til 7 millioner kroner i for høyt budsjetterte inntekter.
Historien viser at vi heller har budsjettert for lavt, slik at sannsynligheten for vi skal få lavere inntekter
enn budsjettert er liten.

Rentenivået i Norge har vært lavt de siste årene, og det har vært bra for Ringerike kommune som har
satset på å bygge infrastruktur som vi har finansiert med låneopptak. Vi følger strategien som ligger i
finansreglementet, slik at vi har benyttet det gunstige rentenivået til å ta opp lånene våre med fastren te.
Det betyr at vi er lite utsatt for raske endringer i rentenivået, siden vi også har innskudd i bank som er
like store som lånene hvor vi har flytende renter. Rentenivået i Norge er forventet å nå sin topp i 2020,
for deretter å gå noe ned. Dermed er sa nnsynligheten for raske økninger i rentenivået liten.

Den største usikkerheten i budsjettet er på kostnadssiden, hvor rådmannen har lagt inn tiltak for å
effektivisere gjennom 0,5% effektiviseringskrav til alle sektorer, reduksjon i sykefraværet og reduksj on i
årsverk i administrative stillinger. Risikoen er på 30 millioner kroner, som er summen av de tre tiltakene.
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Rådmannen vurderer at med å jobbe fokusert på sykefravær, digitalisering og effektivisering av
arbeidsprosesser, så er sannsynligheten for å at vi lykkes stor.

KOSTRA - analyse:

KOSTRA - tallene for 2018 er innarbeidet i sektoromtalen. Det vises til utviklingen for Ringerike
kommune, sammenligning med andre kommuner som ligner oss og gjennomsnittet i KOSTRA - gruppe
13. Disse sammenligningene gir god i nformasjon om hvordan vi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

Forutsetninger for handlingsprogrammet 2020 - 2023

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020

I kommuneøkonomiproposisjonen er veksten i frie inntekter 1,4 milliarder kroner. Hele veksten kommer
i kommunesektoren, mens fylkeskommunene har nedgang.

Det er viktig å legge merke til at veksten er målt ut fra anslaget i frie inntekter i revidert
Nasjonalbudsjett for 2019 i mai, og ikke det oppjusterte anslaget på frie inntekter for 2019 som er gjort i
Statsbudsjettet for 2020, hvor kommunesektorens anslag for 2019 er økt med 4,9 milliarder kroner.

Skatteøren 2020

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og
fylkeskommunene. Fordelingen bestemme s ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for
kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skatteøren for 2020 er i Statsbudsjettet foreslått på
11,10%.Dette er en reduksjon på 0,45% fra 2019.

Vekst i frie inntekter

Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demografi - og pensjonskostnader, i tillegg til satsing på
rusfeltet og tidlig innsats i skolen.

Ringerike kommune vil ha en vekst på 4,8 % i frie inntekter fra revidert budsjett 2019 til budsjett 2020,
noe som tilsvarer 78 millioner kroner.

Noe av veksten skyldes innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet.

Utvikling i skatteinntekter

I budsjettet for 2019 er det budsjettert med en skatteinngang på 836 millioner kroner. Skatteinngangen
for 2019 danner utgangspunktet for beregningen a v forventet skatteinngang i 2020. Ved utarbeidelse av
2. tertialrapport (månedsrapport for august 2019) viser prognosen for skatteinngang at vi i 2019
vil motta 833 millioner kroner i skatteinntekt. Usikkerheten i prognosen er på +/ - 0,5%.

I budsjett for 2 020 er kommunens skatteinntekter beregnet til 857,8 millioner kroner. Dette er en
økning på 21,8 millioner kroner eller 2,6 % i forhold til vedtatt budsjett for 2019.
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Ringerike kommune har de siste årene truffet godt med budsjetterte skatteinntekter, og No rge forøvrig
har hatt en meget god skatteinngang. Dette har gitt Ringerike kommune merinntekter i form av
inntektsutjevning.

Økte inntekter fra inntektsutjevningen har bidratt til at Ringerike kommune har kunnet styrke sektoren
Helse og omsorg noe i 1. te rtial 2019, og foreslå ytterligere styrkning i 2. tertial i tillegg til styrkning av
budsjettet til tilskudd til private barnehager og Teknisk sektor.

For 2020 har rådmannen brukt KS sin modell for beregning av skatt og rammetilskudd som ble
utarbeidet ett er at Statsbudsjettet ble lagt fram i oktober 2019. Rådmannen har økt skatteanslaget for
2020 utover KS - modellen med 5 til 7 millioner kroner, siden Ringerike kommunes skattevekst i modellen
er forutsatt å være noe lavere enn hva rådmannen forventer.

Nøkk eltall for Handlingsprogramperioden 2020 - 2023

Rådmannens forslag til budsjett for 2020 - 2023 tar utgangspunkt i vedtak i formannskapets
strategiseminar om netto driftsresultat i 2022 på 50 millioner kroner. i 2020 er det budsjettert med
avsetning til dispos isjonsfond på 40 millioner kroner, men netto driftsresultat er på 31,x millioner
kroner.

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 jobber med tiltak innen organisering, ledelse og medarbeiderskap.

Ny arbeidsgiverpolitikk ble utarbeidet og vedtatt i 2018 og gjelder for perioden 2018 - 2022.
Kommunens overordnede mål og satsninger er lagt til grunn. Prioriterte satsnin gsområder er
arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse, kommunikasjon og å tenke nytt. Arbeidsgiverpolitikken peker på
sentrale innsatsområder som skal gjøre Ringerike kommune til en mer attraktiv arbeidsgiver:
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Utgangspunktet for arbeidet med å realisere vedta tt arbeidsgiverpolitikk er gjeldene lov - og
avtaleverk, verdigrunnlaget og arbeid gjennom trepartssamarbeid bestående av politikere,
tillitsvalgte/vernetjeneste og ledelse.

Verdiene for Ringerike kommune er, N ytenkende, Æ rlig, R espektfull - NÆR.

Ringerike kommune har i flere år prioritert arbeid med utvikling av kompetansenivået, både for
ledere og medarbeidere. Gjennom økt oppmerksomhet og øremerkede ressurser ser vi resultater av
arbeidet. Tiltakene har vært mange og effektene er gode. Dette arbeidet vil bli videreført.

I 2019 er det startet et arbeid med en overordnet strategisk kompetanseplan for Ringerike kommune,
arbeidet vil fortsette i 2020. Planen skal blant annet inneholde en vurdering av kommunens behov for
kompetanse i årene fremover.

Den viktig ste ressursen

Ved å etablere gode og interessante fagmiljøer med mulighet for utvikling og innovasjon øker
muligheten for å tiltrekke og beholde gode fagfolk. Ved å legge til rette for fagutvikling, videreutdanning
og kompetanseheving øker kvaliteten på tj enestene kommunen yter overfor innbyggerne.
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Lærende organisasjon – faglige nettverk

Læring og kunnskapsdeling er nødvendig for å møte kravene til endring og tjenesteinnovasjon i
virksomheten. Dette er særlig utfordrende i komplekse organisasjoner som en ko mmune. 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 n ettverk 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 arbeidsplasser

Ar beidsbetingelser, 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
omdømme som en attraktiv arbeidsplass vil redusere lekkasje til andre. Konkurransedyktig lønn er en
viktig faktor i den stadig tøffere konkurransen om høyt spesialisert arbeidskraft. Det er derfor viktig at
kommun en har en lokal lønnspolitikk som bygger opp under overordnede målsetninger for å utvikle
attraktive arbeidsplasser. Kommunens lønnspolitikk er revidert i 2019.

Satsningen som Ringerike kommune gjør på kompetanse er et sentralt rekrutteringstiltak. Trygghet for
at det gis faglig støtte og utvikling for nye medarbeidere er et
rekrutteringsmiddel. Introduksjonsprogrammet for alle nyansatte skal være med på å skape
forutsigbarhet og trygghet i de første månedene.

Kommunen som utdanningsinstitusjon og l ærlingeplass

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. Det er etablert, inn en helse og omsorg, stipendordninger for ansatte som
starter i grunnutdanning sykepleie eller vernepleie. Dette videreføres i 2020. Det er også, innen alle
sektorer ordninger for ansatte som får økonomisk støtte til videreutdanning. Dette er støtte til
mas terutdanning innen ledelse, fagspesifikke områder og ellers studiepoeng innenfor områder hvor
kommunen har særlige behov.

Kommunen satser på praksis - og lærlingeplasser. I 2019 økte Ringerike kommune antall lærlinger ved å
utvide med 6 plasser innen helsef ag og barne - og ungdomsarbeiderfaget. Fra høsten 2020 vil
kommunen ha 53 lærlinger. Disse fordeler seg med 38 innenfor helsearbeiderfaget og
studiekompetanse, 10 innen barne - og ungdomsarbeiderfaget, 4 innen IKT servicefag og 1 som
institusjonskokk.

I til legg til lærlinger som tas inn på ordinære lærlingplasser har kommunen prioritert at flere av våre
egne medarbeidere tar fagbrev. En rekke av kommunens ansatte, innenfor helse og omsorg,
barnehagene, SFO og renhold har praksis som tilsvarer at de kan få fa gbrev ved å ta teoretisk eksamen
og praktisk fagprøve. Arbeidet vil videreføres i handlingsprogramperioden.

Digitalisering

Alle kommunale tjenester er i stadig endring. Ny forskningsbasert kunnskap, mer effektive
behandlingsmetoder og ny teknologi, utløser krav om ny kompetanse. Den
vedtatte digitaliseringsstrategien for Ringerike kommune peker på behov for økt kompetanse blant de
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ansatte. Satsninger innen IKT i barnehage og skole i tillegg til utviklingen innenfor velferdsteknologi vil
kreve at de ansatte må forholde seg til en ny digital hverdag.

I 2019 er det i satt gang et arbeid for å øke kompetansen innen bruk av digitale verktøy. Målet for
arbeidet er å:

• skape engasjement og digital forståelse blant ledere og ansatte
• utvikle og vedlikeholde digital ko mpetanse
• bidra til at de ansatte skal ha god og riktig digital kompetanse
• fastsette generelle krav til digital kompetanse for ledere og ansatt

Det er gjennomført en rekke tiltak for å øke den generelle kompetansen blant ansatte i kommunen. Det
er blant ann et gjennomført individuell opplæring for assistenter og fagarbeidere innen helse og omsorg,
barnehager, SFO og tekniske områder. I tillegg har det vært gitt mulighet for et lavterskel - tilbud for alle
ansatte hvor bistand til bruk av digitale enheter har væ rt tema. Ytterligere tiltak for å heve den digitale
kompetansen vil gjennomføres i 2020. I samarbeid med ny digitaliseringssjef vil det vurderes
videreføring av dagens tiltak i tillegg til eventuelle nye tiltak. E - læring er et område som kommer til å bli
m er aktuelt fremover og vil være en del av kommunens sentrale kompetansebygging.

Lederutvikling

I 2019 ble det startet et nytt to - årig lederutviklingsprogram for alle ledere med personalansvar. I 2020 vil
programmet videreføres.

Hovedtema i lederutvikling sprogrammet er eget lederskap, styring, relasjonsledelse, utvikling, folkehelse
og digitalisering. Programmet bygger opp under at det fortsatt er nødvendig å utvikle og styrke det
enkelte lederteam i enhetene.

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.

Et av satsningsområdene i arbeidsgiverpolitikken er å utvikle interne ledertalenter. Kommunen starter
derfor høsten 2019 et ledertalentprogram i samarbeid med Kartverket. Målet med programmet er å
tiltrekke seg gode fremtidige lederkandidater og vekke deres interesse for ledelse. 12 - 15 ledertalenter
fra alle sekto rer vil få tilbud om å delta i programmet.

Kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring

Det arbeides med tiltak for å videreutvikle kommunens systematiske kvalitetsarbeid på alle nivåer i
organisasjonen. Kommunens kvalitetssystem er en viktig bidragsyter i dette arbeidet og har som
overordnet mål å bidra til økt kvalitet i tjenestene, etterlevelse av eksterne og interne krav, kontroll,
målbarhet, læring og gjennomsiktighet i hele organisasjonen. I første omgang har arbeidet blant annet
ført til utarbeidelsen av felles prosesser for hvordan enhetene våre systematisk skal arbeide med
risikostyring og avvikshåndtering. Det har videre vært arbeidet med standardisering av styrende
dokumentasjon og målarbeid i løpet av 2019.

En av grunnpilarene i det systematiske k valitetsarbeidet i Ringerike kommune er kontinuerlig forbedring.
Dette innebærer hvordan organisasjonen planlegger, gjennomfører, evaluerer og forbedrer aktivitetene.
I praksis betyr dette at i alt forbedringsarbeid skal legge fakta og årsakssammenhenger t il grunn for
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utviklingsbehov, utvikle konkrete målsettinger med tilhørende tiltaksplaner, og sørge for at vi evaluerer
og følger opp aktiviteter og resultater tett.

Satsing på kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring vil fortsette i 2020. Det vil bl ant annet innføres nye
måleindikatorer for kvalitet i helse og omsorgssektoren, implementeres ny prosess for gjennomføring av
lederavtaler og gjennomføres en revidering av det systematisk helse - , miljø - og sikkerhetsarbeidet i
kommunen.

Mangfold og inkl uderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv og sykefravær

1.1.2019 ble ny sentral IA - avtale signert mellom partene i arbeidslivet. Kommunen ser positivt på ny IA -
avtale og den satsningen og prioriteringen som gjøres for å redusere sykefravær.

Økt kompetanse for kommunens medarbeidere og ledere er viktige tiltak som støtter IA - avtalen. 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.

Ringerike kommune har i 2018 og 2019 hatt en økning i sykefraværet. Arbeid med å redusere
sykefraværet skal intensiveres. Sykefraværet skal reduseres med ca ett prosentpoeng i 2020 og
målsetni ngen er et sykefravær på 6,5 % innen utgangen av 2022. Ledere skal følge opp sykemeldte i tråd
med gjeldene rutiner og arbeide for et bedre forebyggende arbeid. Fortsatt satsning på kompetanse for
de ansatte er sentralt for å nå målet om redusert sykefravæ r.

Reduksjon av sykefraværet vil være et prioritert område i 2020. Høsten 2019 er det iverksatt tiltak i
samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å redusere sykefraværet. Tiltaket er kalt "sterkere tilbake" .
Konseptet er et helhetlig sykefraværsarbeid hvor oppmerksomheten rettes mot 24 - timers menneske.
Ansatte som får tilbud om å delta i "sterkere tilbake" skal gjennomføre en kartleggingssamtale for på
en bedre måte få tilbud om tiltak rettet mot sine behov. Seks enheter har fått mulighet til å delta i førs te
omgang. Om metodikken det arbeides etter gir gode resultater vil tilbudet utvides til alle enheter i
kommunen. Arbeidet vil kreve et godt samarbeid med NAV og arbeidslivssenteret.

Mangfold

Ringerike kommune har startet opp et samarbeidsprosjekt med NAV. Prosjektet er kalt "Innsats" og
sikrer at personer som bor i Ringerike kommune og som har nedsatt funksjonsevne, gis mulighet til
arbeidstrening i kommunen. 16 kandidater er fordelt i alle sektorer, og disse har fra høsten 2019 fått
tilbud om arbeidstreni ngsplass i kommunen. Arbeidstreningen vil skje i perioder fra seks til tolv
måneder. "Innsats" vil videreføres i årene fremover dersom evalueringen er gode. Prosjektet vil også
legge til rette for flyktninger og minoritetsspråklige som har behov for språkp raksis.

I tråd med føringer fra kommunestyret skal kommunen styrke arbeidet med å legge til rette for å bruke
egne kommunale virksomheter for å tilby aktuelle arbeids - og praksisplasser (varig tilrettelagt arbeid
innenfor ordinær virksomhet - VTAO). På den måten vil kommunen som regionens største arbeidsplass
og arbeidsgiver gi psykisk utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser muligheter for å bli
inkludert i arbeidslivet.
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Heltidskultur - "Nytt blikk"

I Ringerike kommune er andelen deltidsansatt e 50,2 % (per 12.9.2019). 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 andelen ansatte som arbeider deltid. Arbeidet er et omfattende
kult urutviklingsprosjekt 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 sentralt at tjenestenes kvalitet og brukernes perspektiver får høy prioritet. Arbeid
med heltid er brukerorientert kvalitetsarbeid. Innsats for å øke antall ansatte i heltidsstillinger vil også
føre til bedret arbeidsmiljø for ansatte og økt effektivitet for kommunen som helhet. Dette vil kreve
innsats og vilje fra alle parter, og gode prosesser og forankring hos de folkevalgte vil være avgjørende
for å lykkes i arbeidet.

Det er etablert et partssammensatt prosjekt "Nytt blikk" med representanter fra politisk ledelse,
organisasjon ene og administrasjon. Målet i arbeidet er å sikre at Ringerike kommune følger opp
forpliktelsen som ligger i heltidsvalget ved å øke andel heltidsstillinger. Helse og omsorgssektoren har
arbeidet med heltidskultur over flere år, og det er tre enheter som i dag er en del av "Nytt blikk". I tillegg
er en skole og tre barnehager pilot fra sektor Utdanning og familie. I dette arbeidet er kommunen
en pioner. Det er få andre kommuner som har gjort tilsvarende prosesser innenfor oppvekstområdet.

Prosjektet er fortsatt under utprøving og det er for tidlig å evaluere effektene. Prosessen og foreløpige
resultater gir likevel et godt utgangspunkt i arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kommunen.

Målformuleringer og status

Område Status Mål
2018 2019 2020 2021 2022

Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent 8,6 % 9,0 % *) 8,0 % 7,0 % 6,5 %

Resultater 10 - faktor - undersøkelse (skala 1 – 5), resultatene fra 2017 - undersøkelsen er satt inn i 2019 - resultatene. Dette vil bli
oppdatert i desember 2019 når nye resultatene foreligger.
Oppgavemotivasjon 4,3 4,4
Mestringstro 4,3 4,4

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

*) basert på en prognose per 1. halvår 201 9
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Budsjettvedtak

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue - 803 490 - 836 150 - 857 800 - 856 800 - 863 000 - 866 100
Ordinært rammetilskudd - 776 795 - 787 200 - 843 794 - 843 155 - 848 977 - 850 885
Skatt på eiendom - 52 803 - 60 000 - 57 000 - 57 000 - 57 000 - 57 000
Andre generelle statstilskudd - 22 116 - 20 800 - 20 466 - 20 126 - 19 861 - 19 861
Sum frie disponible inntekter - 1 655 203 - 1 704 150 - 1 779 060 - 1 777 081 - 1 788 838 - 1 793 846

Finansinntekter/ - utgifter
Renteinntekter og utbytte - 31 399 - 31 451 - 35 951 - 35 951 - 35 951 - 35 951
Gevinst finansielle instrumenter 700 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter, prov. og andre
fin.utgifter

41 505 53 762 69 700 77 400 82 800 80 300

Avdrag på lån 90 661 109 250 126 400 136 400 147 000 152 000
Finansinntekter/ - utgifter 101 468 124 562 153 149 170 849 186 849 189 349

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 43 636 32 664 40 000 45 000 50 000 50 000
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk

- 37 072 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger - 3 200 0 - 9 915 - 7 720 0 0
Bruk av bundne avsetninger 0 0 - 500 0 0 0
Netto avsetninger 3 364 32 664 29 585 37 280 50 000 50 000

Overført til investering
Overført til investering 20 848 0 0 0 0 0

Til fordeling drift
-

1 529 524
-

1 546 924
-

1 596 326
-

1 568 952
-

1 551 989
-

1 554 497
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 514 675 1 546 924 1 596 325 1 568 951 1 551 988 1 554 496
Merforbruk/mindreforbruk - 14 849 0 - 1 - 1 - 1 - 1
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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 2020 - priser, og blir noe 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
Statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober 2019. Rådmannen har økt skatteinntektene med 5 til 7
millioner kroner utover anslaget fra KS - modellen.

Skatteinn gangen 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 skat teinngangen for landet forøvrig, siden vi
kompenseres med inntektsutjevning opp til ca . 95% av landsgjennomsnittet fra vårt egen skatteinngang
på ca . 85% av landsgjennomsnittet.

Skatt på eiendom er redusert med 3 millioner kroner fra 2019 til 2020 med bakgrunn i at skatt på verker
og bruk ikke lenger er med som skattegrunnlag. Ringerike kommune får ikke kompensert for dette
bortfallet slik det ble antydet i 2018.

Finansinntekter/utgifter viser økte renteinntekter og utbytte. Ringerike kommune har ved in ngangen til
2020 god likviditet, noe som gir utslag i at vi får høyere renteinntekter. Utbyttet fra Ringerikskraft AS er
budsjettert med 18 millioner kroner ut fra forutsetningen om at 2019 vil gi et normalt utbytte. Fra
1.1.2020 vil Ringerike kommune eie 11% i Vardar AS, og styret i Vardar har antydet at det vil bli utdelt
utbytte i 2020. Ringerike kommunes andel vil være 6 millioner kroner.

Det er ingen endring i avkastningen til Fossefondet. Rådmannen vurderer at det er store svingninger i de
internasjon ale finansmarkedene, og dermed også stor usikkerhet i forhold til hva avkastningen på
Fossefondet vil bli.

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

Renter og a vdrag 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 liten økning i
rentenivået i 2020 og 2021, og en reduksjon i årene etter.

Ringer ike kommune har balansert låneporteføljen sin slik at 67% av lånene er fastrentelån. Mange av
disse er tatt opp med svært gunstige fastrenter, som vil være på dette nivået i 3 til 6 år framover. Vi har
også noen fastrentelån som er på mer enn 4% som skal f ornyes de neste årene. Restgjeld fastrentelån
var per 31.08.19 1 172,8 millioner kroner. Øvrige lån har flytende rente.

En beregning høsten 2019 viser at vi har mindre lån som har flytende rente enn vi har innskudd i bank
eller i Fossefondet, slik at en re nteøkning vil gi oss økte renteinntekter som vil kunne være med å dekke
opp for økte rentekostnader. Fossefondet hadde per 30.09.2019 markedsverdi på 152 millioner kroner,
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og likvide midler har i 2019 ikke vært under 200 millioner kroner, per 31.08.2019 va r beholdningen av
likvide midler på 661 mill. kroner.

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

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000
Regnskap Rev. bud. Økonomiplan

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Folkevalgte og revisjon 11 064 11 074 10 823 10 723 10 973 10 723
Administrasjon og fellestjenester 104 713 115 734 100 000 100 520 99 250 100 520
Strategi og utvikling 33 290 33 750 42 868 36 768 29 768 29 768
Utdanning og familie 674 730 670 320 644 285 639 092 639 092 639 092
Helse og omsorg 673 043 686 830 644 541 636 491 636 491 636 491
Teknisk, kultur og idrett 170 311 179 793 171 332 161 247 159 860 159 860
Selvkost - 46 286 - 56 547 - 74 442 - 77 015 - 78 969 - 77 481
Avsetninger, overføringer - 106 534 - 94 031 56 918 61 125 55 523 55 523
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0
Finans 343 0 0 0 0 0
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 514 675 1 546 924 1 596 325 1 568 951 1 551 988 1 554 496

Kommentarer til budsjettskjema 1B - driftsbudsjett

Budsjettskjema 1B viser hvilken budsjettramme den enkelte sektor har i handlingsprogramperioden.
Tabellen viser også revidert budsjett for 2019 og regnskap for 2018.

Sektorene er den nye organiseringen fra 1. oktober 2019.

Strategi og utvikling har sin egen ramme, og sektoren Ut danning og familie består av barnehage,
grunnskole og spesielle tjenester til barn og unge. Kultur er lagt under Teknisk, kultur og idrett, og vi har
skilt ut Selvkost som egen sektor.

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

Ved sammenligning av revidert budsjett 2019 og budsjett 2020 er det viktig å ta med i betraktning av i
revidert budsjett 2019 er det gjort budsjettjusteringer for inneværende års lønnsoppgjør og
reguleringspremie på sektorene hvor det budsjetteres lønn. I budsjett 2020 ligger disse kostnadene i
Avsetninger, overføringer.
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2A Økonomisk oversikt - investering

Beløp i 1000

Regnskap
2018

Oppr.
B udsjett

2019

Rev.
B udsjett

2019

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Investeringer i varige driftsmidler 515 227 731 080 685 182 790 330 446 900 210 600 47 000
Tilskudd til andres investeringer 4 091 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper

6 792 7 300 7 300 26 500 6 600 6 800 7 000

Utlån av egne midler 128 578 100 000 100 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Avdrag på lån 57 827 12 000 12 000 12 000 12 500 13 000 13 500
Sum investeringsutgifter 712 515 855 380 809 482 868 830 506 000 270 400 107 500

Kompensasjon for merverdiavgift - 60 173 - 122 189 - 101 397 - 131 597 - 80 952 - 33 716 - 3 696
Tilskudd fra andre - 1 186 - 9 600 0 - 10 400 - 128 000 0 0
Salg av varige driftsmidler - 701 - 13 700 - 200 - 19 400 - 5 000 - 5 000 - 5 000
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne
midler

- 26 290 - 8 000 - 8 000 - 9 500 - 10 200 - 10 800 - 11 500

Bruk av lån - 584 614 - 690 791 - 687 897 - 668 933 - 272 948 - 211 884 - 78 304
Sum investeringsinntekter - 672 963 - 844 280 - 797 494 - 839 830 - 497 100 - 261 400 - 98 500

Overføring fra drift - 20 848 0 - 888 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av
bundne investeringsfond

- 31 912 - 3 800 - 3 800 - 2 500 - 2 300 - 2 200 - 2 000

Netto avsetninger til eller bruk av
ubundet investeringsfond

13 208 - 7 300 - 7 300 - 26 500 - 6 600 - 6 800 - 7 000

Dekning av tidligere års udekket
beløp

0 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto
avsetninger

- 39 552 - 11 100 - 11 988 - 29 000 - 8 900 - 9 000 - 9 000

Fremført til inndekning i senere år
(udekket)

0 0 0 0 0 0 0

Kommentarer til investeringer og finansieringsbehov

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

Lå nebehovet er størst i 2019 og 2020, deretter blir låneopptaket betydelig lavere.



Handlingsprogram 2020 - 2023

Side 18 av 117

Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i 1000

Tjenesteområde Regnskap
i fjor

Rev.
budsjett

Økonomiplan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oppgradering skolebygg 2 323 4 236 7 000 0 0 0
Oppgradering barnehager 427 1 781 1 000 0 0 0
Oppgradering helse - og omsorgsbygg 1 123 1 974 1 900 0 0 0
Oppgradering og sprinkling Riddergården 2 053 1 051 4 850 0 0 0
Energi, inneklima, overvåkning, sikring 570 4 141 2 000 4 000 2 000 0
Tilskudd til RKF - Oppgradering og utvikling kirker 2 660 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Teknisk drift - Maskinpark 2 520 2 362 1 000 0 0 0
Helse - Inventar/medisinsk utstyr 3 050 4 155 3 250 0 0 0
IKT - Skole 7 914 7 194 2 000 1 500 1 500 1 500
IKT - barnehage 1 281 600 500 0 0 0
Ullerål skole med idrettshall 61 195 151 911 108 000 0 0 0
Hov ungdomsskole 11 4 989 50 000 180 000 115 000 0
Heradsbygda omsorgssenter 13 879 133 499 228 700 117 000 0 0
Hov vest omsorgsboliger 845 1 982 27 700 0 0 0
Hov øst omsorgsboliger 6 426 25 719 81 500 17 900 0 0
Ringerike legevakt og ambulansesentral 3 840 27 590 73 100 0 0 0
Nes skole ny barneskolefløy 8 1 337 16 650 13 000 0 0
Reservevannkilde Sokna vannverk 0 0 0 1 000 500 500
Sikring/overføringsledning Ringerike vannverk 0 0 0 2 000 10 000 10 000
VPI - Kommunale veilys 0 0 1 000 0 0 0
Parkering Austjord 54 0 3 180 0 0 0
Overføringsledninger Åsa - Monserud 14 280 33 821 14 000 0 0 0
Monserud renseanlegg 139 302 99 089 3 600 0 0 0
Sanering Nes i Ådal etappe 2 1 307 1 954 12 000 0 0 0
Styresystem Nes RA og Monserud RA 0 500 14 500 0 0 0
VA - anlegg Parkgata - Storjordet 8 4 192 15 800 0 0 0
Byutvikling 0 0 15 000 50 000 35 000 0
Oppgradering FS - salen og KS - salen 0 0 2 500 0 0 0
Hjelpemiddellageret / velferdsteknologi 0 0 2 500 1 300 1 300 1 000
FDV - system 0 500 2 000 0 0 0
Trafikksikkerhetstiltak 0 0 2 000 1 000 1 000 1 000
VPI - Lyssetting Søndre park 0 0 0 2 400 0 0
VPI - Parkering - utskifting 10 P - automater 0 0 1 500 0 0 0
Nettbrett til Renhold 0 0 600 0 0 0
VPI - Etablering av ladepunkter elbil 0 0 3 000 3 000 0 0
VA - anlegg Parkgata - Storjordet etappe 2 0 0 0 7 500 7 500 0
IT sikkerhet på styringssystemer VAR 0 0 2 000 2 000 0 0
Tandberglia / Tandberghøgda 0 0 800 0 0 0
IT felles infrastruktur 0 0 3 700 0 0 0
Lekeplassutstyr barnehager 0 0 2 000 800 800 0
Nødvendige branntiltak rådhuset 0 0 2 000 0 0 0
Kjøp av eierseksjoner i Ringerike kultursenter 0 0 33 500 0 0 0
Riddergården fase 2 0 0 0 3 000 0 0
Nytt sak - og arkivsystem ACOS 0 0 4 000 0 0 0
VAR forvaltning - Utskifting vannledninger 2 390 9 709 9 000 9 000 9 000 9 000
VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger 2 119 10 394 9 000 9 000 9 000 9 000
Digitale vannmålere 0 2 500 6 000 4 000 3 000 0
VPI - Kommunale veier 5 266 15 759 15 000 15 000 15 000 15 000
ABY - Sykkelbysatsing 1 086 2 347 1 000 0 0 0
Kunstgress AKA Arena 0 0 0 2 500 0 0
Sum 275 938 560 287 795 330 451 900 215 600 52 000

Sum investeringer 275 938 560 287 795 330 451 900 215 600 52 000
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Kommentar til budsjettskjema 2B - investeringer per prosjekt

Tabellen viser alle investeringene.

Nærmere beskrivelse av hver enkelt investering finnes under hver sektor. Tabellen skiller ikke på gebyr -
og ikke - gebyrfinansierte investeringer.
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3 Økonomisk oversikt drift
Beløp i 1000

Regnskap 2018 Oppr. B udsjett
2019

Rev. B udsjett
2019

Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023

Rammetilskudd - 776 795 - 782 200 - 787 200 - 843 794 - 843 155 - 848 977 - 850 885
Inntekts - og
formuesskatt

- 803 490 - 836 150 - 836 150 - 857 800 - 856 800 - 863 000 - 866 100

Eiendomsskatt - 52 803 - 60 000 - 60 000 - 57 000 - 57 000 - 57 000 - 57 000
Andre skatteinntekter - 342 0 0 0 0 0 0
Andre overføringer og
tilskudd fra staten

- 163 277 - 119 723 - 120 643 - 93 997 - 93 657 - 93 392 - 93 392

Overføringer og tilskudd
fra andre

- 279 256 - 236 398 - 236 529 - 235 147 - 235 147 - 235 147 - 235 147

Brukerbetalinger - 70 278 - 78 039 - 78 039 - 79 589 - 78 739 - 78 739 - 78 739
Salgs - og leieinntekter - 207 410 - 213 261 - 213 773 - 239 202 - 250 444 - 250 444 - 250 444
Sum driftsinntekter - 2 353 651 - 2 325 772 - 2 332 335 - 2 406 530 - 2 414 943 - 2 426 700 - 2 431 708

Lønnsutgifter 1 182 105 1 117 996 1 141 669 1 141 098 1 133 118 1 131 981 1 132 551
Sosiale utgifter 315 093 355 234 355 617 356 506 362 108 356 506 356 506
Kjøp av varer og
tjenester

541 795 554 956 539 609 574 367 565 122 556 852 557 302

Overføringer og tilskudd
til andre

183 577 143 217 143 895 150 088 144 628 144 628 144 628

Avskrivninger 103 566 113 000 113 000 123 000 123 000 123 000 123 000
Sum driftsutgifter 2 326 136 2 284 403 2 293 790 2 345 059 2 327 976 2 312 967 2 313 987

Brutto driftsresultat - 27 515 - 41 368 - 38 545 - 61 470 - 86 966 - 113 732 - 117 720

Renteinntekter - 11 449 - 8 681 - 8 681 - 12 181 - 12 181 - 12 181 - 12 181
Utbytter - 20 444 - 23 250 - 23 250 - 24 250 - 24 250 - 24 250 - 24 250
Gevinster og tap på
finansielle omløpsmidler

700 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000

Renteutgifter 41 644 53 803 53 803 69 740 77 440 82 840 80 340
Avdrag på lån 90 661 109 500 109 500 126 650 136 650 147 250 152 250
Netto finansutgifter 101 113 124 372 124 372 152 960 170 660 186 660 189 160

Motpost avskrivninger - 103 566 - 113 000 - 113 000 - 123 000 - 123 000 - 123 000 - 123 000

Netto driftsresultat - 29 968 - 29 996 - 27 172 - 31 511 - 39 307 - 50 073 - 51 561

Disponering eller
dekning av netto
driftsresultat
Overføring til
investering

20 848 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til
eller bruk av bundne
driftsfond

- 9 092 - 5 468 - 5 492 1 425 2 026 72 1 560

Netto avsetninger til
eller bruk av
disposisjonsfond

3 364 35 464 32 664 30 085 37 280 50 000 50 000

Dekning av tidligere års
merforbruk i
driftsregnskapet

0 0 0 0 0 0 0

Sum disponeringer eller
dekning av netto
driftsresultat

15 120 29 996 27 172 31 510 39 306 50 072 51 560

Fremført til inndekning
i senere år (merforbruk)

- 14 848 0 0 - 1 - 1 - 1 - 1
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Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering

Beløp i 1000 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Investeringsinntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom - 371 0 - 19 400 - 5 000 - 5 000 - 5 000
Andre salgsinntekter - 104 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse - 1 186 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift - 60 173 - 101 397 - 131 597 - 80 952 - 33 716 - 3 696
Statlige overføringer 0 0 - 10 400 - 128 000 0 0
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte - 225 - 200 0 0 0 0
Sum inntekter - 62 060 - 101 597 - 161 397 - 213 952 - 38 716 - 8 696

Investeringsutgifter
Lønnsutgifter 13 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

458 060 685 182 658 733 365 948 176 884 43 304

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

4 0 0 0 0 0

Overføringer 62 736 5 000 136 597 85 952 38 716 8 696
Renteutgifter og omkostninger 15 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter - 1 510 0 0 0 0 0
Sum utgifter 519 318 690 182 795 330 451 900 215 600 52 000

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 57 827 12 000 12 000 12 500 13 000 13 500
Utlån 128 578 100 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Kjøp av aksjer og andeler 6 792 7 300 26 500 6 600 6 800 7 000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 20 000 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 20 145 200 0 0 0 0
Sum finanstransaksjoner 233 342 119 500 73 500 54 100 54 800 55 500
Finansieringsbehov 690 600 708 085 707 433 292 048 231 684 98 804
Finansiering
Bruk av lån - 584 614 - 687 897 - 668 933 - 272 948 - 211 884 - 78 304
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån - 26 290 - 8 000 - 9 500 - 10 200 - 10 800 - 11 500
Overført fra driftsbudsjettet - 20 848 - 888 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 - 20 000 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond - 6 792 - 7 300 - 6 500 - 6 600 - 6 800 - 7 000
Bruk av bundne investeringsfond - 52 057 - 4 000 - 2 500 - 2 300 - 2 200 - 2 000
Sum finansiering - 690 600 - 708 085 - 707 433 - 292 048 - 231 684 - 98 804
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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Befolkningsutvikling

Demografi

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 - åringer 281 284 286 287 290 292 295 297 298 300 302
Barnehage (1 - 5 år) 1 505 1 493 1 514 1 531 1 543 1 547 1 556 1 571 1 582 1 596 1 606
Grunnskole (6 - 15 år) 3 430 3 424 3 423 3 432 3 427 3 422 3 400 3 367 3 345 3 355 3 357
Videregående (16 - 19 år) 1 309 1 345 1 364 1 362 1 379 1 355 1 381 1 432 1 454 1 444 1 427
Voksne (20 - 66 år) 18 645 18 702 18 745 18 770 18 799 18 848 18 897 18 899 18 940 18 999 19 072
Eldre (67 - 79 år) 4 039 4 170 4 295 4 401 4 469 4 589 4 624 4 667 4 703 4 708 4 704
Eldre (80 - 89 år) 1 257 1 267 1 294 1 354 1 443 1 499 1 620 1 734 1 828 1 923 2 048
Eldre (90 år og eldre) 301 316 315 318 317 320 309 325 336 363 366
Total 30 767 31 001 31 236 31 455 31 667 31 872 32 082 32 292 32 486 32 688 32 882

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 10

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 - åringer 100,0 % 101,1 % 101,8 % 102,1 % 103,2 % 103,9 % 105,0 % 105,7 % 106,0 % 106,8 % 107,5 %
Barnehage (1 - 5 år) 100,0 % 99,2 % 100,6 % 101,7 % 102,5 % 102,8 % 103,4 % 104,4 % 105,1 % 106,0 % 106,7 %
Grunnskole (6 - 15 år) 100,0 % 99,8 % 99,8 % 100,1 % 99,9 % 99,8 % 99,1 % 98,2 % 97,5 % 97,8 % 97,9 %
Videregående (16 - 19 år) 100,0 % 102,8 % 104,2 % 104,0 % 105,3 % 103,5 % 105,5 % 109,4 % 111,1 % 110,3 % 109,0 %
Voksne (20 - 66 år) 100,0 % 100,3 % 100,5 % 100,7 % 100,8 % 101,1 % 101,4 % 101,4 % 101,6 % 101,9 % 102,3 %
Eldre (67 - 79 år) 100,0 % 103,2 % 106,3 % 109,0 % 110,6 % 113,6 % 114,5 % 115,5 % 116,4 % 116,6 % 116,5 %
Eldre (80 - 89 år) 100,0 % 100,8 % 102,9 % 107,7 % 114,8 % 119,3 % 128,9 % 137,9 % 145,4 % 153,0 % 162,9 %
Eldre (90 år og eldre) 100,0 % 105,0 % 104,7 % 105,6 % 105,3 % 106,3 % 102,7 % 108,0 % 111,6 % 120,6 % 121,6 %
Total 100,0 % 100,8 % 101,5 % 102,2 % 102,9 % 103,6 % 104,3 % 105,0 % 105,6 % 106,2 % 106,9 %

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Dersom vi ser 10 år fram i tid, vil befolkningen øke med 2 115 innbyggere i henhold til SSB's prognose.
Dette er en vekst i 10 - årsperioden på 6,9%.

Veksten er størst i de eldste gruppene, gruppen 80 år og eldre vokser med 791 personer, som tilsvarer
en økning på 63%.

Gruppen i yrkesaktiv alder øker med 427 personer eller 2,3%.

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

Ikke - gebyrfinansierte investeringer
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Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum
Investeringsprosjekter Ferdig

år
Brutto

prosjekt
utgift

2020 2021 2022 2023 2020 - 23

Folkevalgte og revisjon
Oppgradering FS - salen
og KS - salen

2020 2 500 2 500 0 0 0 2 500

Sum Folkevalgte og
revisjon

2 500 2 500 0 0 0 2 500

Administrasjon og
fellestjenester

IT felles infrastruktur 2020 3 700 3 700 0 0 0 3 700
Nytt sak - og
arkivsystem ACOS

2020 4 000 4 000 0 0 0 4 000

Nødvendige
branntiltak rådhuset

2020 2 000 2 000 0 0 0 2 000

Sum Administrasjon og
fellestjenester

9 700 9 700 0 0 0 9 700

Strategi og utvikling
ABY - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 0 0 0 1 000
Byutvikling 2022 100 000 15 000 50 000 35 000 0 100 000

Sum Strategi og utvikling 100 000 16 000 50 000 35 000 0 101 000

Utdanning og familie
Hov ungdomsskole
med idrettshall

2022 350 000 50 000 180 000 115 000 0 345 000

IKT - barnehage 2020 2 400 500 0 0 0 500
IKT - Skole LØPENDE 2 000 1 500 1 500 1 500 6 500
Lekeplassutstyr
barnehager

2022 3 600 2 000 800 800 0 3 600

Nes skole ny
barneskolefløy

2021 31 000 16 650 13 000 0 0 29 650

Oppgradering
barnehager

LØPENDE 1 000 0 0 0 1 000

Oppgradering
skolebygg

LØPENDE 7 000 0 0 0 7 000

Ullerål skole med
idrettshall

2020 350 000 108 000 0 0 0 108 000

Sum Utdanning og
familie

737 000 187 150 195 300 117 300 1 500 501 250

Helse og omsorg
Helse -
Inventar/medisinsk
utstyr

LØPENDE 3 250 0 0 0 3 250

Heradsbygda
omsorgssenter

2021 500 000 228 700 117 000 0 0 345 700

Hjelpemiddellageret /
velferdsteknologi

2023 6 100 2 500 1 300 1 300 1 000 6 100

Hov vest
omsorgsboliger

2020 31 000 27 700 0 0 0 27 700

Hov øst
omsorgsboliger

2020 133 700 81 500 17 900 0 0 99 400

Oppgradering helse -
og omsorgsbygg

LØPENDE 1 900 0 0 0 1 900

Parkering Austjord 2020 3 180 3 180 0 0 0 3 180
Ringerike legevakt og
ambulansesentral

2020 106 000 73 100 0 0 0 73 100

Sum Helse og omsorg 779 980 421 830 136 200 1 300 1 000 560 330
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Teknisk, kultur og idrett
Energi, inneklima,
overvåkning, sikring

LØPEN DE 2 000 4 000 2 000 0 8 000

FDV - system 2020 2 500 2 000 0 0 0 2 000
Kjøp av eierseksjoner i
Ringerike kultursenter

2020 33 500 33 500 0 0 0 33 500

Kunstgress AKA Arena 2022 2 500 0 2 500 0 0 2 500
Nettbrett til Renhold 2020 600 600 0 0 0 600
Oppgradering og
sprinkling
Riddergården

2020 8 050 4 850 0 0 0 4 850

Riddergården fase 2 2021 3 000 0 3 000 0 0 3 000
Teknisk drift -
Maskinpark

LØPEN DE 1 000 0 0 0 1 000

Tilskudd til Ringerike
Kirkelige fellesråd -
Oppgradering og
utvikling kirker

LØPEN DE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Trafikksikkerhetstiltak 2023 5 000 2 000 1 000 1 000 1 000 5 000
VPI - Etablering av
ladepunkter elbil

2021 6 000 3 000 3 000 0 0 6 000

VPI - Kommunale veier LØPEN DE 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000
VPI - Kommunale veilys 2023 1 000 1 000 0 0 0 1 000
VPI - Lyssetting Søndre
park

2021 2 400 0 2 400 0 0 2 400

VPI - Parkering -
utskifting 10 P -
automater

2020 1 500 1 500 0 0 0 1 500

Sum Teknisk, kultur og
idrett

66 050 71 450 35 900 23 000 21 000 151 350

Sum 1 695 230 708 630 417 400 176 600 23 500 1 326 130
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Gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000 Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Brutto
prosjekt

utgift

2020 2021 2022 2023 2020 -
23

Selvkost
Digitale vannmålere 2022 15 500 6 000 4 000 3 000 0 13 000
IT sikkerhet på styringssystemer VAR 2021 4 000 2 000 2 000 0 0 4 000
Monserud renseanlegg 2020 360 000 3 600 0 0 0 3 600
Overføringsledninger Åsa -
Monserud

2020 77 500 14 000 0 0 0 14 000

Reservevannkilde Sokna vannverk 2025 22 000 0 1 000 500 500 2 000
Sanering Nes i Ådal etappe 2 2020 15 500 12 000 0 0 0 12 000
Sikring/overføringsledning Ringerike
vannverk

2023 22 000 0 2 000 10 000 10 000 22 000

Styresystem Nes RA og Monserud RA 2020 15 000 14 500 0 0 0 14 500
Tandberglia / Tandberghøgda 2020 800 800 0 0 0 800
VA - anlegg Parkgata - Storjordet
etappe 1

2020 20 000 15 800 0 0 0 15 800

VA - anlegg Parkgata - Storjordet
etappe 2

2022 15 000 0 7 500 7 500 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 Selvkost 567 300 86 700 34 500 39 000 28 500 188 700
Sum 567 300 86 700 34 500 39 000 28 500 188 700
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Ikke - gebyrfinansierte investeringer

Folkevalgte og revisjon

Oppgradering FS - salen og KS - salen
Tiltaket gjelder oppgradering av formannskapssal og kommunestyresalen slik at bruken av rom til
politiske møter får et nødvendig «løft» og en mer hensiktsmessig bruk.

Administrasjon og fellestjenester

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.

IT felles infrastruktur

Utskiftningene utgjør 3,8 millioner kroner.

Fordeling på sektor er som følger:

Felles 1 507 500.00

Helse og omsorg 733 296,25

Utdanning og familie 1 299 610,00

Samfunn 194 908,75

SUM 3 735 315,00

Nødvendige branntiltak rådhuset

Det ble gjennomført en brannteknisk vurdering av rådhuset den 25.06.19. Det er behov for å sette av
midler til tilt ak i 2020.

Nytt sak - og arkivsystem ACOS

I tråd med vedtak sak 97/19 i kommunestyret 27.6.2019 vil nytt sak - og arkivsystem Acos implementeres
i løpet av 2020. Acos erstatter dagens system ESA.

Strategi og utvikling

ABY - Sykkelbysatsing

Ringerike kommune har inngått sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. I
perioden 2017 - 2020 ble det satt av 1 million kroner i hvert av årene, totalt 4 millioner kroner
til sykkelbysatsing.

Salg av eiendommer

Basert på gjennomgangen av kommunens eiendommer vil det bli gjort vurderinger av hver enkelt
eiendom. Eiendommer som ikke vurderes som strategisk viktig for kommunes egen virksomhet, blir
vurdert for alternativ utny ttelse og utvikling eller salg. Egne saker vil bli fremmet til politisk behandling.
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Byutvikling

Til grunn for investeringen ligger kommunestyrets vedtak om å avsette totalt 100 mill ioner kr i 2020,
2021 og 2022. Midlene skal benyttes til byutvikling. Det var i utgangspunktet satt av 50 mill ioner kr i
2020, men beløpet er justert ned da det gjennom 2020 først og fremst vil være planlegging og
prosjektering av tiltak. Tilsvarende beløp tas igjen de neste årene.

Det vil bli fremmet egne saker, som også i noen grad vil være styrt av detaljreguleringsplaner som
iverksettes i byen, og i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. Nødvendige grunnundersøkelser og
prosjektering av gangbroer vil bli i gangsatt, slik at vi får frem grundige beslutningsgrunnlag for
kommunestyret. Videre planlegging av vridning av brukaret på Hønefoss bru vil bli gjennomført, da
denne løsningen vil være viktig for flere sentrale utviklingsområder i byen.

Utdanning og famil ie

Benterud skole

Skolen er ferdigstilt. Det gjenstår opparbeidelse av ballbinge og kunstgressbane som utføres sommeren
2020.

Hov ungdomsskole med idrettshall

Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstilling i 2022. Paviljongene som ble oppsatt under by ggingen av
Ullerål skole, vil benyttes av Hov ungdomsskole etter at Ullerål er ferdigstilt. Skolen er
vedtatt bygget med integrert idrettshall.

IKT - barnehage

Det bevilges 500 000 kr i 2020 for å sikre at barn og ansatte i de kommunale barnehagene har ut styr til å
bedre sine digitale ferdigheter.

IKT - Skole

Det ble opprinnelig bevilget 7,6 millioner kroner i 2018, 7 millioner kroner i 2019 og 2 millioner kroner i
2020 til å gjennomføre «Temaplan for digital skolehverdag». Prosjektet videreføres med 1,5 millioner
kroner i hvert av årene 2021 - 2023. Det meste av midlene brukes til innkjøp av Chromebooks for at alle
elever og ansatte i Ringeriksskolen skal ha en egen digital enhet.

Lekeplassutstyr barnehager

I barnehagene er det et stort behov for lekepla ssutstyr. Det er flere lekestativ som er tatt ned etter
årskontroll på grunn av mangler. Det er stor slitasje på lekeapparatene, også med tanke på at de brukes
av innbyggere i kommunen når barnehagene er stengt. Prioriteringene er laget ut i fra sikkerhet, avvik
og solskjerming.

Nes skole ny barneskolefløy
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Det er vedtatt om - og utbygging av Nes skole i 2020 - 2021. Skolen og barnehagen samlokaliseres når
prosjektet er ferdigstilt.

Samlet ramme til prosjektet er 31 millioner kroner.

Oppgradering barnehager

Det avsettes 1 million kroner i 2020. Midlene skal i hovedsak benyttes til akutte bygningsmessige tiltak
som tak og innen HMS, kjøkken, garderober og møterom. Disponible midler utover dette vil fordeles på
generelle tiltak for oppgradering av bygningsmasse n.

Oppgradering skolebygg

Midlene benyttes i hovedsak til akutte bygningsmessige tiltak innen brann og HMS. I 2020 er det også
behov for utskifting av taket på Vang skole.

Ullerål skole med idrettshall

Det er i perioden 2016 - 2020 avsatt til sammen 350 mi llioner kroner til prosjektering og utbygging av
Ullerål skole med idrettshall.

Den nye skolen vil romme 550 - 600 elever. Byggestart var sommeren 2018. Prosjektet følger oppsatt
fremdriftsplan. Det er tett bygg nå, og det jobbes med innvendige arbeider mot planlagt ferdigstillelse i
mars 2020. Det vil være 3 måneders prøvedrift før overtagelse av bygget 1. juni 2020.

Helse og omsorg

Helse - Inventar/medisinsk utstyr

Det er startet et oppgraderingsarbeid knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med døgnb emanning.
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
oppg avene er ressurskrevende, både når det gjelder personell, kompetanse og medisinskteknisk utstyr.
For å kunne gi et faglig tilfredsstillende tilbud, er det ved enkelte institusjoner nødvendig å supplere og
oppgradere dette utstyret.

Heradsbygda omsorgssen ter

Heradsbygda omsorgssenter omfatter 64 bemannede boligenheter med tilhørende fasiliteter, samt nytt
dagaktivitetssenter med kapasitet til 20 brukere. Det etableres samtidig ny sentral base for
hjemmebaserte tjenester. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021 og følger oppsatt fremdrift og
økonomiplan etter kontrakt.

Hjelpemiddellageret / velferdsteknologi

Investeringen omfatter innkjøp av nye hjelpemidler for kortvarig utlån og velferdsteknologisk utstyr i
perioden.
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Hov vest omsorgsboliger

Utbygging en gjelder et boligfellesskap (borettslag) på Hov for syv unge funksjonshemmede, med relativt
stort omsorgsbehov. Prosjektet ble startet etter forslag fra en foreldregruppering med syv
funksjonshemmede barn. Målet er blant annet å ivareta de relasjoner som var etablert mellom barna og
de pårørende gjennom mange år.

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
sy v leiligheter, fellesarealer og personalfasiliteter. Kommunen mottar momsrefusjon og husbankens
investeringstilskudd, seksjonerer bygningen og etablerer et borettslag. Resterende kostnader dekkes inn
av salgssummen for den enkelte bolig, samt fellesgjeld i borettslaget.

Planlagt oppstart er vinteren 2020, med ferdigstillelse sommeren/høsten 2021.

Hov øst omsorgsboliger

Prosjektet består av 21 omsorgsleiligheter med tilhørende fasiliteter. Boligene bygges for eldre beboere,
uavhengig av diagnoser. Planlagt byggestart er september 2019 med ferdigstillelse i 2021. Kommunen
mottar momsrefusjon og husbankens investeringstilskudd. Beboerne betaler husleie i henhold til
kommunalt vedtak.

Oppgradering helse - og omsorgsbygg

Prosjektet er vedtatt videreført til 2020 . Nødvendige oppgraderingsbehov i helse - og omsorgsbyggene er
for eksempel brannsikkerhetstiltak og varmestyring.

Parkering Austjord

I forbindelse med rivning av tidligere "Rødstua" på Austjord, er det behov for å ferdigstille uteanlegget.
Det skal blant annet etableres ny parkeringsplass på bakgrunn av det nyåpnede dagtilbudet samme sted.

Samtidig er det behov for et overbygg eller carport for institusjonens kjøretøypark. Denne utgjør for
tiden fire minibusser, en 9 - seter personbil, to varebiler og fem pe rsonbiler. På parkeringsplassen skal det
også etableres tre ladepunkter for el - biler, samt sykkelparkering.

Kostnader til rivning er tatt med i investeringsbeløpet. Arbeidet skal gjennomføres i 2020.

Ringerike legevakt og ambulansesentral

Ringerike interk ommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes
alminnelige åpningstid. Den dekker kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal
og Flå. Det er omlag 63 000 fastboende innbyggere til sammen i de syv 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 Ringerike sykehus. Vestre Viken H F dekker gjennom leieavtale kapitalkostnadene over 30 år, for
denne del av bygningen. Resten av kapitalkostnadene fordeles på de deltagende kommunene gjennom
leie.



Handlingsprogram 2020 - 2023

Side 31 av 117

Byggestart er i gangsatt med ferdigstillelse i desember 2020.

Teknisk, kultur og idrett

Energi, inneklima, overvåkning, sikring

Det er satt i gang en rekke ENØK - tiltak for å redusere energiforbruket i Ringerike kommune . Dette
arbeidet fortsetter i 2020 og fremover. Tiltak i 2020 vil være innføring av vannbehandlingsanlegg og
investeringer i SD (sent ral drift) anlegg.

Vannbehandlingsanlegg i kommunale bygg vil kunne redusere energibehovet i bygget. Dette som følge
av at vi får fjernet/renset rørene og radiatorene, slik at det gir en større effekt enn i dag. De fleste av
anleggene som står over tid, f år mindre effekt siden rørene og radiatorene blir tette over tid. Dette vil i
tillegg til mindre energibruk, også gi effekt i forhold til mindre behov for utskifting av radiatorer og
færre problemer med radiatorene. Brukerne vil også oppleve en mer jevn og behagelig varme. Det er
forventet en innsparing på over 10% på disse tiltakene.

Investering i SD - anlegg vil gi en positiv effekt også utover energireduksjon. Her vil driftsavdelingen
kunne effektivisere gjennom å styre anleggene sentralt. Dette vil frigjø re tid til drift. I tillegg vil drift
kunne avdekke feil på anlegget i større grad enn i dag, slik at kostnader ved totalhavari reduseres. Drift
vil også kunne optimalisere driften av de tekniske anlegg gjennom SD - anlegget. På sikt vil dette være
med på å gi mere fornøyde brukere, mindre kostnader på energi og reduserte kostnader til
vedlikehold. Det er forventninger til en innsparing på over 15% på dette tiltaket.

I dagens toppsystem (exoscada) har vi fått inn 8 - 9 bygninger i systemet allerede, enten helt eller delvis.
Etablering av toppsystemet har gjort at driftsavdelingen får mulighet til å effektivisere sine
arbeidsoppgaver gjennom sentral styring av byggene. Dette har hatt en stor effekt som følge av
reduserte kostnader til energi og drift på disse byg gene.

FDV - system

Det er avsatt totalt 2,5 millioner kroner til nytt FDV system. Midlene er ikke benyttet, og tiltaket er
ikke gjennomført i 2019. Dette skyldes at man venter på anbudsprosessen for gjennomføring av tiltaket.
2,0 millioner kroner er overfø rt til gjennomføring i 2020.

Kjøp av eierseksjoner i Ringerike kultursenter

Oppfølging av sak 131/19. Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike

Vedtak:

1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte betingelser

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med akseptert bud og
inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike.

3. Økt tilskudd til kr 5 mill ioner årlig til Kultursenteret inna rbeides i budsjett for 2020 og
h andlingsprog ra mmet 2020 - 2023.

Kunstgress AKA Arena
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Kunstgresset på AKA Arena ble byttet i 2014. Levetiden på slike kunstgressmatter varierer med bruken.
Jo mere bruk, desto raskere må det byttes. Kunstgressbanen er i kontinuerlig bruk hele året, og bruke n
er betydelig. Det er meldt inn behov for å skifte kunstgresset, og det foreslås derfor å sette av en
avsetning til dette i 2021.

Nettbrett til Renhold

Digitalisering innen renhold - Nettbrett på tralla.

Prosjekt som i sum vil skape bedre kommunikasjon, arbeidsinnsats, stolthet, trivsel, økt kompetanse og
forståelse for leveransen.

Fordeler ved innføring av nettbrett:

• Enkel og oversiktlig arbeidsplan med tegning av rom på nettbrett.
• Bedre oversikt over d agens oppdrag og gjøremål.
• Bedre kommunikasjon – på grunn av avstander i

kommunen.
• Effektiv dokumentasjo n av utført arbeid og avvik.
• Bedre ledelse ved bedre kontroll.
• Lettere å omdisponere personell ved fravær.
• Vikarer kan enkelt se hva som er utført og hva som er dagens oppgave.
• Renholderne kan selv utfø re egenkontroller slik at det blir levert til riktig

kvalitet.
• Lettere å melde avvik, ta bilder av rom, feil og mangler.
• Nøkkelpersoner på hvert enkelt byg g kan nå få tilganger til å se hva som er utført og når.

Riddergården fase 2

Oppgradering Riddergården er delt i fase 1 og fase 2. Fremdriften for fase 1 er forsinket og vil bli
ferdigstilt i 2020.

Fase 2. Videreføring av prosjekt Riddergården.

Dette gjelder blant annet ferdigstillelse av vindusrestaurering i hovedhuset, utvendig maling av
hovedbygningen, utbedring på fundamenter og bjelkelag i Drengestua og Nystuen, nødvendige
tilleggsarbeider i forbindelse med tilskudd fra DN B sparebankstiftelsen, ti lpasninger i Nystuen for
tilrettelegging for kafedrift, høydejustering på låven, ny belysning i alle bygg og renovering av innvendig
elektrisk kabling i hovedhuset.

Riddergården har en gammel bygningsmasse som kontinuerlig vil ha behov for
oppgradering/ved likehold av bygningsmassen. Riddergården åpner for mer bruk etter rehabiliteringen
er avsluttet og øvrig tilrettelegging er fullført.

Teknisk drift - Maskinpark

Bilpark og maskinpark består i dag av en del eldre eide biler og maskiner. Det vil bli igangsa tt et prosjekt
som vil se på hvilke typer behov vi har fremover og hvilke alternativer som finnes med tanke på eie, leie,
serviceavtaler, flåtestyring og så videre. I prosjektet vil vi også vurdere ny teknologi og miljøprofil. Ny
klima - og miljøsjef vil væ re en naturlig bidragsyter inn i dette prosjektet.



Handlingsprogram 2020 - 2023

Side 33 av 117

Tilskudd til Ringerike Kirkelige fellesråd - Oppgradering og utvikling kirker

Fellesrådet får 5 millioner kroner årlig til investeringstiltak. De prioriterer og iverksetter disse selv.
Fellesrådet rapporterer i forbindelse med årsrapporten hvilke prosjekter som er prioritert og
gjennomført.

Trafikksikkerhetstiltak

Dette er en avsetning til kommende trafikksikkerhetstiltak.

VPI - Kommunale veier

Store deler av det kommunale veinettet har stort oppg raderingsbehov. Dette gjelder bærelag, eventuelt
fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og trafikksikkerhetsaspekter.

Det foreslås en årlig avsetning på 15 millioner kroner til rehabilitering av kommunale veier. Hovedplan
vei ble vedtatt av kommunes tyret i 2017, og sak om veiprioriteringer ble lagt frem for politisk
behandling høsten 2018.

VPI - Kommunale veilys

Det er behov for investering i / fornying av kommunens gatelysanlegg. For å ta igjen etterslepet og
opprettholde godkjent standard på dagen s gatelysanlegg, må det investeres årlig over mange år.

Veilys, med tanke på akutt behov er foreslått med kr. 1. million i 2020. Det vil også bli utarbeidet en
grundig analyse og rapport på totalbehov og kostnader i løpet av 2020.

VPI - Lyssetting Søndre park

Budsjettvedtak 2019 - lys Søndre Park - Investering 2020 - 2021. Avsatt 200 000, - kr i verbalvedtak.

Det er innhentet tilbud på lyssetting av Søndre Park, det foreslås avsatt midler til lyssetting fra 2021.

VPI - Parkering - utskifting 10 P - automater

Det har i 2018/2019 vært driftsproblemer med flere p - automater («ute av drift»), da automatene er
modne for utskifting.

Kommunen har 10 gamle p - automater som må oppgraderes/skiftes ut i nær fremtid. Disse har en
teknisk tilstand som vil kunne medføre st atus «ute av drift» og tapte parkeringsinntekter.

Alle kommunens P - automater må bygges om til 4G nett, da 3G nettet blir skrudd av iløpet av 2019.

Det foreslås å avsette midler til dette i 2020.

Gebyrfinansierte investeringer

Selvkost

Digitale vannmålere
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Digitale vannmålere innføres for å rasjonalisere avlesningen av vann som grunnlag for fakturering av
vann - og avløpsavgifter. Dette gir muligheter for å lese av forbruk i sanntid og vil forbedre
lekkasjekontroll på offentlig nett. Anskaffelsesprosess er gjennomført. Fremdriften er i henhold
til økonomiplanen, og innføringen vil ferdigstilles i 2022.

IT sikkerhet på styringssystemer VAR

Investeringstiltak i henhold til foreslåtte tiltak r apport for I T sikkerhet VAR.

Monserud renseanlegg

Prosjektet er nå i sluttfasen. Det er noe forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Tekniske anlegg
testkjøres nå. Planen er at anlegget skal ferdigstilles i løpet av 2019.

Overføringsledninger Å sa - Monserud

Prosjektet er planlagt fullført i løpet av 2019. Noe arbeider forventes utført våren 2020.

Reservevannkilde Sokna vannverk

Alle vannverk over 2000 pe har lovpålagt krav om reservevannkilde.

Avsetningen som foreslås i perioden, er til hydrog eologiske vurderinger for å finne et sted hvor det er
mulig å etablere grunnvannsbrønner og prøvepumpe disse slik at man ser om dette er innenfor krav i
drikkevannsforskriften. Når disse forundersøkelsene er gjort, vil det bli lagt frem sak til politisk
be handling.

Avsetning til utbyggingen av anlegget på 20 millioner kroner, ligger utenfor handlingsprogramperioden
2020 - 2023. Den ligger i 2024 - 2029.

Sanering Nes i Ådal etappe 2

Prosjektet legges ut på anbud, tidligst i oktober/november 2019. Planlagt oppst art er vinteren/våren
2020, med ferdigstillelse samme år, forutsatt at alle hovedledningsavtaler underskrives som planlagt.

Sikring/overføringsledning Ringerike vannverk

Det er et krav om at Ringerike vannverk skal ha reservevannkilde. I og med at det has tet med å løse
manganproblematikken, ble det bestemt at vannverket skulle bygges først, og at sikring/klausulering av
vannkilden skulle ses i sammenheng med reservevann. Prosjektet er forankret som en del av
vannverksutbyggingen og utfordringene rundt mang an.

Styresystem Nes RA og Monserud RA

Ved etablering av nytt renseanlegg på Monserud, må eksisterende styresystem på gammelt renseanlegg
byttes til samme plattform som det nye renseanlegget. Investeringen omfatter også kommunikasjon
mot andre uteanlegg. Arbeidet som var planlagt utført i 2019 og 2020, er forsinket, og mesteparten vil i
stedet utføres i 2020.



Handlingsprogram 2020 - 2023

Side 35 av 117

Tandberglia / Tandberghøgda

Kostnadene er forbundet med forpliktelser som kommunen har bundet seg til gjennom utbyggingsavtale
og med utbyggingen av høgskolen/universitetet. Dette henger blant annet sammen med
sikring av brannvann.

VA - anlegg Parkgata - Storjordet etappe 1

Prosjektet vil separere ut overvannet fra Storjordet/Haldenjordet og føre det til elv i stedet for å sende
det til Monserud rensea nlegg. Dette vil bidra til økt kapasitet på ledningsnettet.

Prosjektering pågår med planlagt anbudskonkurranse høsten 2019. Utførelsen vil hovedsakelig skje i
2020. Tiltak i forbindelse med trygg skolevei skal stå ferdig til skolestart 2020.

VA - anlegg Par kgata - Storjordet etappe 2

Dette prosjektet har stått i Hovedplan avløp i flere år. Vi er i ferd med å gjennomføre del 1 nå i 2019 og
neste år. Prosjektet vil fjerne en stor bekkelukning som tilfører renseanlegget store mengder vann. Ved
å gjennomføre de tte, vil man frigjøre kapasitet på ledningsanlegg og renseanlegg.

VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger

Det er avsatt 9 millioner kroner i hvert av årene i handlingsprogramperioden, til sammen 36 millioner
kroner. Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027 ble vedtatt i kommunestyresak 12/18 i mars 2018.

VAR forvaltning - Utskifting vannledninger

Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, det vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann.

Det er avsatt 9 millioner kroner i hvert av årene i handlingsprogramperioden, til sammen 36 millioner
kroner. Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027 ble vedtatt i kommunestyresak 12/18 i mars 2018.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Disponering a v driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Tjenesteområde

Vedtatt
budsjett

2019

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett
Årsbudsjett
2019 2020

Realendring i
%

10 Folkevalgte og revisjon 10 788 0 - 65 100 10 823 0,9 %
20 Administrasjon og fellestjenester 105 102 - 3 145 - 3 173 1 216 100 000 1,2 %
25 Strategi og utvikling 30 528 12 469 - 3 129 3 000 42 868 9,8 %
30 Utdanning og familie 638 300 13 730 - 17 195 9 450 644 285 1,5 %
40 Helse og omsorg 624 622 20 918 - 12 435 11 436 644 541 1,8 %
50 Teknisk, kultur og idrett 168 759 - 5 120 - 5 824 13 517 171 332 8,0 %
51 Selvkost - 59 637 - 15 437 - 268 900 - 74 442 - 1,5 %
70 Avsetninger, overføringer 20 662 12 236 21 414 2 606 56 918 12,6 %
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Beløp i 1000

Tjenesteområde

Vedtatt
budsjett

2019

Prisjustering
og diverse
endringer Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer

budsjett
Årsbudsjett
2019 2020

Realendring i
%

Sum netto driftsutgifter 1 539 124 35 651 - 20 675 42 225 1 596 325 2,7 %

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ringerike 4,5 % 4,5 % 3,0 % 1,0 % 0,7 % 1,3 % 1,6 % 2,1 % 2,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

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 at avsetning til disposisjonsfond skal
være 50 millioner i 2022.

Handlingsregelen er i grafen satt til 1,75%, mens Fylkesmannen anbefaler at handlingsregelen settes til
3% i bu dsjettforslaget, men er godt fornøyd med at kommunene oppnår 1,75% på regnskapstallene.

Vi når ikke opp til 1,75% i forslaget til budsjett for 2020 og 2021, men er på over 2% i 2022 og 2023.
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ringerike 1,5 % 3,6 % 6,5 % 7,7 % 9,2 % 9,3 % 10,8 % 12,8 % 14,9 %

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.

Økningen i disposisjonfondet er liten fra 2019 til 2020, siden vi bruker noe av fondet til engangstiltak.
Fra 2021 øker avsetningen til disposisjonsfondet igjen, slik at fra 2021 har Ringerike kommune ett fond
på over 10%.

I budsjettet for 2020 brukes disposisjonsfondet til å finansiere 20 millioner kroner til kjøp av
kommunens andel av Kultursenteret, 3 millioner kroner til snøproduksjonsanlegg på Ringkollen, støtte
til fotballhall i Heradsbygda 3,5 milli oner kroner og riv n ing av gamle bygg 3,4 millioner krone.

Det gir kommunen muligheter fra 2023 å benytte deler av driftsresultatet til egenfinansiering av
investeringer.
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ringerike 48,4 % 55,5 % 68,6 % 80,0 % 105,3 % 119,0 % 122,8 % 123,4 % 118,6 %

Lånegjelda vil fra 2020 være på over 100%, og ha sitt høyeste nivå i 2022. Fra 2023 vil nøkkeltallet
reduseres, ved at det ikke planlegges å investere mer enn avdragene som gjøres.
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Lønn 7 714 7 588 7 237 7 237 7 237 7 237
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

1 302 966 1 066 966 1 216 966

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon

2 242 2 521 2 521 2 521 2 521 2 521

Overføringsutgifter 20 100 100 100 100 100
Finansutgifter 885 119 119 119 119 119
Sum Driftsutgifter 12 163 11 294 11 043 10 943 11 193 10 943
Driftsinntekter
Salgsinntekter - 161 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 885 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20
Sum Driftsinntekter - 1 099 - 220 - 220 - 220 - 220 - 220
Sum 11 064 11 074 10 823 10 723 10 973 10 723

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan
Avdeling 2020 2021 2022 2023

Vedtatt budsjett 10 788 10 788 10 788 10 788
Konsekvensjustert ramme 10 788 10 788 10 788 10 788

Innsparingstiltak
0,5% effektivisering Folkevalgte

og revisjon
- 55 - 55 - 55 - 55

Reduksjon i sykefravær Folkevalgte
og revisjon

- 10 - 10 - 10 - 10

Sum Innsparingstiltak - 65 - 65 - 65 - 65
Nye tiltak
Vennskapsby - besøk 2020 Folkevalgte

og revisjon
100 0 250 0

Sum Nye tiltak 100 0 250 0
Nye tiltak og realendringer budsjett 35 - 65 185 - 65

Ramme 2020 - 2023 10 823 10 723 10 973 10 723

Innsparingstiltak

0,5% effektivisering
Statsbudsjettet viderefører en effektivisering på 0,5% i årets budsjett. Det forventes en tilsvarende
effektivisering i kommunene og sektor for Folkevalgte og revisjon skal ta sin andel av dette.

Reduksjon i sykefravær
Tiltaket beskrives i overordnet del av handlingsprogrammet.
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Nye tilt ak

Vennskapsby - besøk 2020
Økte utgifter i forbindelse med Vennskapsby - besøk.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Brutto
prosjekt

utgift

2020 2021 2022 2023 2020 -
23

Folkevalgte og revisjon
Oppgradering FS - salen

og KS - salen
2020 2 500 2 500 0 0 0 2 500

Sum Folkevalgte og
revisjon

2 500 2 500 0 0 0 2 500

Sum
investeringsprosjekter

2 500 2 500 0 0 0 2 500
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Administrasjon og fellestjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Lønn 83 288 86 894 70 580 71 530 70 260 71 530
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

32 104 33 503 33 300 32 870 32 870 32 870

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon

2 749 2 725 2 840 2 840 2 840 2 840

Overføringsutgifter 676 80 681 681 681 681
Finansutgifter 61 3 3 3 3 3
Sum Driftsutgifter 118 879 123 205 107 405 107 925 106 655 107 925
Driftsinntekter
Salgsinntekter - 5 772 - 3 009 - 3 009 - 3 009 - 3 009 - 3 009
Refusjoner - 8 010 - 4 462 - 4 396 - 4 396 - 4 396 - 4 396
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 385 0 0 0 0 0
Sum Driftsinntekter - 14 167 - 7 471 - 7 406 - 7 406 - 7 406 - 7 406
Sum 104 713 115 734 100 000 100 520 99 250 100 520

Om sektor

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 og strategi. Sentrale områder
HR skal legge til rette for er god personalforvaltning, or ganisasjonsutvikling, lederutvikling, lederstøtte,
rekruttering, kompetansestyring, medbestemmelsesprosesser og kvalitet.

I 2018 ble ny arbeidsgiverpolitikk vedtatt, denne gir føringer for arbeid HR skal prioritere i årene
fremover. HR skal tilrettelegge o g bidra til at satsningsområdene blir realisert. Satsning på kompetanse
og lederutvikling er områder som er høyt prioritert. Tiltak for ledere og ansatte i alle sektorer er
primæroppgaver, spesielt er gjennomføringen av lederutviklingsprogram sentralt.

Det arbeides med tiltak for å etablere et systematisk kvalitetsarbeid i alle sektorer, dette arbeidet
videreføres i 2020. I 2020 vil det også foreligge en oversikt over kommunens systematiske HMS - arbeid.

HR vil fortsatt arbeide for å tilrettelegge for tilta k som skal øke den digitale forståelse og kompetanse i
alle sektorer.

Et prioritert område for HR i 2020 vil være å støtte arbeidet, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten,
for å redusere kommunens økende sykefravær. Egne prioriterte ressurser vil øremerke s til arbeidet. HR
vil også ta initativ til et tverr - sektorielt samarbeid med blant annet frisklivssentralen og psykisk rus og
helse.

Fellestjenester består av servicetorg, politisk sekretariat og dokumentsenter. Det skal være stor grad av
åpenhet ut mot i nnbyggere, både gjennom tilgang til politiske saker som behandles og annen
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administrativ saksbehandling. Det er anskaffet et nytt arkiv - og saksbehandlingssystem (Acos) og innen
sommeren 2020 skal systemet være implementert fullt ut.

Økonomi og innkjøp

Øko nomifunksjonen skal legge til rette for at enhetene har god oversikt over sine ressurser for å kunne
disponere disse på best mulig måte. Det gjøres ved at enhetene får gode verktøy til budsjettoppfølging,
planlegging av budsjettrammen og støtte til å benyt te verktøyene på en god måte. I 2019 er Framsikt
innført som rapporteringssystem, som støtter rapportering på økonomi, mål og oppfølging av
kommunestyrevedtak.

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

Økonomifunksjonen vil ha stort fokus på digitalisering av sine prosesser, og gjennom digitaliseringen
gjøre prosessene mer effektive for enhetene og med høy kvalitet.

Skatteoppkreveren vil fra 1. juni 2020 bli overført til Skatteetaten. Overføring en vil bli gjennomført i
henhold til de lover og prosedyrer som gjelder.

Kommunal innkreving vil forbli i kommunal regi, men det er ikke avklart hvordan denne funksjonen skal
organiseres.

Innkjøpsfunksjonen støtter enhetene slik at disse gjør sine innkjøp og anskaffelser i henhold til lover og
forskrifter om offentlige anskaffelser. Innkjøp sørger for gode rutiner, opplæring og fr e mforhandling
av gode rammeavtaler, samt følger opp kontrakter med leverandører og sikrer at Ringerike kommune er
lojale ovenfor de avtaler som er inngått.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen er kommunens ressurs innen intern og ekstern kommunikasjon, hån dtering
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 er å videreutvikle dialogen med innbyggerne med vekt på økt innsyn, større åpenhet og
bredere medvirkning.

Kommuneadvokatkontoret

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

Kon toret dekker kommunens juridiske behov innen sentrale fagområder.

Et sterkt juridisk fagmiljø bidrar til god internkontroll. Kontoret skal gjennom sitt arbeid bistå tjenestene
slik at riktige juridiske vurderinger blir foretatt, slik at det bidrar til at k ommunen er profesjonell.
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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. I 2020 vil
samarbeidet med di gitaliseringssjef og sikkerhetssjef gi ett viktig bidrag til effektivisering og bedre IT -
tjenester.

Utfordringer og viktige tiltak

Administrasjonen har ansvar for å legge til rette for gode prosesser slik at alle sektorene oppfyller de
krav som blir stilt. Videre at det er god samhandling på tvers av sektorene til beste for innbyggerne.

Viktige tiltak

Ringerike kommune satser spesielt på digitalisering, kompetanse - og lederutvikling og samhandling.

Videreutvikling av kommunens nye nettsider og nye kom munikasjonsløsninger internt skal sikre god
digital samhandling, både mellom ansatte og mot innbyggerne og øvrige målgrupper.

Generell digitalisering av arbeidsprosesser innen det administrative vil prioriteres, og i 2020 vil vi også
vurdere om det er pros esser som kan automatiseres.

Kostra - analyse - Adm, styring og fellesutgifter

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

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

299 332 310 500 269 246 295 400

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

81 79 93 60 79 105 93 120

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

3 751 3 727 4 144 3 694 3 303 3 951 3 837 4 117

Netto driftsutgifter til
administrasjon og styring i
prosent av totale netto
driftsutg (B)

7,1 % 6,7 % 7,1 % 5,7 % 5,5 % 6,6 % 6,2 % 7,0 %

**) Justert for utgiftsbehov

Driftsbudsjett med endringer
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Beløp i 1000 Økonomiplan
Avdeling 2020 2021 2022 2023

Vedtatt budsjett 105 102 105 102 105 102 105 102
Sum Tekniske justeringer - 1 637 - 1 637 - 1 637 - 1 637
Sum Vedtak forrige periode - 1 508 - 822 - 2 092 - 2 092

Konsekvensjustert budsjett - 3 145 - 2 459 - 3 729 - 3 729
Konsekvensjustert ramme 101 957 102 643 101 373 101 373

Innsparingstiltak
0,5% effektivisering Administrasjon

og
fellestjenester

- 585 - 585 - 585 - 585

Reduksjon i sykefravær Administrasjon
og
fellestjenester

- 588 - 588 - 588 - 588

Reduksjon i årsverk HR Administrasjon
og
fellestjenester

- 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000

Reduksjon i årsverk Økonomi Administrasjon
og
fellestjenester

- 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000

Sum Innsparingstiltak - 3 173 - 3 173 - 3 173 - 3 173
Nye tiltak
KS - kontingenter prisøkning Administrasjon

og
fellestjenester

67 67 67 67

Nytt system saks - og arkiv (Acos) Administrasjon
og
fellestjenester

430 0 0 0

Trainee ordning Administrasjon
og
fellestjenester

719 983 983 983

Valg 2023 Administrasjon
og
fellestjenester

0 0 0 1 270

Sum Nye tiltak 1 216 1 050 1 050 2 320
Nye tiltak og realendringer budsjett - 1 957 - 2 123 - 2 123 - 853

Ramme 2020 - 2023 100 000 100 520 99 250 100 520

Innsparingstiltak

0,5% effektivisering
Statsbudsjettet viderefører en effektivisering på 0,5% i årets budsjett. Det forventes en tilsvarende
effektivisering i kommunene og sektor for Administrasjon skal ta sin andel av dette.

Reduksjon i sykefravær
Tiltaket beskrives i overordnet del av handlingsprogrammet.

Reduksjon i årsverk
Tiltaket beskrives i overordnet del av handlingsprogrammet.

Nye tiltak

KS - kontingenter prisøkning
Økte utgifter til FOU og KS kontingenter, basert på innbyggertall.
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Nytt system saks - og arkiv (Acos)
Kommunen har anskaffet et nytt saks - og arkivsystem (Acos), systemet implementeres i løpet av våren
2020 og vil erstatte dagens system (ESA).

Trainee - ordning
Etter avtale med Ringerike næringsforening har kommune tatt inn en ny trainee fra høsten 2019 som
arbeid innen miljø - og arealenheten.

Valg 2023
Budsjett til dekning av utgifter i forbindelse med Stortingsvalg 2023.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Brutto
prosjekt

utgift

2020 2021 2022 2023 2020 -
23

Administrasjon og
fellestjenester

IT felles infrastruktur 2020 3 700 3 700 0 0 0 3 700
Nytt sak - og arkivsystem

ACOS
2020 4 000 4 000 0 0 0 4 000

Nødvendige branntiltak
rådhuset

2020 2 000 2 000 0 0 0 2 000

Sum Administrasjon og
fellestjenester

9 700 9 700 0 0 0 9 700

Sum
investeringsprosjekter

9 700 9 700 0 0 0 9 700
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Strategi og utvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Lønn 30 602 32 514 27 757 27 757 27 757 27 057
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

6 221 2 761 14 678 11 618 4 618 5 318

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon

1 754 971 971 971 971 971

Overføringsutgifter 0 1 733 2 430 - 610 - 610 - 610
Finansutgifter 580 130 130 130 130 130
Sum Driftsutgifter 39 157 38 109 45 967 39 867 32 867 32 867
Driftsinntekter
Salgsinntekter - 1 104 - 1 066 - 1 066 - 1 066 - 1 066 - 1 066
Refusjoner - 2 834 - 2 273 - 1 932 - 1 932 - 1 932 - 1 932
Overføringsinntekter - 1 396 - 920 0 0 0 0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 533 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
Sum Driftsinntekter - 5 868 - 4 359 - 3 098 - 3 098 - 3 098 - 3 098
Sum 33 290 33 750 42 868 36 768 29 768 29 768

Om sektor

Strategi og utvikling ble etablert høsten 2018, som en ny enhet i kommunen. Fra 1. august 2019 er også
enhetene utbygging, byggesak, landbruk og oppmåling innlemmet i denne sektoren.

Sektoren har ansvaret for overordnet planlegging og strategi inkludert kommuneplanen. Sektoren
jobber på tvers av alle øvrige sektorer.

Strategi og utvikling ledes av assisterende rådmann, og omfatter følgende virksomhet:

• Næringsutvikling
• Klima - og miljø og arealforva ltning
• By - og arealplanlegging
• Utbygging

Innenfor sektorens arbeidsområder er det fastsatt følgende overordnede målsettinger:

• Skal ha etablert 1 arbeidsplass per 2 nye innbyggere innen 2022
• Skal ha etablert et helhetlig og effektivt plansystem basert på F Ns Bærekraftmål i parallelt med

ferdigstillelsen av ny kommunal planstrategi
• Skal ha etablert gode styringsmål og - systemer i organisasjonen, med eierskap til overordnede

mål.
• Skal til enhver tid drive en profesjonell og effektiv saksbehandling til rett t id målt mot måltall for

å dokumentere forbedring
• Skal utvikle en endringsdyktig organisasjon som kan møte økte og nye oppgaver innen juli 2020
• Skal tilrettelegge for gode strategiske politiske prosesser
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• Skal posisjonere og synliggjøre Ringerike i det nye V iken i samarbeid med de folkevalgte innen
spesifikke områder i løpet 2020

• Skal starte gjennomføringen av byplanen og sørge for å følge opp at utbyggingsavtaler og
teknisk infrastruktur ivaretas

Utfordringer og viktige tiltak

Strategi og Utvikling

Strategi og utvikling har siden etableringen høsten 2018 arbeidet med å bedre effektiviteten i
saksbehandling og forvaltningen av kommunale ressurser.

Flere sentrale planer er vedtatt, slik som kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for Eggemoen -
Nymoen og Områderegulering for Hønefoss (Byplanen). Dette er viktige vedta som forenkler og
forbedrer arbeidet med planer i kommunen.

I 2020 vil beslutningen om ny planstrategi og arbeidet med ny samfunnsdel i kommuneplanen være
sentrale oppgaver. Dette for å m ålrette, systematisere og effekt ivisere arbeidet og plansystemet og
forbedre kommunens gjennomføringsevne.

Store infrastrukturprosjekter vil være sentrale premissgivere for sektorens arbeid i perioden.
Fellesprosjektet for Ringeriksbanen/E16 er det absolut t største og vil kreve omfattende ressursbruk.
Utadrettet virksomhet for å synliggjøre Ringerike inn i nye Viken og øvrige aktuelle samarbeidsarenaer
vil også være viktige oppgaver.

Næringsutvikling

Innenfor arbeidet med næringsutvikling vil hovedfokuset være på å samordne alle kommunale og
kommunalt finansierte tiltak. Slik vil vi fremstå som en sterkere og tydeligere kommune. Dette er en
forutsetning for å oppnå målsettingen om økt etablering av arb eidsplasser. Til grunn for arbeidet ligger
Regional næringspolitisk strategi. Denne er vedtatt i alle tre kommuner i Ringeriksregionen.

Basert på tydelige tilbakemeldinger fra næringslivet vil det bli vektlagt å styrke og tydeliggjøre
kommunes rolle som t ilrettelegger. Med dette fokuset vil utvikling av nye samarbeidsmodeller med
næringslivet, næringslivets organisasjoner og Universitet (USN) ligge til grunn for arbeidet.

Planlegging

I 2019 er både kommuneplanens arealdel og områderegulering for Hønefoss ( Byplanen) vedtatt. Dette
er viktig grunnsteiner i kommunens planarbeid, og det forventes en vesentlig økning i private
planinitiativ som følge av disse vedtakene. I tillegg vil det bli meldt oppstart på flere planer i kommunes
egen regi. Dette er blant ann et planene for. boligområder i hhv Hjertelia og Gamle Ullerål. Disse vil bli
lagt frem for oppstart tidlig i 2020. Det tas sikte på en effektiv og rask planprosess som bygger opp
under de målsetninger som er satt i kommuneplanen og tilrettelegge for en mod erne samfunnsutvikling.

Det vil også bli startet opp planprosesser for hhv Hønefoss Nord og Hønefoss Sør. Det skal gjøres for å
sikre en helhetlig byplanlegging. Planene vil bygge på rammene som er lagt i Områderegulering
Hønefoss.
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I 2020 skal arbeidet med å målrette, systematisere og effektivisere planarbeidet og - systemet i Ringerike
kommune prioriteres. Høsten 2019 startet arbeidet med kommunal planstrategi 2020 - 2023 og
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er kommet godt i gang. Til grunn for arbei det ligger
folkehelseoversikten, som sammen med FNs bærekraftsmål danner grunnlaget for planarbeidet.

Planstrategien skal avklare de viktigste planutfordringer som kommunen står overfor, og å ta stilling til
hvilke planoppgaver som skal prioriteres den nes te fireårsperioden. Planstrategien skal fremmes for
vedtak i kommunestyret våren 2020.

I løpet av 2020 blir arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel viktig. I denne skal det
fastsettes lokale målsetninger innenfor prioriterte fokusområder bla nt FNs bærekraftmål. I tillegg skal
kommunens overordnede planlegging innen klima, energi og klimatilpasning innarbeides.

Klima og miljø

2020 blir et viktig år både for å få på plass gode styringssystemer og for gjennomføring av konkrete
tiltak. Mål inne nfor både klima - og miljøområdet skal innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel og
handlingsprogram. Et klimaregnskap er under etablering og vil gi grunnlag for vurdering av mål,
etablering av klimabudsjett, prioritering av tiltak og resultatoppfølging. Sam men vil dette gi gode
styringsverktøy og legge til rette for systematisk vurdering av klimatiltak i alle sektorer i
handlingsprogram og årsbudsjett.

Sammen med dette skal det gjennomføres en rekke konkrete tiltak. Blant annet skal det startes opp et
arbei d med å miljøsertifisere kommunens virksomheter gjennom Miljøfyrtårn. Videre skal klima - og
miljøhensyn vektlegges i arealplanlegging og kommunale utbyggingsprosjekter. Sykkeltiltakene
skal følges opp og utskifting av fossile tjenestebiler til elbiler skal fortsette. Arbeidet med
vannforvaltning skal styrkes og en konseptutredning om smart bruk av spillvarme til grønn
næringsutvikling gjennomføres i samarbeid med Treklyngen, RingeriksKraft og Vardar.

Utbygging

Utbyggingsenheten vil ha en rekordhøy aktivite t i 2020. Byggingen av Heradsbygda omsorgssenter, nye
Ullerål skole og nye Hov ungdomsskole er noen av prosjektene som skal
gjennomføres/startes/avsluttes i 2020. Hovedfokus for enheten vil gjennom 2020 være å levere
utbyggingsprosjektene i tråd med fremdr ift og økonomi.

De enkelte utbyggingsprosjektene omtales under kapittelet om investeringer og innen de aktuelle
sektorene.

Miljø og areal

Enheten omfatter byggesak, oppmåling og landbruk. Den har i dag gode leveranser og rask
saksbehandling. Saksmengden fo rventes økt i perioden som følge av økt byggeaktivitet og store
infrastrukturprosjekter. Ulike miljøhensyn vil bli viktigere når byggeaktiviteten øker, slik at påvirkning på
mennesker og dyrs helse, og naturen blir minst mulig. Det skal jobbes videre med f ortsatt god
ressursutnyttelse og gode samarbeidsformer både internt og eksternt.

Kostra - analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten Oslo

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Snitt saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist
(dager)

10 17 15 42 38 3 44 37

Snitt saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist
(dager)

8 11 8 41 20 6 23 20

Andre nøkkeltall
Netto driftsutgifter (301)
Plansaksbehandling

11 203 12 080 22 563 18 291 5 689 1 839 523 898 1 256 669

Netto driftsutgifter (302)
Bygge - delings - og
seksjoneringsarbeid

0 0 4 960 0 552 - 672 56 666 140 409

Netto driftsutgifter (303) Kart
og oppmåling

2 769 3 769 2 558 0 612 233 168 062 467 358

Netto driftsutgifter (335)
Rekreasjon i tettsted

4 582 1 764 2 074 9 100 11 862 804 471 163 1 056 736

Netto driftsutgifter (360)
Naturforvaltning og friluftsliv

518 794 1 343 5 626 1 884 1 301 217 767 563 708

Område - og
detaljreguleringsplaner vedtatt
av kommunen siste år (B)

11 8 6 15 11 8 431 1 526

Kostra - analyse - Klima og energi

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten Oslo

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Energikostnader til
administrasjonslokaler,
konsern

1 110 1 155 1 510 1 442 2 511 642 90 983 253 090

Energikostnader til
førskolelokaler, konsern

828 894 1 054 1 070 1 222 544 72 949 214 965

Energikostnader til
institusjonslokaler, konsern

4 833 4 657 5 309 2 941 7 877 1 477 243 319 694 813

Energikostnader til
kommunale idrettsbygg,
konsern

2 120 2 324 2 834 1 188 530 899 160 652 354 970

Energikostnader til
kommunale kulturbygg,
konsern

63 175 258 1 727 1 550 31 64 122 156 757

Energikostnader til
skolelokaler, konsern

6 882 6 595 7 861 6 501 8 930 3 060 449 653 1 202 530

Energikostnader, bioenergi,
komm. eiendomsforv., konsern

2 437 2 660 3 211 421 739 0 26 743 71 119

Energikostnader, fjernvarme,
komm. eiendomsforv., konsern

3 637 3 421 4 588 2 682 7 743 281 143 584 264 142

Energikostnader, strøm,
komm. eiendomsforv., konsern

9 388 9 470 10 887 11 766 13 422 6 169 884 308 2 483 239

Mål
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Beløp i 1000

Overordnet mål Delmål Indikator Siste
måling

2018

Mål
2020

Mål
2021

Mål
2022

Mål
2023

Etablere 1
arbeidsplass pr 2

nye innbyggere

Ferdigstille og
iverksette

handlingsplan for
næring i løpet av 1.

tertial
Gjennomføre

konseptutredning om
smart bruk av

spillvarme og grønn
næringsutvikling i

samarbeid med
Treklyngen,

Ringerikskraft og
Vardar.

Gjennomføre
samordning og

omstrukturering av
samlet kommunal

innsats innen
næringsutvikling og
etablererveiledning

Sikre tett og god
dialog med både
eksisterende og

potensielt nye
næringsaktører i

Ringerike.
Etablere et

helhetlig og
effektivt

plansystem basert
på FNs

Bærekraftmål

Utarbeide
planstrategi og

planprogram for
vedtak i løpet av 1.

tertial 2020

God
ressursutnyttelse

Tjenesten skal bistå
personell eller dyr i
nød innenfor frister

gitt i forskrift.

Mål ressursutnyttelse Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss. Tilfredss

Tilstrekkelig kvalitet Alle
investeringsprosjekt

skal leveres i henhold
til oppdragsbestilling

Mål for investeringer 85,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 % 9 0,0 %

Gjennomsnittlig
behandlingstid for

byggesak med 3
ukers frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 11 11 11 11

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
saker etter jord - /

konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

20 15 15 15 15

Kontroller innenfor
jord skal utføres etter

lovkrav

Kontroller innenfor
jord skal utføres etter

lovkrav - Mål
kontroller ikke utført

etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Kontroller innenfor
skog skal utføres

etter lovkrav

Kontroller innenfor
skog skal utføres

etter lovkrav - Mål
kontroller ikke utført

etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen

(16 uker)

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen
(16 uker) - Mål andel
som går over fristen

5,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Salg av
eiendomsinformasjon

skal utføres innen
fristen (7 dager)

Salg av
eiendomsinformasjon

skal utføres innen
fristen (7 dager) - Mål

andel som går over
fristen

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Skanning og
digitalisering av
byggesaksarkiv

Mål andel fullført 70,0 % 0,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan
Avdeling 2020 2021 2022 2023

Vedtatt budsjett 30 528 30 528 30 528 30 528
Sum Tekniske justeringer 12 469 2 169 2 169 2 169

Konsekvensjustert budsjett 12 469 2 169 2 169 2 169
Konsekvensjustert ramme 42 997 32 697 32 697 32 697

Innsparingstiltak
0,5% effektivisering Strategi og

utvikling
- 105 - 105 - 105 - 105

Reduksjon i sykefravær Strategi og
utvikling

- 224 - 224 - 224 - 224

Reduksjon i årsverk Strategi og
utvikling

- 1 800 - 1 800 - 1 800 - 1 800

Økt timesats prosjektledere Utvikling Strategi og
utvikling

- 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000

Sum Innsparingstiltak - 3 129 - 3 129 - 3 129 - 3 129
Nye tiltak
FS sak 6/19 - Prosjekt ERIGO, byutvikling Strategi og

utvikling
500 0 0 0

Miljøfyrtårnsertifisering av egne virksomheter
og klimabudsjett

Strategi og
utvikling

500 200 200 200

Prosjektmidler Strategi og
utvikling

2 000 0 0 0

Rundkjøring USN Strategi og
utvikling

0 7 000 0 0

Sum Nye tiltak 3 000 7 200 200 200
Nye tiltak og realendringer budsjett - 129 4 071 - 2 929 - 2 929

Ramme 2020 - 2023 42 868 36 768 29 768 29 768

Innsparingstiltak

0,5% effektivisering
Statsbudsjettet viderefører en effektivisering på 0,5% i årets budsjett. Det forventes en tilsvarende
effektivisering i kommunene og sektor for Strategi og utvikling skal ta sin andel av dette.
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Reduksjon i sykefravær
Tiltaket beskrives i overordnet del av handlingsprogrammet.

Reduksjon i årsverk
Tiltaket besk rives i overordnet del av handlingsprogrammet.

Økt timesats prosjektledere Utvikling
Sektoren trekkes i budsjettrammen, da det forventes en økt inntekt som følge av høyere inntjening (ny
timepris) på utleie av prosjektledere.

Nye tiltak

FS sak 6/19 - Prosjekt ERIGO, byutvikling
Sektoren tilføres midler til gjennomføring av ERIGO byutviklingsprosjektet, i samarbeid med Ringerike
Næringsforening.

Miljøfyrtårnsertifisering av egne virksomheter og klimabudsjett
Starte opp med å miljøsertifisere kommunens egne virksomheter som Miljøfyrtårn. Rådhuset og annen
sentral administrasjon sertifiseres først, deretter prioriteres skoler og barnehager.

Prosjektmidler
Midlene er satt av til å gjennomføre reguleringsplaner i egen regi, som Hjertelia og Gamle Ullerål o g
nødvendige tiltak som følge av økt aktivitet .

Prosjektøkonom 3 årig engasjement
3 års engasjement. Lønnskostnader dekkes via overføring fra investeringsprosjektene.

Rundkjøring USN
Reduksjon av budsjettramme grunnet endret fremdriftsplan for rundkjøring ved USN.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Brutto
prosjekt

utgift

2020 2021 2022 2023 2020 -
23

Strategi og utvikling
ABY - Sykkelbysatsing LØPENDE 1 000 0 0 0 1 000

Byutvikling 2022 100 000 15 000 50 000 35 000 0 100 000
Sum Strategi og utvikling 100 000 16 000 50 000 35 000 0 101 000

Sum
investeringsprosjekter

100 000 16 000 50 000 35 000 0 101 000
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Utdanning og familie
Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Lønn 590 155 559 318 535 541 530 791 530 791 530 791
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

59 654 60 075 59 855 59 412 59 412 59 412

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon

152 587 154 133 154 883 154 883 154 883 154 883

Overføringsutgifter 10 611 9 508 8 409 8 409 8 409 8 409
Finansutgifter 8 408 288 288 288 288 288
Sum Driftsutgifter 821 415 783 322 758 976 753 783 753 783 753 783
Driftsinntekter
Salgsinntekter - 39 827 - 42 850 - 43 855 - 43 855 - 43 855 - 43 855
Refusjoner - 59 084 - 52 047 - 52 731 - 52 731 - 52 731 - 52 731
Overføringsinntekter - 40 748 - 18 075 - 18 075 - 18 075 - 18 075 - 18 075
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 7 026 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30
Sum Driftsinntekter - 146 684 - 113 002 - 114 691 - 114 691 - 114 691 - 114 691
Sum 674 730 670 320 644 285 639 092 639 092 639 092

Om sektor

Tjenestene innenfor Utdanning og familie skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår og et
godt tilrettelagt opplæringstilbud. Sektoren skal også sørge for tidlig innsats slik at tjenestene retter seg
mot det enkelte barn eller ungdom og deres familier. Gjennom tidlig innsats er må let at den enkelte i
størst mulig grad er i stand til å mestre eget liv.

I oktober 2019 ble sektorene «Barn og unge» og «Skole» slått sammen til «Utdanning og familie».
Sektoren har fått ansvar for å utvikle et mer samordnet og helhetlig tilbud til barn, u nge og deres
familier. Ny organisering av oppvekstområdet skal bidra til å utvikle tydelige og samordnede tjenester
som er tilgjengelige og effektive for innbygger n e.
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Barnehage

Barnehagene skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte o pplevelser og aktiviteter,
samtidig som det jobbes pedagogisk, helsefremmende og forebyggende.

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i etableringsfasen.
For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet i Ringerike holder god 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.

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

Grunnskole

Det faglige fokuset i 2020 er god læ ring og godt læringsmiljø, kvalitet og kompetanseutvikling i
grunnskole og SFO. Handlingsplaner for grunnskolen og SFO samt sektorplan for I KT vil, sammen med ny
overordnet del av Læreplan for grunnutdanningen, danne basis og gi retning for det faglige arb eidet de
neste årene.

Skolene gir opplæringstilbud til 3 225 barn og unge og driftes og utvikles etter nasjonale føringer og
kommunalt vedtatte planer. Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forskrift og læreplaner. Lov om
grunnskolen og den vidaregåan de 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 verda og framtida, og gi elevane historisk og kulturell innsikt og for ankring.»

I 2020 innføres nye læreplaner i grunnskole og videregående skole, Fagfornyelsen. Planen gjelder alle
fag i grunnskolen, og høsten 2020 innføres den for 1. til 9. trinn. Målet med fagfornyelsen er å styrke
elevenes faglige forståelse og legge bedre til rette for dybdelæring. Det skal også gi barn og unge gode
vilkår for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning både for dem selv og
samfunnet.
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Figur hentet fra dokumentet «Sammen skaper vi Ringeriksskolen»

Skolefritidso rdningen (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
tilbud i skolens ferier og ferietilbudet arrangeres på Benterud skole. Handlingsplanen for SFO er
utarbeidet i 2018. Planen gjelder for perioden 2018 - 2022.

Læringssenteret for voksne

Læringssenteret tilbyr opplæring for voksne flyktninger og innvandrere over 16 år. Læringssenteret har
ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger på introduksjonsprogrammet. Senteret gir opplæring
i norsk på flere nivåer, og er prøvesenter for norskprøven, samfunnskunnskaps - og statsborgerprøven.

Læringssenteret tilbyr også eksamensrettet gru nnskole for voksne med liten eller ingen skolegang fra
før. Målet er å bidra til en god start i det norske samfunnet gjennom rask og varig integrering, slik at
flest mulig nyankomne går videre til utdanning eller jobb etter fullført introduksjonsprogram og
opplæring.

Læringssenterets virksomhet er hjemlet i Opplæringslova, Lov om voksenopplæring og Lov om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Familiens hus

Utsatte barn, og barn med psykososiale vansker, har ofte behov for mange tverrfaglige tjenester i
oppveksten. Familiens hus er en samordning av kommunale tjenester som i sum kan gi foreldre og barn
et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud. Familiens hus har tjenester fra Utdanning og familie og
Helse og omsorg.

Mode llen som skal utvikles har følgende mål:
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• Risikoutsatte barn skal identifiseres på et tidlig tidspunkt
• Nødvendig hjelp skal gis til rett tid
• Kommunens ansatte og deres samarbeidspartnere har et samordnet og forpliktende samarbeid.

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, ege n helsestasjon for ungdom, fysioterapi og ergoterapi til barn og
unge, frisklivsarbeid og folkehelse, migrasjon, smittevern og vaksinasjoner.

Spesialpedagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester består av pedagogisk - og psykologisk tjeneste (PPT), log opedtjeneste,
spesialpedagogisk team, barne - og ungdomsarbeiderteam, og språkveiledere for flerspråklige barn. PPT
skal hjelpe barn og elever i grunnskolen med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et
inkluderende, likeverdig og tilpas set pedagogisk tilbud. Teamene jobber med barn som har vedtak om
spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.

Barnevern

Barneverntjenesten skal, når det er særlige behov for det, iverksette tiltak ved å styrke
foreldreferdigheter og utvikle samspill via struktur erte tiltak. Det arbeides aktivt med å styrke familiens
omsorgskompetanse. Brukermedvirkning er viktig i dette arbeidet.

Barneverntjenesten bistår i forbindelse med adopsjon, institusjons - og fosterhjemsplassering.

Det er etablert en barnevernvakt som er i beredskap for å yte rask bistand til barn og unge når det
oppstår akutte kriser utenfor barnevernstjenestens åpningstid.
Barnevernvakten driftes som et interkommunalt samarbeid med Ringerike som vertskommune.

Enslige mindreårige flyktninger

Ringerike k ommune bygde opp tjenester for mottak og bosetting av enslige mindreårige i 2016 og 2017.
Disse tjenestene er nå bygd ned igjen på grunn av lite bosettingsbehov. Arbeidet med å følge opp
flyktningene fortsetter.

Avlastningstjenester til funksjonshemmede ba rn

Austjord avlastning avdeling F/G er et avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn med stort
medisinsk behov. Opplæring er en integrert del av avlastningen. Avlastningstilbudet gis til foreldre og
foresatte til barn og ungdom i alderen 0 - 18 år. Til delingskontoret fatter vedtak. Barn med omfattende
hjelpebehov mottar avlastning i institusjon, mens de med lette og moderate utfordringer får privat
avlastning. Avtale med private avlastningstiltak om gruppeavlastning har vist seg kvalitetsmessig godt og
mindre ressurskrevende enn institusjonsplassering.

Ringerike kommune tilstreber og følger omsorgstrappen for avlastning, altså laveste trinn først.
Erfaringer tilsier at ved vedtak fra 0 - 18 år er det fortsatt behov for tjenester hos sektor Helse og omsorg
etter 18 år. Det er en markant økning i yngre brukere med diagnoser innenfor autismespekteret som får
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vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap. Felles for disse brukerne er høy grad av uønsket adferd,
selvskading og et dårlig søvnmønster.

Ringerike kommun e har et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede, deriblant avlastning til barn
og ungdom, sammenlignet med andre kommuner.

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.
Dette 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. M ålet er å tilby barnehageplass på 1 - årsdagen.

Barnehagekapasiteten som helhet må økes på sikt. Rådmannen har derfor i 2019 startet arbeidet med å
planlegge barnehagestrategien frem til 2033, og vil i starten av 2020 ta initiativ til et trepartssamarbeid.
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 samhandling og samarbeid. Det foreslås all erede i 2020 å legge ned Heggen
barnehagen. Bygget har i dag store vedlikeholdsbehov. Det vises til tiltak i budsjettforslaget til sektor
Teknisk, idrett og kultur, hvor nærmere beskrivelser av nedleggelsen står beskrevet. Riktig kapasitet sett
opp mot bef olkningsvekst og bosettingsmønstre, samt kostnadseffektiv drift er ønsket utviklingsretning.

Viktige tiltak

Barnefattigdom

De siste års utvikling viser en økning i økonomiske forskjeller i Ringerike kommune. Det har blant annet
sin årsak i en økning i andel barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Gruppen barn
med innvandrerbakgrunn som har foreldre med lav utdanning og svak yrkestilknytning har økt.

Fattigdomsbekjempelse krever samarbeid mellom sektorer og mellom det offentlige og friv illigheten. Et
godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å sikre helhetlig oppfølging av familier, barn og unge i
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lavinntektsfamilier. Tiltakene i arbeidet er både brede og universelle og retter seg mot alle familier, og
mer målrettede tiltak mot grupper av barn og foreldre slik som helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier og redusert foreldrebetaling i barnehage.

Tverrfaglig miljøteam

Ringerike kommune har etablert et tverrfaglig miljøteam (TMT). Dette består av fagpersoner med
helsefaglig - og pedagog isk bakgrunn. Teamet arbeider med prosjektet «Tilbake til skolen», for å hjelpe
elever med et langvarig skolefravær. Prosjektet skal bidra til økt skoleoppmøte og bedre psykisk helse
for både eleven og foreldrene.

Ledelse og kompetanseutvikling

Vi har org anisert kompetansetiltakene i formell kompetanse, basiskompetanse, fagdager og lærende
nettverk. Sektoren bruker verktøy som bruker - , elev - og medarbeiderundersøkelser til å ha et kreativt
og kritisk blikk på egen praksis og endrer og utvikler der sektore n har utfordringer.

For å oppnå tilfredsstillende andel av fagarbeidere har Ringerike kommune i samarbeid med OPUS
Ringerike gitt tilbud om fagarbeiderutdanning til assistenter. I planperioden vil vi stimulere til at flere av
assistentene som har gjennomfø rt den teoretiske delen av fagprøven, tar den praktiske delen, og får
godkjent fagbrev som barne - og ungdomsarbeidere.

Det er kontinuerlig kompetansekartlegging i alle kommunale barnehager og skoler. Kartleggingen
sammen med nasjonale og politiske føringer , er utgangspunktet for valgte og prioriterte tiltak.

Alle de kommunale barnehagene deltar i kompetanseløftet «Være sammen». Kompetanseløftet er et
barnehagebasert kompetanseløft der hovedmålsettingen er å heve kompetansen til alle de ansatte i
barnehagene , slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Kompetanseløftet omfavner
mange viktige mål i Folkehelsemeldingen, Fra ord til handling (2015 - 2020) og forskrift til rammeplan og
barnehagelov. Fokusområder er implementering av den varme og gr ensesettende voksne (autoritative),
forebygging og håndtering av utfordrende atferd, kommunikasjon, danning og tidlig innsats. De private
barnehagene i Ringerike kommune er invitert til å delta i kompetanseløftet.

Regional ordning for barnehagebasert kompe tanseutvikling er en del av Utdanningsdirektoratets
strategi for Fremtidens barnehage. Fylkesmannen i Oslo og Viken administrerer ordningen, og
behovsmelding skal meldes årlig. Regional ordning vektlegger at tiltakene for barnehagebasert
kompetanseutviklin g utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med universitets - og høgskolesektoren.
Målet med dette er å oppå synergieffekter som gir utvikling og økt kompetanse for alle involverte
parter. Ringerike er i barnehageåret 2019 – 2020 prioritert i denne ordning en, og det er etablert et
samarbeid med Universitet i Sørøst Norge om kompetanseutviklingstiltak.

Den skolebaserte kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Det skal jobbes me d satsingsområdene og gjennom
refleksjonserfaring over ny praksis over tid, utvikles undervisningen.

Videreutdanning av lærere fortsetter. 20 lærere tar i skoleåret 2019 – 2020 kompetansegivende
videreutdanning etter en nasjonal strategi. Ordningen bidrar til økt kompetanse og kvalitet. Dette
videreføres i 2020. Regionen har avtale med Universitetet i Sør - Øst Norge (USN) om årlige lokale
videreutdanningsstudier og støtte til det skolebaserte kompetanseutviklingsarbeidet. Høsten 2018
startet 33 lærere fra r egionen midtfylket i Buskerud, videreutdanning i norsk ved USN. Dette er et toårig
løp som gir 30 studiepoeng. 12 av deltakerne er fra Ringerike kommune.
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Fra høsten 2020 vil det på tilsvarende måte, bli gitt et toårig videreutdanningstilbud i engelsk.
I fo rbindelse med ny læreplan, Fagfornyelsen, er det lagt til rette for veiledning og støtte til skolene
gjennom en desentralisert ordning. Det er to årlige ledernettverk for skolene i region Midtfylket
Buskerud, og skolebasert veiledning fra Universitetet i S ørøst - Norge (USN). Det er også regionale
fagnettverk for lærerne. USN har ansvar for det faglige innholdet i nettverkene. For skoleåret 2019 - 2020
er det fagnettverk i musikk, kroppsøving, KRLE og samfunnsfag. Disse fagnettverkene samles på USN,
Campus Rin gerike, to ganger i året.

Skoleledere deltar i regionalt ledernettverk med fokus på sentrale elementer i skoleledelse og
skoleutvikling. Nyansatte skoleledere har gjennomført, eller oppfordres til å gjennomføre,
«rektorskolen». Fokuset i 2020 vil være på å forberede læreplanreformen "Fagfornyelsen" og god bruk
av IKT i undervisningen.

Tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig, enten vanskene oppstår i førskolealder eller
senere i utdanningsløpet. Det er stor oppmerksomhet på s amarbeid med foresatte og
samarbeidspartnere. De ansatte er en viktig ressurs og god kompetanse hos de ansatte, både opplevd
og definert, er prioritert. Sektoren legger til rette for faglig utvikling, refleksjon over og forbedring av
egen praksis.

Godt lær ingsmiljø i skolen

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 og kompetanseutvikling både
i egen regi og i samarbeid med bl.a. Fylkesmannen og Mobbeombudet.

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 skolehve rdag».

Temaplanen omfatter mål og tiltak ovenfor barn, ansatte, enhetsledere innen barnehage, skole og
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 bygger 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.

Investeringer i skole

Et hovedgrep i skolesektoren er investeringer i skolebygg. Nye Ullerål skole ferdigstilles 01.08.2020. Nes
skole og barnehage skal stå ferdig 01.08.2021 og Hov ungdo msskole er planlagt ferdigstilt 01.08.2022.
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Kostra - analyse - Grunnskole

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per innbygger
6 - 15 år **)

75 898,8 77 592,3 82 233,5 92 457,9 95 813,9 87 765,0 85 374,9 89 111,6

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

14 682,0 13 807,7 17 135,2 18 107,6 19 188,9 19 225,3 17 654,0 18 779,6

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

2 809,9 2 848,8 2 978,6 2 078,1 3 873,5 2 860,0 1 625,3 2 265,9

Produktivitet
Elever per kommunal
grunnskole

230 237 233 217 200 198 292 225

Dekningsgrad
Andel elever i grunnskolen som
får spesialundervisning

7,6 % 8,2 % 8,1 % 7,5 % 8,8 % 8,6 % 7,5 % 7,9 %

Andel elever i grunnskolen som
får tilbud om skoleskyss (B)

27,6 % 27,0 % 27,2 % 20,8 % 39,6 % 33,6 % 14,6 % 23,0 %

Andel elever med direkte
overgang fra grunnskole til
videregående opplæring (B)

98,1 % 95,8 % 97,5 % 97,4 % 97,6 % 97,9 % 97,6 % 97,7 %

Andel innbyggere 6 - 9 år i
kommunal SFO (B)

64,7 % 63,0 % 58,2 % 61,5 % 60,9 % 55,8 % 59,8 % 56,8 %

Kvalitet
Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale med
godkjent utdanning

94,9 96,5 95,9 98,6 98,8 96,7

Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2
Elevunders. 7. trinn - Trivsel 4,6 4,4 4,4 4,1 4,3 4,2
Gjennomsnittlig
grunnskolepoeng (antall)

40,3 39,8 40,9 41,9 40,5 42,3 41,9 41,7

Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1. - 10.årstrinn

14,3 14,5 14,7 12,5 12,0 14,6 14,0 13,1

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall elever i kommunal og
privat SFO

873 907 837 886 975 353 62 262 133 640

Antall elever i kommunal SFO 862 869 794 840 975 353 60 227 129 864
Antall elever i kommunale
grunnskoler

3 218 3 321 3 266 3 257 4 005 1 583 239 064 546 013

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Barnevern

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Netto driftsutgifter (funksjon
244, 251, 252) per barn i
barnevernet

133 259 156 195 156 806 179 693 121 453 135 744 131 577 133 207

Netto driftsutgifter per
innbygger 0 - 17 år,
barnevernstjenesten **)

11 343 14 441 13 381 17 659 11 588 11 764 10 075 11 137

Produktivitet
Andel undersøkelser med
behandlingstid innen 3
måneder

96,0 % 99,0 % 93,0 % 93,0 % 87,0 % 93,0 % 88,0 % 87,0 %

Dekningsgrad
Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 22 år

4,2 % 4,6 % 3,9 % 4,4 % 4,2 % 4,5 % 3,5 % 3,9 %

Andel barn med tiltak som er
plassert (funksjon 252) ift. ant
innbyggere 0 - 17 år (B)

1,9 2,1 1,7 2,1 1,8 2,2 1,5 1,7

Barn med undersøkelse ift.
antall innbyggere 0 - 17 år (B)

4,6 % 5,3 % 4,7 % 5,3 % 5,5 % 4,9 % 4,8 % 4,8 %

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Barnehage

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten Oslo

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

13,4 % 13,3 % 12,5 % 12,9 % 13,2 % 14,4 % 15,2 % 14,3 %

Netto driftsutgifter per
innbygger 1 - 5 år i kroner,
barnehager **)

145 295,4 155 147,3 155 149,0 155 662,9 157 266,6 169 984,9 151 146,6 155 204,2

Produktivitet
Kommunale overføringer av
driftsmidler til private
barnehager per korrigert
oppholdstime (kr)

45 48 50 48 46 52 48 48

Korrigerte oppholdstimer
per årsverk i kommunale
barnehager (B)

13 488 13 195 12 753 12 811 11 440 12 483 12 707 12 300

Dekningsgrad
Andel barn 1 - 5 år i
barnehage, i forhold til
innbyggere 1 - 5 år (prosent)

93,3 % 93,1 % 93,5 % 96,0 % 91,1 % 90,2 % 92,2 % 92,1 %

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

43,9 % 44,6 % 44,4 % 42,7 % 48,6 % 54,0 % 40,1 % 49,3 %

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

17,1 % 18,1 % 18,4 % 17,2 % 11,7 % 15,3 % 18,3 % 16,6 %

Ansatte i barnehager,
basisvirksomhet, andel
menn (prosent)

6,0 6,1 6,4 10,2 7,8 3,9 9,7 8,3
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**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Kommunehelse

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter pr. innbyggere
232 forebygg. helsestasjons - og
skolehelsetjeneste (B) **)

555 683 641 611 710 1 002 706 673

Netto driftsutgifter pr. innbyggere
241 diagnose behandling re -
/habilitering (B) **)

1 283 1 320 1 375 1 833 1 392 1 460 1 746 1 928

Netto driftsutgifter til
forebyggende arbeid, helse pr.
innbygger (B) **)

137 214 237 170 407 489 234 223

Dekningsgrad
Undersøkt ved 2 - års alder Andel
barn (prosent)

102,2 % 92,2 % 99,6 % 94,1 % 93,7 % 86,6 % 96,4 % 95,9 %

Undersøkt ved 4 - års alder Andel
barn (prosent)

101,7 % 81,2 % 100,9 % 94,1 % 85,7 % 93,7 % 98,1 % 96,3 %

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000
innbyggere 0 - 5 år. Funksjon 232

66,4 89,1 94,4 96,6 104,1 113,5 77,3 82,1

Årsverk av leger pr. 10 000
innbyggere. Funksjon 241

6,5 7,3 8,3 9,1 8,5 9,3 8,7 9,0

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Jordmor avtalte årsverk i
helsestasjons - og
skolehelsestjenesten per 10 000
innbyggere 0 - 5 år (årsverk)

5,8 5,8 5,9 5,2 17,3 23,4 10,7 13,2

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Folkehelse

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Folkehelseprofil
Helse og sykdom -
Antibiotikabruk, resepter

391 380 356 331 321 364

Helse og sykdom - Hjerte - og
karsykdom (ny definisjon)

19,6 21,0 21,1 16,6 18,7 18,1

Helse og sykdom - Muskel og
skjelett, primærh.tj. (ny def.)

281,8 324,4 326,2 364,8 371,8 335,5

Helse og sykdom - Psykiske
sympt./lid., primærh.tj, 15 -
29 år

166,9 169,8 173,9 181,4 158,0 189,7

Levekår - Barn av enslige
forsørgere

18,1 18,0 17,9 17,0 15,9 17,2

Levekår - Inntektsulikhet,
P90/P10

2,6 2,6 2,7 2,7 2,5 2,6

Levekår - Lavinntekt
(husholdninger), 0 - 17 år

13,3 14,0 10,2 11,0 9,8 11,8

Levekår - Vgs eller høyere
utdanning, 30 - 39år

79,1 77,7 77,0 79,0 74,0 74,0
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Kostra - analyse - Flyktninger og integrasjon

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Andre nøkkeltall
Bosatte flyktninger per
1000 innbyggere (B)

3,8 2,5 1,2 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1

Tilskudd fra IMDi (kr) 71 012 872 94 257 462 107 968 189 114 536 941 63 810 538 49 383 023

Mål

Beløp i 1000

Overordnet mål Delmål Indikator Siste
måling

2018

Mål
2020

Mål
2021

Mål
2022

Mål
2023

Bruker - medvirkning
Dekningsgrad

barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Redusere
andelen barn

med
barneverntiltak

gjennom
strategien

"Tidlig
innsats".

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak

pr 31.12 ift.
innbyggere 0 - 17

år

3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,0 % 3,0 %

Mål
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Beløp i 1000

Overordnet mål Delmål Indikator Siste
måling

2018

Mål
2020

Mål
2021

Mål
2022

Mål
2023

Bruker - medvirkning Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra.

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

7,6 6,0 5,5 5,0 4,5

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.

trinn -
Elevdemokrati og

medvirkning

3,1 3,5 3,5 3,5 3,5

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn - Mestring

3,9 4,1 4,1 4,1 4,1

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.

trinn - Støtte
hjemmefra

3,9 4,1 4,1 4,1 4,1

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.

trinn - Trivsel

4,1 4,5 4,5 4,5 4,5
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Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Andel elever som

har opplevd
mobbing 2 - 3 ganger

i måneden eller
oftere (prose

7,5 6,5 6,0 5,8 5,8

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Elevdemokrati og

medvirkning

3,8 4,2 4,2 4,2 4,2

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn

- Mestring

4,0 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Støtte hjemmefra

4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,

mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt

støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn

- Trivsel

4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Bruker - medvirkning God
brukermedvirkning

God
brukermedvirkning

-
Brukerundersøkelse

i barnehagen

5 5

Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser

etter brukernes
behov

Tilstrekkelig
barnehageplasser

etter brukernes
behov - Andel barn

1 - 2 år med
barnehageplass i

forhold til
innbyggere 1 - 2 år

86,7 % 88,5 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %
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Tilstrekkelig
barnehageplasser

etter brukernes
behov - Andel barn

3 - 5 år med
barnehageplass i

forhold til
innbyggere 3 - 5 år

97,4 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %

Formell kompetanse Oppnå
tilfredsstillende

andel fagarbeidere.

Oppnå
tilfredsstillende

andel fagarbeidere.
- Andel fagarbeidere

20,5 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 40,0 %

God
ressursutnyttelse

Effektiv arbeidsflyt i
barnevernet

Effektiv arbeidsflyt -
Andel undersøkelser
med behandlingstid

innen 3 måneder

96,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen -

Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehage i

forhold til
innvandrerbarn 1 - 5

år

75,5 % 80,0 % 80,0 % 83,0 % 83,0 %

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes

behov

Alle skolebygg i
kommunen er

godkjent.

Alle skolebygg i
kommunen er

godkjent. - Andel
godkjente skole bygg

64,0 % 69,0 % 92,0 % 100,0 % 100,0 %

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig

grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig

grunnskolepoeng. -
Grunnskolepoeng

40,7 41,5 42,0 42,0 42,0

Nasjonale prøver:
målet er at

Ringerikselevene
skal ligge over

landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i

lesing, regning og
engelsk.

Nasjonale prøver:
målet er at

Ringerikselevene
skal ligge over

landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i

lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale

prøver 5. trinn:
Lesing

49,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Nasjonale prøver:
målet er at

Ringerikselevene
skal ligge over

landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i

lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale

prøver 5. trinn:
Regning

48,0 51,0 51,0 51,0 51,0
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Nasjonale prøver:
målet er at

Ringerikselevene
skal ligge over

landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i

lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale

prøver 8. trinn:
Lesing

50,0 50,0 50,0 51,0 51,0

Nasjonale prøver:
målet er at

Ringerikselevene
skal ligge over

landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i

lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale

prøver 8. trinn:
Regning

49,0 51,0 51,0 51,0 51,0

Redusere andel
elever med

spesialundervisning

Redusere ande l
elever med

spesialundervisning
- Andel elever i

grunnskolen som får
spesialundervisning

8,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 %

Virkemiddel for å nå mål

Virkemidlene er kvalitet, tidlig innsats, kapasitet og samarbeid innad i og på tvers av sektorer og
områder.
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Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan
Avdeling 2020 2021 2022 2023

Vedtatt budsjett 638 300 638 300 638 300 638 300
Sum Tekniske justeringer 23 182 23 182 23 182 23 182
Sum Vedtak forrige periode - 9 452 - 9 895 - 9 895 - 9 895

Konsekvensjustert budsjett 13 730 13 287 13 287 13 287
Konsekvensjustert ramme 652 030 651 587 651 587 651 587

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav 0,5 % Utdanning

og familie
- 3 828 - 3 828 - 3 828 - 3 828

Reduksjon av sykefravær Utdanning
og familie

- 4 537 - 4 537 - 4 537 - 4 537

Reduksjon av årsverk Utdanning
og familie

- 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000

Redusert aktivitet Flyktningetjenesten Utdanning
og familie

- 5 450 - 5 450 - 5 450 - 5 450

Økt foreldrebetaling - makspris Utdanning
og familie

- 600 - 600 - 600 - 600

Økt kostpris barnehage Utdanning
og familie

- 180 - 180 - 180 - 180

Økte inntekter SFO Utdanning
og familie

- 600 - 600 - 600 - 600

Sum Innsparingstiltak - 17 195 - 17 195 - 17 195 - 17 195
Nye tiltak
Drift i 2020, Enslige mindreårige flyktninger
Solheim

Utdanning
og familie

4 000 0 0 0

Flere og økte vedtak i spesialpedagogisk
tjeneste, KS - sak 108/19

Utdanning
og familie

2 000 2 000 2 000 2 000

Kontingent "Ungt Entreprenørskap" Utdanning
og familie

100 100 100 100

Omorganisering av barnevernvakt Utdanning
og familie

1 500 1 500 1 500 1 500

Redusert foreldrebetaling - prisreduksjon og
gratis kjernetid

Utdanning
og familie

300 300 300 300

Videre drift av Ungdomsplassen Utdanning
og familie

750 0 0 0

Årseffekt miljøveiledere - videreføring, KS
53/19

Utdanning
og familie

800 800 800 800

Sum Nye tiltak 9 450 4 700 4 700 4 700
Nye tiltak og realendringer budsjett - 7 745 - 12 495 - 12 495 - 12 495

Ramme 2020 - 2023 644 285 639 092 639 092 639 092

Innsparingstiltak

Redusert aktivitet Flyktningetjenesten
Læringssenterets flyktingavdeling tar imot, bosetter og følger opp flyktninger i Ringerike i en periode på
2 - 3 år. Det kommer nå langt færre flyktninger til Norge og til Ringerike enn da avdelingen ble bygget opp
for noen år siden. Driften ved Læringssenteret må i 2020 tilpasses disse nye rammebetingelsene.

Økt kostpris barnehage
Kostprisen i de kommunale barnehagene øker til 275 kr fra 1. januar 2020.

Økte inntekter SFO
Foreldrebetalingen for skole fritidsordningen økes med 3 %.



Handlingsprogram 2020 - 2023

Side 69 av 117

Nye tiltak

Drift i 2020, Enslige mindreårige flyktninger Solheim
Enheten fortsetter omstilling og nedbemanningsprosess i 2020. Tjenesten reduseres etter hvert som
behovene avtar.

Flere og økte vedtak i spesialpedagogisk tjeneste, KS - sak 108/19
Prognosene for 2019 viser at budsjettene er krevende for å dekke kostnadene til spesialpedagogisk hjelp
i barnehagene. Det er derfor behov for økte budsjettrammer i 2020.

Omorganisering av barnevernvakt
Det er etablert en lovpålag t barnevernvakt som er i beredskap for å yte rask bistand til barn og unge når
det oppstår akutte kriser utenfor barnevernstjenestens åpningstid.

Barnevernvakten har vært driftet i en prosjektperiode som et interkommunalt samarbeid med Ringerike
som verts kommune.

Redusert foreldrebetaling - prisreduksjon og gratis kjernetid
Ordningen om gratis kjernetid i barnehagen gjelder nå også for toåringer. Ordninger gjelder da for barn i
alderen 2 - 5 år i familier med lav inntekt. Inntektsgrensen øker fra kr 548 500 til 566 100 1.august 2020.
Familier med lav inntekt har da rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 574 750 kan søke om redusert foreldrebetaling i
barnehage. Det vil si at ingen hu sholdninger skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten for
en barnehageplass.

Videre drift av Ungdomsplassen

Ringerike kommune ønsker å være mer tilgjengelig for ungdom og unge voksne. Ungdomsplassen er en
dør inn for å få kontakt med forskjellige kommunale tjenester. Ungdomsplassen er et lavterskeltilbud for
unge mellom 13 - 23 år, hvor de kan komme for en uforpliktende samtale med en trygg voksen, få
praktisk hjelp eller informasjon. Over tid vil dette kunne skape tillit til hjelpeappar atet og samtidig virke
forbyggende på problemutvikling. Siden oppstart har det vært mange besøkende, og etter sommeren
2019 ser vi at antallet besøkende er stigende.

Bakgrunnen for tiltaket

Holten - utvalget opprettet et tiltak på bakgrunn av funnene i UNGDA TA 2017 - undersøkelsen. Våren
2019 startet prøveprosjektet opp, og i prosjekttiden har ungdomsplassen hatt åpent 12 timer i uken
fordelt på tre dager/kvelder.

Årseffekt miljøveiledere - videreføring, KS 53/19
Videreføring av tidligere års tiltak.

Invest eringsbudsjett
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Beløp i 1000 Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Brutto
prosjekt

utgift

2020 2021 2022 2023 2020 -
23

Utdanning og familie
Hov ungdomsskole med

idrettshall
2022 350 000 50 000 180 000 115 000 0 345 000

IKT - barnehage 2020 2 400 500 0 0 0 500
IKT - Skole LØPENDE 2 000 1 500 1 500 1 500 6 500

Lekeplassutstyr
barnehager

2022 3 600 2 000 800 800 0 3 600

Nes skole ny
barneskolefløy

2021 31 000 16 650 13 000 0 0 29 650

Oppgradering
barnehager

LØPENDE 1 000 0 0 0 1 000

Oppgradering skolebygg LØPENDE 7 000 0 0 0 7 000
Ullerål skole med

idrettshall
2020 350 000 108 000 0 0 0 108 000

Sum Utdanning og
familie

737 000 187 150 195 300 117 300 1 500 501 250

Sum
investeringsprosjekter

737 000 187 150 195 300 117 300 1 500 501 250
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Helse og omsorg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Lønn 651 157 660 270 618 430 617 930 617 930 617 930
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

118 407 111 558 107 218 105 968 105 968 105 968

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon

66 406 71 623 73 883 73 383 73 383 73 383

Overføringsutgifter 61 640 55 911 57 147 57 147 57 147 57 147
Finansutgifter 15 291 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum Driftsutgifter 912 901 900 362 857 678 855 428 855 428 855 428
Driftsinntekter
Salgsinntekter - 95 016 - 94 541 - 95 346 - 101 146 - 101 146 - 101 146
Refusjoner - 120 752 - 116 292 - 115 092 - 115 092 - 115 092 - 115 092
Overføringsinntekter - 9 883 - 2 048 - 2 048 - 2 048 - 2 048 - 2 048
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 14 208 - 650 - 650 - 650 - 650 - 650
Sum Driftsinntekter - 239 859 - 213 531 - 213 136 - 218 936 - 218 936 - 218 936
Sum 673 043 686 830 644 541 636 491 636 491 636 491

Om sektor

Om sektoren

Helse og omsorgssektoren i Ringerike er en sammensatt og omfangsrik sektor. Det er fem institusjoner,
en institusjon med korttidsopphold, flere omsorgsboliger og bofellesskap med døgnbemanning,
ambulerende tjenester innen hjemmesykepleie, praktisk bistan d, psykiatri, rus m.m., boligtjeneste,
forvaltningsenhet for helse og boligforvaltning og fengselshelsetjeneste. I tillegg har Ringerike
vertskommuneansvaret for interkommunal legevakt og for Krise - og kompetanse - senteret for vold i nære
relasjoner. Nav Ri ngerike er nå en del av region Vest Viken og organisert i sektor Helse og omsorg.

Ringerike kommune har som mål å være en effektiv og spennende organisasjon, med god kvalitet på
tjenestene. For helsesektoren er kontinuerlig kvalitetsforbedring viktig for å opprettholde og
videreutvikle tjenestene. I de nærmeste årene er det særlig viktig å tilpasse sektoren til innbyggerenes
behov for tilpassede og tilgjengelige tjenester, følge utvikling av igangsatte tiltak, og arbeide
tverrsektorielt for et godt felles r esultat.

Strategi og ønsket utvikling

Utfordringene som helse - og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er mange og
sammensatte, og de økonomiske rammene er stramme. Det er spesielt tre drivere som vil medføre at
behovet for helse - og omsorgs tjenester vil øke betydelig:

• Vi blir flere, og vi blir eldre
• Flere behandlingsløp vil flyttes ut av sykehusene
• Medisinske framskritt kan gi økt behov for kommunale helse - og omsorgstjenester
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Kommunen må etablere tjenester som kan håndtere fremtidige behov og sikre økonomisk bærekraftige
tjenester. Det vil være nødvendig både å tenke nytt og handle i et langsiktig perspektiv. Nytenkning og
innovative løsninger i tjenestene må til for at helse - og omsorgssystemene kan levere mer tilgjengelige og
effektive tje nester med god kvalitet. Ny struktur, kontinuerlig justering av organisering, satsning på
folkehelsetiltak og boligsosialt arbeid vil prioriteres. Fremtidens muligheter i den teknologiske
utviklingen, kan bidra og være avgjørende for en god fremtidsrettet tjenesteproduksjon.

De fleste i Norge lever gode liv. Det å bidra med egne ressurser i jobb, for familie og for det sosiale
nettverket er viktig for å bli verdsatt. Det gir livskvalitet å ha tilknytning til sitt nettverk. Ringerike
kommune legger derfor t il rette for at innbyggerne skal få nødvendig hjelp til å mestre eget liv i eget hjem,
så lenge som det er mulig og hensiktsmessig. Hjemmetjenesten er derfor bærebjelken, og er den tjenesten
som kommer til å vokse mest i fremtiden i Ringerike kommune.

Utf ordringer og viktige tiltak

Utfordringer

Struktur - og behovsanalyse

Helse og omsorg har en stram økonomi og dagens struktur er kostnadsdrivende. I forbindelse med
budsjettarbeidet for 2020 bestilte Formannskapet en utredning av fremtidig struktur for helse - og
omsorgstjenesten. Rådmannen vil komme tilbake med en sak som viser hvordan dette arbeidet kan
utredes og gjennomføres i 2020. I tillegg vil sektoren utarbeide en fornyet behovsanalyse med
utgangspunkt i analysen fra 2016. Analysen vil danne grunnlaget for strukturutredningen.

Nytt Blikk Helse og omsorg

Sektoren arbeider kontinuerlig med å tilpasse tjenestene til dagens og morgendagens behov. Dreiningen
til heltidskultur handler i stor grad om holdnings - og kulturarbeid . Nasjonalt sett har helse og
omsorgssektoren ca. 75 % deltidsansatte mens i helse og omsorg i Ringerike er andelen ca. 85 %. Helse er
den sektoren som har mest deltid, og rådmannen ser at det er her Ringerike kommune kan hente ut den
største effekten med å etablere en heltidskultur. Effekten kan komme i form av bedre forutsetninger for
god økonomi, bedre mulighet for ledelse og styring, bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær samt bedre
mulighet for gjennomføring av kvalitetsforbedrende tiltak i tjenestene for innbyggerne. Rådmannen
anbefaler en forsterket innsats på dette arbeidet i sektoren.

Startlån og boligsosialt arbeid

Boutgifter og kostnader til husleie utgjør i dag en stor del av utgiftene til såkalte «vanskeligstilte på
boligmarkedet». Mange av disse e r henvist til relativt kostbare leieordninger når det gjelder bolig, da de
ikke fyller bankenes krav til boliglån. Dette skyldes enten lav fast inntekt (manglende arbeid, deltidsstilling,
helsemessige forhold) eller opparbeidet lånegjeld dersom forholdet h ar vart en stund. Særlig er
rehabiliterte rusmisbrukere og mennesker som har vært igjennom psykiske lidelser «på bar bakke», og
har små muligheter i dagens boligmarked uten kommunal medvirkning. Man skal kunne betjene et
startlån for å få dette tildelt, og mennesker som i stor grad er avhengige av sosialhjelp kvalifiserer ikke i
forhold til kriteriene for tildeling av slikt lån. Skal de kvalifisere seg, må de delta i husbanken og
kommunens prosjekt «Eie først». Prosjektet er i startfasen. Så langt har seks familier fått hjelp i denne
ordningen, og tre nye familier er under arbeid. Prosjektet vil i 2020 skifte navn til "Barna først".
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Rådmannen ser også at det vil være behov for et relativt stort låneopptak med startlån i 2020. Flere
psykisk utviklingshemmede flytter ut i egen bolig, og gruppen som får tilgang på tjenester innenfor «Barna
først» vil bli prioritert. Etter hvert vil det være fornuftig å stabilisere låneopptaket på et lavere nivå.

Økonomisk sosialhjelp

I 2018 kom 19 prosent av alle nye sosialhjelp smottakere i Ringerike direkte fra AAP - ordningen. Det var en
økning på fire prosentpoeng fra året før. Dette var en forventet økning som må sees i sammenheng
med skjerpede regler for arbeidsavklaringspenger som trådte i kraft ved inngangen til 2018. Flere som
tidligere fikk arbeidsavklaringspenger, eller ville fått denne ytelsen, lever i dag på sosialstønad i stedet.
Dette er brukere som har helseutfordringer, og mange er langt unna arbeidslivet. Det er jobbet mye med
arbeidsavklaring og arbeidsinkludering av voksne mottakere av sosialstønad, og antallet på sosialhjelp har
ikke økt i 2019. Samme utvikling forventes i 2020.

Stønadslengden for unge mottakere har økt nasjonalt og er 4,8 måneder i snitt (5,2 for Ringerike mot 5,5
forrige år). For Ringerike kommune har tallene forbedret seg litt, men kommunen er fortsatt på 319 plass
i Kommunebarometeret, og de yngste går fortsatt for lenge på sosialstønad. NAV Ringerike vil også i 2020
ha et særlig fokus på denne gruppen, og spesielt på de under 25 år. Økt f okus innebærer at ungdom er
prioritert til alle tiltak, samt to egne prosjektstillinger med jobbspesialister som jobber etter helhetlig
oppfølgings metodikk (HOLF).

Det er fortsatt mange ungdommer som mottar sosialstønad til bolig og livsopphold for å sikr e at de
gjennomfører videregående skole. Dette gjelder spesielt unge flyktninger, men også ungdommer med
foreldre uten forsørgerevne. Dette innebærer lange løp på sosialhjelp og medfører at stønadslengden for
denne aldersgruppen blir lang.

Dette året har flere flyktninger gjort seg ferdig med introduksjonsprogrammet. De som ikke kan forsørge
seg selv etter fullført program (arbeid eller utdanningsstønad), blir som oftest sosialhjelpsmottakere.
Utgiftene til sosialhjelp til denne gruppen har økt i 2019 og v il mest sannsynlig også øke noe i 2020.

Rådmannen anbefaler at NAV Ringerike fortsetter fokuset på forebyggende tiltak som helhetlig
oppfølging av barnefamilier (HOLF), kurs om privatøkonomi for brukere og kurs i privatøkonomi
for kommunens befolkning (iPl uss).

Viktige tiltak

Kompetansehevende tiltak

Sektoren følger alle trinn i kompetansestyringsprosessen omtalt i HP 2018 - 2021 og prosessen resulterer i
en årlig kompetanseplan. Kompetansestyring er nært knyttet opp mot ressursstyring og det sentrale
kompet ansebudsjettet. Fylkesmannen bevilger en del midler til ABC - opplæring, grunn - , videre - og
masterutdanninger. Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) er en viktig
samarbeidspartner for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.

Sektoren f ortsetter stipendordningen for egne ansatte som tar grunnutdanninger innen sykepleie og
vernepleie. Psykisk helse og rus, vurderingskompetanse, demens og avansert klinisk sykepleie er noen av
satsningsområdene for videre - og master - utdanninger. Ved Legevak ten er det økt frikjøp av instruktører
til Pro Act til grunnkurs, vedlikeholdskurs og simuleringstrening. Digitalisering med fokus på
grunnleggende IKT - ferdigheter er et sentralt satsningsområde hvor Hapro er en god samarbeidspartner i
tillegg til interne, avsatte ressurser. Assistenter som ønsker å ta fagprøve som praksiskandidater får tilbud



Handlingsprogram 2020 - 2023

Side 74 av 117

om kurs og veiledning før skriftlig tverrfaglig eksamen og praktisk fagprøve. Kompetansenettverkene
innen demens, palliasjon, ernæring og hverdagsrehabilitering vider eføres.

Matchbox

Dette er et aktivitetstiltak for personer under 30 år, som mottar stønad etter sosialtjenesteloven. Tiltaket
er nyopprettet som en prøveordning i 2019. Det forventes at deltakerne deltar i arbeidsrettet aktivitet
som styrker deres muligh et for overgang til arbeid og selvforsørgelse. Tiltaket møter Ringerike kommunes
forpliktelser når det gjelder aktivitetsplikt på en god måte. Menova har levert denne tjenesten for NAV i
2019, og tilbyr nødvendig fleksibilitet og justering av tilbud etter ungdommens og NAV sitt behov. Det er
variasjoner i registrerte unge som mottar tilbudet, men trenden er nedadgående (169 registrerte i august
2018 og 118 registrerte i august 2019). Matchbox bidrar stort til at ungdommene kommer seg videre. 72
% av deltake rne som avslutter, har overgang til andre aktive løsninger. Ingen andre tiltak er i nærheten av
disse resultatene. Rådmannen har ikke sett muligheter for å kunne tilgodese midler til videre drift av
Matchbox i 2020, men foreslår at NAV Ringerike, ser på m uligheter for å omprioritere ressurser for å
videreføre tiltaket innenfor sin tildelte ramme.

Tverrfaglig ressursteam

Ringerike kommune har i 2019 etablert et tverrfaglig miljøteam , bestående av fire fagpersoner med ulik
helsefaglig og pedagogisk bakgrunn. Teamet arbeider med prosjektet «Tilbake til skolen» og prosjektet er
godt forankret på tvers av sektorene. Teamet benytter en metode som er utviklet av Magelungen
Utveckling AB i Stockholm. Hensikten med metodikken er å hjelpe elever med et langvarig skolefravær
tilbake til skolen, og en evaluering viser at programmet bidrar til økt skoleoppmøte og bedre psykisk helse
for både eleven og foreldrene.

Det er inngått en avtale om å pr øve ut metodikken i perioden september 2019 til september 2021. Avtalen
er inngått mellom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi,
Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Oslo universite tssykehus,
Magelungen Utveckling AB og Ringerike kommune. Tiltaket har et forebyggende tidlig innsats perspektiv.

Psykisk helse og rus

Ringerike kommune vil være en pådriver for å organisere tjenestene innen psykisk helse og rus med mål
om tilgjengelighet og tilpasset hjelp . Rådmannen vil jobbe for at det i løpet av 2020 etableres et
lavterskeltilbud for personer med psykiske og/eller rusutfordringer – Rask Psykisk Helsehjelp (RPH).
Tilbudet etableres etter en utprøvd modell med gode resultater, med én dør inn, og hvor innbyggere får
hjelp innen 14 dager. I tillegg anbefaler rådmannen at Helse og omsorg etablerer et ambulant team
innenfor samme mottakergruppe. Tilbudene etableres for å styrke tilbudet innenfor tidlig innsats
og forebyggende arbeid. Målet e r å redusere behovet for mer omfattende tjenester på et senere
tidspunkt, samt bidra til økt mestringsevne for den enkelte. Tiltaket og endringen gjennomføres innenfor
eksisterende økonomisk ramme ved å endre praksis.

FAST – Felles ansvar – samtidige tje nester for pasienter med store og sammensatte
behov

Dette er forbedringsprosjekt mellom Vestre Viken Helseforetak og tilhørende kommuner. Målet er at
pasienter med behov for koordinerte og sammensatte tjenester opplever medvirkning, forutsigbare
forløp, te ttere oppfølging i kommunene og færre akutte innleggelser i sykehus. I 2019 er det
gjennomført kartlegging av pasienter med mer enn tre innleggelser per år, samt innhentet samtykke.
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Prosjektet skal i 2020 finne sammenhenger, bearbeide funn, og beskrive hvo rdan tjenestene kan arbeide
mer systematisk for å bedre ressursbruk til beste for pasienten, pårørende og helsetjenesten. Ringerike
kommune er forespurt, og har sagt seg villig til å være pilotkommune i FASTprosjektet. Hjemmetjenesten
vil være direkte knyt tet til prosjektet.

Framtidig driftsform for kommunens aktivitetsenter "Aurora" - arbeidsform og
organisering

Ringerike kommunestyre behandlet 27.6.2019 i sak 95/19 - framtidig driftsform for kommunens
aktivitetssenter "Aurora". For å sikre at psykisk utvikl ingshemmede i Ringerike kommune, som kan være i
posisjon for statlige arbeidsmarkedstiltak varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA - og VTAO - plasser), har
kommunestyret bedt administrasjonen om å utrede muligheter for et tettere samarbeid mellom
kommunens e ksisterende aktivitetstilbud (Aurora) og kommunens egen arbeidsmarkeds - bedrift (Menova
as). Det er nedsatt en prosjektgruppe som vil utrede saken. Rådmann legger frem sak i slutten av 2019,
og gjennomføring av vedtak vil starte i 2020.

Måleindikatorer

I 20 19 ble det utarbeidet nye måleindikatorer for helse - og omsorgsektoren. Rådmannen ønsker å legge
til rette for å kunne følge mer med i utviklingen av satsningsområder og kvalitet i tjenestene. Formålet er
å sette sektoren i bedre stand til å vurdere kvalit etsnivået på tjenestene som ytes, innenfor utvalgte
områder. Måleindikatorene er fordelt etter tjenesteområder der noen er spesifikke for området og andre
er felles på tvers av sektoren. Alle indikatorene er hentet fra nasjonale indikatorer. Indikatorene m åles og
følges opp i forbindelse med enhetenes MKS - møter og rapporteres til kvalitetsutvalget i helse og omsorg
i forbindelse med tertial - og årsrapportering. Ved å måle og følge opp indikatorene på sektornivå vil
sektoren kunne identifisere overordnede tr ender og kvalitetsnivå som et grunnlag for ulike
satsningsområder. Måleindikatorene prøves ut i 2020.

Pågående prosjekter

Velferdsteknologi

Det interkommunale velferdsteknologiprosjektet mellom Hole, Jevnaker og Ringerike kommune ble tatt
opp i det Nasjon ale Velferdsteknologi Programmet som vil fortsette ut 2020.

Kvalitetsreformen "Leve hele livet"

Denne Stortingsmeldingen kom i 2019 og kommunene er gjennomføringsansvarlig. I Ringerike kommune
er det valgt å prosjektorganisere arbeidet. Det presiseres tyd elig i meldingen at arbeidet skal gjøres
tverrsektorielt, og Rådmannen har derfor lagt vekt på viktigheten av at alle sektorer er engasjert i
arbeidet.

Det er fem områder som berøres i meldingen, og hver av disse har igjen fem underområder;

• Et aldersvennlig Norge: Planlegg egen alderdom, Eldrestyrt planlegging, Nasjonalt nettverk,
Partnerskap på tvers av sektorer og Seniorressursen

• Aktivitet og fellesskap: Gode øyeblikk, Tro og liv, Generasjonsmøter, Samfunnskontakt og
Sambruk og samlokalisering

• Mat og måltider: Det gode måltidet, Måltidstider, Valgfrihet og variasjon, Systematisk
ernæringsarbeid og Kjøkken og kompetanse lokalt
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• Helsehjelp: Hverdagsmestring, Proaktive tjenester, Målrettet bruk av fysisk trening,
Miljøbehandling og Systematisk kart legging og oppfølging

• Sammenheng i tjenestene: Den enkeltes behov, Avlastning og støtte til pårørende, Færre å
forholde seg til og økt kontinuitet, Mykere overgang mellom hjem og sykehjem og Planlagte
overganger mellom kommune og sykehus

Reformen forventer at kommunen skal ta stilling til utvalgte løsninger som bidrar til kvalitetsøkning på
tjenestene til innbyggere over 65 år. Informasjons - , kartleggings - og prioriteringsfase er fokus i 2020.
Eldrerådet blir en hovedaktør i arbeidet med reformen, og prosje ktet legger derfor opp til
regelmessig samhandling. Rådmann vil i løpet av 2020 legge frem sak til kommunestyret, om hvilke tiltak
som foreslås iverksatt. Fra 2021 vil implementeringsarbeidet av vedtatte tiltak starte.

Investeringer

Helse og omsorg har fi re store byggeprosjekter som skal realiseres og sluttføres i
handlingsplanperioden.Disse er:

1. Heradsbygda omsorgssenter, som omfatter 64 nye omsorgsplasser med heldøgns bemanning,
dagsenterplasser og fasiliteter for hjemmebaserte tjenester. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

2. Hov Øst, som består av et boligfellesskap med 21 omsorgsplasser m/bemanning. Prosjektet er planlagt
ferdigstilt 1. halvår 2021

3. Hov Vest, som består av et boligfellesskap med 7 omsorgsplasser m/personalfasiliteter. Dette
prosjektet er initiert av en gruppe foreldre som har funksjonshemmede barn som planlegger å flytte
hjemmefra. Prosjektet skal organiseres som et borettslag, og er planlagt ferdigstilt
sommeren/høsten 2021.

4. Ringerike interkommunale legevakt m/ambulansese ntral for Vestre Viken HF. Prosjektet etableres på
bygslet tomt ved Ringerike sykehus, og vil være forbundet med sykehusets bygningsmasse.
Ambulansestasjonen vil bli leiet av Vestre Viken HF, som overtar eieransvaret for denne etter 30 års
leietid. Prosjek tet er planlagt ferdigstilt høsten 2020.

Samtlige byggeprosjekter er i rute når det gjelder framdrift og i budsjett.

Hjelpemiddellageret/ velferdsteknologi

Det er behov for å investere i nye hjelpemidler for kortvarig utlån. Dette innkjøpet planlegges og
f erdigstilles i 2022. Rådmannen foreslår også at det avsettes midler til å gjøre nødvendig investering av
velferdsteknologisk utstyr i perioden. Driftskostnader må dekkes innenfor sektorens tildelte ramme, ved
å endre driften samtidig med at ny teknologi et ableres.

Helse - inventar/ medisinskteknisk utstyr

Helse har systematisk fornyet medisinskteknisk utstyr i tråd med nye behov. Det vil i perioden bli prioritert
utskifting av gammelt og utrangert inventar og utstyr. NAV Ringerike vil iløpet av 2020 flytte inn i nye
lokaler. Det er nødvendig å investere i møbler og utstyr i forbindelse med dette. Kostnadene fordeles
mellom statlig del og kommunen.
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Oppgradering Helse og omsorg bygg

Rådmannen har vurdert ulike forbedringer som bør prioriteres gjennomført i pe rioden.

• Utskifting av hovedtavle strøm Tyribo
• Brannsikkerhetstiltak ved Hønefoss omsorgssenter
• Utbedring varmestyring Hvelven
• Regnbuen - utbedre rømningsvei
• Energi og ENØK tiltak i eksisterende Helsebygg

Parkering Austjord

Det er tidligere bevilget investeringsmidler for å ferdigstille uteområdene på Austjord. Prosjektet har blitt
forsinket grunnet prioritering av andre prosjekter, og vil starte opp på våren i 2020.

Kostra - analyse - Pleie og omsorg

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter pleie og
omsorg i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter (B)

35,7 % 35,2 % 35,0 % 32,6 % 33,7 % 34,7 % 31,6 % 31,9 %

Netto driftsutgifter, pleie og
omsorg pr. innbygger 80 år og
over (B)

364 834 380 131 389 366 393 939 399 599 405 355 424 532 432 670

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutg pr.
mottaker av hjemmetjenester
(i kroner) (B)

243 976 238 719 258 475 232 772 240 099 275 200 273 951 273 215

Korrigerte brutto
driftsutgifter, institusjon, pr.
kommunal plass (B)

1 315 036 1 402 914 1 457 444 1 597 546 1 304 692 1 158 725 1 248 672 1 212 640

Utgifter per beboerdøgn i
institusjon

3 993 4 241 4 376 4 910 3 879 3 508 3 788 3 710

Dekningsgrad
Andel beboere på institusjon
under 67 år (B)

9,8 % 10,2 % 12,3 % 10,9 % 7,9 % 6,8 % 12,5 % 12,6 %

Andel brukere i institusjon
som har omfattende
bistandsbehov:
Langtidsopphold (B)

85,0 % 91,5 % 92,4 % 91,4 % 92,4 % 86,9 % 86,5 %

Andel hjemmetj.mottakere
med omfattende
bistandsbehov, 80 år og over
(B)

16,8 % 17,1 % 14,4 % 23,7 % 8,9 % 11,3 % 14,3 % 15,4 %

Mottakere av
hjemmetjenester, pr. 1000
innbyggere 80 år og over (B)

354 353 346 421 292 297 291 313

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Gjennomsnittlig antall tildelte
timer i uken, praktisk bistand

3,64 3,50 3,40 8,60 18,80 11,40 11,30 10,60
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Kostra - analyse - Sosiale tjenester

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Dekningsgrad
Andel mottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde (B)

58,4 % 44,5 % 48,4 % 40,5 % 43,6 % 27,9 % 45,2 % 41,9 %

Andelen sosialhjelpsmottakere i
alderen 20 - 66 år, av innbyggerne
20 - 66 år (B) **)

4,0 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,6 % 3,5 % 3,3 % 3,5 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Gjennomsnittlig stønadslengde
mottakere 18 - 24 år

5,5 5,5 5,2 5,3 4,8 4,9

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Kommunale boliger

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
Brutto investeringsutgifter til
boligformål per innbygger i
kroner

259 47 151 539 2 282 1 327 1 565 1 526

Kommunale boliger korrigerte
brutto driftsutgifter beløp pr
innb (kr)

1 895 1 991 2 000 946 849 1 107 1 388 1 387

Dekningsgrad
Kommunalt disponerte
boliger per 1000 innbyggere
(B)

22 21 21 32 21 27 19 21

Mål
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Beløp i 1000

Overordnet mål Delmål Indikator Siste
måling

2018

Mål
2020

Mål
2021

Mål
2022

Mål
2023

Ledelse,
medarbeidere og

organisasjon

Andel ansatte
med fagutdanning

Andel ansatte
med fagutdanning

i pleie og
omsorgstjenesten
i prosent av antall

ansatte

>78% >80% >85% >90%

Andel heltids og
deltidsansatte

Andel heltid >19,7% >20% >20% >20%

Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse

>61,1% >61% >61% >61%

Oppgave og
tjenesteutførelse

Andel av beboere
i institusjon på

langtidsopphold
med omfattende

bistandsbehov

Andel beboere i
institusjon på

langtidsopphold
med omfattende
bistandsbehov i

prosent av antall
beboere

>92,4% >92,4% >92,4% >92,4%

Andel beboere (67
år eller eldre) på
langtidsopphold

på institusjon som
har fått

legemiddel -
gjennomgang i

løpet av siste 12
måneder

Andel beboere
over 67 år som

har fått
legemiddel -

gjennomgang i
prosent av antall
beboere over 67

år

>54,6% 75% 100% 100%

Andel brukere i
hjemmetjenesten

som har fått
legemiddel -

gjennomgang i
løpet av siste 12

måneder

Andel brukere i
hjemmetjenesten

som har fått
legemiddel -

gjennomgang i
prosent av antall

brukere.

>54,6% 75% 100% 100%

Andel
hjemmeboende

med
matombringing
over 80 år som

ikke bor på
institusjon

Andel
hjemmeboende

med
matombringing
over 80 år som

ikke bor på
institusjon i

prosent av antall
hjemmeboende

over 80 år

15% 20% 25% 30%

Andel
hjemmeboende

personer med
demens som har

vedtak om
dagaktivitetstilbud

Andel
hjemmeboende

personer med
demens som har

vedtak om
dagaktivitetstilbud
i prosent av antall

hjemmeboende
personer med

registrert
demensdiagnose

10% 15% 20% >29,1%

Oppfølging av
ernæring hos

beboere på
institusjon

Andel i
risikogruppe med

ernæringsplan

>73,6% 100% 100% 100%
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Andel kartlagte
beboere

>46,1% >65% 85% 100 %

Oppfølging av
ernæring hos

brukere i
hjemmetjenesten

Andel i
risikogruppe med

ernæringsplan

>48,5% 100% 100% 100%

Andel kartlagte
brukere

>15,7% 65% 85% 100%

Økonomi Andel
barnefamilier som

har fått startlån

Andel
barnefamilier som

har fått startlån i
prosent av antall

som har fått
startlån

>50% >50% >50% >50%

Døgnpris per
institusjonsplass,

inkludert tilbud til
barn

Døgnpris 4376, - 4376, - >3788, -
NOK

>3788, -
NOK

Ventetid på
sykehjemsplass

Andel personer
som har mottatt
sykehjemsplass
innen 15 dager

etter at
kommunalt

vedtak er fattet

>90,3% >90,3% >90,3% >90,3%
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Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan
Avdeling 2020 2021 2022 2023

Vedtatt budsjett 624 622 624 622 624 622 624 622
Sum Tekniske justeringer 21 418 21 418 21 418 21 418
Sum Vedtak forrige periode - 500 - 7 400 - 7 400 - 7 400

Konsekvensjustert budsjett 20 918 14 018 14 018 14 018
Konsekvensjustert ramme 645 540 638 640 638 640 638 640

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav 0,5% Helse og

omsorg
- 4 378 - 4 378 - 4 378 - 4 378

Reduksjon i sykefravær Helse og
omsorg

- 5 307 - 5 307 - 5 307 - 5 307

Reduksjon i årsverk Helse og
omsorg

- 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000

Økt inntekt vederlagsberegning Helse og
omsorg

- 750 0 0 0

Sum Innsparingstiltak - 12 435 - 11 685 - 11 685 - 11 685
Nye tiltak
Beredskapstiltak Helse og

omsorg
200 200 200 200

Boligstiftelsen KS sak 91/19 Helse og
omsorg

1 400 0 0 0

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) KS sak
78/19

Helse og
omsorg

1 500 1 500 1 500 1 500

Dagtilbud for demente Helse og
omsorg

5 000 5 000 5 000 5 000

Opprettholdelse av antall hjemler
privatpraktiserende fysioterapeuter KS sak
52/19

Helse og
omsorg

1 200 1 200 1 200 1 200

Rekruttering fastlege i distrikt Helse og
omsorg

600 100 100 100

Tilskudd Stiftelsen Kirkens Bymisjon KS sak
49/19

Helse og
omsorg

1 200 1 200 1 200 1 200

Økt tilskudd Fontenehuset Helse og
omsorg

36 36 36 36

Økt tilskudd Frivilligsentralen KS sak 78/19 Helse og
omsorg

300 300 300 300

Sum Nye tiltak 11 436 9 536 9 536 9 536
Nye tiltak og realendringer budsjett - 999 - 2 149 - 2 149 - 2 149

Ramme 2020 - 2023 644 541 636 491 636 491 636 491

Innsparingstiltak

Effektiviseringskrav 0,5%
Statsbudsjettet viderefører en effektivisering på 0,5% i årets budsjett. Innenfor Helse og omsorg
må effektiviteten resultere i endret arbeidsmåte og mer effektiv tjenesteproduksjon i hver enkelt enhet,
i tillegg til endret struktur i sektoren jamfør bestilling fra Formannskapets budsjettseminar 2019.

Reduksjon i sykefravær
Tiltaket beskrives i overordnet del av handlingsprogrammet.

Reduksjon i årsverk
Tiltaket besk rives i overordnet del av handlingsprogrammet.
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Økt inntekt vederlagsberegning
Betaling for opphold i institusjon økes med deflator 3%.

Nye tiltak

Beredskapstiltak
Beredskapstiltak på kommuneoverlegenivå. Kompetansesamlinger for kriseteam og oppdatering av
smittevernpersonell.

Boligstiftelsen KS sak 91/19
I budsjett 2019 ble leieutgiften til Boligstiftelsen redusert med 5,9 millioner kroner. Det er enighet med
Boligstiftelsen at budsjettet for 2020 justeres med en tilbakeføring på 1,4 millio ner kroner. Rådm annen
ønsker å forhandle ny avtale med Stiftelsen, med virkning fra 2021.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) KS sak 78/19
Budsjettjustering 1,5 millioner kroner i KS sak 78/19, da det var økning i antall ordninger innenfor
tjenesten. Ingen reduksjon for ventes i 2020 og budsjett 2019 videreføres 2020.

Dagtilbud for demente
Dagtilbud for hjemmeboende demente er gjennom flere år driftet med tilskuddsmidler fra
Helsedirektoratet.Tilskudd for 2019 utgjorde 6,9 millioner kroner. Tilskuddsmidlene innlemmes
i ra mmetilskuddet i årets statsbudsjett. Rådmann foreslår å tilgodese tilbudet med 5 millioner
kroner årlig i budsjettperioden.Tjenestetilbudet må derfor justeres ned til foreslått ramme i 2020.

Opprettholdelse av antall hjemler privatpraktiserende fysioterape uter KS sak 52/19
Viser til KS sak 52/19 punkt 3.

Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom KS og Norsk
Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del
av den kommunale helsetjenesten (jf. helse - og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i
de krav som her stilles til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle ved tatte driftsavtaler som
har en størrelse under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette er 1,2 millioner kroner per år, og søkes
innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020 - 2023.

Det legges ikke inn noe på årlig vekst i driftstilskudd, da det ser ut som en av sluttet hjemmel i løpet av
året kan dekke opp dette.

Rekruttering fastlege i distrikt
Opprettelse av tolegepraksis på Sokna. Husleie, tilskudd ny liste.

Tilskudd Stiftelsen Kirkens Bymisjon KS sak 49/19
I avtalen med Kirkens bymisjon er tilskuddet fra komm unen 1,2 millioner kroner. KS sak 49/19
omhandler tilskudd for 2019 på kroner 600 000, - for et halvt år. Saken tar også for seg
partnerskapsavtalen som inngås mellom kommunen og Kirkens bymisjon.

Økt tilskudd Fontenehuset
Økt tilskudd til Fontenehuset tils varende deflator 3%,
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Søknad fra Fontenehuset om økning i tilskudd på kroner 400 000 er ikke imøtekommet,

Økt tilskudd Frivilligsentralen KS sak 78/19
Økt økonomisk tilskudd KS sak 78/19 punkt 4a). I ny avtale med Frivilligsentralen som ble inngått i
slut ten av 2018, ble driftstilskuddet økt med kr 300 000. Avtalen gjaldt fra og med 2019 og videreføres.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Brutto
prosjekt

utgift

2020 2021 2022 2023 2020 -
23

Helse og omsorg
Helse -

Inventar/medisinsk
utstyr

LØPENDE 3 250 0 0 0 3 250

Heradsbygda
omsorgssenter

2021 500 000 228 700 117 000 0 0 345 700

Hjelpemiddellageret /
velferdsteknologi

2023 6 100 2 500 1 300 1 300 1 000 6 100

Hov vest omsorgsboliger 2020 31 000 27 700 0 0 0 27 700
Hov øst omsorgsboliger 2020 133 700 81 500 17 900 0 0 99 400
Oppgradering helse - og

omsorgsbygg
LØPENDE 1 900 0 0 0 1 900

Parkering Austjord 2020 3 180 3 180 0 0 0 3 180
Ringerike legevakt og

ambulansesentral
2020 106 000 73 100 0 0 0 73 100

Sum Helse og omsorg 779 980 421 830 136 200 1 300 1 000 560 330

Sum
investeringsprosjekter

779 980 421 830 136 200 1 300 1 000 560 330
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Tekn isk , ku ltur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Lønn 129 378 129 345 120 900 117 220 117 353 117 353
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

66 149 68 588 63 016 59 031 57 511 57 511

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon

969 2 604 2 206 2 206 2 206 2 206

Overføringsutgifter 25 156 9 413 14 721 12 301 12 301 12 301
Sum Driftsutgifter 222 858 209 950 200 843 190 758 189 371 189 371
Driftsinntekter
Salgsinntekter - 20 064 - 17 812 - 17 529 - 17 529 - 17 529 - 17 529
Refusjoner - 30 929 - 11 590 - 11 250 - 11 250 - 11 250 - 11 250
Overføringsinntekter - 400 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 1 154 - 555 - 532 - 532 - 532 - 532
Sum Driftsinntekter - 52 546 - 30 157 - 29 511 - 29 511 - 29 511 - 29 511
Sum 170 311 179 793 171 332 161 247 159 860 159 860

Om sektor

Sektor teknisk, kultur og idrett er ny fra 01.10.19.

Sektoren har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Ringerike kommunes
eiendomsmasse og infrastruktur. I tillegg har vi ansvaret for kultur, idrett og ivareta beredskap og sikre
liv og helse når uønskede hendelser oppstår.

Ringerike kommune ivaretar også brannberedskapen i Hole kommune gjennom en
vertskommuneavtale.

Sektoren skal bidra til å nå målene innenfor folkehelse, sykefravær og digitalisering. Sektoren skal være
en profesjonell, effektiv, fleksibel og løsningsorientert organisasjon med godt omdømme og som leverer
t jenester som brukerne er fornøyd med.

Sektoren har 175,5 årsverk fordelt på 198 ansatte. Sektoren er organisert i 4 enheter.

Hensmoveien 19 vil fra 2020 være hovedbasen til teknisk, Samlokaliseringen i Hensmoveien har vi tro på
vil bidra til økt samhandlin g og sambruk både av arealer og utstyr, og mer helhet og koordinering av
tjenesten.
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Målsettinger

Sektoren skal være profesjonell, effektiv, løsningsorientert og fleksibel med et godt omdømme. Levere
tjenester som våre brukere er fornøyd med og bidra aktivt til å nå kommunens overordnede mål innen
folkehelse, digitalisering og sykefravær.

Kultur og idrettsglede for alle

Sektoren skal sikre et bredt og mangfoldig idretts - og kulturliv for alle aldersgrupper og utvikle fysiske
omgivelser som skaper triv sel for innbyggere og besøkende. Kultur - og idrettsaktivitet gir bedre
folkehelse og bidrar til vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Kultur, idrett og frivillighet er
kjerneområder for å hindre sosialt utenforskap, bygge demokrati og trygge rom, gi meni ngsfullhet,
fellesskap og livsglede.

Eiendom

Vi skal være en profesjonell og strategisk eiendomseier og bidra til effektiv arealutnyttelse. Vi skal ha
fornøyde leietakere, brukere og ansatte og vi skal levere konkurransedyktige tjenester. Eiendommene
skal ha en god og nøktern standard.
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Vei, vann og avløp

Vi produserer rent vann døgnet rundt og sørger for at alle som får vann fra kommunale vannverk får
rent vann med høy kvalitet i springen til enhver tid. Sektoren skal levere rent vann med god kvalitet og
hø y grad av leveringssikkerhet.

Sektoren har ansvaret for infrastruktur over og under bakken. Kommunale veier, belysningspunkter og
vann - og avløpsledninger. Flere kommunale vann - og avløp anlegg, Ringerike vannverk og Monserud er
de to største. Målet er å d rifte og vedlikeholde infrastrukturen på en best mulig måte med de midler
som til enhver tid er til disposisjon.

Brann og redning

Brann og redningstjenesten skal være blant de ledende og mest effektive i landet innenfor sin
kjernevirksomhet og skal forebyg ge tap, skade av liv og helse, miljø og verdier. Dette oppnås med en
kontinuerlig kompetanseutvikling, riktig utstyr og bemanning.

Kulturenheten – Kultur - og idrett, Kulturskole og Bibliotek

Kultur, idrett og frivillighet er bærebjelker i lokalsamfunnet. D eltagelse, fellesskap og meningsfullhet er
essensielle elementer i innbyggernes liv. Ringerike kommune skal sikre alle innbyggeres rett og mulighet
til aktiv deltagelse og gjennom det være en viktig forebyggende tjeneste og bidra til folks helse. Dette
opp nås gjennom samarbeid og samskaping, tilskuddsordninger, aktiviteter og arrangementer.

Bibliotek

Ringerike bibliotek er et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. Det er også et
sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon ; og en inkluderende og uavhengig møteplass.
Biblioteket er kommunens kanskje viktigste arena og møteplass for alle deler av befolkningen, med sine
86.000 årlige besøkende og tillitsbasert tilgang hver dag fra ni til ni.

Kulturskole

Kulturskolen gir underv isning i musikk, teater, film og kunst for barn og unge. Både i elevenes fritid, men
også som styrket opplæring i skoletida gjennom klasseorkester, og som tilbud i SFO - tid. Gjennom et
bredt, lokalt og variert tilbud skal kulturskolen være tilgjengelig for alle.

Utfordringer og viktige tiltak

Fokus for sektoren vil være hvordan kan vi løse oppgavene bedre og mer effektivt, er det oppgaver vi
ikke skal løse, kan vi ta i bruk nye metoder og utstyr, mere digitalisering, kan vi organisere arbeidet
bedre. Viktig e tiltak er å få på plass en mere effektiv organisering på teknisk, kultur og idrett.

Det er et sammensatt bilde av utfordringer vi ser fremover. Behovene, forventninger og
problemstillinger endrer seg, og i tillegg reduseres de økonomiske rammene. Dette v il måtte medføre
andre måter å jobbe på. Når rammebetingelsene endrer seg, må vi tilpasse oss slik at vi klarer å møte
fremtidens behov innenfor våre tjenester på en enda mer effektiv måte .
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Sambruk og samhandling

Økt sambruk av lokaler og utstyr og samhand ling på tvers i organisasjonen og med lag og foreninger vil
være fokusområder. Samarbeidsavtaler/ driftsavtaler med lag og foreninger vil bli gjennomgått.

Samlokalisering

Vi ser at kommunen har fortsatt et potensiale for å samle flere av tjenestene, slik at vi får til mer helhet
og koordinering. Dette gjelder flere områder men spesielt innenfor teknisk drift og forvaltning og
kulturområdet. Viktig e tiltak er å få på plass en mere effektiv organisering på teknisk, kultur og idrett.
Samlokalisering i Hensmov eien 19 og nye kulturhuslokaler vil bidra positivt til dette.

Kjøp av nytt "kulturhus" genererer muligheter for mer aktivitet. Det er kjent at det er et svært stort
behov for lokaler. Både for kommunens egne virksomheter og aktiviteter, og for frivillige a ktører og
semi - profesjonelle og profesjonelle kulturaktører. En økt tilgang på lokaler til kulturformål vil gi økt
aktivitet for alle. Vi vil delta aktivt i dette arbeidet for å fylle kulturhuset med innhold og aktivitet for
alle.

Mye vær!

Spesielt mer eks tremvær hele året er krevende, dette gjør at det er behov for mer ressurser til drift og
vedlikehold av våre veier, dette er krevende å få til men vi ser på ulike tiltak for å få dette til.

Brann og redning

Hovedbrannstasjonen i Hønefoss er underdimensjon ert og ivaretar ikke HMS for de ansatte fullt ut for
eksempel i forhold til rene og urene soner både for beredskap og forebyggende avdelinger. Videre
utredning av fremtidens brann - og redningstjeneste vil være et prioritert arbeid i 2020.

Demografi og del tagelse

Det er en klar sammenheng mellom folks inntekt, utdannelsesnivå og kulturelle bakgrunn
(sosioøkonomiske forhold); og deltagelse i organisasjonsliv, utenforskap og ensomhet. Det er også en
klar sammenheng mellom deltagelse i organisasjonsliv og uorg aniserte fellesskap; og valgdeltagelse,
fullføring av grunn - og videregående utdanning og fysisk og psykisk helse.

Ringerike kommune har en høy andel barn som lever under fattigdomsgrensa, vi har en høy andel
ungdom som opplever ensomhet og vi har et lave re utdanningsnivå i befolkningen enn andre
kommuner.

Vi må ha et utstrakt og ambisiøst samarbeid med frivillige, eksterne og interne for å sikre alles rett til
deltagelse. Vi må være både modige og ydmyke, og sammen med målgruppa finne de beste løsningene
for aktive og meningsfulle levekår for alle.
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Kostra - analyse - Kultur og idrett

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
Aktivitetstilbud barn og unge
nettodriftsutgifterbeløp pr innb
(kr)

40 41 52 126 280 211 182 174

Bibliotek
nettodriftsutgifterbeløp pr innb
(kr)

236 230 241 309 270 308 274 294

Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger i
kroner

1 021 1 215 2 013 2 005 2 074 2 235 2 260 2 354

Netto driftsutgifter til
kommunale musikk - og
kulturskoler, per innbygger 6 -
15 år

1 607 1 591 2 039 2 296 2 006 2 892 1 985 2 579

Produktivitet
Kommunale driftstilskudd til
idrettslaglag per lag som får
tilskudd

143 095,2 203 650,0 89 809,5 80 384,6 195 820,5 134 157,9 103 738,5 86 910,9

Dekningsgrad
Andel barn i gr.skolealder på
venteliste til komm musikk - og
kulturskole, av barn i alderen 6 -
15 år

0,3 % 0,2 % 0,3 % 6,3 % 1,5 % 0,9 % 2,8 % 2,9 %

Andel elever (brukere) i
grunnskolealder i kommunens
musikk - og kulturskole, av antall
barn i al (B)

6,7 % 6,8 % 7,9 % 13,0 % 12,6 % 12,6 % 12,7 % 16,1 %

Kvalitet
Antall frivillige lag som mottar
kommunale driftstilskudd

30 26 23 25 58 23 2 344 8 621

Tilskudd til frivillige barne - og
ungdomsforeninger per lag
som mottar tilskudd

901 000 97 889 237 800 194 571 28 697 6 714 60 501 36 404

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall elever i kommunens
musikk - og kulturskole

223 229 268 448 516 202 31 828 91 726

Antall ikke - kommunale
kinobygg

1 1 1 0 0 0 20 52

Antall kommunale fritidssenter 1 1 1 1 5 1 196 611

Kostra - analyse - Brann og ulykkesvern

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
Antall boligbranner pr. 1000
innbyggere

0,50 0,36 0,66 0,42 0,52 0,14 0,35 0,38

Netto driftsutgifter pr.
innbyggere 338 forebygging av
branner og andre ulykker (B)
**)

55 79 103 88 78 - 26 62 71
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Netto driftsutgifter pr.
innbyggere 339 beredskap mot
branner og andre ulykker (B)
**)

782 834 869 778 679 561 743 818

Dekningsgrad
Andel piper feiet 37,3 % 50,0 % 40,4 % 43,5 % 44,5 % 48,1 % 26,3 % 27,8 %
Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn -
ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret +1)

405 350 371 480 664 538 392 468

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Eiendomsforvaltning

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
Eiendomsforvaltning, kommune
brutto driftsutgifter andel av
totale utgifter (prosent)

6,2 % 6,0 % 6,4 % 5,2 % 6,7 % 5,0 % 6,7 % 6,8 %

Eiendomsforvaltning, kommune
nettodriftsutgifterbeløp pr innb
(kr)

4 193 4 276 4 811 4 323 5 444 3 909 5 024 5 396

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter til
førskolelokaler per
kvadratmeter (B)

1 525 1 755 1 643 1 536 1 418 1 688 1 608 1 595

Korrigerte brutto driftsutgifter til
institusjonslokaler per
kvadratmeter (B)

1 394 1 502 1 259 748 1 264 193 1 171 1 018

Korrigerte brutto driftsutgifter til
skolelokaler per kvadratmeter
(B)

801 693 780 1 029 1 257 1 259 1 044 1 060

Kostra - analyse - Samferdsel

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Prioritet
Brutto driftsutg til
gatebelysning langs kommunale
veier og gater per kilometer
belyst vei (kr

15 575 12 183 15 642 29 930 14 192 36 397 23 030 23 085

Samferdsel, kommune
nettodriftsutgifterbeløp pr innb
(kr)

569 684 805 842 847 1 187 915 1 043

Produktivitet
Brutto driftsutgifter i kr pr. km
kommunal vei og gate (B)

93 784 109 476 125 295 145 686 135 774 175 980 221 493 157 696

Dekningsgrad
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Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Andel km tilrettelagt for
syklende som kommunen har
ansvaret for i prosent av alle
kommunale veier og gater

11,9 % 11,9 % 11,9 % 22,9 % 17,5 % 18,8 % 22,8 % 15,5 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall parkeringsplasser skiltet
for forflytningshemmede (H C)

18 17 17 28 22 90 2 260 7 311

Antall utstedte
parkeringstillatelser for
forflytningshemmede

277 285 285 334 185 270 23 413 53 878

Vedlikeholdsutgifter til
kommunale veier

7 996 3 212 3 424 23 413 2 474 3 257 540 726 1 584 864

Mål

Beløp i 1000

Overordnet mål Delmål Indikator Siste
måling

2018

Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023

God ressursutnyttelse Øke
besøkstallet,

Biblioteket

Besøkstall 86 700 88 000 89 000 90 000 91 000

Kultur for alle
Tilstrekkelig kvalitet

Digitalisering

Opplæring og anskaffelse av digitale verktøy

Mål

Beløp i 1000

Overordnet mål Delmål Indikator Siste
måling

2018

Mål
2020

Mål
2021

Mål
2022

Mål
2023

Tilstrekkelig kvalitet Øke antall deltakere
på nasjonale

brannvernkampanjer
(åpen dag,

komfyrvakt,
studenter, eldre,

julekalender, aksjon
boligbrann etc).

Målt antall
deltakere

- 1100 1200 1300 1400

Øke antall elever i
kulturskolen, målt i

prosent av antall
barn i

grunnskolealder.

Øke antall
elever i

kulturskolen,
målt i prosent av

antall barn i
grunnskolealder.

- Antall barn

9,0 % 12,0 % 14,0 % 15,0 % 0,0 %

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Øke fagtilbudet i
kulturskolen -

Antall fag

4 5 5 5 0
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Digitalisering

Mål

Beløp i 1000

Overordnet
mål

Delmål Indikator Siste
målin

g
2018

Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023

Optimalisering av
innbyggertjenest

er i Ringerike
kommune

Effektivisering av
energibruk i

eiendomsmasse.

Mål innsparing
av energi

2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 5,0 %

Effektivisering av
energibruk i vann,

avløp og rens

Mål innsparing
av energi

Mål innsparing
av energi

3,0 % 4,0 % 5,0 % 5,0 %

Eiendomsforvaltning
skal levere i hht

Tjenesteleveranseavta
le

Mål
tjenesteleverin

g i hht. avtale

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Forbedre kvaliteten i
avløpsnettet.

Mål er
reduksjon av

fremmedvann
i avløpsnett

5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Forbedre kvaliteten på
kommunalt veinett.

Målt antall
deltakere

Tilfredstillend
e

Tilfredsstillen
d

Tilfredsstillend
e

Tilfredsstillend
e

Sikker levering av rent
drikkevann.

Mål reduksjon
vanntap på

nettet

45,0 % 40,0 % 39,0 % 38,0 % 37,0 %

Effektivisering av energibruk i eiendomsmasse.

Bedre ENØK styring og økt bruk av digitale verktøy.

Effektivisering av energibruk i vann, avløp og rens

Bedre enøk styring og økt bruk av digitale verktøy for vann, avløp og rens.

Eiendomsforvaltning skal le vere i hht Tjenesteleveranseavtale

Sikre at alle involverte parter er gjort kjent med avtalens innhold og sitt egen ansvar for gjennomføring.
Dette gjelder både mottaker og leverandør av tjenestene.

Forbedre kvaliteten i avløpsnettet.

Utskifting av gamm el infrastruktur, bl.a. skille avløps - og overvannsnett.

Forbedre kvaliteten på kommunalt veinett.

Avsette tilstrekkelig ressurser og midler. Anskaffelse og implementering av Driftsweb. Digitalisering og
kartlegging av veinettet, herunder bæreevnemåling f or sikring av riktig bruk og belastning på vei.
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Sikker levering av rent drikkevann.

Reduksjon av lekkasjeprosent på nettet, og implementering av digitale verktøy for deteksjon av lekkasjer
på rørnettet.

Digitalisering

Opplæring og anskaffelse av digital e verktøy

Driftsbudsjett med endringer
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Beløp i 1000 Økonomiplan
Avdeling 2020 2021 2022 2023

Vedtatt budsjett 168 759 168 759 168 759 168 759
Sum Tekniske justeringer - 6 670 3 330 3 330 3 330
Sum Vedtak forrige periode 1 550 - 13 550 - 14 250 - 14 250

Konsekvensjustert budsjett - 5 120 - 10 220 - 10 920 - 10 920
Konsekvensjustert ramme 163 639 158 539 157 839 157 839

Driftskonsekvens
Økte arealer skolelokaler Teknisk, kultur og

idrett
1 000 3 000 3 000 3 000

Sum Driftskonsekvens 1 000 3 000 3 000 3 000
Innsparingstiltak
Asbjørnsensgt 12 og 17 reduserte
driftskostnader

Teknisk, kultur og
idrett

- 750 - 750 - 750 - 750

Effektiviseringskrav 0,5% Teknisk, kultur og
idrett

- 1 359 - 1 359 - 1 359 - 1 359

Eikli skole trebygg reduserte driftskostnader
etter riv n ing

Teknisk, kultur og
idrett

0 - 940 - 940 - 940

Gravemeldinger økte satser Teknisk, kultur og
idrett

- 50 - 50 - 50 - 50

Heggen barnehage nedleggelse Teknisk, kultur og
idrett

- 300 - 600 - 600 - 600

Hønefoss skole reduserte driftsutgifter Teknisk, kultur og
idrett

- 750 - 1 300 - 1 300 - 1 300

Nes barnehage flytting nye lokaler Teknisk, kultur og
idrett

0 - 100 - 200 - 200

Reduksjon i sykefravær Teknisk, kultur og
idrett

- 1 065 - 1 065 - 1 065 - 1 065

Reduksjon i årsverk Teknisk, kultur og
idrett

- 200 - 200 - 200 - 200

Salgsinntekter Brann og redning Teknisk, kultur og
idrett

- 50 - 50 - 50 - 50

Tilpasning økonomisk ramme
eiendomsforvaltning

Teknisk, kultur og
idrett

- 640 - 640 - 640 - 640

Tilpasning økonomisk ramme parkering Teknisk, kultur og
idrett

- 560 - 560 - 560 - 560

Åsbygda skole avhending Teknisk, kultur og
idrett

- 100 - 200 - 200 - 200

Sum Innsparingstiltak - 5 824 - 7 814 - 7 914 - 7 914
Nye tiltak
Arrangementer, kostnader kultur og VPI Teknisk, kultur og

idrett
300 300 300 300

Bidrag til "Kunst rett vest" Teknisk, kultur og
idrett

92 92 92 92

Hønefoss idrettspark vaktordning Teknisk, kultur og
idrett

- 350 - 750 - 750 - 750

Ringerike kultursenter ekstra årlig tilskudd KS
131/19

Teknisk, kultur og
idrett

1 000 2 030 2 030 2 030

Riving kommunale bygg Teknisk, kultur og
idrett

3 415 720 0 0

Sør - Øst 110 I KS endringer på eiersiden Teknisk, kultur og
idrett

90 90 90 90

Tilskudd Ringeriksbadet KS 81/19 Teknisk, kultur og
idrett

1 000 1 000 1 000 1 000

Tilskudd snøproduksjonsanlegg Ringkollen Teknisk, kultur og
idrett

3 000 0 0 0

Turskiltprosjekt Teknisk, kultur og
idrett

150 0 0 0

Veivedlikehold/vintervedlikehold/nye veier,
trafikksikkerhetstiltak, skilting og merking

Teknisk, kultur og
idrett

3 000 3 000 3 000 3 000

Videreføring korps i skolen KS 36/19 Teknisk, kultur og
idrett

820 1 040 1 173 1 173
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Sum Nye tiltak 12 517 7 522 6 935 6 935
Nye tiltak og realendringer budsjett 7 693 2 708 2 021 2 021

Ramme 2020 - 2023 171 332 161 247 159 860 159 860

Innsparingstiltak

Asbjørnsensgt 12 og 17 reduserte driftskostnader
Innsparing forutsetter riv n ing av bygget.

Eikli skole trebygg reduserte driftskostnader etter riv n ing
Eikli skole er utleid til Buskerud fylkeskommune til 2021. Det vil bli fremmet egen sak om Eikli skole.

Heggen barnehage nedleggelse
I budsjettforslaget er innsparing driftsutgifter Heggen barnehage tatt inn med halvt års virkning i 2020
med kr 300 000. Helårsv irkning fra 2021.

Hønefoss skole reduserte driftsutgifter
Hønefoss skole legges ned fra sommeren 2020. Nedtak av driftskostnader forutsetter riv n ing av
gymsalbygg.

Nes barnehage flytting nye lokaler
Nes skole planlegges rehabilitert, barnehagen flyttes inn i samme bygg som skolen. Barnehagebygget
kan avhendes så snart skolen er ferdig.

Åsbygda skole avhending
Avhending av Åsbygda skole vil redusere kostnaden med kr 200 000, - .

Nye tiltak

Arrangementer, kostnader kultur og VPI
Enheten bidrar til avvikling av mange arrangementer i Ringerike kommune med følgende tjenester;

• Flagging
• Trafikkplan, skilting og trafikkavvikling
• Renovasjon
• Feiing
• Åpning og stenging av offentlige arealer
• Kompetansebistand

Eksempler på arrangementer:

• Tour of Norway
• Ringeriksmaraton
• Julemarked
• Ringeriksdagen

Flere av arrangementene søker om og får tilskudd til avvikling men dette er kostnader kommunen har i
tillegg til det faktiske tilskuddet.
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Bidrag til "Kunst rett vest"
Tilskudd til Nye Asker kommune for Ringerike kommunes andel av "Kunst rett vest" jf referat fra
ordførermøte 9. mai 2019.

Hønefoss idrettspark vaktordning
Ved innføring av tidsur på belysning og nytt låsesystem i Hønefoss idrettspark, vil vi kunne spare in n noe
på lønn til vaktmestertjenester.

Innkjøp av tidsur og låsesystem vil bli fremmet som egen sak.

Ringerike kultursenter ekstra årlig tilskudd KS 131/19
Oppfølging av politisk vedtak

KS 131/19 Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike

Vedtak:

1. Det gje nnomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte betingelser.

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med akseptert bud og
inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike.

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 og
handlingsprogrammet 2020 - 2023.

Riv n ing kommunale bygg
Rivning av kommunale bygg

BUDSJETTPRIS RIV N ING - RINGERIKE
KOMMUNE

1) Hallingby naturbarnehage, Linjeveien 1 65 000,00
2) Hjertelia, bygg, Kragstadveien 41 240 000,00
3) Hjertelia, låve 80 000,00
4) Rødstua, Austjord, Lundstadveien 76 180 000,00
5) Hønefoss skole, gymsal og
undervisningsbygg, Hønegata 9

550 000,00

6) Asbjørnsens gate 12 og 17, kontor og
lagerbygg for Ringerike kommune

2 300 000,00

7) Eikli skole, trebygg, Osloveien 2 720 000,00
Budsjettpris, totalt eks. mva 4 135 000,00

Rivning kr 4 135 000, - av bygg i 2020 og 2021. det er satt av 3,415 millioner kroner i 2020 som
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

Eikli skole er utleid og det blir først aktuelt å gjennomføre tiltaket i 2021.

Innsparing av driftskostnader som følge av riv n ing er tatt inn i egne tiltak i H P 2020 - 2023. Forventet
helårseffekt på innsparing av driftsutgifter på objekter på denne lista er f. eks:

• Hønefoss skole gymsalbygg 1,3 mill ioner kroner
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• Asbjørnsensgt 0,75 mill ioner kroner
• Eikli skole kr 0,9 mill ioner kroner

Sør - Øst 110 IKS endringer på eiersiden
Fra 01.01.2020 blir det endringer i eiersiden i Sør - Øst 110 I KS da Røyken og Hurum blir en del av nye
Asker kommune og eierskapet til Sør - Øst 110 I KS opphører. Dette med

Den økonomiske konsekvensen tilsvarer ca 1,5 mill ioner kroner med dagens innbyggerpris. I tillegg vil
Sør - Øst 110 I KS få r eduserte alarminntekter for 110 - sentralen på ca kr 150 000. Totalt sett utgjør dette
en økning på kr 2,40 per innbygger for resterende eiere. For Ringerike tilsier dette en økning på ca. kr.
72 000.

Tilskudd Ringeriksbadet KS 81/19
Forslås finansiert via d isposisjonsfond.

Tilskudd snøproduksjonsanlegg Ringkollen
Det foreslås å gi støtte til snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2020 med 3 mill ioner kr oner . Tilskuddet
finansieres fra disposisjonsfond. (K - sak 47/19)

Turskiltprosjekt
Kommunal del av turskiltpro sjektet som gjelder merking av turistløyper på Vikerfjell, Vassfaret og
Krokskogen. Midler ble bevilget i KS 58/17 med stipulert utbetaling i 2019. Grunnet forsinket fremdrift
kommer utgifter til dette prosjektet først i 2020.

Veivedlikehold/vintervedlikeh old/nye veier, trafikksikkerhetstiltak, skilting og merking
Vintervedlikehold er den største delen av avdelingens totalbudsjett.

Brøyting og strøing er en viktig samfunnsoppgave som berører alle i kommunen. Redusert kvalitet på
disse tjenestene betyr dårli gere fremkommelighet og økt grad av ulykker og bl.a. mindre sikker skolevei.
Ca. 50 % av vintervedlikeholdet er lagt ut på anbud for private aktører.

Ekstremvær og ytre påvirkninger medfører ekstra kostnader på drift og vedlikehold av veinettet.

Eksempel p å dette er;

• Ekstra feiinger av veinettet
• Hyppigere tømming av sandfang/sluk
• Oftere grøfte rensk
• Hyppigere behov for høvling av grusveier
• Hyppigere lapping av asfaltveier
• Hyppigere reasfaltering
• Oversvømmelser som medfører utgraving av veier

I løpet av de siste 5 år har VPI overtatt driftsansvar for bl.a følgende veier:

• Tandbergmoveien 600m, 1400m fortau og 50 nye gatelys overtatt 20118/19
• Giggstadvei/Harald Hardrådes gate 300m vei, 500 fortau og 15 nye gatelys overtatt 2016/17
• Dronning Åstas gate 200 fortau. overtatt 2018
• Eikliveien 800 fortau pluss Kiss&ride og 15 nye gatelys. 2018
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• Ringkollveien gangsykkelvei 250m og 10 nye gatelys. 2017

Dette gjelder arbeid med sikker skolevei og fartsreduserende tiltak, samt gjennomføring av vei/gatenavn
skilting.

Eksempler trafikksikkerhetstiltak er;

• Trafikktellinger/fartsmålinger
• Fartsdempere
• Oppmerking av fotgjengerfelter
• Skilting
• Gatelysanlegg

Skiltkostnader 2020

Kostnadsoverslag

For å få et bilde av skiltkostnadene som gjenstår før kommunen er over p å veiadresser brukes følgende
priser basert på erfaring:

• Adressenummerskilt med eller uten navn: kr 150, -
• Tilvisningsskilt: kr 150, -
• Adressenavnskilt: kr 1 000, -
• I tillegg kommer skiltstolpe (rør), fundament, fester for skilt ++ for adressenavnskilt

(veina vnskilt) og tilvisningsskilt. Det er ikke med i dette estimatet. Jeg antar at Teknisk vet hva
slikt utstyr koster.

Kommunen er delt inn i 9 områder som skal adresseres. Et grovestimat for de forskjellige områdene gir
følgende tall:

Område Antall
parseller

Antall
Adresse
navnskilt

Kostnad Antall Adresse
nummer skilt

Kostnad Antall
Tilvisnings

skilt

Kostnad

1 - Hedalen 5 6 ferdig 35 ferdig
2 - Brekkeb. 8 15 ferdig 227 ferdig

3 - Strømsoddb 6 9 ferdig 95 ferdig
4 - Vikerfjell 23 25 ferdig 400 60 000 20 3 000

5 - Treknatt 6 6 ferdig 56 ferdig ferdig
6 - Ådalen 11 11 11 000 220 33 000 10 1 500

7 - Soknedal 8 7 7 000 60 9 000 5 750
8 - Holleia 23 22 22 000 300 45 000 10 1 500

9 - Krokskog 64 64 64 000 1500 225 000 20 3 000
Totalt u/mva. 104 000 372 000 9 750

I tillegg til de rene skiltkostandene vil kostnad med å sette opp adressenavnskiltene komme i tillegg. Det
er så langt blitt gjort av Teknisk avdeling sine egne folk. Dette er en såpass omfattende jobb at jeg vil tro
at en kan estimere minst 4 ukeverk á 35 timer med 2 personer til å gjøre den jobben.

Adressenummerskiltene sendes ut sammen med adressevedtaket.
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Videreføring korps i skolen KS 36/19
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.
Videreføring vedtatt i KS 36/19.
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Brutto
prosjekt

utgift

2020 2021 2022 2023 2020 - 23

Teknisk, kultur og idrett
Energi, inneklima, overvåkning,
sikring

LØPENDE 2 000 4 000 2 000 0 8 000

FDV - system 2020 2 500 2 000 0 0 0 2 000
Kjøp av eierseksjoner i
Ringerike kultursenter

2020 33 500 33 500 0 0 0 33 500

Kunstgress AKA Arena 2022 2 500 0 2 500 0 0 2 500
Nettbrett til Renhold 2020 600 600 0 0 0 600
Oppgradering og sprinkling
Riddergården

2020 8 050 4 850 0 0 0 4 850

Riddergården fase 2 2021 3 000 0 3 000 0 0 3 000
Teknisk drift - Maskinpark LØPENDE 1 000 0 0 0 1 000
Tilskudd til Ringerike Kirkelige
fellesråd - Oppgradering og
utvikling kirker

LØPENDE 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Trafikksikkerhetstiltak 2023 5 000 2 000 1 000 1 000 1 000 5 000
VPI - Etablering av ladepunkter
elbil

2021 6 000 3 000 3 000 0 0 6 000

VPI - Kommunale veier LØPENDE 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000
VPI - Kommunale veilys 2023 1 000 1 000 0 0 0 1 000
VPI - Lyssetting Søndre park 2021 2 400 0 2 400 0 0 2 400
VPI - Parkering - utskifting 10 P -
automater

2020 1 500 1 500 0 0 0 1 500

Sum Teknisk, kultur og idrett 66 050 71 450 35 900 23 000 21 000 151 350

Sum investeringsprosjekter 66 050 71 450 35 900 23 000 21 000 151 350
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Selvkost

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Lønn 35 282 35 979 34 197 34 197 34 197 34 197
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

33 679 29 288 30 186 31 304 31 304 31 304

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon

3 040 3 160 3 160 3 160 3 160 3 160

Overføringsutgifter 95 59 0 0 0 0
Finansutgifter 1 233 785 7 749 5 103 20 523 20 516
Sum Driftsutgifter 73 330 69 271 75 292 73 764 89 184 89 177
Driftsinntekter
Salgsinntekter - 104 710 - 119 412 - 143 877 - 147 669 - 147 669 - 147 669
Refusjoner - 379 - 565 - 445 - 445 - 445 - 445
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 14 526 - 5 841 - 5 412 - 2 665 - 20 039 - 18 544
Sum Driftsinntekter - 119 615 - 125 818 - 149 734 - 150 779 - 168 153 - 166 658
Sum - 46 286 - 56 547 - 74 442 - 77 015 - 78 969 - 77 481

Om sektor

Ringerike kommune har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er

• vann
• avløp
• slam
• feiing
• private reguleringsplaner
• byggesak
• utslipp/tilsyn
• oppmåling
• eierseksjonering

Feiing av fritidsboliger er iverksatt fra 2018 og sorterer under ordinær feiing pr nå.

Fra og med 2018 er selvkost et eget budsjettområde og fra og med 2019 egen sektor. Det vil gi en bedre
oversikt over selvkostområdene, samt gi et mer korrekt bilde av sektorens økonomi.

Kommunalsjef Teknisk, kultur og idrett har ansvaret for

• vann
• avløp
• slam
• feiing
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og kommunalsjef for Strategi og utvikling har ansvaret for

• pri vate reguleringsplaner
• byggesak
• utslipp/tilsyn
• oppmåling
• eierseksjonering

Det foretas en gjennomgående analyse og beregning på selvkostområdene to ganger årlig. Første gang
er primo februar og hovedfokus da er etterberegning for foregående år i forbindelse med
årsavslutningen. I august/september gjennomføres den andre gjennomgangen, da med hovedfokus på
prognose inneværende år samt budsjett for neste år samt budsjett for kommende HP.

Alle kommunens selvkostområder hadde ved inngangen til 2019 sol ide selvkostfond som blant annet
kan fungere som stabilisator med hensyn til gebyrnivå, uforutsette utgifter eller svikt i inntekter.

Utfordringer og viktige tiltak

Budsjett 2020 - 2023 blir lagt tidlig høst 2019 ut i fra de forutsetninger som da er tilsted e. Vann og avløp
har hatt og har store investeringer noe som påvirker kapitalkostnadene i kalkylen. Både variasjon i
rentenivået og avvik fra planlagt fremdrift på investeringsprosjektene påvirker selvkostberegningen slik
at det kan bli variasjoner i forho ld til premissene som ble lagt til grunn for budsjettet.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet k om i april 2019 med:

Høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (Forskriftene om finans -
og gjeldsforvaltning, garantier, selvkost, rapportering (KOSTRA) og kommunalt rapporeringsregister
(KOR)) .

Høringsnotat ets punkt 7.5 og Selvkostforskriften §10 omhandler Håndtering av overskudd og
underskudd for selvkostområdene:

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets geby rgrunnlag viser et underskudd, skal
underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så langt det er midler på fondet. Et underskudd
som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostkalkylen til inndekning i et
senere år. E t underskudd som er fremført, skal dekkes inn av overskudd senest i det femte året etter at
underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at
brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer.
Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for tjenester hvor adgangen til å kreve gebyr er hjemlet i
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven), lov 16. juni
2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) eller lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering
(matrikkellova).

Ifølge høringsnotatet tillates det altså ikke fra 01.01.2020 at selvkostområdene som hjemles i plan - og
bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven kan ha fremførbare underskudd.

Et eventuelt underskudd er følgelig et direkte tap for kommunen.
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Kostra - analyse - Vann, avløp og renovasjon

Ringerike
2016

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Landet
uten
Oslo

Produktivitet
Avløp - driftsutgifter per
innbyggere tilknyttet kommunal
avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)

1 099 1 225 1 364 1 584 2 851 1 801 0

Avløp - Årsgebyr for
avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)

5 250 6 150 2 520 6 014 5 700 3 874 4 146

Vann - Driftsutgifter per
tilknyttet innbygger
(kr/tilkn.innb)

657 692 785 1 274 1 640 1 195 0

Årsgebyr for vannforsyning -
ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret+1) (kr)

3 150 3 600 2 456 3 713 3 208 2 608 3 741

Dekningsgrad
Avløp - Andel av befolkningen
som er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste

79,6 % 79,0 % 78,6 % 82,4 % 70,8 % 68,3 % 83,2 %

Vann - Andel av befolkningen
som er tilknyttet kommunal
vannforsyning

90,1 % 91,4 % 90,9 % 81,6 % 89,7 % 71,2 % 82,9 %

Kvalitet
Avløp - Estimert
gjennomsnittsalder for
spillvannsnett med kjent alder

47,0 48,0 49,0 35,0 24,0 43,0 30,0

Estimert vannlekkasje per
meter kommunal ledning per år
(m3/m/år) (m3)

5,2 5,0 5,7 4,9 2,5 5,7 3,8

Renovasjon -
Husholdningsavfall per
innbygger (kommune)

539 525 491 548 529 491 0 0

Økonomi
Avløp - Finansiell dekningsgrad
(B)

113 110 92 91 87 91 98 97

Vann - Finansiell dekningsgrad
(B)

117 106 91 95 76 86 94 94
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Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan
Avdeling 2020 2021 2022 2023

Vedtatt budsjett - 59 637 - 59 637 - 59 637 - 59 637
Sum Tekniske justeringer 4 281 2 935 - 16 831 - 15 343
Sum Vedtak forrige periode - 19 718 - 20 945 - 3 133 - 3 133

Konsekvensjustert budsjett - 15 437 - 18 010 - 19 964 - 18 476
Konsekvensjustert ramme - 75 074 - 77 647 - 79 601 - 78 113

Innsparingstiltak
Reduksjon i sykefravær Selvkost - 268 - 268 - 268 - 268
Sum Innsparingstiltak - 268 - 268 - 268 - 268

Nye tiltak
VA - IT - overvåkningsansvar Selvkost 900 900 900 900
Sum Nye tiltak 900 900 900 900

Nye tiltak og realendringer budsjett 632 632 632 632
Ramme 2020 - 2023 - 74 442 - 77 015 - 78 969 - 77 481

Nye tiltak

VA - IT - overvåkningsansvar
Ny 1/1 stilling på VA. I T - overvåkningsansvar på VA datanett, nettverksserver kompetanse. Dette er
definert i I T sikkerhetskartleggingen som er utført på VAR - området.
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Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig
år

Brutto
prosjekt

utgift

2020 2021 2022 2023 2020 -
23

Selvkost
Digitale vannmålere 2022 15 500 6 000 4 000 3 000 0 13 000
IT sikkerhet på
styringssystemer VAR

2021 4 000 2 000 2 000 0 0 4 000

Monserud renseanlegg 2020 360 000 3 600 0 0 0 3 600
Overføringsledninger Åsa -
Monserud

2020 77 500 14 000 0 0 0 14 000

Reservevannkilde Sokna
vannverk

2025 22 000 0 1 000 500 500 2 000

Sanering Nes i Ådal etappe 2 2020 15 500 12 000 0 0 0 12 000
Sikring/overføringsledning
Ringerike vannverk

2023 22 000 0 2 000 10 000 10 000 22 000

Styresystem Nes RA og
Monserud RA

2020 15 000 14 500 0 0 0 14 500

Tandberglia /
Tandberghøgda

2020 800 800 0 0 0 800

VA - anlegg Parkgata -
Storjordet etappe 1

2020 20 000 15 800 0 0 0 15 800

VA - anlegg Parkgata -
Storjordet etappe 2

2022 15 000 0 7 500 7 500 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 Selvkost 567 300 86 700 34 500 39 000 28 500 188 700

Sum
investeringsprosjekter

567 300 86 700 34 500 39 000 28 500 188 700
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Avsetninger, overføringer

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Lønn - 41 371 - 23 791 73 688 79 290 73 688 73 688
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon

4 514 1 211 315 - 280 - 280 - 280

Overføringsutgifter 32 703 21 183 51 141 51 141 51 141 51 141
Finansutgifter 113 466 118 000 128 000 128 000 128 000 128 000
Sum Driftsutgifter 110 323 116 602 253 145 258 152 252 550 252 550
Driftsinntekter
Salgsinntekter - 11 035 - 12 923 - 13 909 - 14 709 - 14 709 - 14 709
Refusjoner - 4 080 - 650 - 650 - 650 - 650 - 650
Overføringsinntekter - 89 606 - 78 600 - 53 208 - 53 208 - 53 208 - 53 208
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 112 136 - 118 460 - 128 460 - 128 460 - 128 460 - 128 460
Sum Driftsinntekter - 216 857 - 210 633 - 196 227 - 197 027 - 197 027 - 197 027
Sum - 106 534 - 94 031 56 918 61 125 55 523 55 523

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan
Avdeling 2020 2021 2022 2023

Vedtatt budsjett 20 662 20 662 20 662 20 662
Sum Tekniske justeringer 13 630 13 630 13 630 13 630
Sum Vedtak forrige periode - 1 394 - 2 789 - 2 789 - 2 789

Konsekvensjustert budsjett 12 236 10 841 10 841 10 841
Konsekvensjustert ramme 32 898 31 503 31 503 31 503

Innsparingstiltak
0,5% effektivisering Avsetninger,

overføringer
- 400 - 400 - 400 - 400

Parkeringsinntekter Avsetninger,
overføringer

- 186 - 186 - 186 - 186

Redusert integreringstilskudd Avsetninger,
overføringer

22 000 22 000 22 000 22 000

Sum Innsparingstiltak 21 414 21 414 21 414 21 414
Nye tiltak
Bidrag til "Kunst rett vest" Avsetninger,

overføringer
- 92 - 92 - 92 - 92

Til ubundne avsetninger Avsetninger,
overføringer

0 5 602 0 0

Vestregionen avviklet 09.05.19 Avsetninger,
overføringer

- 302 - 302 - 302 - 302

Økt avsetning til lønnsvekst Avsetninger,
overføringer

3 000 3 000 3 000 3 000

Sum Nye tiltak 2 606 8 208 2 606 2 606
Nye tiltak og realendringer budsjett 24 020 29 622 24 020 24 020

Ramme 2020 - 2023 56 918 61 125 55 523 55 523
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Skatt og rammetilskudd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Overføringsutgifter 52 175 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Sum Driftsutgifter 52 175 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Driftsinntekter
Refusjoner - 52 175 - 48 000 - 48 000 - 48 000 - 48 000 - 48 000
Overføringsinntekter - 1 655 203 - 1 704 150 - 1 779 060 - 1 777 081 - 1 788 838 - 1 793 846
Sum Driftsinntekter - 1 707 378 - 1 752 150 - 1 827 060 - 1 825 081 - 1 836 838 - 1 841 846
Sum - 1 655 203 - 1 704 150 - 1 779 060 - 1 777 081 - 1 788 838 - 1 793 846
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Finans

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsutgifter
Finansutgifter 196 994 195 676 236 100 258 800 279 800 282 300
Sum Driftsutgifter 196 994 195 676 236 100 258 800 279 800 282 300
Driftsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner - 70 971 - 38 451 - 53 366 - 50 671 - 42 951 - 42 951
Sum Driftsinntekter - 70 971 - 38 451 - 53 366 - 50 671 - 42 951 - 42 951
Sum 126 023 157 226 182 734 208 129 236 849 239 349
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Vedlegg
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Ønskede og slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet
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1 Forord
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.

Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette
dokumentet.

For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 201 9 i tabellene.

Betalingsr eglement med satser kun for 20 20 vi være tilgjen gelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no/prisliste .

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:

• Deflator 3%
• Sammenligning med nabokommuner
• Statlige satser
• Selvkostprinsippet

Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Servic etorget, 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 bl i 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 % Fra 1. januar 2019 Fra 1. august 2019 2020

100 2 990 , - 3 040, - 3 135, -

80 2 630 , - 2 670, - 2 760, -

70 2 300 , - 2 340, - 2 415, -

60 1 970 , - 2 000, - 2 070, -

50 1 640 , - 1 670, - 1 725, -

40 1 310 , - 1 340, - 1 380, -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostpr isen er i barnehagene er
kr. 275 , - 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. Du skal få
søskenmoderasjon uavhengig om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige
eiere.

Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoder asjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.

Ordninger det kan søkes om

Makspris for første barn for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 er 3.135 kr.

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 574 750 kan søke om redusert
foreldrebetaling i barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.

Gratis kjernetid for barn i alderen 2 - 5 - år, o g barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med
lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra 1. august 2019 til 1. august 2020 gjelder ordningen for husholdninger med en samlet inntekt under
548 500 kr.
Fr a 1. august 2020 settes inntekt s grensen til 566.100 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 2019 2020

Hel plass – 5 dager pr uke 2 930, - 3 020 , -

4 dager pr uke 2 570, - 2 650 , -

3 dager pr uke 1 930, - 1 990 , -

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 610, - 1 660 , -

2 dager pr uke 1 290, - 1 330 , -

Morgentilbud SFO 670, - 690 , -

Kjøp av ekstra dag(er) 170, - 175 , -

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 u lik
plass - størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
2019 2020

Sats pr uke 1 100, - 1 1 33 , -
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4 Kultur

4.1 Bibliotek
2019 2020

Overdagsbetaling

1. purring 40, - 41 , -

2. purring 80, - 82 , -

3. purring Erstatningskrav Erstatningskrav

124 , -

Erstatning tapt lånekort

Voksne 20, - 21 , -

Barn 20, - 21 , -

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 21 , - 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 24 , - pr. ark

Utskrift *

A4 svart/hvit 3, - pr. ark 3, - pr. ark

Sk anne / sende dokumenter *

Pr. sending 20, - pr. sending 21 , - pr. sending

*) Prisene på kopiering mv. av dokumenter gjelder også Servicetorget

4.2 Kulturskole
2019 2020

Kontingent

Kontingent pr halvår 1 790, - 1 840 , -

Kontingent kunstfag inkl. materiell, pr halvår 2 150, - 2 210 , -

Tilleggs - kontingent samspillgruppe, pr halvår 710, - 730 , -

Refusjonssatser, tjenester pr time

Organisasjoner, barn 510, - 5 20 , -

Organisasjoner, voksne 590, - 6 10 , -

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
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Gradert betaling:
Familier med lav inntekt kan søke om å få redusert betaling eller friplass.

Dersom husstandens samlede inntekt er under kr 5 48 .500 i året kan det gis redusert betaling.
Kontingenten er da 0,67% av inntekt. Fra 1. august 2020 er inntek ts grensen kr 566.100 kr.

Dersom husstandens samlede inntekt er under 3G*, det vil si kr 299.574 i året, får eleven friplass.

*)  Folketrygdens grunnbeløp ( G ) utgjør pr. 1.5.2019 kr 99 858

Voksne elever

1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5)
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon

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 selvkostpri s for hje mmebaserte tjenester er for 2020 beregnet til kr 402 , - 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 a ldri 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 e n av d isse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av  dårlig økonomi,
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med funksjonshemming, sykdom
eller andre grunner .

En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden
vil bli vurdert i hht. Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester.

Søknaden sendes til Ringe rike kommune v/Tildelingskontoret for helse - og omsorgstjenester.

Folketrygdens grunnbeløp ( G ) utgjør pr . 1.5.2019 kr 99 858

Folketrygdens grunnbeløp ( G ) utgjør pr. 1.5.201 8 kr 96 883
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5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester
Nr. Tekst 201 9 2020

1 Hjemmetjenester kr kr

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G *) 210 , - pr mnd 210, - pr mnd

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G 1 965, - pr mnd 2 024, - pr mnd

1.3 Maks å betale ved inntekt over 4 G 3 165, - pr mnd 3 260, - pr mnd

2 Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie 0, - 0, -

3 Matombringing

3.1 Tilkjørt kald middag pr porsjon 80, - 83, -

3. 2 Middag i servicesentrene, pr porsjon 100, - 103, -

3. 3 Middag i servicesentrene, liten porsjon 85, - 87, -

3.4 Dessert/suppe 27, - 28, -

4 Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon *) 165, - pr døgn 170, - pr døgn

4.2 Dagopphold i institusjon *) 85, - pr dag 90, - pr dag

5 Trygghetsalarm

5.1 Leie av digital trygghetsalarm pr måned for brukere med
inntekt under 2 G , inkl. direkte brannvarsling 300, - pr mnd 310, - pr mnd

5.2 Leie av trygghetsalarm pr mån ed for brukere med
inntekt over 2 G , inkl. direkte brannvarsling. 360, - pr mnd 370, - pr mnd

5.3 Varsling utenfor sikkert område og ved fall 25, - pr mnd 26, - pr mnd

5.3 Leie av nøkkel boks 50, - pr mnd 55, - pr mnd

6 Oppholdsbetaling i omsorgsboliger

6.1 Mat og vask av tøy Hvelven bofellesskap 7 000, - pr mnd

6.2 Mat og vask av tøy i bemanna omsorgsboliger Nes,
Sokna og Hallingby 5 500, - pr mnd

7 Utlevering av medikamenter/multidose

7.1 U tlevering av medikamenter 325, - pr mnd

7 Dagsenter

7.1 Dagsenter inkl. transport og forpleining 185, - pr dag

8 Diverse

8.1 Tøyvask 70, - pr kg

9 Salg av krykker mm

9 .1 Salg krykker uten pigger 335, - 345, -

9 .2 Salg av krykker med pigger 435, - 453, -

9 .3 Gummiknotter til krykker 50, - 100, -

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester .
Fastsettes statsbudsjett i desember hvert år.
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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 le ietaker 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 7 00, - pr. år *) .
Av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Med inntekter menes trygdeytelser
og alle andre netto inntekter som renteutbytte, aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle
utgifter til mat, medisiner og lignende for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 41 6 0 0 , - . *)

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenes ter

5.3 Vaksiner
201 9 20 20

Konsultasjon, voksen 251, - 255, -
Påfyll av vaksine, voksen 190, - 193, -

Konsultasjon, barn 190, - 193, -

Påfyll av vaksine, barn 126, - 128, -

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Konsultasjon 190, - 193, -

Påfyll av vaksine 126, - 128, -

Utstyrskostnad pr vaksine 50, - 50, -

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 100, - 100, -

Resept 50, - 50, -

Gebyr ikke møtt 308, - 313, -

Kommunens ansatte som vaksineres i jobben, initiert av arbeidsgiver 110, - 112, -

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk drift

6.1 Vann og kloakk
201 9

uten mva.

20 20

uten mva.

20 20

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 2 4 , - 24, - 30, -

Kloakkavgift pr m³ 41 , - 4 8 , - 60, -

Andre gebyrer

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1.
purring

500, - 550, - Ikke mva.

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
klokken 07:00 - 15:00

500, - 60 0, - 750, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
etter klokken 15:00

770, - 800, - 1 000, -

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 620, - 650, - 812,50

Gebyr rørleggeranmeldelse 400, - 50 0, - Ikke mva.

Septik private anlegg

Septik / gråvann rensekostnad pr. m³ 3 92 , - 247 , - 308,75

F ortykket slam inntil 16 TS 1 100, - 1 375, -

Fremmøte uten tømming. Private a nlegg ikke tilrettelagt
for tømming av anleggseier *

1 250, - 1 562,50

Transport private anlegg *

Transport septik inntil 3m³ * 705, - 965, - 1 206,25

Transport septik pr m3 over 3m³ * 183, - 350, - 437,50

Innmåling vann - og avløp

Innmåling av vann - og avløpsinstallasjoner pr time 1 40 0, - 1 5 00, - 1 875, -

* ) Prisene er satt av underleverandør.
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6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt - /varslingsplaner
2019 2020

Gravemelding klasse A 1 80 0, - 3 250, -

Gravemelding klasse B, C og D 2 2 5 0, - 4 050, -

Godkjenning av varslingsplan 1 20 0, - 2 150, -

Skilting i henhold til varslingsplan 3 30 0, - 6 250, -

Utleie av skiltmateriell, pris pr mnd 1 000, -

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 1 20 0, - 2 150, -

Utvidet gravesøknad - frist 90 0, - 1 600, -

I saker der arbeider er påbegynt uten godkjenning, tas vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag.

Prisene for skilting gjelder utført på hverdager mellom kl. 07:00 og 15:00. Arbeid ut over disse tidene medfører
tillegg for overtid i henhold til kommunens overtidsgodtgjør else.

6.3 Parke ring
Parkering 201 9

uten mva.

2020

uten mva.

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 22, - 2 3 , -

Parkering ytre parkeringssone pr time 20, - 2 1 , -

Døgnpris ytre parkeringssone 45, - 4 6 , -

Leie av parkeringsplass til annet formål

P - avgift x timer x dag(er)

Etter avtale Etter avtale

6.4 Parker, friområder og kommunal grunn
2019 2020

Utleie til arrangementer Etter avtale Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter Etter avtale 1 250, -

Leie av kommunal grunn til privatpersoner og lag/foreninger Etter avtale

Leie av kommunal grunn til næringsformål, kr pr. m² pr. år 45 , -

6.5 Gang - og veiarealer
2019 2020

Utleie til arrangementer Etter avtale Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter Etter avtale 1 250, -
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6.6 Torg avgift m.v.
201 9 2020

Torgplass 16 m² ( 4x4m ), årsavgift 4 8 00, - 4 800, -

Til feldig torgplass 16 m² (4x4m), pr. dag 50 0, - 500, -

Strømtilkobling , pr dag 3 5 0, - 350, -

Fast installasjon til handelsvirksomhet eller uteservering, pr m ² pr
mnd for april - september

45, - 45, -

Fast installasjon til handelsvirksomhet eller uteservering, pr m² pr
mnd for oktober - mars

25, -

Større kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale

Manglende opprydding Etter medgått tid Etter medgått tid

7 Eiendomsskatt
Promillesats 2019 2020

Bolig - og fritidseiendom 3 ‰

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰
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8 Brann - og redningstjenesten

8.1 Feiing og tilsyn
Feie - og tilsynsavgift:

2019 2020

Feie - og tilsynsavgift, pr pipeløp 371, - 425, -

Andre tjenester fra feiervesenet:
2019 2020

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
2019 2020

Kurs i varme arbeider (inkl. lærebok og sertifikatavgift) 2 500, - 2 000, -

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 920, - 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) 700, - 700, -

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4 200, - 4 200, -

2 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
2019
våren

2019
høsten

2020

Politiske partiers virksomhet 0, - 0, - 0, -

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0, - 0, - 0, -

Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0, -

Virksomhet rettet mot barn under 19 år , herunder
også møter hvor hovedvekten av foreningens
medlemmer er under 19 år

0, - 0, -

Arrangement i institusjonens ordinære drift 0, - 0, - 0, -

Skolelokaler:

Møtelokaler / klasserom 250, - pr. time 250, - pr. time 250, - pr. time

Gymnastikksal 400, - pr. time 350, - pr. time 350, - pr. time

Gymnastikksal m/garderobe 460, - pr. time 460, - pr. time 460, - pr. time

Garderober 400, - pr. time 300, - pr. time 300, - pr. time

Spesialrom 550, - år. time 550, - pr. time 550, - pr. time

Årsleie av skolelokaler Etter avtale Etter avtale Etter avtale

Ringerikshallen spesialrom:

Kampsportrom - lag opp til 19 år 75, - pr. time 75, - pr. time 75 , - pr. time

Kampsportrom - lag over 19 år 155, - pr. time 155, - pr. time 155 , - pr. time

Skytebane - lag opp til 19 år 75, - pr. time 75, - pr. time 75 , - pr. time

Skytebane - lag over 19 år 155, - pr. time 155, - pr. time 155 , - pr. time

Idrettshallene:

Hallflate - lag opp til 19 år 205, - pr. time 205, - pr. time 205 , - pr. time

Hallflate - lag over 19 år 410, - pr. time 410, - pr. time 410 , - pr. time

Kamppris - lag opp til 19 år 410, - pr. time 410, - pr. time 410 , - pr. time

Kamppris - lag over 19 år 410, - pr. time 410, - pr. time 410, - pr. time

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 9 2 020

Tilsyn pr time 490, - 500, -

Renhold pr time 460, - 460, -

Vedlikehold pr time 490, - 500, -
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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 u tover
disse tidene medfører tillegg for overtid etter gjeldende satser.

Prisene er oppgitt uten mva.

9.3 Gebyrer idrettshaller og skoler
Se også eget reglement for utleie av haller, gymsaler og skoler

201 9 2020

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.

Se også eget reglement for utleie av kommunale idrettshaller, gymsaler og skolelokaler.
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1 0 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet.

10.1 Avløpsanlegg og øvrige forurensningssaker – saksbehandling
og tilsyn

10.1.1 Avløpsanlegg

Nytt avløpsanlegg eller vesentlig rehabilitering av eksi sterende er tiltak som krever søknad både etter
plan - og bygningsloven (§ 20 - 1) og forurensningsforskriftens kap. 12 (søknad om utslippstillatelse). I
Ringerike kommune behandles begge søknadene samtidig, og det tas gebyr for saksbehandlingen i
forbindelse med søknaden.

I resten av kapittelet er P lan - og bygningsloven forkortet med pbl.

Gebyr for saksbehandling av utslippssøknaden beregnes ut fra størrelse på avløpsanlegget og antall
personekvivalenter (pe). 1 pe tilsvarer vannforbruket til én person. Avløpsanlegg dimensjoneres
vanligvis for 5 pe per bolig/hytte.

I utslippssaker behandles ikke dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF dersom det ligger utenfor 100 -
me tersbeltet til vann og vassdrag.

Ved søknad om endring av gitt tillatelse, beregnes 50 % av normalt gebyr. Det tas likevel normalt
gebyr hvis endringen fører til at vi må innhente uttalelser eller legge fram saken til politisk behandling.

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad, ta samme
gebyr som behandling av søknaden.

Det tas et årlig tilsynsgebyr for avløpsanlegg mindre enn 50 pe. For større anlegg tas et enkeltgebyr
ved tilsyn. Tilsynsgebyrene skal dekke arbeidet kommunen har med kontroll og oppfølging av
forurensning fra avløp sanlegg.

Gebyr beregnes etter det betalingsreglementet som gjelder på det tidspunkt søknaden er komplett og
dermed klar til behandling.

Ved søknad om utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann til grunnen/resipient, tas et
engangsgebyr for behan dli ng av utslippstillatelsen og for byggetillatelsen.

Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften 2019 2020

Anlegg mindre enn 15 pe 6 500 , - 7 500 , -
Anlegg f.o.m. 15 pe opptil 50 pe 13 000 , - 14 950 , -
Anlegg f.o.m. 50 pe opptil 2000 pe 35 000 , - 40 250 , -
Oljeutskillere ( utslipp til grunnen/resipient ) 5 250 , - 6 050 , -

Søknad om tillatelse til anlegg etter pbl. 2019 2020

Anlegg mindre enn 15 pe 5 000 , - 5 750 , -
Anlegg f.o.m. 15 pe opptil 50 pe 8 500 , - 9 800 , -
Anlegg f.o.m. 50 opptil 2000 pe 14 000 , - 16 100 , -
Oljeutskillere ( utslipp til grunnen/resipient ) 5 000 , - 5 750 , -
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Dispensasjoner (fra kommuneplan, reguleringsplan, lokal forskrift o.l.) 2019 2020

Per dispensasjon 4 000 , - 4 600 , -

Godkjenning av ansvarsrett etter pbl 2019 2020

For foretak med mangelfull kompetanse 2 000 , - 2 300 , -

Særlige forhold

Ulovlig påbegynt eller utført arbeid:
Normalt gebyr pluss 50% påslag

Merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
90% av normalt gebyr

Avslag

90% av normalt gebyr

Tilsyn separate avløpsanlegg 2019 2020

Årlig tilsynsgebyr for anlegg mindre enn 50 pe opp til 2000 pe 400 , - 540 , -

Enkelttilsynsgebyr for avløpsanlegg f.o.m. 50 pe opptil 2000 pe 4 500 , - 5 200 , -

10.1.2 Tiltaksplaner forurenset grunn

Gebyr for behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep i forurenset grunn (Jf. forskrift om
begrensning av forurensning av 01.06.04 nr. 931 § 2 - 12) belastes etter vanskelighetsgrad. Kostnader
for ekstern uttalelser/bistand kommer i till egg.

Tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn* 2019 2020

Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad/omfang -  ny i 2020 8 250 , -

Tiltakskategori 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad/omfang -  ny i 2020 24 750 , -

Tiltakskategori 3 - tiltak av vanskelighetsgrad/omfang -  ny i 2020 41 250 , -

* i 201 9 ble gebyr beregnet ved medgått tid
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10.2 Byggesaksbehandling

10.2.1 Hvordan gebyret beregnes

Gebyret beregnes for hvert enkelt tiltak/søknad.

Det tas gebyr for byggesaksbehandlingen i forbindelse med tiltaket/søknaden. Gebyr og kostnader fra
andre kan komme i tillegg til dette. Dette kan for eksempel gjelder Arbeidstilsynets samtykke eller
oppmåling etter godkjent fradeling.

Gebyr beregnes etter det betalingsreg lementet som gjelder på det tidspunkt søknaden er komplett og
dermed klar til behandling.

Der det er angitt minstepris, tas minstepris hvis denne gir høyere beløp enn beregning av gebyr etter
størrelsen på tiltaket. I andre tilfeller, tas gebyr etter bere gning av størrelsen på tiltaket.

Ved søknad om tiltak kommunen unntar fra krav om ansvarsrett, beregnes gebyr som for tiltak med
ansvarsrett.

Ved søknad om endring av gitt tillatelse, beregnes 50 % av normalt gebyr. Det tas likevel normalt
gebyr hvis end ringen fører til at vi må innhente uttalelser eller legge fram saken til politisk behandling.

Plan - og bygningsloven er forkortet med «pbl.».

10.2.2 Arealberegning

Arealer beregnes etter bruksareal (BRA), jf. teknisk forskrift (TEK17). Det regnes likevel ikke gebyr for
bruksareal av mulige fremtidige etasjer for hver tredje meter, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2 -
20.

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.

10.2.3 Søknader med ansvarsrett

Nye bo - og hytteenheter 2019 2020

En ny bo - eller hytteenhet 22 000 , - 25 500 , -

Tillegg per bo - eller hytteenhet for nr. 2 - 10 11 000 , - 12 750 , -

Tillegg per bo - eller hytteenhet for nr. 11 - 20 6 600 , - 7 650 , -

Tillegg per bo - eller hytteenhet for nr. 21 - 30 4 400 , - 5 100 , -

Tillegg per bo - eller hytteenhet for nr. 31 - 50 3 300 , - 3 800 , -

Tillegg per bo - eller hytteenhet for nr. 51 og opp 2 200 , - 2 550 , -

Endring av enebolig til enebolig med bi - leilighet under 65 m² 11 000 , - 12 750 , -

Bruksendring fra hytte til bolig 11 000 , - 12 750 , -

Per studentbolig etter TEK § 1 - 2 (6) 2 200 , - 2 550 , -
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Minstepriser og gebyr etter areal 2019 2020

Minstepris over 20 m² 10 000 , - 11 600 , -

Minstepris inntil 20 m² 2 000 , - 2 300 , -

Per påbegynt 50 m² for de første 200 m² 5 000 , - 5 800 , -

Fra 200 m² til 1000 m² per påbegynte 50 m² 3 000 , - 3 500 , -

Fra 1000 m² til 2000 m², per påbegynte 100 m² 2 000 , - 2 300 , -

Fra 2000 m², per påbegynte 100 m² 1 000 , - 1 150 , -

For lagerhall og driftsbygninger som skal brukes til lagerhall, tas 75 % av gebyrene nevnt overfor, men det tas
ikke gebyr mindre enn minstegebyret.

Fyllinger og masseuttak 2019 2020

Minstepris 8 000 , - 9 300 , -

Per påbegynt 1000 m for de første 50 000 m³ 2 000 , - 2 300 , -

Fra 50 000 m³ til 100 000 m³ (per påbegynte 1000 m³) 1 000 , - 1 150 , -

Fra 100 000 m³ (per påbegynte 1000 m³) 200 , - 250 , -

Fra 200 000 m³ (per påbegynte 1000 m³) 175 , - 200 , -

Hvis det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr, men det tas ikke gebyr mindre enn
minstegebyret.

Veg - , kabel - og ledningsanlegg 2019 2020

Per påbegynte 100 m for de første 1000 m 2 000 , - 2 300 , -

1000 m - 2000 m, per påbegynte 100 m 1 000 , - 1 150 , -

Over 2000 m, per påbegynte 100 m 200 , - 250 , -

Over 4000 m, per påbegynte 100 m 175 , - 200 , -

Ved søknad om sjøkabel tas 75 % av normalt gebyr.

Separat igangsettingstillatelse 2019 2020

Per igangsettingstillatelse 6 000 , - 6 950 , -

Per igangsettingstillatelse, tiltak større enn 1000 m² BRA 12 000 , - 13 900 , -

Riving 2019 2020

Inntil 50 m² 2 000 , - 2 300 , -

Mellom 50 m² - 100 m² 4 000 , - 4 650 , -

Mellom 100 m² - 500 m² 8 000 , - 9 300 , -

Mellom 500 m² - 1000 m² 16 000 , - 14 500 , -

Mellom 1000 m² - 5000 m² 24 000 , - 17 400 , -

Større enn 5000 m² 32 000 , - 23 200 , -

Bruksendring som ikke gir nye bo - eller hytteenheter 2019 2020

Minstepris inntil 20 m² 2 000 , - 2 300 , -

Minstepris over 20 m² 6 000 , - 6 950 , -
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100 m² - 500 m² per påbegynte 100 m² 5 000 , - 5 800 , -

500 m² - 1000 m² per påbegynte 100 m² 3 000 , - 3 500 , -

1000 m² - 2000 m² per påbegynte 100 m² 2 000 , - 2 300 , -

Fra 2000 m² per påbegynte 100 m² 1 000 , - 1 150 , -

Varmesystem (separat søknad) 2019 2020

Pipe 2 000 , - 2 300 , -

Piperehabilitering 2 000 , - 2 300 , -

Fyringsanlegg for én bruksenhet 2 000 , - 2 300 , -

Fyringsanlegg for mer enn én bruksenhet 8 000 , - 9 300 , -

Løfteinnretninger (separat søknad) 2019 2020

Heis, rulletrapp, rullefortau o.l. 4 000 , - 4 650 , -

Trappeheis 2 000 , - 2 300 , -

Diverse tiltak 2019 2020

Innhegninger 2 000 , - 2 300 , -

Skilt og reklamer 6 000 , - 6 950 , -

Fasadeendringer 6 000 , - 6 950 , -

Ventilasjonsanlegg 6 000 , - 6 950 , -

Mur 6 000 , - 6 950 , -

Levegg 6 000 , - 6 950 , -

Støyskjerm 6 000 , - 6 950 , -

Antenne 6 000 , - 6 950 , -

Tennisbane/ballbinge 6 000 , - 6 950 , -

Basseng 6 000 , - 6 950 , -

Brønn 6 000 , - 6 950 , -

Dam 6 000 , - 6 950 , -

Brygge o.l. konstruksjoner 6 000 , - 6 950 , -

Brygge i henhold til bryggeveileder 3 000 , - 3 500 , -

Nedgravde søppeltanker -  ny fra 2020 6 000 , -

Brannalarmanlegg 6 000 , - 6 950 , -

Godkjenning av ansvarsrett 2019 2020

Ansvarsrett for selvbygger 2 000 , - 2 300 , -

For foretak med mangelfull kompetanse 2 000 , - 2 300 , -

10.2.4 Søknader uten ansvarsrett

Minstepriser 2019 2020

Minstepris inntil 20 m² 2 000 , - 2 300 , -

Minstepris over 20 m² 6 000 , - 6 950 , -

Nytt skogshusvære/seterhus ol. 10 000 , - 11 600 , -
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Ved søknad om driftsbygning (byggesaksforskriften § 3 - 2) er installasjoner inkludert i gebyret.
For lagerhall og driftsbygninger som skal brukes til lagerhall, tas 75 % av gebyrene nevnt overfor, men det tas
ikke gebyr mindre enn minstegebyret.

Arealer 2019 2020

Per påbegynte 50 m² for de første 200m² 2 000 , - 2 300 , -

Per påbegynte 50 m² fra 200 m2 til 1000 m² -  ny fra 2020 1 200 , -

Ved søknad om driftsbygning (byggesaksforskriften § 3 - 2) er installasjoner inkludert i gebyret.
For lagerhall og driftsbygninger som skal brukes til lagerhall, tas 75 % av gebyrene nevnt overfor, men det tas
ikke gebyr mindre enn minstegebyret.

Riving 2019 2020

Inntil 50 m² 2 000 , - 2 300 , -

Mellom 50 m² - 100 m² 4 000 , - 4 650 , -

Mellom 100 m² - 500 m² 8 000 , - 9 300 , -

Mellom 500 m² - 1000 m² 16 000 , - 14 500 , -

Bruksendring som ikke gir nye bruksenheter 2019 2020

Minstepris inntil 20 m² 2 000 , - 2 300 , -

Minstepris over 20 m² 6 000 , - 6 950 , -

100 m² - 500 m² per påbegynte 100 m² 5 000 , - 5 800 , -

500 m² - 1000 m² per påbegynte 100 m² 3 000 , - 3 500 , -

Diverse tiltak 2019 2020

Skilt og reklamer 2 000 , - 2 300 , -

Basseng 6 000 , - 6 950 , -

Dam 6 000 , - 6 950 , -

10.2.5 Fradeling

Fradeling 2019 2020

Nye tomter 11 000 , - 12 750 , -

Nye tomter i tråd med tomtegrenser fastsatt i reguleringsplan -  ny fra 2020 2 000 , -

Endring fra festetomt til grunneiendom -  ny fra 2020 2 000 , -

Arealoverføring 2019 2020

Arealoverføring inntil 500 m² 3 000 , - 3 500 , -

Arealoverføring inntil 1000 m² 6 000 , - 6 950 , -

Arealoverføring inntil 5000 m² 9 000 , - 11 450 , -

Arealoverføring inntil 15000 m² 11 000 , - 12 750 , -

Arealoverføring over 15000 m² 13 000 , - 15 100 , -

Landbruksarealer som skifter eier mellom landbrukseiendommer 3 000 , - 3 500 , -
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Fullt gebyr for første eiendom, halvt gebyr for nr. 2 - 5. 25 % gebyr fra og med nr. 6

10.2.6 Dispensasjoner og fravik
2019 2020

Per dispensasjon 8 000 , - 9 300 , -
Per dispensasjon for tiltak under 50 m² som ikke ligger i 100 - metersbeltet, ikke
krever politisk behandling og hvor det ikke må innhentes uttalelser 4 000 , - 4 650 , -
Per dispensasjon for tiltak under 15 m² som ikke ligger i 100 - metersbeltet, ikke
krever politisk behandling og hvor det ikke må innhentes uttalelser 2 000 , - 2 300 , -

Per fravik fra teknisk forskrift 2 000 , -

Ved søknad om dispensasjon fra både forbud mot tiltak i LNF - omr åder og i 100 - metersbeltet langs vann og
vassdrag, tas gebyr for bare en dispensasjon.

10.2.7 Forhåndskonferanse
2019 2020

Forhåndskonferanse -  ny fra 2020 3 000 , -

Hvis du sender inn en komplett byggesøknad innen ett år etter at forhåndskonferansen er avholdt, vil du få
refundert gebyr for forhåndskonferanse.

10.2.8 Særlige forhold
2019 2020

Bruk av nabogrunn pbl. § 28 - 3 6 000 , - 6 950 , -

Endret plassering 2 000 , - 2 300 , -
Merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for tiltak som
er tatt i bruk uten tillatelse 10 000 , - 3 000 , -

Ulovlig påbegynt eller utført :

Normalt gebyr pluss 50 % påslag

Avslag :

90 % av normalt gebyr
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10.3 Parkeringsforskrift – Frikjøp

Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 150 000 , - (150 000 , - i
2019 ) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen

10.4 Kart - og oppmålingsarbeider

Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).
Søknad om oppretting av matrikkelenhet og arealoverføring behandles både etter jordloven (i LNF -
områder) og plan og bygningsloven (PBL). Denne søknadsbehandlingen er gebyrbelagt, og kommer i
tillegg til gebyr etter m atrikkelloven. Dette gjelder ikke innenfor allerede behandlet reguleringsplan med
godkjent tomteinndeling. Ved innkreving av gebyr tas utgangspunkt i dato for innkommet rekvisisjon av
oppmålingsforretning, eller krav om seksjonering ved vurdering av hvilke t års gebyrsats som gjelder .

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m2 2019 2020

Fra og med Til og med

0 1 500 25 700, - 25 700, -

1 501 3 000 31 000, - 31 000, -

Deretter pr. overskytende daa 1 000, - 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, - 17 000, -

• 30 tomter eller flere, pr. tomt 15 000, - 15 000, -

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:

Areal i m2: 2019 2020
Fra og med Til og med
0 50 5 000, - 5 000, -
51 250 8 000, - 8 000, -
251 500 11 000, - 11 000, -
501 2 000 15 000, - 15 000, -
Deretter pr. overskytende daa 1 000, - 1 000, -

Dersom oppmålingsforretning for seksjonering av uteareal blir utført uten markarbeid, gebyrlegges sakene med
50 % av ovenstående satser.

1.3 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.
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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, - ( 2 100, - i 2019).
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr fo r utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

3. Grensejustering

3.1 Grensejustering grunneiendom

Grensejustering gjøres mellom to eiendommer. Det er bare mindre areal som kan overføres mellom
de aktuelle eiendommene. Arealet for involverte eiendommer kan økes eller minkes med inntil 5%,
men maksimalt 500 m2. Summen av tidligere gjennomførte grensejusteringer tas med i vurde ringen av
arealgrensene. En grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte
eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Dersom grensejusteringen ikke kan gjennomføres innenfor kravene gitt i matrikkelforskriften § 34
a nbefales at den ønskede justeringen gjennomføres som en arealoverføring:

Areal i m2 2019 2020
Fra og med Til og med
0 150 6 800, - 6 800, -
151 300 9 500, - 9 500, -
301 500 12 000, - 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 2019 2020
Fra og med Til og med
0 250 9 500, - 9 500, -
251 1 000 12 500, - 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 2019 2020
Fra og med Til og med
0 150 9 500, - 9 500, -
151 300 16 300, - 16 300, -
301 500 21 500, - 21 500, -

Arealoverføring/tilleggsareal pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 1 000, -
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4.2 Arealoverføring anleggseiendom

Areal i m2 2019 2020
Fra og med Til og med
0 500 12 500, - 12 500, -
501 2 000 21 000, - 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

2019 2020
For inntil 2 punkter 6 300, - 6 300, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 750, - 750, -

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter

2019 2020
For inntil 2 punkter 10 000, - 10 000, -
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 850, - 1 850, -

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7. Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
2019 2020

For oppmålingsforretning over punktfeste 13 650, - 13 650, -
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 9 500, - 9 500, -

8. Gebyr for plassering av bygg
2019 2020

1. gangs utsetting 8 400, - 8 400, -
2. gangs utsetting 4 200, - 4 200, -

Merverdiavgift kommer i tillegg.

9. Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk - eller allmennyttige formål
For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks - eller allmennyttige formål, betales
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempel vis areal til
infrastruktur.
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10. Medgått tid
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter
foranstående satser, beregnes etter medgått tid:

Pr. time 2019 2020
Feltarbeid 1 400, - 1 400, -
Kontorarbeid 1 150, - 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.
Merverdi avgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave.

11. Megleropplysninger
Eiendomsopplysninger kan bestilles gjennom www.infoland.ambita.com (Ambita AS), eller andre
aktører innenfor området. Leverandørene kjøper produktene til samme pris og vilkår fra Ringerike
kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet. For bestilling av disse produktene via kommunen
gjelder følgende satser:

2019 2020
Standard meglerpakke (inneholder de 9 første delproduktene i lista) 1 663, - 1 750, -
Delproduktliste:

Eiendomsinformasjon 128, - 300, -
Situasjonskart 198, - 200, -
Ledningskart 198, - 200, -
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 204, - 300, -
Pipe og ildsted 134, - 200, -
Gjeldende arealplaner med bestemmelser 204, - 300, -
Tilknytning til vann, kloakk og vei 141, - 200, -
Kommunale avgifter og gebyrer 204, - 300, -
Matrikkelkart 160, - 160, -
Tinglyst målebrev 160, - 160, -
Seksjonering 61, - 300, -
Godkjente bygningstegninger 484, - 500, -
Digitale kartdata, utvalg Beregnes* Beregnes*

*Beregnes ut fra areal og antall bygninger
Prisene for de ulike produktene er oppgitt uten mva.

12. Seksjonering
Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

12.1 Oppretting av eierseksjoner
2019 2020

1 – 3 seksjoner 7 000, - 6 000, -
4 – 8 seksjoner 10 000, - 8 500, -
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon* 650, - 550, -

*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 – 8 seksjoner
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12.2 Reseksjonering
2019 2020

1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres 12 000, - 10 200, -
4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres 15 000, - 12 750, -
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny endret seksjon* 1 000, - 850, -

*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. 3 000, - (Kr. 3 500, - i 2019)

12.4 Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom: Kr. 3 000, - (Kr. 3 500, - i 2019)

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 påbegyn t, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er på begynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsatsene etter
12.1 eller gebyr etter anvendt tid.

10.5 Kartkopier mm.

201 9 20 20
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, -
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10.6 Planbehandling (i hht. pbl § 33 - 1)

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
(o_reg uleringsformål)

• Grønnstruktur (o_reguleringsformål)
• 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 201 9 ).

Når gebyret er hjemlet i plan – og bygningslovens § 33 - 1 er det ikke klageadgang på gebyret i den
enkelte sak.

3. Gebyrpliktige plansaker

a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12 - 14, 2. og 3. ledd)

201 9 20 20
1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold,

sendes ikke til regionale myndigheter)
12 800, - 10 000 , -

2 Mindre endring
(sendes eventuelt til regionale myndigheter)

33 200, - 30 000 , -

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis
negativt vedtak

6 500, - 5 000 , -

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak 16 500, - 15 000 , -

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 planforslaget, etter
summen av punkt 2 - 4 i tabellen nedenfor.

Ved vedtak om å ikke legge planforsla get til offentlig ettersyn (avslag) så regnes det et halvt
enhetsgebyr.
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201 9 2020
1 Oppstartsgebyr

Detaljregul ering uten politisk oppstartsak 30 000, - 27 000, -
Detaljregulering med politisk oppstartsak 40 000, - 40 000, -

2 Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram og endring av
reguleringsplan

69 000, - 62 1 00, -

Detaljregulering m/ planprogram og KU 138 500, - 128 100 , -
3 Arealgebyr for planområde

For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2
Se pkt. 2 for gebyrfritak

4,00 3,75

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.

7,20

For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

8,00 8,00

For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

5,50 5,00

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 9 2020

Gebyr 40 000, - 36 000, -

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.

2019 2020

Gebyr 45 000, - 40 000, -

5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12 - 11:
For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg
mangler) faktureres et halvt enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.

Dette gjelder for avslutni ng av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslut te saken og sende
faktura.

6. Justering av gebyrer
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
saksbeh andlingsmengde. Dette gjelder også mindre endringer av reguleringsplaner.

Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet:
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• Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter
er avklart i forkant av pl anarbeidet eller ikke.

• Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert.
• Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene.
• Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det

også tas gebyr fo r medgått tidsbruk. Timesats er kr 1 100, -
• Dersom det skjer endringer (for eksempel BRA) fra 1. gangs – til 2. gangs behandling kan

gebyr vurderes på nytt.

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 4 0 000, -

1 0.7 Landbruk

Konsesjon/konsesjonssaker : For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom

2019 2020

For kjøpe - eller leiesum opp til kr. 3 499 999, - 3 000, - 3 000, -

For kjøpe - eller leiesum fra kr. 3 500 000, - 5 000, - 5 000, -

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

Ingen gebyr Ingen gebyr

Frad eling/delingssaker : For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000, -

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt

2019 2020

Voksen elg 510, - 560, -

Elgkalv 220, - 25 0, -

Voksen hjort 350, - 40 0, -

Hjortekalv 210, - 25 0, -

Rådyr Ingen avgift Ingen avgift

For hjortevilt er det satt en maksavgift av Miljødirektoratet. 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. Kommunen følger de til enhver tid gjeldende statlige ma ksimalsatser i hht.  Forskrift 8. juni 2005
nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en sa lgsbevilling fastsatt til kr 1 660, - pr. år . Minstegebyret for å inne ha en
skjenkebevilling er kr 5 20 0 , - pr. år.

Gebyret betales etter følgende satser:

11.1 Salg
• Kr 0,2 1 p r vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold

mellom 2 ,5 og 4,7 volumprosent alkohol)
• Kr 0,5 8 pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig dri kk med alkoholinnhold

over 4,7 og mind re enn 22 volumprosent alkohol)

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk
• Kr 0,4 8 pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold

over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)
• Kr 1, 2 6 pr va reliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold

over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol)
• Kr 4,16 pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk me d over 22

volumprosent alkohol)

11.3 Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve

201 9 2020

Skjenking ved ambulerende bevilgning 37 0, -

Kunnskapsprøve 400, -

12 Tilsynsavgift tobakkutsalg
Kommunen er fra 2019 pålagt å føre tilsyn med tobakkutsalg. Tilsynet skal særlig omfatte
aldersgrensebestemmelsene 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 2020

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 a v Ringerike kirkelige fellesråd

2019 2020

Kommunens innbyggere

Preludering (ca. 20 min før seremoni) 580, - 590, -

Akkompagnement til solist/ solospill 730, - 750, -

Utenbys innbyggere / Ikke medlem av DNK

Leie av kirke/ krematoriet til seremonier 3 000, - 3 100, -

Organist 2 320, - 2 350, -

Kremasjonsavgift v/kapasitet 6 400, - 6 700, -

Nedsetting urne 1 420, - 1 450, -

Nedsetting kiste 5 700, - 5 800, -

Frakt av urne som skal sendes 790, - 810, -

Preludering (ca. 20 min før seremoni) 580, - 590, -

Akkompagnement til solist 730, - 750, -

Feste av gravsted

Festegrav og grav etter friperioden (20 år) 220, - 225, -

Festeavgiften innkreves forskuddsvis hvert 3. år 660, - 675, -

Festeavgift fra 1. dag for utenbys avdød (årsavgift) 220, - 225, -

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 7 380, - 7 500, -

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 540, - 4 700, -

Stell av graver
Inkluderer planting av vår - og sommerplanter og vanning/luking

Årspris 1 290, - 1 350, -

Høstplanting 260, - 270, -

Krans til jul 260, - 270, -

Arbeid på kirkegården

Oppretting av standard gravminne, minimum 620, - 630, -

Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter
medgått tid

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 1 050, - 1 150, -

Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter
medgått tid

Timepris for kirketjener fastsettes til 525, - 545, -

Timepris for maskin med fører fastsettes til 980, - 1 020, -

Administrasjonsgebyr 135 140, -
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1 3.1 Utleie av kirkebygg til ikke - kirkelige handlinger

A rrangementer som arrangeres av menighetsrådet med billettinntekter

Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes.
Ved behov for kirketjener belastes kr 545, - pr time.

Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 20 % av billettinntektene , eller med følgende minimumssatser:

2020 Leie Leie

hverdager helg

Ask 2 000, - 2 500, -

Haug 3 000, - 3 500, -

Hval 2 500, - 3 000, -

Hønefoss 5 000, - 5 500, -

Lunder 3 000, - 3 500, -

Nes 2 000, - 2 500, -

Norderhov 4 500, - 5 000, -

Strømsoddbygda 2 000, - 2 500, -

Tyristrand 2 500, - 3 000,

Ullerål 3 000, - 3 500, -

Veme 2 500, - 3 000, -

Viker 2 000, - 2 500, -

For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr . 2.
Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn konsertdagen.
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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 2020
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 hjemmekompostering 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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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4465-3   Arkiv: 151  

 

Økonomirapport - september 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport er 30. september 2019, tas til orientering. 

 

2. følgende budsjettjustering foretas: 

 

a) Rundkjøring USN - revidert fremdrift 

Revidert framdriftsplan betyr at det vil bli brukt 3 millioner kroner i 2019. Det 

foreslås å sette av resterende bevilgning på 7 millioner kroner til disposisjonsfond 

for å bruke dette til samme formål. 

110200 -         7 millioner kroner debet  

110200 -         7 millioner kroner kredit 

 

b) Rammekorreksjoner som følge av endret organisasjon 

Som følge av organisasjonsendring pr 01.08.19 og 01.10.19 opprettes to nye 

sektorer, Strategi og utvikling og Selvkost.  

I tillegg slås Kulturtjenesten og Samfunn sammen til Teknisk, kultur og idrett samt 

at Barnehager, Grunnskole og Spesielle tiltak barn og unge slås sammen til 

Utdanning og familie. Ny rammefordeling blir slik: 

 

Rammeområder FØR 01.10.19 

   10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             147 049 562  

30 Barnehager             196 218 114  

31 Grunnskole             305 704 249  

32 Spesielle tiltak barn og unge             158 135 345  

33 Kulturtjenesten                29 649 072  

40 Helse og omsorg             676 984 337  

50 Samfunn                90 803 506  

70 Avsetninger, overføringer -             68 694 043  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    
 



- 

Rammeområder ETTER 01.10.19 

 
  10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             115 734 304  

25 Strategi og utvikling (skilt ut fra 20)                33 750 108  

30 Utdanning og familie (30+31+32 slått sammen)             670 319 778  

40 Helse og omsorg             686 830 447  

50 Teknisk, kultur og idrett (50 og 33 slått sammen)             179 793 092  

51 Selvkost (skilt ut fra 50) -             56 546 724  

70 Avsetninger, overføringer -             94 030 863  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    

Omorganiseringen har ingen økonomisk konsekvens på budsjett 2019.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport september 2019 og de prognoser som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 

30. september og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik 

hiå. 
Rev.budsjett 

2019 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Frie disponible inntekter -

1 277 603 
-1 338 800 61 198 -1 704 150 -1 721 880 17 730 

Finansinntekter/-utgifter 93 384 62 466 30 918 124 562 116 704 7 858 
Avsetninger og bruk av avsetninger 26 587 0 26 587 32 664 32 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 888 -888 
Til disposisjon -

1 157 631 
-1 276 335 118 703 -1 546 924 -1 571 624 24 700 

Folkevalgte og revisjon 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0 

Administrasjon og fellestjenester 90 398 92 082 -1 684 115 734 115 734 0 

Strategi og utvikling 25 058 26 263 -1 204 33 750 33 750 0 

Utdanning og familie 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 -6 000 

Helse og omsorg 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 -15 608 

Teknisk, kultur og idrett 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 -5 200 

Selvkost -63 053 -72 333 9 280 -56 547 -51 935 -4 612 

Avsetninger, overføringer -99 447 -101 075 1 627 -94 031 -86 232 -7 799 

Finans 0 90 -90 0 0 0 

Sum disponering 1 134 656 1 104 147 30 509 1 546 924 1 586 143 -39 219 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + -22 975 -172 188 149 212 0 14 519 -14 519 

 

Sammendrag 

 

Årsprognosen: 

Prognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 14,5 mill kroner, i forhold til 

årsbudsjett for 2019. Det samme prognose som forrige rapportering, som var 2. tertial. 

 



- 

Overskuddet: 

Årets budsjett ble vedtatt med et forventet overskudd til avsetning, på 35,5 mill kroner. I 1. 

tertial ble avsetningen redusert med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner kroner.  

Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 18,2 mill kroner.  

 
Tjenesteområdene: 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme – unntakene er 

Helse og omsorg, Utdanning og familie og Teknisk, kultur og idrett. 

 

I 2. tertial er det foreslått budsjettjusteringer til Helse og omsorg med 10 millioner kroner, 1 

million kroner til Utdanning og familie og 4 millioner kroner til Teknisk, kultur og idrett, totalt 

15 millioner kroner. 

 

Sentrale inntekter: 

Avsetninger og overføringer – det er samme prognose som spetember som for 2. tertial. 

Skatt og rammetilskudd – prognosen er den samme som for 2. tertial, og det foreslås å gjøre en 

budsjettjusterting hvor inntektene økes med 10,5 millioner kroner.  

 

Finans: 

Ingen endringer på renter og avdrag på gjeld, i forhold til prognosen i 2. tertial. Det foreslås i 

2. tertial å redusere kostnader/øke inntekter på til sammen 4,5 millioner kroner.  

Det er heller ingen endringer å melde i forhold til Fossefondet. 

 

Investeringer: 

På investeringer er det ingen endringer i prognosene i forhold til økonomirapport per 2. tertial.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen fortsetter arbeidet med tiltakene for å lukke avvik mellom budsjett og prognose i 

tjenestene, og for å se til at vi har riktig «fart» inn i 2020.  

 

Vedlegg 

 

Månedsrapport økonomi pr. 30. september 2019 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000 Budsjett
hiå

Regnskap
hiå.

Avvik
hiå.

Rev.b udsjett
2019

Årsprognose Prognose
årsavvik

Frie disponible inntekter - 1 277 603 - 1 338 800 61 198 - 1 704 150 - 1 721 880 17 730
Finansinntekter/ - utgifter 93 384 62 466 30 918 124 562 116 704 7 858
Avsetninger og bruk av avsetninger 26 587 0 26 587 32 664 32 664 0
Overført til investering 0 0 0 0 888 - 888
Til disposisjon - 1 157 631 - 1 276 335 118 703 - 1 546 924 - 1 571 624 24 700
Folkevalgte og revisjon 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0
Administrasjon og fellestjenester 90 398 92 082 - 1 684 115 734 115 734 0
Strategi og utvikling 25 058 26 263 - 1 204 33 750 33 750 0
Utdanning og familie 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 - 6 000
Helse og omsorg 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 - 15 608
Teknisk, kultur og idrett 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 - 5 200
Selvkost - 63 053 - 72 333 9 280 - 56 547 - 51 935 - 4 612
Avsetninger, overføringer - 99 447 - 101 075 1 627 - 94 031 - 86 232 - 7 799
Finans 0 90 - 90 0 0 0
Sum disponering 1 134 656 1 104 147 30 509 1 546 924 1 586 143 - 39 219

Merforbruk - /mindreforbruk + - 22 975 - 172 188 149 212 0 14 519 - 14 519

Årsprognosen per september indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som er et
merforbruk i forhold til budsjett på 14,5 millioner koner.

Det er samme prognose som til 2. tertial 2019.

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil årets regnskapsresultat bli redusert il 18,2 millioner
kroner.

F olkevalgte og revisjon

Sektor Folkevalgte og revisjon rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Administrasjon og fellestjenester

Sektor Administrasjon og Fellestjenester rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Det er usikkert om vi klarer å oppnå budsjettert innsparing på reisekostnader på 2,45 millioner kroner i
2019.

Strategi og utvikling

Sektor Strategi og utvikling rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Utdanning og familie

Barnehage
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Det meldes et avvik på 1 mill ioner kroner. Avviket sk yldes høyere utbetalinger av driftstilskudd til de
private barnehagene. Dette avviket er det foreslått å budsjettjustere i 2. tertial, men budsjettjus t eringen
blir ikke gjort før etter at den er vedtatt i kommunestyret.

Spesielle tiltak

Det meldes et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Utfordringen
er vist i KS - sak 108/19. Videre er det også varslet om flere utredninger hos PPT som skal gjennomføres i
løpet av høsten.

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats - t eam, fokus på brukermedvirkning og brukerens
ressurser. Tjenesten integreres i Familiens hus, og med styrket ledelse som prioriterer systemrettet
arbeid og hjelp til organisasjons - og kompetanseutvikling. Alt arbeid som prioriteres skal være en del av
grun nlaget i vurderingene av hver enkelt sak og enhetens prioriteringer.

Grunnskole

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole.

Helse og omsorg

Det er foreslått å gjøre budsjettjusteringer i 2. tertial på til sammen 10 millioner kroner i Helse og
om sorg. Budsjettjusteringene vil bli utført etter at de er vedtatt i kommunestyret.

Sterkere tilbake er satt i gang, og det jobbes konkret med oppfølging av ansatte.

Sektoren arbeider med felles tiltak for å holde den økonomiske rammen. Prosessene tar lenger tid enn
planlagt. Spesielt har tiltakene for å ta hjem kjøpte plasser, interne flytteprosesser og reduksjon
av overliggere tatt lengre tid.

N AV opprettholder sine iverksatte tiltak.

Teknisk, kultur og idrett

Det er foreslått å gjøre budsjettjusteringer i 2. tertial på 4 millioner kroner i Teknisk, kultur og idrett.
Budsjettjusteringene vil bli utført etter at de er vedtatt i kommunestyret.

Selvkost

Det er ingen endring i prognosen i forhold til prognosen som ble laget til 2. tertial for sektor selvkost.

A vsetninger, overføringer

Det er ingen endring i prognosen i forhold til prognosen som ble laget til 2. tertial for avsetninger og
overføringer.

Skatt og rammetilskudd

Det er ingen endring i prognosen i forhold til prognosen som ble laget til 2. tertial for skatt og
rammetilskudd.
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Finans

Det er ingen endring i prognosen i forhold til prognosen som ble laget til 2. tertial for finans.

Fravær per tjenesteområde

Korttid Langtid Total
Tjenesteområde 1.kv 2.kv 3.kv Korttid

%
2018 1.kv 2.kv 3.kv Langtid

%
2018 1.kv 2.kv 3.kv Samlet

fravær
%

2018

Administrasjon og
fellestjenester

1,83
%

0,24
%

1,09
%

1,07 % 2,32
%

4,50
%

5,52
%

4,19
%

4,76 % 6,89
%

6,32
%

5,77
%

5,28
%

5,83 % 9,21
%

Strategi og
utvikling

0,98
%

0,03
%

0,55
%

0,52 % 1,57
%

2,97
%

4,13
%

2,50
%

3,31 % 3,62
%

3,95
%

4,16
%

3,05
%

3,83 % 5,19
%

Utdanning og
familie

0,76
%

0,31
%

1,42
%

0,79 % 2,21
%

9,04
%

7,04
%

5,19
%

7,28 % 5,78
%

9,79
%

7,35
%

6,62
%

8,07 % 7,99
%

Teknisk, kultur og
idrett

0,35
%

0,21
%

1,77
%

0,72 % 2,62
%

9,83
%

6,92
%

3,73
%

7,06 % 5,71
%

10,18
%

7,13
%

5,51
%

7,77 % 8,34
%

Helse og omsorg 0,36
%

0,25
%

2,27
%

0,88 % 2,95
%

12,73
%

12,32
%

9,96
%

11,78 % 9,86
%

13,10
%

12,57
%

12,23
%

12,66
%

12,81
%

Selvkost 0,16
%

0,17
%

2,35
%

0,65 % 3,03
%

5,38
%

4,77
%

2,88
%

4,60 % 2,24
%

5,54
%

4,94
%

5,23
%

5,25 % 5,27
%

Sum
tjenesteområder

0,61
%

0,26
%

1,80
%

0,83 % 2,56
%

10,11
%

9,03
%

6,94
%

8,84 % 7,34
%

10,72
%

9,30
%

8,74
%

9,66 % 9,89
%

Sykefraværet i 3. kvartal 2019 (8,7 %) er lavere sammenliknet med 3. kvartal 2018 (9,1 %). Det er positivt
at økningen i sykefraværet som har vært over tid har snudd. Det er fortsatt for tidlig å vite om dette er
en vedvarende reduksjon.

Sykefraværet er redusert i administrasjonen, helse og omsorg og innen teknisk, kultur og idrett.
Utdanning og familie har en liten økning, fra 6,1 % til 6,6 %.

Det er fortsatt bekymringsfullt at sykefraværet er høyt. Fortsatt arbeid med tiltak for å redusere
sykefraværet er nødvendig og vil bli videreført i 2020.
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

10 - Folkevalgte og
revisjon

7 049 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0

Sum 7 049 8 186 6 629 1 558 11 074 11 074 0

Administrasjon og fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

20 - Administrasjon og
fellestjenester

85 813 90 398 92 082 - 1 684 115 734 115 734 0

Sum 85 813 90 398 92 082 - 1 684 115 734 115 734 0

Strategi og utvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

25 - Strategi og utvikling 26 768 25 058 26 263 - 1 204 33 750 33 750 0
Sum 26 768 25 058 26 263 - 1 204 33 750 33 750 0

Utdanning og familie

Status økonomi



Månedsrapport September - 2019

Side 6 av 10

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

30 - Utdanning og familie 493 262 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 - 6 000
Sum 493 262 498 288 494 054 4 233 670 320 676 320 - 6 000

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

40 - Helse og omsorg 506 358 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 - 15 608
Sum 506 358 542 091 530 448 11 643 686 830 702 438 - 15 608

Teknisk, kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

50 - Teknisk, kultur og
idrett

119 760 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 - 5 200

Sum 119 760 133 135 127 989 5 146 179 793 184 993 - 5 200

Selvkost

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

51 - Selvkost - 46 507 - 63 053 - 72 333 9 280 - 56 547 - 51 935 - 4 612
Sum - 46 507 - 63 053 - 72 333 9 280 - 56 547 - 51 935 - 4 612
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Avsetninger, overføringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

70 - Avsetninger,
overføringer

- 100 771 - 99 447 - 101 075 1 627 - 94 031 - 86 232 - 7 799

Sum - 100 771 - 99 447 - 101 075 1 627 - 94 031 - 86 232 - 7 799

Investeringer

Investeringsregnskap hi ttil i å r med årsprognose og avvik i f orhold til budsjett

Budsjetterte brutto investeringsutgifter i 2019 på investeringsporteføljen er på 690 millioner kroner.

Tabellen viser et utdrag av de største investeringene.
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Kommentarer til utvalgte prosjekter

Ullerål skole med idrettshall

Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan. Planlagt ferdigstillelse er mars 2020 med overtakelse 1. juni
2020.

Benterud skole

Testperiode med entreprenør er forlenget frem til 31. mai 2020. Opparbeidelse av ballbinge og
kunstgressbane skal utføres sommeren 2020.

Heradsbygda omsorgssenter

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

Ringerike legevakt og ambulansesentral

Prosjektet er noe presset på tid, men det jobbes fortløpende med å holde fremdriften i henhold til
kontrakt.

Trygg skolevei Benterud skole

Prosjektet vil sluttrapporteres sammen med Benterud skole, og i den forbindelse vil finansieringen
fremkomme samlet for disse to prosjektene.

Ringerike vannverk

Prosjektet avsluttes i 2019.

Overføringsledninger Åsa - Monserud

Fire av fem entrepriser er fullført. Åsa vest ble nylig sluttført. Åsa øst er startet opp.

Monserud renseanlegg

Tekniske anlegg testkjøres nå.
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Regnskapsskje ma 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Oppr. bud
2019

Regnskap
hittil 2018

Driftsinntekter
Brukerbetalinger - 49 751 - 78 039 - 78 039 - 50 626
Andre salgs - og leieinntekter - 195 290 - 213 773 - 213 261 - 171 302
Overføringer med krav til motytelse - 173 367 - 235 879 - 235 748 - 170 903
Rammetilskudd - 638 143 - 787 200 - 782 200 - 606 827
Andre statlige overføringer - 114 092 - 120 643 - 119 723 - 127 921
Andre overføringer - 3 767 0 0 - 351
Inntekts - og formuesskatt - 631 682 - 836 150 - 836 150 - 617 025
Eiendomsskatt - 56 746 - 60 000 - 60 000 - 52 885
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter - 1 862 839 - 2 331 685 - 2 325 122 - 1 797 840

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 867 952 1 141 669 1 117 996 857 999
Sosiale utgifter 269 250 355 617 355 234 244 891
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

310 758 402 567 395 273 301 955

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon

170 615 237 737 236 264 170 298

Overføringer 115 729 145 986 171 598 124 616
Avskrivninger 0 113 000 113 000 0
Fordelte utgifter - 70 401 - 103 787 - 105 962 - 69 162
Sum driftsutgifter 1 663 903 2 292 790 2 283 403 1 630 597

Brutto driftsresultat - 198 936 - 38 895 - 41 718 - 167 244

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte - 37 858 - 31 931 - 31 931 - 27 895
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 1 535 - 7 000 - 7 000 0
Mottatte avdrag på utlån - 341 - 650 - 650 - 251
Sum finansinntekter - 39 734 - 39 581 - 39 581 - 28 146

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 32 905 53 803 53 803 19 753
Avdrag på lån 68 773 109 500 109 500 58 973
Utlån 500 1 000 1 000 325
Sum finansutgifter 102 178 164 303 164 303 79 051

Resultat eksterne finanstransaksjoner 62 444 124 722 124 722 50 905

Motpost avskrivninger
Motpost avskrivninger 0 - 113 000 - 113 000 0
Sum motpost avskrivninger 0 - 113 000 - 113 000 0

Netto driftsresultat - 136 492 - 27 172 - 29 996 - 116 338

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond - 29 303 - 11 526 - 11 502 - 31 816
Sum bruk av avsetninger - 29 303 - 11 526 - 11 502 - 31 816

Avsetninger
Overført til investering 0 0 0 0
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Beløp i 1000

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Oppr. bud
2019

Regnskap
hittil 2018

Avsatt til disposisjonsfond 0 32 664 35 464 0
Avsatt til bundne driftsfond - 6 392 6 035 6 035 151
Sum avsetninger - 6 392 38 699 41 499 151

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk
( - )

- 172 188 0 0 - 148 003
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4189-1   Arkiv:   

 

Startlån 2019, - behov for tilleggslån  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket til startlånsordningen med kr. 50 000 000,- for 

2019. Samlet låneopptak for 2019 vil da være kr. 150 000 000,-. 

  

Innledning / bakgrunn 

Kort om startlånsordningen 

Ingen har krav på startlån fra kommunen, men for mange vil et slikt lån være helt avgjørende 

dersom man skal ha mulighet for å etablere seg med et eierforhold på boligmarkedet, og 

dermed kunne være delaktig i den verdiskapning dette markedet representerer. Uten 

startlånsordningen vil vanskeligstilte på boligmarkedet ha små muligheter til dette, og være 

prisgitt leieforhold som ofte vil være langt dyrere for den enkelte enn et gunstig eieforhold. 

Ungdom i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån dersom de har muligheter for å 

spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i vanlige banker. Derimot vil følgende kunne få 

avgjørende hjelp via ordningen: 

 Barnefamilier med økonomiske utfordringer med å skaffe egnet bolig, og som har 

behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid. Antagelig er 

startlånsordninget et av de viktigste «våpen» kommunen har mot «barnefattigdom». 

Husbanken anbefaler at kommunen benytter over 55% av ordningen rettet mot 

barnefamilier. 

 Barnefamilier som har problemer med å dekke dagens boutgifter, og en refinansiering 

av annen gjeld med startlån kan bidra til at familien kan bli boende i boligen. 

 Søkere med lav, stabil og sikker innekt, men som ikke får lån i vanlig bank. «Trygd» 

defineres i denne sammenheng som stabil og sikker inntekt, men man må ha høy nok 

inntekt til å betjene startlånet i tillegg til andre nødvendige utgifter. 

 Mennesker med høy boliggjeld og/eller annen gjeld med høy rente, som av den grunn 

står i fare for å miste dagens bolig ved tvangssalg. Selv om man ikke greier å betjene 

nåværende gjeld vil ofte et startlån kunne refinansiere gjeld i en slik grad at man kan 

beholde boligen.  

 Likeens kan mennesker med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer og som 

mangler egnet bolig komme i betraktning for startlån. Likeens kan startlån til kjøp eller 

refinansiering være nødvendig for å kunne opprettholde et arbeidsforhold. 



Startlån vil alltid være det mest rentegunstige lånet som er å oppdrive, og kan, dersom 

situasjonen krever det, innvilges med opp til 50 års løpetid. De årlige kostnader blir da så lave 

at de fleste vil ha mulighet for å betjene lånet. I Ringerike kommune gies alle lån med 1. 

prioritet i anskaffet bolig, og kommunen har aldri måtte avskrive slike lån som tap. I dagens 

marked vil enhver nyanskaffet bolig ha en solid prisstigning, og risiko ved å videreformidle 

startlån fra husbanken på denne måten oppfattes som minimal. 

 

Beskrivelse av saken 

Fra 2018 endret kommunen policy til en mer aktiv bruk av slike lån. Dette både fordi bankenes 

utlånsregler med bl.a. endrede krav til egenkapital og reservasjoner mot å godkjenne startlån 

som «toppfinansiering» ble endret. I 2018 ble det benyttet kr. 111 000 000,- på ordningen, og 

man undervurderte den «pukkeleffekten» vi nå ser av tidligere praksis der vi skyver et udekket 

behov foran oss.  

Rådmannen ba derfor kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 om fullmakt 

til å låne opp kr. 100 000 000,- til startlånsordningen, som ble vedtatt. Status for ordningen er 

p.t. slik: 

Kommunen har i år mottatt 192 søknader om startlån. Av disse er 107 søknader avslått mens 

74 søknader er innvilget. 39 av disse er barnefamilier (52,7%). 29 søknader er fortsatt 

ubehandlet. 

Pr. august-19 har kommunen innvilget startlån i størrelsesorden 76 mill. kroner. Neste 

utbetaling fra husbanken er i mars 2020, og kommunen kommer til å mangle midler for 

videreføring av ordningen fram til neste utbetaling. Dette er svært uheldig, ikke minst for 

kvalifiserte søkere som må vente, samt uheldige følger etableringen av en stor restanseliste pr. 

1 mars 2020 fører med seg. Flere kommuner som arbeider aktivt opp i mot startlån som 

virkemiddel opplever slik ressursmangel, og husbanken har åpnet for tilleggslåneopptak i 2019. 

Ringerike kommune søkte derfor om dette innen tidsfristen, med forbehold om politisk 

godkjenning om et tillegg på låneopptaket for 2019 på 50 mill. kroner. Husbanken ga 24. 

september positiv tilbakemelding på søknaden, under de samme forbehold. 

I vår husbankregion har også følgende kommuner fått innvilget tilleggslån: Øvre Eiker-, Nedre 

Eiker-, Tønsberg-, Søgne-, Grimstad-, Bamble-, Kragerø-, Flekkefjord-, Froland-, Larvik-, 

Fyresdal-, Farsund- og Bygland kommune 

Den samlede låneportefølje i forhold til startlånsordningen i Ringerike kommune var pr. 

september 2019 på kr. 405 673 315,-, fordelt på 374 lån. Opplånte midler til ordningen regnes 

ikke inn i kommunens samlede gjeldsportefølje. Administrasjonen av lånene forvaltes på vegne 

av Ringerike kommune av Lindorff. 

 

Rådmannens vurdering 

Boutgifter, og i særdeleshet husleie, gjør i dag store inngrep i økonomien til såkalte 

«vanskeligstilte på boligmarkedet». Mange av disse er henvist til relativt kostbare leieordninger 

når det gjelder bolig, da de ikke fyller bankenes krav til boliglån. Dette skyldes enten lav fast 

inntekt (manglende arbeid, deltidsstilling, helsemessige forhold) og opparbeidet lånegjeld 

dersom forholdet har vart en stund. Særlig er rehabiliterte rusmisbrukere og mennesker som 

har vært igjennom psykiske lidelser «på bar bakke», og har små muligheter i dagens 

boligmarked uten kommunal medvirkning. 



Dersom innbyggere har et lavere beløp til disposisjon enn statens minstesatser etter at 

boutgifter er betalt, vil dette kvalifisere til supplerende sosialhjelp. Sosialhjelpsutgiftene i 

Ringerike kommune har gått ned, men det er vanskelig å tilskrive dette til endret policy når det 

gjelder bruk av startlån som virkemiddel. Det er antagelig andre forhold og tiltak som utløser 

dette, da en effekt av startlånssatsingen først vil vise seg etter noe lengere tids praksis. 

Man skal kunne betjene et startlån for å få dette tildelt, og mennesker som i stor grad er 

avhengige av sosialhjelp kvalifiserer ikke i forhold til kriteriene for tildeling av slikt lån. Skal så 

skje, må de delta i husbanken/kommunens prosjekt «Eie først» (som nå vil få navnet «Barna 

først»). Her er kommunen i startfasen, og så langt har seks familier fått hjelp videre innen 

denne ordningen, og tre nye framilier er under arbeid. 

Når det gjelder effekt i forhold til begrepet «barnefattigdom» og «sosial arv», er det også for 

tidlig å forsøke å konkretisere tall. Noen tiltak virker direkte, - andre forbyggende. Dette 

indikerer at resultatene vil komme, og bli målbare på sikt. Allikevel kan vi konstatere at så 

langt i 2019 har 39 barnefamilier fått startlån. Anslår vi at hver familie har to barn i snitt, har ca 

80 barn profittert på ordningen. Familiene har fått trygge og sosialt aksepterte boforhold, bedre 

råd, man kan ta venner med hjem, delta mer aktivt sosialt sammen med andre og ikke minst 

oppleve langt bedre forhold intern i familien når utfordringene med uoverstigelig gjeld og 

uverdige boforhold dominerer hverdagen. Dette er boligsosialt arbeid på sitt beste. 

Rådmannen ser at også i 2020 vil man ha behov for et relativt stort låneopptak. Flere psykisk 

utviklingshemmede flytter ut fra foreldrehjemmet og i borettslag, og gruppen som vil profittere 

på «Barna først» vil bli prioritert. Men etter hvert vil effekten av etterslep/-akkumulerte behov 

gradvis reduseres, og etterspørselen etter startlån vil forhåpentligvis stabiliseres på et lavere 

nivå enn dagens behov tilsier. Dagens låneportefølje genererer en årlig nedbetaling på på 17 

mill. kroner/år. 

Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune benytter seg av tildelte ekstralån for 

2019. Tilleggslånet må være utbetalt fra husbanken innen 24.11.19. Dette vil rådmannen kunne 

effektuere ved et eventuelt positivt vedtak i formannskapet 5. november og kommunestyret 7. 

november. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Endringer i statlige overføringer til Fontenehuset Hønefoss, - konsekvenser  
 

Forslag til vedtak: 

Søknad om økt overføring fra Ringerike kommune på kr. 400.000,-, med bakgrunn i 

helsedirektoratets endrede regler for tilskuddsutmåling, avslås. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Kort historikk: 

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss ble etablert 3. juli 2003 og startet opp i Stabellsgate. 

Virksomheten ble flyttet til dagens lokasjon (St. Olavsgate 5) i 2005, og har nå vært aktive i 16 

år. Fontenehus er etablert 12 steder i Norge som del av et verdensomspennende tiltak med ca. 

320 Fontenehus drevet etter de samme premisser. 

Fontenehusene er klubbhus. På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner. 

Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid, utdannelse og egen bolig. Videre 

baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. 

Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til 

driften. Fontenehuset kvalitetssikrer arbeidet ved en akkreditering hvert 3. år. 

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende 

menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre 

oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er således et 

kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på Fontenehuset støtte til 

også å mestre utfordringer på andre områder i livet. Frivillighet, relasjoner og likeverd er 

fontenehusenes grunnleggende verdier. 

 

Beskrivelse av saken 

Målgruppen for Fontenehus er definert til «mennesker med psykiske lidelser/helseproblemer 

og/eller rusmiddelproblemer». For å bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer 

og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid, 

gir helsedirektoratet etter fastsatte kriterier tilskudd til etablering og drift av Fontenehus. Det 

forventes at tilskuddet skal bidra til drift og god kvalitet i tilbudet ved Fontenehusene, at det 

etablerere flere Fontenehus og at tilskuddet skal fremme det landsdekkende samarbeidet og 

læring mellom fontenehusene. 



 

Fra og med driftsåret 2020 blir det gjennomført endringer i tildelingskriterier for driftstilskudd 

for «fontenehus» i Norge. Den reviderte ordningen er basert på en årlig nedtrapping over 3 år: 

 Nye Fontenehus kan få dekket inntil 100 prosent av driftsutgiftene det første driftsåret. 

Første driftsår regnes fra Fontenehusets oppstartdato og 12 måneder frem i tid.  

 Fontenehus som er inne i sitt andre eller tredje driftsår kan få dekket inntil 75 prosent 

av driftsutgiftene.  

Fontenehus som har vært i drift ut over tre år kan innvilges opp til 50 prosent av 

driftsutgiftene. Dette er den største endringen for eksisterende fontenehus og deres 

hjemkommuner, ved at maksimalt statlige tilskudd fra år 4 reduseres fra inntil 75% til inntil 

50%. Det betyr at Helsedirektoratets tildeling, som skjer i juni for inneværende år, ikke vil bli 

større enn kommunens budsjettvedtak for samme år (vedtatt i desember året før).  

Helsedirektoratet stiller nå også krav om at kommunen må sørge for en gradvis økning av 

kommunal delfinansiering av Fontenehus i kommunens økonomiplan, slik at den kommunale 

delstøtten blir av varig karakter. Dette må skje i takt med at tilskudd fra Helsedirektoratets gis 

med lavere dekningsgrad. 

Helsedirektoratet understreker også at det statlige tilskuddet vil bli vurdert i forhold til 

kvaliteter ved fontenehuset drift. Direktoratet vil bl.a. vurdere fontenehusene i forhold til:  

 Drift i tråd med fontenehusmodellen 

 Systematisk jobbing med kvalitetssikring og akkreditering 

 Samarbeid med NAV, DPS, rus og psykisk helse tjenestene i kommunen  

 Interne driftsmål: 

o Daglig oppmøte: 6 per ansatt (eks daglig leder/ jobb/studiekonsulenter) og 18 

aktive medlemmer per ansatt 

o Antall overgangsarbeidsplasser: 20% av gjennomsnittlig daglig oppmøte 

o Formidling til ordinært arbeid: 12,5% av gjennomsnittlig daglig oppmøte 

 

I Ringerike kommune har Fontenehuset Hønefoss vært i drift i over tre år, og dette innebærer 

at Ringerike kommune utfordres til å øke det årlige kommunale tilskuddet med kr. 400 000,- 

(fra 1,2 mill. til 1,6 mill. kroner) fra og med driftsåret 2020. Dette er i tråd med det omsøkte 

tilskuddet fra Fontenehuset i Hønefoss for 2020.  

Rådmannen har hatt to møter med Fontenehusets ledelse (daglig leder og styreleder) vedr. den 

oppståtte stituasjonen. Fontenehuset beskriver konsekvensene slik, dersom Ringerike 

kommune ikke kan realisere omsøkte økning i tilskuddet:  

1. Dersom Ringerike kommune ikke øker sitt engasjement med kr. 400.000,-, vil staten 

redusere sine overføringer tilsvarende. I dag har Fontenehuset fire stillinger i tillegg til 

stillingen for daglig leder. Det siste året har Fontenehuset hatt et gjennomsnittlig 

oppmøte i den arbeidsorienterte dagen på ca. 24 personer, og tar vi med 

fritidsprogrammet er vi oppunder 30 personer. Dette betyr at for å opprettholde 

akkreditering etter de internasjonale og nasjonale krav til medarbeidere, bør det i 2020 

være 5 medarbeiderstillinger. 

2. Dersom Fontenehuset mister deler av det samlede tilskudd, vil dette resultere i at antall 

stillinger må reduseres. Dette vil føre til at medlemmene får et dårligere tilbud på 

dagtid, og at Fontenehuset må redusere fritidstilbudet. Likeens åpningstider på 



helligdager og i helger. Dette igjen kan bety at fontenehuset mister akkreditering, og vil 

da ikke være kvalifisert til å få tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Fontenehuset beskriver videre at de siste tre årene har Fontenehuset i Hønefoss hjulpet i 

gjennomsnitt 11 personer tilbake til lønnet arbeid hvert år. Mange medlemmer har også fullført 

videregående skole og startet på Universitet og høgskoler. Fontenehuset i Hønefoss har siden 

2016 gjennomført trivselsundersøkelser blant medlemmene i samarbeid med Fontenehus 

Norge, som viser at svært mange ikke lenger har behov for innleggelser eller hjemmebesøk i 

løpet av dagen.  

De siste månedene har Fontenehuset hatt en stor økning av medlemmene i aldersgruppen 

mellom 18 til 30 år. Av nye personer som har kommet til Fontenehuset etter sommeren, har 

50% vært i denne aldersgruppen. Dette er en aldersgruppe Fontenehuset håper å kunne ha et 

stort fokus på også i fremtiden. Fontenehuset ønsker vedlagte «brukerhistorie» vedlagt saken, 

og rådmannen har imøtekommet dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser de utfordringer og vanskeligheter de nye reglene fra helsedisrektoratet skaper 

for fontenehusets drift, og de problemer dette kan gi i forhold til tilbudene og de 

følgeproblemer dette kan generere for brukerne/medlemmene. Situasjonen oppleves fra 

fontenehusets ledelse som svært alvorlig, og kan i verste fall føre til at tilbudet avvikles. 

Rådmannen har utarbeidet sitt forslag til budsjett for Ringerike kommune 2020, i tråd med de 

politisk føringer/anbefalinger og krav til avsetninger som der ligger. I en slik sammenheng er 

det foretatt en rekke innsparinger og lagt inn utfordrende effektiviseringskrav. Rådmannen er 

derfor nødt til å ikke å anbefale omsøkte budsjettøkning for Fontenehuset i Hønefoss. 

Dersom man politisk ønsker å imøtekomme fontenehusets ønske om en økning i det 

kommunale tilskudd fra kr. 1.200.000,- til kr. 1.600.000,-, må inndekning for et slikt vedtak 

finnes ved en reduksjon innen Helse og omsorgsbudsjettet (der budsjettet for «rus og psykisk 

helse» ligger) på kr. 400.000,-. Alternativt kan inndekning gjøres ved en reduksjon av 

formannskapets disposisjonskonto eller en reduksjon i avsetningen til disposisjonsfond 

(budsjettert overskudd) med samme beløp. 

Rådmannen vil advare mot å utsette saken til rapportering 1. tertial 2020. Man vil da ikke ha 

noen avklaring innen tidsfristen for fontenehusets søknad til helsedirektotatet, og søknaden vil 

da bli avvist. En slik utsettelse ville også føre til at utbetalingen fra Ringerike kommune ikke vil 

skje før august/september 2020, noe som ville være uhåndterlig for fontenehusets videre drift. 

 

Vedlegg 

 Brukerhistorie fra Fontenehuset Hønefoss. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 



 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

I 2007 gikk jeg inn døren til Fontenehuset Hønefoss med en drøm om en Vernepleierutdanning, på 

tross av alle bekymringer og advarsler fra både fastlege, NAV og mennesker involvert i min 

Individuelle Plan. I 2015 kom jeg tilbake til Fontenehuset som student i praksis og skrev 

hovedoppgaven min om Fontenehusmodellen. Samme år mottok jeg autorisasjon som Vernepleier. 

 

I slutten av 2015 fikk jeg spørsmål fra Annlaug Nielsen (daglig leder) og Knut Stubben (tidligere 

styremedlem) om jeg ønsket å gå inn i en prosjektstilling som Erfaringskonsulent ved Ringerike 

DPS avdeling Røyse. Jeg syntes dette hørtes spennende ut og takket ja. 3 mars 2016 startet jeg i 

20 % stilling som Vernepleier med brukererfaring. Stillingen gikk raskt opp til 40 %, og i februar 

2017 fikk jeg tilbud om en fast stilling som Erfaringskonsulent i 50 %. 

Pr. juni 2019 jobber jeg i 60% og jobber nå i FACT teamet tilknyttet Vestre Viken Ringerike DPS, 

som er et tverrfaglig samarbeidsteam. Det består av psykiater, psykolog, sykepleier og vernepleier. 

 

Så hva er en Erfaringskonsulent og hvordan jobber man? En Erfaringskonsulent er en person med 

brukererfaring, i mitt tilfelle som mottager av psykiske helsetjenester. Den viktigste 

arbeidsoppgaven er å spre håp om at, på tross av psykiske utfordringer, er det fullt mulig å ta en 

utdanning og- eller kommer seg ut i ordinært arbeid. En annen viktig arbeidsoppgave er å sette økt 

fokus på brukermedvirkning. Pasienten sitter med den best ekspertise på seg selv!  

 

Dette er noe jeg kan relatere meg til i henhold til utfordringer og fordommer med tjenester jeg selv 

mottok. «Du som hadde angst og slet med depresjoner kunne ikke ta en Vernepleierutdanning!» var 

meldingen jeg fikk av NAV og behandlere. De fortalte meg at det var lite realistisk med en 

høgskoleutdanning og ville tvinge meg ut i tiltak som overhodet ikke hadde noe fremtid, hverken 

økonomisk eller forhold til helsen. Jeg visste selv at, hvis jeg skulle komme ut i arbeid, så måtte jeg 

ta en høyere utdanning slik at jeg kunne skaffe meg et arbeid jeg kunne stå i over tid. 

 

På Fontenehuset fantes det ingen fordommer og ingen som tvilte på at jeg skulle klare en utdanning. 

Det var ingen som satte begrensninger for mine drømmer og håp. Jeg fikk hjelp til å bytte 

saksbehandler på NAV for å få igjennom min egen tiltaksplan. Jeg fikk også hjelp til å ordne en 

dårlig økonomi, etter mange år vekslende mellom strøjobber og sosialstønader. Jeg fikk hjelp til å 

finne dokumentasjon og ordne papirer for å komme inn på OPUS så jeg kunne starte med å ta opp 2 

fag jeg manglet for å få full studiekompetanse.  

 

Jeg benyttet Fontenehuset som en arbeidsplass for å skaffe meg gode rutiner rundt lekselesing og 

forberedelse til eksamen. Dette ga meg en solid plattform da jeg startet på Høgskolen i Oslo og 

Akershus i 2011. Takket være disse rutinene var jeg selvhjulpen igjennom studiene på høgskolen til 

jeg kom tilbake på Fontenehuset som student i praksis. 

 

Fontenehuset Hønefoss har siden oppstarten opparbeidet seg en unik kompetanse på mennesker 

med psykiske utfordringer. De har også god kjennskap til praktiske utfordringer unge mennesker  

møter i regi av NAV eller i behandling, der det dessverre ofte fokuserer på begrensinger i stedet for 

menneskelige ressurser. Denne kompetansen benytter jeg meg av i mitt arbeid som 

Erfaringskonsulent ved Ringerike DPS via et tett samarbeid med Fontenehuset.  

 

Siden jeg startet på Ringerike DPS har jeg fulgt mange, både unge og voksne, til omvisning på 

Fontenehuset. Enkelte ønsker å ta og- eller fullføre en utdanning, mens andre ønsker å komme seg 

ut i arbeidslivet. Ved å legge til rette for pasienten før utskrivelse, kan man med enkle grep 

forebygge nye og lengre sykdomsperioder, tilbakefall og nye innleggelser.  

 

Selv om jeg slet med psykiske utfordringer hadde jeg god selvtillit. Jeg visste jeg kunne klare en 

utdanning og komme meg ut i arbeid. Men alle fordommene jeg møtte i egen behandling hadde gitt 



meg et dårlig selvbilde. Som medlem ved Fontenehuset har jeg fått mulighet til å vise hva jeg duger 

til, vise at jeg er en ressurs og at «man kan på tross av!». Jeg vil på vegne av dette takke 

Fontenehusets medarbeidere og medlemmer for muligheten, støtte og hjelp jeg har mottatt fra 

starten på en utdanning, til å nå være i fast ordinært arbeid.  

 

Med vennlig hilsen 

Ola Heiene F.  
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Søknad om tilskudd til julemarked i Hønefoss 6.-8.desember 2019 
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger kroner 80.000,- i tilskudd til prosjektet «Jul i Hønefoss». Tilskuddet 

belastes Formanskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

 

 

Sammendrag 

 

Ringerike Utvikling og Kulturstiftelsen Fengselet søker om tilskudd til å arrangere julemarked 

i Hønefoss sentrum. 

 

Det er en bredt sammensatt prosjektgruppe som har utarbeidet et ambisiøst og godt forslag til 

julemarked (se vedlagt søknad). Planene legger opp til tradisjonelle aktiviteter, utstillinger og 

boder, men satser i tillegg på å knytte til seg andre juleaktiviteter som show, konserter og 

familieaktiviteter.  

 

Det er en god miks av personer fra ulike aktører innenfor privat, kommersielle, frivillige og 

kommunen som bidrar i prosjektet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I januar 2019 hadde kommunestyrerepresentant Jim Hagen Warp en interpellasjon hvor han 

etterlyste muligheter for Julemarked i Hønefoss sentrum. Ordfører ba rådmann og næringsliv 

følge dette opp videre. 

 

Ringerike Utvikling og Kulturstiftelsen Fengselet har sammen med representanter for lokalt 

næringsliv og representanter fra kommunens kommunikasjons- og næringsavdeling utarbeidet 

en plan for gjennomføring av julemarkedet «Jul i Hønefoss». Ringerike Utvikling har god 

erfaring i å arrangere større, tverrfaglige prosjekter/markeder, som for eksempel 



- 

arrangementene knyttet til «Tour of Norway» tidligere i år. Kulturstiftelsen Fengselet har i 

mange år arrangert julemarked med kvalitetsvarer og god julestemning. 

 

Målsettingen for prosjektet er å gi innbyggere og besøkende en stemningsfull førjulstid i 

Hønefoss med en rekke ulike tiltak. I første omgang arrangeres Jul i Hønefoss over 3 dager, 

mens man på sikt ser for seg at konseptet kan utvides, og også markedsføres ut mot 

tilreisende. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltaket «Jul i Hønefoss» ivaretar en rekke overordnede mål i kommuneplan og handlingsplan.   

Ringerike kommune skal være det mest spennende vekstområdet på østlandet. Det skal satses 

på vekst og attraktivitet. 

 

Tiltaket er med på å løfte Hønefoss som regionhovedstad, og i tråd med kommunens 

bystrategi og nylig vedtatte byplan. 

Det er ønsket med flere aktiviteter på torget og i sentrum.  

 

Tiltaket er åpent og tilgjengelig for alle. I tråd med kommunens folkehelseprofil er det viktig å 

satse på tilgjengelige møteplasser og aktiviteter for alle.  

 

 

Juridiske forhold  

Nødvendige tillatelser må søkes om, og meldinger om aktivitetene sendes politi og 

brannvesen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

«Jul i Hønefoss» følger opp tidligere interpellasjon i kommunestyret sak 2/19. 

 



- 

 

Økonomiske forhold 

  

Prosjektet er budsjettert til totalt 280.000 kroner, hvorav det søkes om 80.000 kroner i 

tilskudd fra Ringerike kommune. Det legges opp til tilskudd fra sponsorer, inntekt på utleie av 

bodsplass samt en relativt høy egeninnsats ved Ringerike Utvikling og Kulturstiftelsen 

Fengselet. I tillegg bidrar også kommunen med egeninnsats, både fra kommunikasjon, næring 

og teknisk. 

 

Ordinære tilskuddsordninger i kommunen dekker ikke denne tuypen formål, og har heller ikke 

tilskuddsbeløp av denne størrelsen. Søknaden sendes derfor Formannskapet med evt. 

belastning fra Formannskappets disposisjonskonto. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ønskelig med mer aktivitet i sentrum, økt attraktivitet og vekst. Prosjektet realiseres av 

profesjonelle og erfarne aktører, i samarbeid med handelsstand, gårdeiere, frivillige og 

offentlige. Dette er i tråd med samskapende oppgaveløsning, som i større og større grad er 

nødvendig for å få realisert denne type aktiviteter og arrangementer. 

 

Tiltaket «Jul i Hønefoss» ivaretar en rekke overordnede mål i kommuneplan og handlingsplan.   

Tiltaket er åpent og tilgjengelig for alle. I tråd med kommunens folkehelseprofil er det viktig å 

satse på tilgjengelige møteplasser og aktiviteter for alle.  

Tiltaket er med på å løfte Hønefoss som regionhovedstad, og i tråd med kommunens 

bystrategi og nylig vedtatte byplan. 

 

Formannskapets disposisjonskonto må belastes dersom Formannskapet velger å gi tilskudd til 

tiltaket. 

 

Vedlegg 

Søknad om støtte til utvidet julemarked i Hønefoss 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 
 



- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Til

Ringerike kommune

Hønefoss 10.oktober 2019

Søknad om støtte til utvidet julemarked i Hønefoss

Det har i år kommet ønsker fra lokalpolitikere om å legge til rette for et større julemarked i
Hønefoss for å skape mer liv i sentrum. Jim Hagen Warp tok dette opp i en interpellasjon i
januar 2019. Ordfører Kjell B Hansen ba rådmann og næringsliv jobbe vi dere med saken.
Denne utfordringen tok Ringerike utvikling as og Kulturstiftelsen Fengselet. De har tidligere i
samarbeid arrangert julemarked i Fengselet og fengselshagen.

Det ble tatt kontakt med aktuelle interessenter og satt sammen en prosjektgruppe. U nder
følger en beskrivelse av prosjektet og budsjett. Omfanget av julemarkedet som vi velger å
kalle «Jul i Hønefoss» må tilpasses de økonomiske rammene prosjektet klarer å jobbe fram.

Prosjektet vil søke tilskudd/sponsormidler flere steder, men søker herv ed Ringerike
kommune om en støtte på kr . 8 0.000, - .

Mvh

Tone Reneflot Thoresen Ellen Sofie Aasheim
Ringerike utvikling as Kulturstiftelsen F engselet



Prosjektbeskrivelse « Jul i Hønefoss »
Målsetning:
Gi innbyggere og besøkende en stemningsfull fø rjulstid i Hønefoss med j ulemarked,
julehandel i gater og butikker, hest og sledeturer, julesang, julemusikk, nisser i gatene og
andre aktiviteter for små og store.

Årets arrangement kan være starten på en årlig begivenhet som kan utvides fra en helg til e n
uke evt lenger. «Jul i Hønefoss» skal være noe som binder sammen juleaktiviteter, skaper
fellesskap og hyggelige opplevelser hvor alle er inkludert. «Jul i Hønefoss» skal bli kjent
utenfor regionen også, hvor fokus ikke bare er handel, men gode opplevelser .

Prosjektgruppe:
• Ellen Aasheim, Kulturstiftelsen Fengselet
• Tone Reneflot Thoresen, Ringerike utvikling
• Anette Tronrud, gårdeier Hønefoss
• Ann Kristin Hølen, m arkedsrådet Sentrumsbutikkene
• Linn Marie Hallum , R ingerike N æringsforening
• Anne Trine Høibakk, Kuben

Møter ved behov:
• Harriet Slaaen, Ringerike kommune
• Linda Moholdt Nordgården, Ringerike kommune

Tidspunkt:
F redag 6.desember kl 14 - 19
Lørdag 7.desember 11 - 16
Søndag 8.desember kl 12 - 17

Markedsområdet
Prosjektgruppe n har valgt å dele inn sentrum i Hønefoss i ulike soner. Erfaring viser at det er lurt å
gruppere boder og aktiviteter, slik at det blir konsentrerte områder med aktivitet. Avhengig av hvor
mange utstillere/leverandører vi får på plass, så vil vi gruppere slik at det blir tett mellom
bodene og at alle opplever at de står sammen med andre.
Skiller mellom område for boder og for aktiviteter

Sone A: Sentrumskvartalet - boder
Sone B: Søndre Torg – aktiviteter og boder (hvis mange nok). Butikkene bruker området
utenfor sine butikker.
Sone C: Kulturstiftelsen Fengselet inne og ute i Fengselshaven – boder ute og utstillere inne i
deler av Fengselet + glasshuset. Base for hestetransporten.

Boder på julemarkedet
Det er utarbeidet en invitasjon som er sendt u t til aktuelle leverandører/utstillere. Vi ønsker
oss en variert miks av utstillere, men det legges vekt på at det skal være kvalitetsprodukter.



Sentrumsbutikkene og Kuben
Butikkene vil pynte og lage julestemning inne i og utenfor butikkene. Noen vil også lage salgsbod
utenfor butikken sin. Det vil bli tatt initiativ til å pynte ekstra med julenek, høyballer og lykter.

Aktiviteter
Prosjektgruppen vil også ta initiativ til å legge til rette for aktiviteter for besøkende under
arrangementet. Under noen av de ideene som er luftet til nå. Det må understrekes at dette vil det
jobbes mer med fremover og gruppen er åpen for nye forslag også.

Forslag til aktiviteter:
• Pepperkakeutstilling, invit ere

barnehager/skoler/private til å delta.
• Hesteridning med eller uten slede/vogn

mellom Fengselet og Sentrumskvartalet
• Hvis mye snø, bygge en akebakke på

torget.
• Bål med pinnebrød
• Biblioteket, høytlesning for barn
• Utekino på kvelden evt en juleforestill ing

inne på kinoen
• Nissens postkasse
• Frelsesarmeen med sin gryte
• Samarbeid med Kirkens Bymisjon om en

aktivitet knyttet til et veldedig formål

• Snekkerverksted for barn
• Vikingskip - aktivitet
• Tenke gjenbruk – et telt/lokale hvor vi kan

bytt e klær. Få noen til å organisere dette.
• Fotografering, lage en bakgrunn hvor

familier kan komme og ta julebildene
• Ha selfierammer med julebyen Hønefoss

eller bare Hønefoss.
• Byvandring med historielaget
• Nisser i gata (med oppdrag om å være litt

«rampete»)
• Kirkekonsert på kvelden
• Juleølsmaking på kvelden

U nderholdning:
For å skape god stemning og hyggelige opplevelser ønsker vi å fylle helgen med små
underholdningsinnslag på 2 - 3 punkter i sentrum.
Snø - scenen (kan kalles snø - scenen selv om det ikke skulle være snø) på torget, skal være
hovedscenen for underholdning. Her vil vi ta kontakt med lokale aktører for å lage et
underholdningsprogram. I tillegg ser vi for oss at vi kan utfordre
korps/kor/band/dansegrupper til å underholde på utvalgte punkter i sentrum for å sette oss
alle i julestemning.

Hva skjer i j ulebyen Hønefoss
Tour of Norway - festivalen Hønefoss hadde suksess med å knytte ulike arrangement sammen
til en festivalhelg. Vi ønsker å bruke samme oppskriften, ved å k nytte andre julea ktiviteter
inn i arrangementet, slik at det blir «Jul i Hønefoss » ikke bar e julemarked. Her tenker vi på
f .eks jule show, konserter, familieaktiviteter mm som er i og i nær tilknytning til Hønefoss
sentrum.

Markedsføring
• Artikkel i Ringblad rett etter som merferien – fortelle om satsningen og at vi ønsker

utstillere.
• Lage nettside , malen til Tour of Norway - festivalen Hønefoss. www.hønefossju l.no



• Opprette FB - side og arrangement
• Informasjon på aktuelle nettsider (RU, RN F, RK, Fengselet, Visit Innlandet)
• Annonsering Ringerikes Blad
• Annonse i Magasinet Ringerike
• Trykke program og plakater

Forslag til program (her vil det fylles på med aktiviteter/underholdning mm)
Fredag 6.12.
Julehandel i butikkene i Hønefoss
Bodene åpner kl. 14
Kl. 17 Offisiell åpning
Ordfører åpner Julemarkedet 2019
Inviterer skoler, barnehager, legge til rette for funksjonshemmede (kontakte de med ansvar
for aktivitetskalenderen)
Underholdning og tale
Fakkeltog fra Sentrumskvartalet til Fengselet.
Underholdning på Fengselet også.
Kl.18.30 O`ju l med din glede , Gledeshuset
Kl. 19 Bodene stenger
Kl.21.00 O`jul med din glede , Gledeshuset

Lørdag 7.12.
Julehandel i butikkene i Hønefoss
Bodene åpner kl. 11
Kl 12 Åpning av Pepperkakebyen
• Invitere til å bake og lage en utstilling. Åpent for alle. Le veres en uke før åpning. Annonse

i RB. Registreringsmulighet for å delta!! Utfordre bedrifter også. Kårer en vinner. Heder
og ære. Søndag kåres vinneren. Pynte rundt.

Kl. 12.30 – 15.30 Nisser i gatene
Kl. 14 (?) Et juleønske, Ringerike kultursenter
Kl. 16 Bodene stenger
Kl. 18? Et juleønske, Ringerike kultursenter
Kl.18.30 O`jul med din glede, Gledeshuset
Kl.21.00 O`jul med din glede, Gledeshuset

Søndag 8.12.
Julehandel i butikkene i Hønefoss
Bodene åpner kl. 12
Kl. 12.30 – 15.30 Nisser i gatene
Kl. 14 (?) Et juleønske, Ringerike kultursenter
Kl. 15(?) Kåring av årets pepperkakehus
Kl. 16 (?) Kåring av beste stand
Kl. 17 Bodene stenger
Kl. 18? Et juleønske, Ringerike kultursenter



Økonomi – forslag til budsjett
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Kommunestyret 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4742-2   Arkiv: D11  

 

 

Schjongslunden - bygging av 11'er kunstgressbane  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

  

 

Henvendelse fra Hønefossballklubb(HBK) – midlertidig ballslette. 

 

HBK fikk i januar i 2019 rett til å disponere ca 5120 m2 på Ringerike kommunes eiendom, gnr 

318, bnr 346, avsatt i kommuneplanen til friluftsbad. Dette for å anlegge en 9` er fotballbane. 

 

Disposisjonsretten gjelder til det eventuelt blir utarbeidet en ny reguleringsplan eller endring av 

gjeldende plan, som krever at banen flyttes for å gi plass til andre bygg eller anlegg, eller 

maksimalt til den 31.12.2022.  

 

Den 27.08.19 mottok kommunen en ny henvendelse fra HBK v/ daglig leder Runar Vinjevoll. 

Der HBK kom med et forslag om bytte av arealer for å kunne anlegge en 11`er bane i stedet.  

 

HBK foreslår å flytte det midlertidige prosjektet til området bak ishockeyhallen. Der er det i 

dag en 11`er gressbane som kommunen drifter og vedlikeholder. Banen er i dårlig forfatning 

og brukes i dag i liten grad av lag og foreninger. 

 

HBK ønsker å bytte gressmatta med kunstgress. HBK har fått tildelt 2.500 000,- fra 

Sparebankstiftelsen de ønsker å bruke på dette prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har vurdert saken og er positiv til å inngå en slik avtale det søkes om. Utkast til 

avtale er oversendt HBK for signering. 
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For rådmannen var følgende punkter viktig å få innarbeidet i den nye avtalen. (ny avtale er 

vedlagt saken) 

 

 Midlertidig avtale av 19.01.19 sies opp. 

 Ny bane skal tilfredsstille Norgesfotballforbunds gjeldende retningslinjer for 
kunstgressbaner. 

 Det inngås en avtale med HBK på det omsøkte arealet med en varighet på 20 år, med halvt 
års oppsigelsestid.  

 Der kommunen kan si opp avtalen hvis arealet skulle bli regulert til et annet formål, uten at 
kommunen har noe erstatningsansvar. 

 HBK drifter og vedlikeholder banen selv. Ringerike kommune har ikke noe ansvar for drift 
eller vedlikehold. 

 Det søkes ikke om tippemidler til anlegget. 

 Det må sendes inn byggesøknad, HBKs ansvar. 
 

Saken legges frem som en orienteringssak. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det omsøkte arealet er i dag regulert til formålet.  

 

Juridiske forhold  

Kommunen er grunneier på gnr 319, bnr 346 det inngås en ny avtale med HBK, der HBK kan 

disponere 9500m2(se vedlegg) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Midlertidig avtale fra 19.01.19 om leie av arealer til 9` er bane 5120m2. 

 

Økonomiske forhold 

 

Avtalen vil ikke medføre noen økonomiske forpliktelser for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

  

Hendvendelsen fra HBK er oversendt idrettsrådet til uttalelse. Kommunen fikk tilbakemelding 

fra idrettsrådets leder den 13.09.19. 

 

Vi viser til e-post mottatt 11. sept. om ovennevnte sak.  

Siden idrettsrådet har denne banen med i den prioriteringslisten for anlegg som ble sendt til 

kommunen høsten 2018 er vi ikke imot etablering av nytt kunstgress på den gamle banen.  

Vi er dog skeptiske til at HBK vil bruke så mye midler på en midlertidig bane nå før det er 

vedtatt en helhetlig plan for videre utvikling i Schjongslunden. De mulighetsstudiene som ble 

laget vinteren 2015-16 er ikke fulgt opp og vi ber kommunen nå ta tak i disse planene påny 

siden vi er kjent med at HBK og Ringerike Ishockeyklubb ønsker å bygge hall for både fotball 

og hockey i Schjongslunden.  

Når det gjelder avtale om vedlikehold av ny kunstgressbane må vedlikehold av banen ligge på 

HBK. Alle andre kunstgressbaner i kommunen driftes av klubbene selv med unntak av AKA 

Arena som er kommunal.  
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I pkt. 3 leieavtalen som er vedlagt står det klart at det er leietaker som skal bygge, drifte og 

vedlikeholde anlegget så lenge disposisjonsretten er aktiv. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger frem denne saken til orientering.  

Rådmannen er positiv til den skisserte løsningen fra HBK om bytte av arealer. Rådmannenen 

mener dette er en bedre løsning enn opprinnelig avtale. Idrettsrådet har uttalt seg og 11èr 

banen det søkes om er på idrettsrådet prioriteringsliste. 

 

Rådmannen har oversendt avtale til HBK for signering den 14.10.19. Følgende avtaletekst er 

oversendt HBK til signering. 

 
1. Denne leieavtalen opphører tidligere inngått midlertidige avtaler om etablering av 

kunstgressbaner i Hønefoss idrettspark. 
 

2. Leietaker gis rett til å disponere ca. xxxxxx ² på Ringerike kommunes eiendommer, gnr 318, 
bnr. 346, avsatt i kommuneplanen til fotballbane (BAI-7), se vedlagt situasjonsplan. 

 
3. Denne leieavtalen løper fra 1.12.2019 til 30.11.2039 og opphører uten særskilt varsel. 

 
4. Leieavtalen kan sies opp i leieperioden med 6 mnd. oppsigelsestid.  

 
5. Leien er vederlagsfri i leieperioden. 

 
6. Ny bane skal tilfredsstille Norgesfotballforbunds gjeldende retningslinjer for 

kunstgressbaner. Leietaker ansvarlig for prosjektering og etablering av anlegget herunder 
byggesøknad. Leietaker er nødt til å følge Lov om offentlige anskaffelser når kunstgressbanen 
skal prosjekteres og etableres. Alle kostnader i tilknytning til etablering av kunstgressbanen 
og tilhørende installasjoner dekkes av leietaker.  

 
7. Leietaker kan ikke søke tippemidler for etablering av kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 

 
8. Leietaker er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde av kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 

 
9. Leietaker er ansvarlig for å fjerne kunstgressbanen og tilhørende anlegg når leieavtalen 

opphører. Området skal tilbakeføres til samme stand som ved inngåelse av leieavtalen.  
Utleier har ingen erstatningsansvar for restverdi eller kostnader i forbindelse med fjerning av 
kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 
 

10. Manglende opprydding etter opphør av avtalen kan utleier gjennomføre opprydding for 
leietakers regning. 

 
11. Denne leieavtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene har fått ett. 

 

 
 
 



- 

 
 
Formannskapet inviteres til å ta denne saken til orientering. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE 

Teknisk forvaltning eiendom 

 

Leieavtale 
 

Følgende avtale er inngått mellom 
 
Ringerike kommune, org. nr. 940 100 925 
Utleier 
 
og 
 
Hønefoss ballklubb (HBK), org. nr. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Leietaker 
 

1. Denne leieavtalen opphører tidligere inngått midlertidige avtaler om etablering av 
kunstgressbaner i Hønefoss idrettspark. 
 

2. Leietaker gis rett til å disponere ca. xxxxxx ² på Ringerike kommunes eiendommer, gnr 
318, bnr. 346, avsatt i kommuneplanen til fotballbane (BAI-7), se vedlagt situasjonsplan. 
 

3. Denne leieavtalen løper fra 1.12.2019 til 30.11.2039 og opphører uten særskilt varsel. 
 

4. Leieavtalen kan sies opp i leieperioden med 6 mnd. oppsigelsestid.  
 

5. Leien er vederlagsfri i leieperioden. 
 

6. Ny bane skal tilfredsstille Norgesfotballforbunds gjeldende retningslinjer for 
kunstgressbaner. Leietaker ansvarlig for prosjektering og etablering av anlegget 
herunder byggesøknad. Leietaker er nødt til å følge Lov om offentlige anskaffelser når 
kunstgressbanen skal prosjekteres og etableres. Alle kostnader i tilknytning til etablering 
av kunstgressbanen og tilhørende installasjoner dekkes av leietaker.  

 
7. Leietaker kan ikke søke tippemidler for etablering av kunstgressbanen og tilhørende 

anlegg. 
 

8. Leietaker er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde av kunstgressbanen og tilhørende 
anlegg. 
 

9. Leietaker er ansvarlig for å fjerne kunstgressbanen og tilhørende anlegg når leieavtalen 
opphører. Området skal tilbakeføres til samme stand som ved inngåelse av leieavtalen.  
Utleier har ingen erstatningsansvar for restverdi eller kostnader i forbindelse med 
fjerning av kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 



 
10. Manglende opprydding etter opphør av avtalen kan utleier gjennomføre opprydding for 

leietakers regning. 
 

11. Denne leieavtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene har fått ett. 
 

Hønefoss den xx.xxx 2019 

 

 

Leietaker Utleier 

 

 

Runar Vinjevoll Per Christian Frøislie 
for Hønefoss ballklubb  For Ringerike kommune  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg 1 Situasjonsplan 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4679-1   Arkiv:   

 

Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering  
 

Forslag til vedtak: 

Fastlegesituasjonen, samt presenterte planer og tiltak, tas til etterretning. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Det er allment kjent at fastlegeordningen er under press, og slik fastlegesituasjonen er i dag er 

det stadig vanskeligere å rekruttere og beholde fastleger i kommunene. Fastlegeordningen i 

Ringerike kommune står overfor de samme utfordringer som nasjonale medier og utredninger 

beskriver. En av utfordringene er rekruttering, særlig til solopraksis og fastlegepraksis i 

distrikt.  Kommunen må påregne fremover å være aktiv som aktør i arbeidet for en 

bærekraftig, stabil og kompetent allmennlegetjeneste. Dette arbeidet er begynt i Ringerike 

gjennom et nært samarbeid med fastlegene.  

Fra 1.jan. 2020 har Sør- Aurdal sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike kommune om 

legekontoret på Nes.  Fastlegekontorene på Nes og Hallingby vil nå samordnes og det 

etableres økt tilgjengelighet på fastlegekontoret på Hallingby, med uendret åpningstid på Nes. 

I forbindelse med generasjonsskifte er fastlegehjemmelen fra Heradsbygda overført til Sokna 

fra 1.juni 2019. De to tidligere solo-fastlegehjemler er nå samlokalisert på Sokna. Praksisen er 

tilknyttet LISi 1 lege og har 5 dagers åpningstid. Saken presenteres i eget saksfremlegg i dette 

møtet. 

Gjeldende kommuneplan legger føringer for at Ringerike kommune skal være en attraktiv 

kommune å bosette seg i, med aktivitet ikke bare i Hønefoss, men også tettstedene Sokna, 

Nes, Hallingby, Tyristrand og Haug. Det innbefatter gode og stabile allmennlegetjenester der 

folk bor.  

Det gis i det følgende en beskrivelse av dagens fastlegesituasjon, samt en oversikt over status i 

arbeidet med strukturendringene i fastlegeordningen i Ringerike kommune. Orienteringen er en 

oppfølging på sak 11/19 Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune, -  fra 

solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra, som Hovedkomiteen Helse- og Omsorg 

og Eldrerådet (19/606ii) ved sine behandlinger har gitt sin tilslutning til.  

 

                                                
i Lege i spesialisering 
ii https://sru2.ringerike.kommune.no//api/utvalg/701/moter/11598/behandlinger/3/0 



- 

Beskrivelse av saken 

Fastlegen er nøkkelen for et bærekraftig helsetilbud til innbyggerne i Ringerike kommune. 

Ringerike kommune må gjennom god samhandling med fastlegene klare å utvikle modeller og 

en struktur som sikrer en bærekraftig og stabil tjeneste av god kvalitet.  

Det er velkjent fra mediebildet og fra nasjonale undersøkelser at fastlegeordningen er under 

press. Helsedirektoratet publiserte 4.sept. 2019 en omfattende rapport: «Evaluering av 

fastlegeordningen».  Denne bekrefter det fastlegene har beskrevet over lang tid. 

Arbeidsbelastningen har økt, og flere leger opplever nå arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar.  

Legene opplever stadig større utfordringer i møtet med forventede og pålagte oppgaver. Det er 

kommunene som har ansvar for å sikre at befolkningen har forsvarlige allmenn medisinske 

tjenester. Mange kommuner opplever stadig større utfordringer i rekruttering til og stabilitet i 

fastlegehjemler. Det har tidligere vært mest kjent i distrikts-Norge, men er de seneste årene 

blitt et kjent problem også i større byer og tettsteder. Helsedirektoratets undersøkelse bekrefter 

at sannsynligheten for å slutte etter kort tid som fastlege har økt fra 2010-2018, både i sentrale 

og usentrale strøk. Dette bekreftes også ved at andelen av vikarer på fastlegelister har økt 

betydelig de siste to årene.  

Flere kommuner har tatt i bruk ekstraordinære virkemidler i kampen om å få fastleger til 

kommunen, og for å få de til å bli. I noen kommuner prøves ut f.eks. «gjenkjøpsgaranti» 

(kommunen forplikter seg til å kjøpe praksis av fastlegen om vedkommende ikke trives), 

fastlønnsavtaler og ulike andre finansieringsordninger for drift, oppstart, permisjon og for 

spesialisering.  

Som ledd i Helsedirektoratet sin evalueringen er det gjort en undersøkelse om innbyggernes 

erfaringer med fastlegeordningen. Den viser at flertallet av pasienter og brukere er godt 

fornøyd med fastlegeordningen. Kontinuitet i lege/pasientforholdet er regnet som en særdeles 

viktig faktor for kvalitet i tjenesten. 

Regjeringen vil, som reaksjon på evalueringen, i samarbeid med Legeforeningen og KS utvikle 

en egen handlingsplan for fastlegeordningen. Den ventes i 2020. 

 

Kommuneoverlegens vurdering 

Kommuneoverlegen er bekymret for utviklingen og for mulighetene for å bevare en 

bærekraftig og funksjonsdyktig fastlegeordning for kommunens innbyggere. Det blir nødvendig 

for kommunen å ta en betydelig og aktiv rolle for å sikre befolkningens allmenne 

helsetjenestetilbud. 

Pr 1.november 2019 har kommunen i alt 28 fastleger, fordelt på 13 fastlegekontor. Fire av 

disse fastlegehjemler er etablert som solopraksis. 11 av 28 fastlegene er over 50 år.  I 2018-

2019 er det inngått fastlegeavtale med ni nye fastleger. I 2018 hadde vi fem utlysninger, i 2019 

har vi gjennomført seks (derav to vikariater) og det gjenstår en utlysning. Det er til enhver tid 

fastlegehjemler som er besatt med vikar pga. fastlegens lovlige fravær (svangerskapspermisjon, 

utdanningspermisjon).   

Bildet illustrerer at kommunen, i likhet med alle andre norske kommuner står midt i et 

generasjonsskifte, og samtidig har en betydelig turn-over blant fastlegene. En del av de ledige 

hjemler skyldes generasjonsskifte eller svangerskapspermisjon, men de fleste er blitt ledige som 

følge av at yngre fastleger slutter i hjemlene sine. Legene oppgir begrunnelser som er 

gjenkjennbare i den nasjonale evaluering. Vi har hatt fra en til tre kvalifiserte søkere til de 

ledige hjemlene. Vikariatene er besatt, men i 2019 var det en periode på 1-3 måneder uten lege 

på plass. Særlig i 2019 har inngåelse av avtaler og overdragelse av praksis vært preget av 
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«kjøpers marked».  Kommende fastleger får i dag tilbud om fordelaktige og ekstraordinære 

avtaler i stadig fler og stadig mer sentrale kommuner.  

Utfordringene knyttet til rekruttering og å beholde fastleger kan beskrives i tre hovedområder:  

1. Svikt i rekrutteringen. Yngre nyutdannede leger søker seg ikke til fastlegeyrket, men 

velger fastlønnede stillinger med større stillingsvern i andre helsetjenester. Ringerike 

kommune har avtale om mottak av to yngre leger i utdanning, LIS 1 leger (tidligere 

turnuskandidat). Begge har tjeneste hos erfarne fastleger, som er spesialister i allmenn-

medisin og har veilederkompetanse. Kommunen supplerer de lovpålagte kurs med dekt 

todages kurs sammen med veileder i et relevant allmenn medisinsk tema, f.eks. det 

årlige Ringerikskurset. Gode LIS1-opplevelser i kommunehelsetjenesten gir bedre 

rekruttering og det er en viktig gruppe for kommunen å rekruttere nye fastleger fra.  

2. Det andre er knyttet til rammevilkårene for drift av praksis: økonomisk grunnlag, 

usikkerhet som privat næringsdrivende, krav og forventninger til fastlegen og en stadig 

økende arbeidsbelastning, som inkluderer overføring og utvidelse av faglige oppgaver. 

En fastlege har i gjennomsnitt 60 konsultasjoner i uken, og en gjennomsnittlig 

arbeidstid for fastlegene i Norge er 56 t/ukeiii. Det ventes at den nasjonale utredning i 

2020 vil adressere denne delen av utfordringene.  

3. Det tredje er knyttet til «generasjonsskiftet» blant fastlegene. Dagens fastlegeordning er 

ikke tilpasset «den nye generasjon» fastleger, som ønsker andre rammer rundt jobben 

som fastlege enn generasjonen før dem. De ønsker et levebrød, men også mulighet for 

et familie og fritidsliv.   

Dette utfordrer kommunenes organisering. Dagens fastlegeordning må rigges slik den kan 

ivareta både de veletablerte, de som er midt i karrieren sin og de nye fastlegene. Ringerike 

kommune inngikk 1.mai 2018 avtale med de etablerte erfarne fastleger om en 10 % stilling som 

mentor for yngre nystartede fastleger. Ordningen har nå vart i 1,5 år og gjøres permanent. Den 

evalueres svært positivt av alle involverte og beskrives som en viktig bidragsyter til bedre 

mestring som yngre lege. 

Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune, - fra solo til flerlegepraksis. 

Ringerike kommune har et tett samarbeid med fastlegene for å finne frem til gode, lokale og 

fleksible tiltak for å bedre fastholdelse og rekruttering av fastleger, og der igjennom legge til 

rette for fortsatt tilgang til stabile, tilgjengelige og kompetente fastleger for innbyggerne i 

Ringerike.  

Sammen med fastlegene har kommunen utarbeidet en plan: Strategi for fastlegeordningen i 

Ringerike kommune -  fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra.  

Hovedkomiteen for helse og omsorg har gitt sin tilslutning til denne planen. 

Planen legger opp til å avvikle etablerte solopraksis og samle de i flerlegepraksis. Et vilkår, 

som følger av kommuneplanen, er at tilgangen til fastlege og andre allmenn medisinske 

helsetjenester bevares i distriktene, og at det legges til rette for utvikling av integrerte tjenester 

og IKT satsning for betre samhandling.  Utviklingstiltakene planlegges ad fire akser i tråd med 

kommuneplanen: Tyristrand/Ask, Haug/Åsa, Hallingby/Nes og Sokna/Heradsbygda.  Modellen 

for fastlegeordningen kan illustreres slik:  

                                                
iii Uni Research: «Fastlegers tidsbruk», mars 2018 
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Det har i flere år vært etablert 2-lege praksis på Tyristrand og Haug legekontorer. Ved 

inngangen av 2019 gjenstod fire solopraksiser i distrikt: Heradsbygda, Sokna, Nes og 

Hallingby. I tillegg er det to solopraksiser i Hønefoss sentrum. 

Nes- Hallingby. 

Det er i dag en fastlegehjemmel ved Hallingby legekontor og en ved legekontoret på Nes, som 

begge er besatt med stabile fastleger. Fastlegene har et ønske om økt samhandling, og ser at et 

kommende generasjonsskifte vil kreve endret organisering for å være attraktiv for yngre 

fastleger. 

Fastlegehjemmelen på Nes har vært drevet i samarbeid med Sør- Aurdal kommune. I midlertid 

har Sør- Aurdal sagt opp samarbeidsavtalen med virkning fra 1.jan.2020. Det endrer 

driftsgrunnlaget for fastlegepraksis på Nes i Ådalen og gjør det nødvendig å redusere 

driftsnivået videre frem. 

I samarbeid med etablerte fastleger på Nes og Hallingby legekontorer endres derfor avtalen for 

fastlegehjemmelen på Nes i Ådal. Fastlegen på Nes i Ådalen vil fra 1.januar 2020 ha praksis en 

til to dager på Hallingby legekontor i samme bygg som dagens fastlege og helsestasjon holder 

til. Kontoret i Hallingby vil da være åpent 4 dager i uken. Kontorlokalene for fastlegene både 

på Nes og på Hallingby er kommunale. 

Det vil utfra eksisterende behov, uendret være fastlege på Nes legekontor 3 dager i uken, men 

med en redusert bemanning med hjelpepersonell. I dag er det 1,3 hjelpepersonell. I 

fastlegepraksis er normen 1 hjelpepersonell/lege. 

Fastlegehjemmelen på Nes endres som følge av dette til en ordinær fastlegeavtale med lokalitet 

på Hallingby, og med avtale om utekontor på Nes legesenter. 

 

Økonomiske konsekvenser. 

Legekontoret på Nes drives i dag med et økonomisk underskudd, med bakgrunn i at 

lokalsamfunnet på Nes ikke gir tilstrekkelig inntekstgrunnlag for tjenesten. Underskuddet deles 

i dag mellom Sør Aurdal og Ringerike kommune. Fra 1.januar 2020 bortfaller 

samarbeidsavtalen og det gjennomføres derfor to tiltak: 



- 

1. Bemanningen ved kontoret på Nes reduseres, slik den er i tråd med gjennomsnittet ved 

fastlegekontorer i Ringerike (Fra dagens 1,3 helsesekretær til en helsesekretær i forhold 

til legebemanning; det vil si fra 122 % stilling til 60 % stilling)  

2. Avtalen for den aktuelle fastlegehjemmelen tilpasses til kommunens øvrige 

fastlegeavtaler. Dagens hybridavtale (kommunen betaler kontordrift på Nes, mens legen 

er selvstendig næringsdrivende), erstattes av en ordinær driftsavtale med praksis sted 

Hallingby og utekontor på Nes. 

Samlet forventes endringene på Nes og Hallingby med disse tiltak ikke å gi endrede 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune. 

Heradsbygda – Sokna 

I forbindelse med generasjonsskifte ble fastlegehjemmelen fra Heradsbygda overført til Sokna 

Medisinske senter fra 1.juni 2019. Det er nå to fastleger på Sokna og åpent 5 dager i uken, mot 

tidligere 3,5 dg. Hjemmelen er besatt med yngre lokal lege, som starter i hjemmelen 1.mars 

2020. Ringerike kommune har ansatt vikar i hjemmelen fra 1.juni 2019 til 1.mars 2020. 

Legekontoret har i tillegg LIS1 lege (tidligere turnuskandidat). LIS1 leger er viktige kilder til 

rekruttering for vår lokale fastlegeordning.  

Tiltak i saken presenteres og utdypes i eget saksfremlegg i dagens møte. 

Gjenværende solo-fastleger, Tyristrand og Haug legekontorer 

Når ovenstående er gjennomført vil det i Ringerike kommune gjenstå to solopraksiser. 

1. Sentralt i Hønefoss er det en ordinær privatpraktiserende fastlegehjemmel. 

Hjemmelsinnehaver har avtalefestet, berettiget ønske om å dele praksis (delehjemmel), 

denne stillingen lyses ut vinter 2019 og ventes besatt vår 2020. Det vil da være to leger 

ved kontoret, som deler på hjemmelen. 

2. Ved Helsekontoret for Migrasjon, smittevern og vaksinasjon finnes kommunens eneste 

fastlønnede fastlege. Stillingen har ansvar for innbyggere uten fastlege i kommunen 

(f.eks. studenter, asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandring, familie-sammen førte), for 

mindreårige asylsøkere og for en mindre fastlegeliste. Den inngår i helsekontorets 

tverrfaglige miljø og er kombinert med 40 % helsestasjon. Den planlegges foreløpig 

ikke endret. 

Fokus i denne første del av innsatsen har vært på satsningen fra solo – til flerlegepraksis, og det 

er derfor ikke nå initiert nye tiltak på Tyristrand og Haug. 

På Tyristrand/Ask har legekontoret siden 2012 vært betjent med to fastlegehjemler. I 

Haug/Åsa har legekontoret over 10 år hatt to fastlegehjemler. Begge kontorer har åpent fem 

dager i uken, og alle fire hjemler er besatt. 

Dette til orientering. 

  

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2019 

 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommunaoverlege 
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Etablering av helsesenter på Sokna  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen etablerer et helsesenter i leide lokaler med plass til to fastleger 

m/hjelpepersonell og en lege i spesialisering, m/nødvendige behandlings- og 

personalfasiliteter.  

2. Senteret skal også ha plass til to fysioterapeuter m/behandlingsrom. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har et overordnet ansvar for å sikre at personer som oppholder seg i 

kommunen tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester (Lov om helse og omsorgstjenester i 

kommunen, § 3-1, 1.ledd). Kommunens legetjenester skal i denne sammenheng omfatte 

allmennmedisinsk individ- og grupperettet kurativt arbeid i både fastlegeordningen og i 

kommunehelsetjenesten, samt samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene og i 

samhandlingsarenaer mot eksterne samarbeidspartnere.  

Videre har kommunen en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

virksomheten (§ 3-1, 3.ledd). Kommunene er selvstendig pålagt å ha en plan for legetjenesten. 

Ringerike kommune har på lik linje med mange andre kommuner i landet, en bekymring knyttet 

til stabilitet, rekruttering og fortsatt utvikling av en bærekraftig og funksjonsdyktig 

fastlegeordning for kommunens innbyggere. Situasjonen er grundig regjort for i 

kommuneoverlegens virdering (egen orienteringssak i dagens møte). 

Helse og omsorgstjenesten i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og 

Krødsherad har utarbeidet en felles administrativ strategisk plan for legetjenestene, med den 

hensikt å legge til rette for at kommunene har et felles utgangspunkt i det videre arbeidet med 

egne planer og tiltak. Samtlige av disse kommunen deltar i Ringerike interkommunale legevakt. 

Som konsekvens av den interkommunale planen har kommunen etablert et fortløpende 

utviklingsarbeid med lokale fastleger. Et sentralt grep er å avvikle solopraksis til fordel for 

flerlegepraksis. og samle legepraksisen i helsesentra. Slikt senter søkes nå etablert på Sokna.. 

Dette for å sikre befolkningen i området god tilgang til legetjenester. Slikt senter vil med fordel 

også kunne inkludere fysioterapi, ergoterapi og ambulante tjenester innen hjemmetjeneste og 

psykisk helse og rus. 



Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ga, ved behandling av sak 11/19 Strategi for 

fastlegeordningen i Ringerike kommune, -  fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske 

sentra sin tilslutning til denne planen. 

 

Beskrivelse av saken 

Da legen som var lokalisert til Heradsbygda avviklet sin praksis, benyttet kommunen 

muligheten for å frikjøpe hjemmelen og overføre denne inkludert en listepopulasjon på 600 til 

Sokna. Dette muliggjorde etableringen av en to-legepraksis her. Dagens legekontor ligger 

meget sentralt på Sokna, - med bussterminal som nærmeste nabo på ene siden og Rustad kafe 

på andre siden. Legekontoret er etablert i leide lokaler. 

Ringerike kommune fikk tidlig en henvendelse fra huseier med tilbud om å leie mer lokaler i 

tilknytning til dagens legekontor, for å sikre nødvendig plass til lege nr. 2 og til lege i 

spesialisering (LIS-lege). Dette ville også kunne gi plass til begge fysioterapihjemlene på Sokna 

(50%+50%), både kontorer og behandlingslokaliteter. Husleier ville også kunne sørge for 

nødvendige ombygginger. 

Rådmannen har innhentet en kravspesifikasjon fra eget fagmiljø i forhold til mulig utvidelse av 

dagens lokaliteter, og presentert denne for huseier. En tilbakemelding fra huseier skisserer en 

husleie basert på faktiske FDV-kostnader, kapitalkostnader relatert til en investering på 3,4-4,0 

mill. kroner samt beregnet avkastning. Dersom kommunen benytter seg av tilbudet, og de 

forskjellige aktører godtar de kostnader en framtidig husleiekontrakt innebærer for den enkelte, 

vil «Sokna helsesenter» kunne være realisert innen mars 2020. Dette ville være svært ønskelig, 

da kommunen har vært heldig å få tilsatt ny lege fra 1.3.2020. Likeens er nå begge 

fysioterapihjemlene besatt, der den ene p.t. mangler kontor/behandlingslokaler. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at kommunen ved et aktivt engasjement må søke å sikre 

fastlegeordningen. Det gis i dag en rekke signaler om at ordningen antagelig ikke er 

bærekraftig, j, fr. EY of Vista Analyse evaluering av ordningen som konkluderer med at denne 

trues av en uhåndterbar arbeidsbelastning og store rekrutteringsutfordringer. Mange 

kommuner (også store kommuner) melder om mange vakanser, og problemet eskalerer. 

Samhandlingsreformen med sine økte krav til kommunens legedekning utfordrer 

helsetjenestens bærekraft. Dette forsterkes ytterligere ved den planlagte og forventede 

befolkningsøkning kommunen står ovenfor. 

Dagens finansieringsordning er basert på at fastlegene er selvstendige næringsdrivende, og får 

sine inntekter fra et basistilskudd, helserefusjoner og egenandeler. Etablering av nytt medisinsk 

senter med integrerte fastlege, fysioterapeut og med tilrettelagt for digital samhandling er et 

kommunalt ønske. Det er krevende og den økonomiske risikoen ved etablering og drift kan 

ikke pålegges den enkelte lege eller fysioterapeut alene. 

Det er kommunen som har ansvaret for å sørge for at kommunens befolkning har nødvendig 

tilgang på helsetjenester. P.t. har om lag halvparten av norske kommuner tatt i bruk ordninger 

som innebærer å kjøpe opp ledige hjemler og tilby fastlegene fast lønn, gratis kontorlokaler, 

utstyr og hjelpepersonell. Dette er svært kostnadkrevende. 

Slik rådmannen ser det, vil en etablering av et helsesenter i Sokna sentrum være en optimal 

løsning, både for fagmiljøet relatert til tidligere planer, befolkningen i distriktet og for 



utviklingen av Sokna som et bygdesenter, med den betydning dette vil ha for distriktet som 

helhet. Kommunen har vært heldig å fått besatt hjemlene på Sokna, men det haster nå med å få 

lokalitetene på plass dersom denne situasjonen ikke skal endre seg. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendig 

leieavtale for lokaler til nytt helsesenter i Sokna sentrum, som er store nok til å lokalisere to 

fysioterapeuter m/behandlingsrom, to fastleger og en LIS-lege m/nødvendig undersøkelsesrom 

og akuttrom/skadestue samt ambulansetilgang og personalfasiliteter. De privatpraktiserende 

aktørene leier ønskede og nødvendige lokaler av kommunen, som selv i henhold til 

avtaleverket må holde nødvendige lokaler for LIS-lege. Kommunens nettokostnad vil dermed 

framstå som beskjeden. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ny selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS  
Forslag til vedtak: 

 
Ringerike kommune vedtar ny eierstruktur og justert selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sør-Øst 110 IKS eies av en rekke kommuner, samt 3 IKS selskaper (brannvesen). Eierandelene 

fremgår av vedlegg. 

Fra 01.01.2020 skjer endringer i kommunestrukturen, og det vil derfor være behov for 

endringer i selskapsavtalen. Representantskapet behandlet endringene i eierandeler i sitt møte 

15. oktober 2019 (sak 11/2019) med følgende vedtak: 

1. Representantskapet støtter at Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) overtar 

Sandes eierandeler fra Drammensregionens brannvesen(DRBV) i forbindelse med 

etableringen av nye Holmestrand kommune bestående av dagens Holmestrand og 

Sande kommuner. 

2. Representantskapet støtter at nye Midt –Telemark kommune overtar eierandelene til 

dagens Bø og Sauherad kommuner, ved etableringer av nye Midt - Telemark 

kommune. 

3. Styret bes iverksette prosess for endring av selskapsavtalen i henhold til endringene 

omtalt i de to punktene over. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestrukturen endres. Fra 01.01.2020 skjer følgende endringer:  

 Nye Asker kommune etableres med nåværende Asker, Røyken og Hurum kommuner. 

Røyken og Hurum kommuner forlater dermed Sør-Øst 110 IKS. Eierandeler fordeles 

på resterende eiere.  

 Nye Holmestrand etableres med nåværende Holmestrand og Sande kommuner. Sande 

kommune har til nå vært medeier i DRBV, som igjen er medeier i Sør-Øst 110 IKS. 

Siden Holmestrand er medeier i VIB flyttes eierandelene fra DRBV til VIB.  

 Nye Midt-Telemark etableres med nåværende Bø og Sauherad kommuner. Eierandeler 

fra Bø og Sauherad samles i nye Midt-Telemark kommune.  



- 

 Nye Tønsberg etableres med nåværende Tønsberg og Re kommuner. Siden begge 

kommunene er medeiere i VIB får det ingen innvirkning på selskapsavtalen.  

Disse endringene medfører behov for endringer i eierstruktur og dermed av selskapsavtalen, 

og eierne av Sør-Øst 110 IKS er anmodet om å vedtat endringer i eierstruktur/ny 

selskapsavtale. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringer i selskapsandeler reguleres i § 26 i Lov om interkommunale selskaper. I første ledd 

anføres at selskapsandel bare kan overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige 

deltakere. Det antas for Sør-Øst 110 IKS at det ikke vil være noen som er uenig i de aktuelle 

endringene.  

Det heter i Sør-Øst 110 IKS sin selskapsavtale at den kan endres med 2/3 flertall i 

representantskapet, hvis ikke annet er fastsatt i lov eller selskapsavtale. Etter § 4 i loven må 

endringer i eierandelene vedtas av eierne, dvs. av kommunestyrene/IKS-er som er eiere. 

Kommunestyret bes vedta endringene i eiersturktur og forslget til ny selskapsavtale. 

  

Vedlegg 

 

 Selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS 

 Deltakere og eierandeler i Sør-Øst 110 IKS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 
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1 1 0 IKSSør - Øst

Selskapsavtale for Sør - Øst 110 IKS

§ 1. Navn

Sør - Øst 110, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov
om interkommunale selskaper (heretter IKS - loven).

§ 2. Deltakere

Selskapets deltakere er:

Kongsberg, Ringerike, Hole, Hol, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Porsgrunn,
Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Midt - Telemark , Tinn, Hjartdal,
Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Sa ndefjord, Larvik, Jevnaker,
Drammensregionens brannvesen IKS (kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og
Øvre Eiker), Hallingdal brann - og redningsteneste IKS (kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Nes
og Ål) og Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (kommunen e Holmestrand, Horten,
Færder og Tønsberg ) .

§ 3. Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Tønsberg.

§ 4. Selskapets rettslige status

Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal være registrert i foretaksregisteret.

§ 5. Selskapets formål

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med
"Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4 - 5, § 4 - 6, § 4 - 7 og § 6 - 3.

Sør - Øst 110 IKS skal ivareta samfunnets behov for profesj onell, samordnet og
kostnadseffektiv nødalarmering ved brann og ulykker, akutt forurensning og andre kriser
gjennom et regionalt samarbeid med brannvesenet og andre nødetater.

110 - sentralens geografiske virkeområde er Sør - Øst 110 - region som tilsvarer Sør - Øst
politidistrikt.

§ 6. Selskapets ansvar og oppgaver

Selskapet påtar seg å utføre oppgaven som 110 - sentral for deltakerne iht. enhver tid
gjeldende brann - og eksplosjonsvernlov, p.t. Lov av 14. juni 2002 med tilhørende forskrift om
organisering og dimen sjonering av brannvesener av 26. juni 2002 nr. 729 §§ 4 - 1, 4 - 5, 4 - 6 og
4 - 7 gitt med hjemmel i lovens § 16.
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Selskapet skal utføre følgende oppgaver:

Lovpålagte tjenester:
• Mottak av nødmeldinger på 110 jfr. brann - og eksplosjonsvernlovens § 16 og

dimensjoneringsforskriftens § 6 - 3.
• Utvarsling av utrykningsenheter.
• Etablering av samband og oppfølging under hendelser.
• Loggføring av hendelser.

Tilleggstjenester:
• Mottak av automatiske alarmer fra offentlige bygg, næringsei endommer og

bofellesskap/sameier.
• Mottak av automatiske alarmer fra boenheter hvor det befinner seg personer som av

det offentlige er vurdert å være i en risikoutsatt gruppe i forhold til brann.
• Utvarsling av utrykningsenheter.

Andre tjenester
• Det åpnes f or at deltakerkommunene kan avtale andre tjenester enn de ovennevnte,

forutsatt at tjenestene ikke går ut over de lovpålagte tjenestene.

§ 7. Selskapets fullmakt

Nødalarmeringssentralen er ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke
og overordnet vakt i henhold til § 4 - 6 i Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen. Dette gjelder uavhengig av hvor hendelsen er. Deltakerne bærer alle kostnader
ved slik utkalling dersom ikke annet er avtalt.

§ 8. Eierandel og ansvarsfordeling

Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01.201 9

Driftsutgifter i selskapet skal fordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med
kommunenes innbyggertall basert på folketallene pr 1. janua r året før gjeldende
regnskapsår. (Kilde er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år).

Deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet framgår av vedlegg 1.

Endringer i eierandel vedtas som en endring av selskapsavtalen, jfr. pkt. 18.

§ 9. Innskuddskapital

Selskapets totale innskuddskapital (selskapskapital) er 4.257.356 kr.
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§ 10 . Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet sammensettes med
en representant fra hver deltaker med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner
sine representanter til representantskapet.

Representantene har stemmerett i representantskapet i forhold til sin eierandel.

Deltakerkommunene ved sitt respektive kommune/bystyre oppnevner sine representanter for
kommunevalgperioden på 4 år, første gang for den gjenstående del av
kommunevalgperiode n.

§ 1 1 . Representantskapets møter

Det avholdes 2 ordinære representantskapsmøter hvert år. Ett innen 30. april, og ett innen
30. november. Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med saksliste skal
skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier.

Ordinært representantskapsmøte i første halvår skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

2. Valg av styre

3. Valg av revisor

Ordinært representantskapsmøte i annet halvår ska l behandle:

1. Økonomiplan for de fire neste budsjettår

2. Årsbudsjett for det kommende kalenderår.

3. Valg av valgkomité

Forøvrig skal representantskapet behandle:

1. Rammer for låneopptak

2 Overordnede mål og retningslinjer for driften, herunder saker a v prinsipiell karakter

3 Andre saker som etter loven tilligger representantskapet eller saker som styret ønsker
behandlet i representantskapet.

Representantskapsmøter skal holdes for åpne dører hvis representantskapet ikke beslutter
noe annet. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede i representantskapets
møter. Øvrige styremedlemmer har møte - og talerett.

§ 1 2 . Budsjettbehand lingen
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Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår.

§ 1 3 . Styret

Styret skal ha 7 medlemmer. Ett av styre medlemmene og en observatør med
varamedlem mer velges av og blant de fast ansatte.

Styret velges av representantskapet med unntak av de ansattes representant og
v ararepresentant. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger
styrets leder og nestleder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskap savtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets sammensetning skal være slik at kollegiets samlede k ompetanse kan løse selskapets
oppgaver på en god måte.

§ 1 4 . Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av og rapporterer til styret.

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og
pålegg so m styret og representantskapet har gitt.

Daglig leder forbereder sakene for styret og har tale - og forslagsrett i styrets møter.

§ 1 5 . Personvern og offentlighetsloven

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 1 6 . Økonomiforvaltning

Regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper.

§ 1 7 . Låneopptak og garantistillelse

Selskapet v/representantskapet har anledning til å ta opp lån. H øyeste ramme for selsk apets
samlede låneopptak er 4.000.000 kr.

Bestemmelser om låneopptak reguleres av § 22 i lov om interkommunale selskaper.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpli ktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.
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§ 1 8 . Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved 2/3 flertall hvor annet ikke er fastsatt
i lov eller selskapsavtalen.

§ 1 9 . Uttreden og oppløsning

Hver av partene kan etter ikrafttredelse av denne avtale, si opp avtalen med 12 måneders
frist. Oppsigelsen skal være skriftlig. Med mindre Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap opphever sitt pålegg om samarbeid, vil opp sigelsen bare kunne gjelde
samarbeidsform, finansieringsmodell og tilleggstjenester.

Oppsigelsen løper fra den er mottatt av den annen part, dog begynner fristen senest å løpe
fra og med 14 dager etter at oppsigelsen er sendt. Tjenesteleveransen til delta kerne, med
tilhørende betalingsforpliktelse, vil fortsette inntil ny godkjent 110 - sentral er etablert for
deltakerne.

§ 20 . Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

§ 2 1 . Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom deltaktene om fortolkningen eller gjennomføringen av
denne avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke
fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved mekling. Mekler godkje nt av Den
Norske Advokatforening skal i så fall benyttes, eller annen godkjent mekler.

Løses ikke tvisten ved mekling, kan saken bringes inn for tingretten etter tvistelovens
bestemmelser.

§ 2 2 . Ikrafttredelse

Revidert selskapsavtale trer i kraft 01. 01 .20 20 , etter at den er vedtatt av
eierkommunene/eier - IKS - ene.

Vedlegg 1:

Oversikt over deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet.
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Deltakere og eierander
i

Sør - Øst 110 IKS

Deltaker Folketall pr 01.01.1 9 Eierandel i selskapet
Drammensregionens
brannvesen IKS* 151 800 22,3

Vestfold interkommunale
brannvesen IKS** 134 015 19,6

Sandefjord 63 271 9,3
Skien 54 645 8
Larvik 47 107 6,9
Porsgrunn 36 224 5,3
Ringerike 30 442 4,5
Kongsberg 27 481 4
Hallingdal brann - og
redningsteneste***

16 095 2,4

Bamble 14 089 2,1
Modum 13 980 2
Notodden 12 682 1,9
Kragerø 10 406 1,5
Hole 6 845 1
Jevnaker 6 846 1
Nome 6 538 1
Midt - Telemark 10 923 1,6
Tinn 5 780 0,8
Hol 4 473 0,7
Drangedal 4 080 0,6
Vinje 3 723 0,5
Seljord 2 934 0,4
Flesberg 2 694 0,4
Nore og Uvdal 2 448 0,4
Kviteseid 2 403 0,4
Siljan 2 329 0,3
Tokke 2 228 0,3
Hjartdal 1 572 0,2
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Nissedal 1 476 0,2
Rollag 1 4 19 0,2
Fyresdal 1 286 0,2
Totalt 682 234 100,0

* Kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker
** Kommunene Tønsberg, Færder, Horten, Holmestrand
*** Kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Nes og Ål
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Arkivsaksnr.: 19/4546-1   Arkiv:   

 

Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringer fra 1.1.2020  
 

Forslag til vedtak: 

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2020 godkjennes. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) ble 

organisert som et IKS i 2003. I 2019 hadde selskapet 42 eiere. 

Med bakgrunn i kommune- og fylkeskommunesammenslåinger vil IKA Kongsberg ha 38 eiere i 

2020. Kommunene Holmestrand og Sande blir nye Holmestrand kommune, kommunene 

Tønsberg og Re blir nye Tønsberg kommune og kommunene Bø og Sauherad blir nye Midt-

Telemark kommune. Svelvik kommune slås sammen med nye Drammen kommune og har av 

denne grunn meldt uttreden av selskapet. Buskerud fylkeskommune slås sammen med 

fylkeskommunene Akershus og Østfold til Viken fylkeskommune.. 

Buskerud fylkeskommunes andel i selskapet beholdes inntil videre uendret. Fylkeskommunene 

Vestfold og Telemark slås sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den nye 

fylkeskommunen har valgt IKA Kongsberg som arkivinstitusjon. Disse endringene betyr at 

IKA Kongsbergs må justeres §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i selskapsavtalen. 

Slike endringer må behandles i eiernes øverste politiske organ iht. IKS-lovens § 4, andre ledd. 

For øvrig er det foretatt små endringer i tekst som kun krever godkjennelse i selskapets 

representantskap. 

Selskapsavtale 2020 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et 

likelydendepositivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringene har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. For Vestfold og Telemark 

fylkeskommune vil utvidelse av innbyggertall tilsi økt eiertilskudd og dermed også 

eierandel. De sammenslåtte kommunene vil hefte for de tidligere kommunenes eiertilskudd og 

eierandeler i to år etter sammenslåingen. (Vedtatt i representantskapet 24.5.2017 sak 023/17 

og i representantskapet 30.4.2019 sak 009/19.) 



Eierandelen er regnet etter eiertilskuddets størrelse prosentvis. I representantskapet 30.4.2019 

sak 010/19: Budsjett og eiertilskudd, ble følgende forutsetninger lagt til grunn for eiertilskudd 

2020: 

 innbyggertall er oppdatert 

 indeksregulert etter den kommunale deflator 

 opphør av to års regelen for kommunesammenslåingene i 2018 

 

Se vedlagt oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 

 

Vedlegg 

 Selskapsavtale 2020 

 Oversikt over eieres eiertilskudd, eierandeler og garantisum 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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§ 1. Navn 
 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt 
selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. 
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet. 
  
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS". 
 
Selskapet har 38 eiere: 
 
Bamble kommune 
Drangedal kommune 
Flesberg kommune 
Flå kommune 
Fyresdal kommune 
Færder kommune 
Gol kommune 
Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune 
Hol kommune 
Hole kommune 
Holmestrand kommune 
Horten kommune 
 
  

Kongsberg kommune 
Kragerø kommune 
Krødsherad kommune 
Kviteseid kommune 
Larvik kommune 
Midt-Telemark kommune 
Modum kommune 
Nes kommune  
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Nore og Uvdal kommune 
Porsgrunn kommune 
Ringerike kommune 
 

Rollag kommune 
Sandefjord kommune 
Seljord kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Tinn kommune 
Tokke kommune 
Tønsberg kommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Viken fylkeskommune 
Vinje kommune 
Ål kommune 

§ 2. Rettslig status  
 
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.  
 
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.  
 
 
§ 3. Hovedkontor  
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.  
 
 
§ 4. Formål og ansvarsområde  
 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere 
som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.  
 
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta 
privatarkiv. 
 
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv. 
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§ 5. Eiertilskudd og eierandel  
 
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. 
Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av  
representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale 
selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.   
 
Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av 
hver enkelte eier.  
 
Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til 
selskapet.  
 

Kommune Andel Kommune Andel 

Bamble kommune 2,485 Midt-Telemark kommune 2,744 

Drangedal kommune 1,199 Modum kommune 2,473 

Flesberg kommune 1,026 Nes kommune 1,104 

Flå kommune 0,821 Nissedal kommune 0,874 

Fyresdal kommune 0,850 Nome kommune 1,506 

Færder kommune 3,906 Nore og Uvdal kommune 0,995 

Gol kommune 1,261 Porsgrunn kommune 4,980 

Hemsedal kommune 1,000 Ringerike kommune 4,328 

Hjartdal kommune 0,886 Rollag kommune 0,867 

Hol kommune 1,248 Sandefjord kommune 8,029 

Hole kommune 1,545 Seljord kommune 1,056 

Holmestrand kommune 4,444  Siljan kommune 0,981 

Horten kommune 3,978 Skien kommune 7,056 

Kongsberg kommune 3,994 Tinn kommune 1,412 

Kragerø kommune 2,070 Tokke kommune 0,968 

Krødsherad kommune 0,969 Tønsberg kommune 7,985 

Kviteseid kommune 0,990 Vinje kommune 1,155 

Larvik kommune 6,206 Ål kommune 1,273 

Fylkeskommune Andel 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 6,558 % 

Viken fylkeskommune 4,778 % 
 
Eierandelen justeres ved inn- og utmelding og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner. 
 
 
§ 6. Ansvarsfordeling  
 
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, 
jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.  
 
 
§ 7. Selskapets organ  
 
Selskapet skal ha følgende tre organer:  
- Representantskapet  
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- Styret  
- Daglig leder 
 
 
§ 8. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.  
 
Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt 
selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes minimum 
ett varamedlem for hver av de faste medlemmene. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg 
eller flertallsvalg.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.  
 
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier 
kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den 
gjenværende del av valgperioden.  
 
 
§ 9. Representantskapets møter  
 
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. 
Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.  
 
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale 
selskaper § 8. 
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
 
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer 
2. Årsmelding og regnskap 
3. Budsjett, økonomiplan 
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne 
5. Valg av revisor 
6. Valg til styret 
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for to år 
 
Representantskapets leder innkaller representantskapet. 
 
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. 
Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere 
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for 
dette.  
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Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte- og talerett.  
 
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.  
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver. 
 
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.  
 
 
§ 10. Budsjettbehandlingen 
  
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan. 
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag 
går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes 
økonomiplan, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om 
styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om 
interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten. 
 
Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.  
 
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45. 
  
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.  
 
 
§ 11. Styret  
 
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens 
innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer 
og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. Blant styrets medlemmer velges av 
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen. De ansatte velger et styremedlem 
med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.  
 
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved 
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det 
nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i 
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i 
ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets 
vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig 
vedtak om dette i representantskapet. 
  
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan 
delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.  
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
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Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å 
tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. 
 
 
§ 12. Styrets møter 
 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller 
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som 
godkjennes av styret.  
 
Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
Styret vedtar personalreglement for selskapet. 
 
 
§ 13. Daglig leder  
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
 
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har 
tale- og forslagsrett i styrets møter.  
 
 
§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner  
 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 
om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har 
nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets 
møteprotokoller skal fortløpende sendes til eierne.  
 
 
§ 15.  Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning  
 
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, 
offentlighetsloven og personopplysningsloven.  
 
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer. 
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov 
om interkommunale selskaper. 
 
 
§ 16. Økonomiforvaltning  
 
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper 
og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper. 
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§ 17. Låneopptak og garantistillelse  
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. 
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om 
interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk. 
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.  
 
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive 
kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer 
eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i 
kommuneloven § 51 nr. 2.  
 
 
§ 18. Arbeidsgiveransvar  
 
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.  
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 
 
 
§ 19. Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av 
representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende 
reglene i kommuneloven § 41.  
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer. 
 
 
§ 20. Endring av selskapsavtalen  
 
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For 
eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet. 
 
Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje 
ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende 
vedtak om dette.  
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av 
Eierne.  
 
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse 
fremmes for behandling hos eierne.  
 
 
§ 21. Nye eiere 
 
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere. 
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En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil 
være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet. 
 
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 
50% av det årlige eiertilskuddet. 
 
 
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning  
 
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig 
vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale 
selskaper § 31.  
 
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt eierskap etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen 
ble levert. 
 
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  
 
Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og 
eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
 
§ 23. Ikrafttredelse 
 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske 
organ. 

 
 



 

Eier Tilskudd Andel Garantisum Tilskudd Andel Garantisum

Bamble kommune 670 275 2,496 % 3 415 989 690 415 2,485 % 3 248 269

Buskerud fylkeskommune 1 270 126 4,730 % 6 473 069

Bø kommune 391 604 1,458 % 1 995 770

Drangedal kommune 325 383 1,212 % 1 658 282 333 201 1,199 % 1 567 646

Flesberg kommune 276 956 1,031 % 1 411 478 285 091 1,026 % 1 341 300

Flå kommune 222 194 0,827 % 1 132 389 228 096 0,821 % 1 073 148

Fyresdal kommune 230 585 0,859 % 1 175 153 236 218 0,850 % 1 111 362

Færder kommune 1 252 801 4,665 % 6 384 774 1 085 290 3,906 % 5 106 083

Gol kommune 340 279 1,267 % 1 734 198 350 418 1,261 % 1 648 647

Hemsedal kommune 267 621 0,997 % 1 363 903 277 698 1,000 % 1 306 516

Hjartdal kommune 240 358 0,895 % 1 224 960 246 146 0,886 % 1 158 068

Hol kommune 337 549 1,257 % 1 720 284 346 842 1,248 % 1 631 826

Hole kommune 414 048 1,542 % 2 110 154 429 177 1,545 % 2 019 194

Holmestrand kommune/nye Holmestrand 861 119 3,207 % 4 388 606 1 234 602 4,444 % 5 808 568

Horten kommune 1 066 691 3,972 % 5 436 283 1 105 142 3,978 % 5 199 482

Kongsberg kommune 1 063 195 3,959 % 5 418 466 1 109 745 3,994 % 5 221 138

Kragerø kommune 564 453 2,102 % 2 876 678 575 093 2,070 % 2 705 701

Krødsherad kommune 262 061 0,976 % 1 335 567 269 298 0,969 % 1 266 995

Kviteseid kommune 268 498 1,000 % 1 368 373 274 991 0,990 % 1 293 778

Larvik kommune 1 844 931 6,870 % 9 402 504 1 724 274 6,206 % 8 112 380

Midt-Telemark kommune 762 308 2,744 % 3 586 514

Modum kommune 661 338 2,463 % 3 370 442 687 002 2,473 % 3 232 211

Nes kommune 301 321 1,122 % 1 535 652 306 647 1,104 % 1 442 715

Nissedal kommune 234 629 0,874 % 1 195 763 242 813 0,874 % 1 142 391

Nome kommune 406 196 1,513 % 2 070 137 418 521 1,506 % 1 969 059

Nore og Uvdal kommune 271 868 1,012 % 1 385 548 276 553 0,995 % 1 301 127

Porsgrunn kommune 1 335 032 4,971 % 6 803 856 1 383 506 4,980 % 6 509 130

Re kommune 501 466 1,867 % 2 555 671

Ringerike kommune 1 147 950 4,275 % 5 850 411 1 202 460 4,328 % 5 657 343

Rollag kommune 233 315 0,869 % 1 189 066 240 835 0,867 % 1 133 082

Sande kommune 499 309 1,859 % 2 544 678

Sandefjord kommune 2 096 400 7,806 % 10 684 091 2 230 402 8,029 % 10 493 611

Sauherad kommune 332 191 1,237 % 1 692 978

Seljord kommune 286 797 1,068 % 1 461 632 293 422 1,056 % 1 380 495

Siljan kommune 264 690 0,986 % 1 348 966 272 422 0,981 % 1 281 693

Skien kommune 1 882 141 7,009 % 9 592 141 1 960 304 7,056 % 9 222 855

Svelvik kommune 408 555 1,521 % 2 082 159

Telemark fylkeskommune 912 480 3,398 % 4 650 362

Tinn kommune 386 178 1,438 % 1 968 117 392 210 1,412 % 1 845 271

Tokke kommune 261 690 0,974 % 1 333 677 268 916 0,968 % 1 265 199

Tønsberg kommune/nye Tønsberg 1 603 920 5,973 % 8 174 216 2 218 179 7,985 % 10 436 104

Vestfold og Telemark fylkeskommune 1 822 015 6,558 % 8 572 230

Viken fylkeskommune 1 327 364 4,778 % 6 244 994

Vinje kommune 311 600 1,160 % 1 588 038 320 809 1,155 % 1 509 345

Ål kommune 344 761 1,284 % 1 757 040 353 715 1,273 % 1 664 162
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Utfyllende svar på grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter Aasen (Sp)  
 

Forslag til vedtak: 

Framlagt svar med utfyllende informasjon tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Representanten Hans-Petter Aasen (Sp) stilte på formannskapets møte 27. august følgende 

grunngitte spørsmål vedrørende rutiner for fakturering av kommunale hjelpetjenester: 

Undertegnede har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere vedrørende at dødsbo 

har blitt fakturert for enkelte kommunale hjelpetjenester som ligger opp 1 år tilbake i tid. 

Dette gjelder typisk egenbetaling for matutlevering eller andre egenandeler.  

Etter dødsfall gjøres et bo opp. Når kommunen først fakturerer for tjenester svært lang tid 

etter dødsfall kan det skape uheldige situasjoner for etterlatte.  

Jeg tillater meg således å stille følgende spørsmål til ordfører:  

1) Hvilke rutiner har kommunen for fakturering av tjenester ved dødsfall?  

2) Er det vanlig at man kan påregne faktura for slike tjenester etter at dødsbo er gjort opp?  

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen besvarte spørsmålet slik i kommunestyrets møte 5. september: 

1. Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse. 

For tilfeller hvor folk dør, får ikke de fakturerende enhetene uten videre melding om 

dette fra andre offentlige etater, og endring av folkeregistrert adresse medfører ikke 

endring i kommunens faktureringssystem (det er ingen direkte kobling eller 

varslingssystem for dette). 

Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med kommunen og oppgir en ny 

adresse vil denne legges inn, og fakturaer sendes den nye adressen. 

Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine om å 

tilskrive dødsboet dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når 

skifteattest er utstedt, og oversendt fra tingretten (sistnevnte tar ofte en del tid, 

eksempelvis har skifteattester utstedt i oktober ikke blitt synlig i kommunens systemer 

før februar året etter).  



I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene 

er, og hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter 

følges dette opp med ordinær innkreving dersom fakturaene ikke betales. 

2. Alle fakturaer sendes til avdødes adresse inntil kommunen får beskjed om en annen 

adresse. Det er den som skifter dødsboet sitt ansvar å sørge for henting av avdødes 

post, eller videresending av denne. 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 

- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (arveloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (arveloven § 78) 

Ved de tre siste oppgjørsformene er det ikke snakk om at et bo blir «gjort opp»; den 

som skifter boet påtar seg all gjeld og forpliktelser som avdøde hadde. Dette 

inkluderer alle krav som stammer fra leverte tjenester og lignende som ble levert før 

dødstidspunktet. Den som skifter dødsboet er ansvarlig for denne gjelden uavhengig 

av dødsboets størrelse (med unntak for skifte etter § 80, da er ansvaret begrenset til 

boets størrelse), inntil kravene eventuelt foreldes. Privatrettslige krav foreldes 3 år 

etter tidspunktet når kravet oppstod (foreldelsesloven).  

Enhver arving som skifter et dødsbo på denne måten påtar seg dermed ansvaret og 

risikoen for at krav vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort 

gjeldende overfor dem inntil kravene er foreldet. Dette blir man også informert om av 

tingretten når man får utstedt skifteattest, og man har derfor en plikt til å undersøke 

hva avdøde faktisk skyldte.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (arveloven § 100 flg), altså en 

melding i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde må sendes inn 

innen 6 uker eller gå tapt. Dersom man ikke gjør dette, så aksepterer man risikoen for 

at det kan finnes krav mot avdøde man ikke vet om.  

Det vil derfor alltid være en risiko for at man får regninger ment for avdøde i inntil 3 

år etter dødsfallet (eller senere for offentligrettslige krav). 

Spørsmålsstiller Hans-Petter Aasen anmodet om at stilte spørsmål og svar skulle komme som 

en orientering til kommunestyret, samt et notat med utfyllende informasjon. 

Utfyllende informasjon: 

Kommunens praksis når noen dør og har ubetalte fakturaer 

Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse når 

fakturaen er klar. For de fleste tjenester innen helse og omsorg er dette den påfølgende 

måneden etter at tjenesten/produktet er levert. For etterberegning ved langtidsopphold i 

institusjon, vil først skje det påfølgende året, da etterberegningen ikke kan gjøres før 

skatteoppgjøret for det aktuelle året foreligger, som da vil være året etter ((eksempelvis var 

skatteoppgjøret for 2018 er klart sommeren/høsten 2019). 

Når noen dør, sendes faktura fortsatt til avdødes adresse. Hvis arvinger kontakter kommunen 

og opplyser om en annen adresse, så vil fakturaer og øvrige brev sendes dit. Alle arvinger som 

får videresendt avdødes post vil uansett ha vært kjent med krav mot avdøde ettersom fakturaer 

sendes til avdødes adresse. Videresending av post er gratis i 2 måneder, og fakturaer samt 

første purring vil bli sendt før disse 2 månedene er omme. Det er derfor rimelig å forvente at 

arvinger har en slik videresending på plass. 



Når noen dør, sendes dødsmelding til Folkeregisteret. Det er imidlertid ingen direkte kobling 

mellom Folkeregisteret og de fakturerende enhetene. Enhetene innen helse- og 

omsorgstjenester får likevel ofte kjennskap til om noen har dødd, men får ikke uten videre en 

ny adresse å forholde seg til. Dette får de først dersom arvinger som velger å skifte boet 

opplyser om hvor fakturaer kan sendes. Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med 

kommunen og oppgir en ny adresse vil denne legges inn i de relevante systemer, og fakturaer 

sendes til den nye adressen. 

Det er Kommunal innkreving som har ansvar for å kreve inn ubetalte fakturaer til kommunen. 

Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine å tilskrive dødsboet 

dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når skifteattest er utstedt. 

Skifteattest utstedes kun av tingretten når man ber om det. Dette er ikke noe arvinger 

nødvendigvis rett etter et dødsfall, og politiets rutine er å ringe til arvinger først en måned etter 

dødsfallet for å informere om mulighetene til å skifte boet. 

For å få tilgang til skifteattester må Kommunal innkreving enten spørre tingretten, eller be 

Skatteoppkreveren om å sjekke det i sine systemer. For sistnevnte tilfelle er det stor variasjon 

på hvor lang tid det tar før skifteattester er synlige i Skatteoppkreverens systemer. Noen 

ganger tar det en uke, mens andre ganger tar det måneder, eksempelvis har skifteattester 

utstedt i oktober 2018 ikke blitt synlig i Skatteoppkreverens systemer før februar 2019). I 

begge tilfeller så vet ikke nødvendigvis Kommunal innkreving at noen har dødd. Det vil også 

være lite hensiktsmessig å jevnlig rette forespørsler om skifteattester til tingretten eller 

Skatteoppkreveren. 

Dersom det i forbindelse med skifte av dødsboet blir utstedt proklama, så har kommunen 

rutiner for å regelmessig sjekke etter proklama for innbyggere kommunen har krav mot. Ved 

utstedt proklama vil også kommunen mye raskere fange opp at noen har dødd og hvor kravet 

kan sendes. Hvis ikke kan det ta tid før kommunen vet hvor kravet kan sendes. 

I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene er, og 

hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter følges dette opp 

med ordinær innkreving, dersom fakturaene ikke betales. 

Grunnleggende om innkreving av pengekrav 

Den som har et pengekrav mot noen, må gjøre dette kjent for den det gjelder, i praksis ved 

utstedelse av faktura.  

Ved forsinket betaling er det anledning til å ta forsinkelsesrenter og purregebyrer etter 

nærmere regler, så lenge det varsles om dette.  

Ved fortsatt manglende betaling, så kan man kreve at fakturaen tvangsinnkreves av 

Namsmannen. Dette kan man kreve så lenge kravet ikke er foreldet (falt bort). 

Privatrettslige krav foreldes 3 år etter tidspunktet da kravet oppstod (foreldelsesloven § 3). 

Med andre ord, så kan den som ikke har betalt en faktura som kunne vært sendt ut i september 

2018 risikere at dette kravet kreves inn med tvang så sent som september 2021, altså tre år 

etter.  

Skulle fakturaen ikke være sendt ut når den skulle, så løper foreldelsesfristen fra tidspunktet 

den tidligst kunne blitt sendt ut. I slike tilfeller kan kreditor som regel ikke kreve 

forsinkelsesrenter og gebyrer for perioden før skyldneren ble kjent med fakturaen, men 

hovedkravet (altså det fakturaen opprinnelig skulle lyde på) må like fullt betales, selv om denne 

er kommet sent frem til skyldner. 

Grunnleggende om skifte av dødsbo 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 



- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (mindre enn 1G) (skifteloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (skifteloven § 78) 

Ved ordinært skifte og uskiftet bo, som er de vanligste skifteformene av dødsboskifte, så tar 

den som skifter dødsboet / arvingene på seg all gjeld avdøde hadde, på samme vilkår som ville 

være gjeldende for avdøde. Det vil si at hvis avdøde måtte ha betalt kravet, så må også 

arvingene det.  

Privatrettslige krav foreldes som nevnt etter 3 år. Enhver arving som skifter et dødsbo etter 

arveloven § 9 eller skifteloven §§ 78 eller 80 påtar seg dermed ansvaret og risikoen for at krav 

vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort gjeldende overfor dem inntil 

kravene er foreldet. Dette gjelder uavhengig av dødsboets størrelse (med unntak for skifte etter 

§ 80, da er ansvaret begrenset til boets størrelse). 

Dette blir man også informert om av tingretten når man får utstedt skifteattest (og man får ikke 

utstedt skifteattest med mindre man ber om, og derfor samtykker, til dette).  

Oppfatningen om at et bo er «gjort opp» når man har betalt det man vet om av regninger og så 

fordelt det overskytende, er derfor feil. Arvinger kan ikke gjemme seg bak at man har fordelt 

eller gitt bort midlene etter avdøde, fordi arvingene er personlig ansvarlige for alle krav som 

kommer til deres kunnskap såfremt disse ikke har blitt foreldet.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (skifteloven kapittel 12). Dette gjøres 

før man velger om man vil påta seg avdødes eiendeler og gjeld.  

Dette er en melding som legges ut i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde 

må sendes inn innen 6 uker eller gå tapt. Hvis man gjør dette, så vil man slippe å få noen 

overraskende krav i etterkant. Dersom man ikke gjør dette, og likevel velger å skifte boet, så 

har man akseptert risikoen for at det kan finnes krav mot avdøde man ikke vet om, og som 

man da er ansvarlig for å dekke.  

Med mindre man utsteder proklama, så vil det alltid være en risiko for at man får regninger 

ment for avdøde i inntil 3 år etter dødsfallet. 

Ringerike kommunes praksis i 2019 

For å yte god service, så har Kommunal innkreving slettet alle renter og gebyrer som er påløpt 

for det ene tilfellet vi er kjent med hvor arvingen likevel mener at de ikke har mottatt 

fakturaer/har hatt kjennskap til kravet. Kommunal innkreving har også tilbudt gradvis 

nedbetaling av slike krav, i en månedlig størrelse som arvingene selv kan foreslå, uten at det 

påløper renter i nedbetalingsperioden. Hovedkravet har bestått og blitt krevd betalt, da det ikke 

finnes grunnlag for å la arvinger slippe å betale for dette selv om det har tatt noe tid å sende 

brev til dødsboet.  

Ringerike kommune ved Kommunal innkreving har et ansvar overfor alle innbyggerne å sørge 

for at ubetalte krav til kommunen kreves inn. Alle krav kommunen har mot innbyggere, selv 

om disse ikke har blitt purret før 6 måneder etter man kunne ha gjort det, er like fullt bestående 

inntil de foreldes etter 3 år. Dette er penger kommunen ville krevd inn fra hvilken som helst 

innbygger, og når arvinger påtar seg all avdødes gjeld så er det ingen grunn til å 

forskjellsbehandle i slike tilfeller.  

Regelverket er klart i slike saker. Ved proklama blir kreditorene kjent med at de må rette krav 

til boet innenfor en frist, og potensielle arvinger kan sikre seg mot uheldige overraskelser i 

form av store krav. Unnlater arvingene proklama og det tar tid før kommunen blir kjent med 



hvem de skal sende kravet til, vil det naturlig nok ta tid før krav rettes mot dødsboet. Uansett 

aksepterer arvinger i slike tilfeller at regninger kan komme opptil tre år etter dødsfallet. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er snakk om mange saker i året. Mange velger proklama, 

andre betaler regningene som sendes til dødsboet, mange er etterrettelige og kontakter på eget 

initiativ kommunen og undersøker om det er utestående krav. En liten gruppe velger å være 

passive og venter til de får faktura fra kommunen. Dersom man for sistnevnte tilfeller skal 

ettergi krav fordi kommunen ikke vet hvem kravet skal sendes til, vil dette utgjøre en usaklig 

forskjellsbehandling.  

Om kommunen sender ut brev til dødsbo med kravsoppstilling etter det tidspunktet det var 

mulig å gjøre det, så medfører dette ikke at kravet faller bort, men at kommunen i tråd med 

god inkassoskikk frafaller eventuelle krav på forsinkelsesrenter og gebyrer. 

 

Rådmannens vurdering 

Som det framgår, er det ikke mye kommunen kan få gjort i forhold til praksis for etteroppgjør 

ved dødsfall. Tildelingskontoret følger jevnlig med på proklama i Norsk Lysingsblad og fører 

inn ny kontaktinformasjon i Visma der det er aktuelt, og sørger for at vedlagte 

brev/informasjon sendes pårørende/respektive dødsbo. Der det ikke er gjenlevende ektefelle 

opplyses om muligheten for forhåndsligning, slik at etterberegningen kan gjennomføres 

raskere. 

Rådmannen ser at det kunne være hensiktsmessig at slik informasjon sendes til alle dødsbo, - 

ikke bare der det er kjente restanser. Slik endring iverksettes straks. 

 

Vedlegg 

 Skjema som går til nærmeste pårørende når en institusjonsbeboer dør i forhold til 

etterberegning i forhold til betaling 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

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

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4518-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse skal eie og drive eiendommen med det gamle 

hjelpefengselet i Hønefoss som et nytt kulturhus for byen. Stiftelsen skal på forretningsmessig 

basis utvikle og administrere virksomheten i kulturhuset med et bredt kulturtilbud, herundre 

formidling salg av kunst og kunsthåndverk. Virksomheten skal også omfatte konserter, teater, 

diktaftener og andre kulturarrangementer tilpasset lokalenes muligheter og begrensninger. 

Virksomheten kan omfatte serveringstilbud.  

 

Stiftelsens styre består av fem medlemmer. Styret i stiftelsen oppnevner tre medlemmer, mens 

formannskapet i Ringerike kommune oppnevner de to øvrige styremedlemmene. Det fremgår 

av stiftelsens vedtekter at styremedlemmene som utpekes av formannskapet skal ha tilknytning 

til forskjellig kulturvirksomhet, hvorav minst en drevet privat i Ringerike kommune. 

Formannskapet skal også oppnevne vararepresentanter for de to styremedlemmene.  

 

Styrets medlemmer har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg.  



- 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4581-2   Arkiv: 033  

 

Valg til medlem Lunder gamlehjems fonds styre  
 

Forslag til vedtak: 

Som representanter til Lunder gamlehjems fonds styre velges  

 

………………..………….…… 

 

………………………………... 

 

Som representant til Lunder gamlehjems fonds styre og ansatt i eldreomsorgen på Sokna 

velges 

 

………………………………………….. 

 

 

  

Sammendrag 

I årene omkring 1918 ble det samlet inn penger til fordel for Lunder gamlehjem.  

Det fremkommer av vedtektene at Ringerike formannskap velger et styre på tre medlemmer fra 

Lunder sogn, hvorav ett av medlemmene skal være ansatt i eldreomsorgen på Sokna, til å 

forvalte fondet. 

 

Det fremkommer av stiftelsesloven § 27a om kjønnsrepresentasjon når staten, fylkeskommunen 

eller kommunen oppnevner medlemmer av styret at Likestillingsloven § 21 første, annet og 

femte ledd gjelder tilsvarende i forhold til de styremedlemmende dette gjelder, noe som betyr at 

begge kjønn skal være representert. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 
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Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4656-1   Arkiv:   

 

Evaluering - kommunalt tiltak "Matchbox"  
 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet anbefaler en videreføring av tiltak tilsvarende det som beskrives i saken. 

2. Formannskapet ber om at Rådmann omdisponerer midler fra NAV eller fra sektor 

Helse og Omsorg for videreføring av tilpasset aktivitetstiltak for beskrevne målgruppe i 

2020. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunen i NAV fikk 01.01.17 plikt til å sette vilkår om aktivitet for mottakere av sosialhjelp 

som er under 30 år, og kommunen plikter å tilby innhold som passer den enkelte. Det er svært 

snever anledning til å gi unntak på bakgrunn av at kommunen ikke kan tilpasse innhold i 

aktivitetsplikten. Matchbox er i praksis benyttet for å møte kommunens forpliktelse.  

Tiltaket ble initiert av «Holten-utvalget», og før Matchbox startet opp var det flere avvik 

knyttet til kommunens tilrettelegging av aktivitetsplikt. Kommunen skal kunne tilby lavterskel 

aktivitetstiltak til mer arbeidsrettede aktiviteter. Matchboxtiltaket har vært en pilot drevet i regi 

av Menova AS og det startet opp for fullt i november 2018. 

Beskrivelse av saken 

Formålet med Matchbox er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i 

aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse (30 

timer/uke). Prosjektet har vært lokalisert på to ulike adresser i perioden, Stabells gate 4 og 

Hønefoss Bru 1B. Menova AS er ansvarlig for innhold og organisering og NAV Ringerike 

rekrutterer kandidater til Matchbox. Opprinnelig var det et seks måneders prosjekt, med start i 

november 2018. Prosjektperioden ble våren 2019 utvidet med åtte måneder og løper p.t frem 

til 31.12.19. Det er valgt å gjennomføre piloten med 20 plasser. 

Arbeidet har siden oppstarten vært basert på fire grunnleggende prinsipper:  

 Selvdisiplin.  

 Å tenke jobb og utdanning på kort og lang sikt.  

 Mestringstro - troen på at den enkelte har talent for noe.  

 Å ta ansvar for eget liv, inklusiv:  

o Vektlegging av den enkelte sitt ansvar for å skaffe seg jobb – også med 

nødvendig hjelp.  



- 

o Alle har et ansvar for å bidra til et bærekraftig samfunn ved å redusere press på 

velferdsordningene. 

Arbeidet har vært gjennomført ved å veksle mellom individuell veiledning og gruppeveiledning. 

Deltakerne i Matcbox har vært inkludert og involvert i arbeidet med å utvikle tilbudet.  

Deltakerne har bestått hovedsakelig av gutter (2/3), snittalderen er 21-22 år, under en fjerdedel 

har fullført videregående skole og et fåtall har særlig arbeidserfaring å vise til. Typiske tilleggs-

utfordringer er: rus, psykisk helse, bolig, døgnrytmeforstyrrelser, dataspill-avhengighet, dårlige 

eller mangelfulle nettverk. 

Pr september 2019 har 55 ungdommer startet opp i Matchbox hvorav 29 ungdommer er 

avsluttet. Ytterligere seks planlegges avsluttet i nær fremtid; tre med lønnet jobb og/eller skole 

som grunn samt tre personer som først trenger annen hjelp. De resterende er på ulike stadier på 

vei mot jobb eller utdanning. Noen trenger god tid for å komme i posisjon (ref: typiske tilleggs-

utfordringer). Menovas vurdering er at det er ingen som kan defineres som «kan ikke jobbe», 

og alle har talent for noe som bør kunne omsettes i en eller annen form for jobbtilknytning eller 

en utdanning.  

Resultater 

Statlige tiltaksbedrifter i region Vest-Viken/landet har en gjennomsnittlig overgang til arbeid 

eller utdanning på i underkant av 40%. Matchbox har pr. september 72% overgang til arbeid 

eller utdanning. Dette er et svært godt resultat, spesielt sett i forhold til målgruppen for tiltaket. 

Etter at Matchbox startet ser vi at antallet unge med utbetaling av sosialhjelp er redusert, selv 

om dette er tall som vil variere fra måned til måned. I hele aldersgruppen (18-30) var antallet 

169 ved oppstart, mens det i september var 123. For brukerne under 25 år var tallet 95 ved 

oppstart, det er nå 72. Antallet unge som er registrert med sosialhjelp som hovedinntekt er 

redusert fra 93 til 67. 

Det er pr. oktober 16 deltagere som har avsluttet til jobb, og 10 som er avsluttet til skolegang. 

Av de 16 som har begynt å jobbe etter å ha vært i Matchbox er det 10 som ikke har mottatt 

noe sosialhjelp de siste månedene fordi de er selvforsørget med arbeidsinntekt.  Hvis vi legger 

til grunn det de har mottatt pr. måned før de kom til Matchbox utgjør dette samlet en 

utbetaling på ca. kr. 400 000,-. Disse 10 brukerne har i snitt mottatt kr. 63 000,- hver i 

sosialhjelp tidligere, og har i snitt klart seg uten sosialhjelp i 3,7 mnd etter at de ble avsluttet i 

Matchbox. 

Av alle deltagerne på Matchbox har 12 fullført videregående skole, mens 39 ikke har fullført. 

10 deltagere er i høst avsluttet i tiltaket fordi de har begynt på skole igjen.  Av de som har gått 

over til skole mottar 3 fortsatt sosialhjelp etter oppstart av skolegang, men de venter på svar 

fra lånekassen/tilbakeføring til introduksjonsprogram. Resten klarer seg nå uten sosialhjelp. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at tiltaket «Matchbox» er godt individuelt tilpasset og har oppnådd gode 

resultater for flere av deltagerne. Deltakerne er noe lengre i tiltaket enn det man trodde ved 

oppstart, men resultatene når det gjelder overgang til arbeid og skole har vært mye bedre enn 

forventet.  

På individnivå ser vi stor gevinst for enkeltungdommer som har kommet seg videre eller har 

begynt å se at det kan være muligheter til et annet liv og mestringsnivå. Ved å få en varig 

arbeidstilknytning vil de kunne være positive bidragsytere til kommunen i fremtiden med tanke 



- 

på skatteinntekter. Det er også god folkehelse i arbeid og kommunen som helhet vil profitere 

på flere aktive samfunnsdeltagere. 

Tiltaket har svært høy overgang til «aktive løsninger» som skole og jobb sammenlignet med 

andre tiltaksbedrifter både i regionen og i landet. Gjennomsnittlig tid uten sosialhjelp for de 

som er avsluttet til arbeid er 3,5 måneder. Rådmanen mener at dette er et godt og ønskelig 

resultat. Resultatene indikerer at deltakerne har fått en varig løsning hvor de klarer seg uten 

sosialhjelp.   

En utfordring for Ringerike har vært at ungdommene går for lenge på sosialhjelp før de 

kommer seg videre. I kommunebarometeret for 2018 er stønadslengden for de under 25 år i 

Ringerike på 5,2 måneder, og 4,8 for landet. Det forventes at stønadslengden også kan 

reduseres på sikt dersom den gode overgangen til arbeid og skole fortsetter. Resultatene 

Matchbox kan vise til, samt tendensene man ser på sosialhjelp når det gjelder utbetalinger og 

antall mottakere av sosialhjelp gjør at NAV Ringerike anbefaler en videreføring av tiltaket.  

Rådmannen ser at tiltaket koster kommunen på kort sikt, men dersom Matchbox eller 

tilsvarende tiltak kan levere samme resultat fremover, vil dette være utgifter som tjener seg inn 

over tid. Ved å ha denne typen tiltak ivaretar kommunen sine lovbestemte forpliktelser til å ha 

en meningsfylt aktivitet for gruppen i stor grad. Rådmannen ser også stor gevinst på 

individnivå for enkeltungdommer som har kommet seg videre eller har begynt å se at det kan 

være muligheter til et annet liv og mestringsnivå. Ved å få en varig arbeidstilknytning vil de 

kunne være positive bidragsytere til kommunen i fremtiden med tanke på skatteinntekter. Det 

er også god folkehelse i arbeid, og kommunen som helhet vil profitere på flere aktive 

samfunnsdeltagere. 

Om tiltaket ikke videreføres vil tilbudet gradvis avvikles i løpet av november og desember 

2019. Tilbudet vil da være opphørt pr 1.1.2020. 

 

Vedlegg 

1. NAV Ringerike: Evaluering – kommunalt tiltak Matchbox 

2. Menova: Prosjektrapport Matchbox 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Avdelingsleder NAV Elin Stein/ rådgiver Kristin Akre-Hansen, tlf: 94133725 
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Evaluering – kommunalt tiltak Matchbox 

Bakgrunn:  

Matchbox tiltaket har vært en pilot drevet i regi av Menova. Tiltaket startet opp for fullt i 

november 2018. Tiltaket ble initiert av «Holten-utvalget» og formålet var å gi 

sosialhjelpsmottakere tilbud om en arbeidsrettet aktivitet som kunne styrke mulighetene for 

overgang til arbeid og selvforsørgelse. Matchbox er i praksis benyttet for å møte 

kommunens forpliktelse til å tilby et aktivitetstilbud til de i aldersgruppen 18-30 som mottar 

sosialhjelp, men med samme formål. 

Kommunen i NAV fikk 01.01.17 plikt til å sette vilkår om aktivitet for mottakere av sosialhjelp 

som er under 30 år, og kommunen plikter å tilby innhold som passer den enkelte. Det er 

svært snever anledning til å gi unntak på bakgrunn av at kommunen ikke kan tilpasse innhold 

i aktivitetsplikten. Før Matchbox startet opp var det flere avvik knyttet til kommunens plikt 

til å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30. Kommunen skal kunne tilby 

innhold i aktivitetsplikten fra lavterskel aktivitetstiltak til mer arbeidsrettede aktiviteter.  

Gjennomføring:  
Matchbox tiltaket har hatt en ramme på 15 plasser, men Menova har tilbudt seg å 

gjennomføre prøveperioden med 20 plasser. Tiltaket har hatt tatt inn nye deltagere når NAV 

har meldt behov, og har derfor hatt overbelegg også ut over de 20 plassene i perioder. Dette 

innebærer at antallet ungdommer inne i tiltaket kan ha variert fra uke til uke. I løpet av siste 

år har 55 brukere startet opp i tiltaket, de unge under 25 har vært prioritert inn. 

Matchbox benyttes for de ungdommene som ikke har rett på statlige tiltak fra NAV, eller 

som ikke klarer å nyttiggjøre seg andre tiltak. Ungdommen som søkes inn har ulike ressurser 

og utfordringer, NAV forsøker å ikke søke inn brukere i aktiv rus, da dette ikke er 

hensiktsmessig for tiltaket og andre deltagere. Ut over dette er det stor variasjon blant 

ungdommene og deres ressurser og utfordringer. 

Kommunen har hatt budsjett på 3 000 000,- til prosjektet i pilotperioden.  

Resultater: 
Fordi mange av ungdommene mangler fullført videregående skole, har overgang til skole 

også vært et ønsket resultat etter avsluttet tiltak.  

 

Overgang til arbeid/utdanning:  

Statlige tiltaksbedrifter i region Vest-Viken/landet har en gjennomsnittlig overgang til arbeid 

eller utdanning på i underkant av 40%. Matchbox har pr. september 72% overgang til arbeid 

eller utdanning. Dette er et svært godt resultat, spesielt sett i forhold til målgruppen for 

tiltaket. 
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Antall unge på sosialhjelp:  

Antallet ungdommer på sosialhjelp øker nasjonalt, og NAV Ringerike har fortsatt en høy 

andel unge som er avhengige av sosialhjelp. Etter at Matchbox startet ser vi at antallet unge 

med utbetaling av sosialhjelp er redusert, selv om dette er tall som vil variere fra måned til 

måned. I hele aldersgruppen (18-30) var antallet 169 ved oppstart, mens det i september var 

123. For brukerne under 25 år var tallet 95 ved oppstart, det er nå 72. Antallet unge som er 

registrert med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert fra 93 til 67. 

 

Utbetalinger av sosialhjelp:  

Vi ser at utbetalingene av sosialhjelp har variert i perioden, dette er normalt og avhenger at 

ytre faktorer som bl.a. høye strømregninger i perioder og at skoleelever/studenter ikke 

mottar lån og stipend (sommer). Vi ser likevel en nedadgående tendens i utbetalt beløp, 

dette henger både sammen med færre brukere og at flere har fått noe arbeidsinntekt som 

Status ved avslutning av Matchbox
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medfører lavere utbetalinger. Manglende oppmøte på Matchbox gir reduksjon i utbetalinger 

for flere av ungdommene, men det er ikke mulig å redusere ut over forsvarlig nivå, og faste 

utgifter som husleie og strøm må uansett dekkes så lenge man ikke har andre muligheter. 

Dette utgjør derfor ikke store beløp. 

Det er pr. oktober 16 deltagere som har avsluttet til jobb, og 10 som er avsluttet til 

skolegang. Av de 16 som har begynt å jobbe etter å ha vært i Matchbox er det 10 som ikke 

har mottatt noe sosialhjelp de siste månedene fordi de er selvforsørget med arbeidsinntekt.  

Hvis vi legger til grunn det de har mottatt pr. måned før de kom til Matchbox utgjør dette 

samlet en utbetaling på ca. 400 000. Disse 10 brukerne har i snitt mottatt 63 000 hver i 

sosialhjelp tidligere og har i snitt klart seg uten sosialhjelp i 3,7 mnd etter at de ble avsluttet i 

Matchbox. 

Flere deltagere jobber redusert eller ekstravakter, men må fortsatt ha noe sosialhjelp/KVP- 

stønad, men flere er også på tur ut i lærlingelønn, eller økt stillingsprosent. 

Skolegang:  

Av alle deltagerne på Matchbox har 12 fullført videregående skole, mens 39 ikke har fullført. 

10 deltagere er i høst avsluttet i tiltaket fordi de har begynt på skole igjen.  Av de som har 

gått over til skole mottar 3 fortsatt sosialhjelp etter oppstart av skolegang, men de venter på 

svar fra lånekassen/tilbakeføring til introduksjonsprogram. Resten klarer seg nå uten 

sosialhjelp. 
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Konklusjon: 

Tiltaket er svært godt individuelt tilpasset og har oppnådd gode resultater for flere av 

deltagerne, selv om det for noen vil være både fram og tilbakegang i løpet av 

deltagelsesperioden. Vi ser at brukerne er noe lengre i tiltaket enn det man trodde ved 

oppstart, men også at resultatene når det gjelder overgang til arbeid og skole har vært mye 

bedre enn forventet.  

Tiltaket har svært høy overgang til «aktive løsninger» som skole og jobb sammenlignet med 

andre tiltaksbedrifter både i regionen og i landet. Vi ser at gjennomsnittlig tid uten 

sosialhjelp for de som er avsluttet til arbeid er 3,5 måneder. Dette er et godt og ønskelig 

resultat, og indikerer at de har fått en varig løsning hvor de klarer seg uten sosialhjelp.   

En utfordring for Ringerike har vært at ungdommene går for lenge på sosialhjelp før de 

kommer seg videre. I kommunebarometeret for 2018 er stønadslengden for de under 25 for 

Ringerike 5,2 måneder, og 4,8 for landet. Vi forventer at stønadslengden også reduseres på 

sikt dersom den gode overgangen til arbeid og skole fortsetter.  

Resultatene Matchbox kan vise til, samt tendensene man ser på sosialhjelp når det gjelder 

utbetalinger og antall mottakere av sosialhjelp gjør at NAV Ringerike anbefaler en 

videreføring av tiltaket. Det koster kommunen på kort sikt, men dersom Matchbox kan 

levere samme resultat fremover vil dette være utgifter som tjener seg inn over tid. Ved å ha 

denne typen tiltak ivaretar kommunen også sine lovbestemte forpliktelser til å ha en 

meningsfylt aktivitet for gruppen i stor grad.   

På individnivå ser vi stor gevinst for enkeltungdommer som har kommet seg videre eller har 

begynt å se at det kan være muligheter til et annet liv og mestringsnivå. Ved å få en varig 

arbeidstilknytning vil de kunne være positive bidragsytere til kommunen i fremtiden med 

tanke på skatteinntekter. Vi vet også at det er god folkehelse i arbeid, og at kommunen som 

helhet profitterer på at flere er aktive samfunnsdeltagere. 

 

Veien videre: 

Innhold hvis videreføring av Matchbox: 

NAV Ringerike anser at det for de deltagerne som ikke kan utplasseres hos ordinære 

virksomheter i løpet av tiden de er i Matchbox kan være behov for et mer praktisk tilbud slik 

at tiden «inne» på Matchbox ikke blir for lang.  For deltagere med rusutfordringer i ulik grad 

egner tiltaket seg dårlig, disse brukerne har kommunen i dag ikke et reelt aktivitetstilbud til. 

Det er drøftet en utvidelse av tiltakets innhold med «drop-in» (pliktig oppmøte umiddelbart 

ved søknad) for nye søkere av sosialhjelp. Videre vil vi sammen utrede muligheten for å gjøre 

praktiske arbeidsoppgaver i/for kommunen for de brukerne som har behov for en annen 

type sysselsetting, men som ikke kan formidles til ordinære arbeidsgivere. Dette er en del av 

videre utvikling av tiltaket for å møte behovet hos ungdommen og NAV, men det vil selvsagt 

avhenge av eventuell videreføring og av hva som er mulig for tiltaksarrangøren innenfor de 

økonomiske rammene de får. 
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Kapasitet/antall brukere:  

Det har ikke vært problemer med å fylle opp tiltaket på tross av at det kun er benyttet for 

ungdomsgruppen. Vi vurderer at tiltakets fleksibilitet i inntak tilsier at 20-30 plasser er 

tilstrekkelig for å dekke behovet blant de unge. Det vurderes å utvide aktivitetsplikten til 

mottakere opp til 35 år, dette vil gi et økt behov for denne typen tiltaksplasser til gruppen. 

Skal tilbudet gjelde for sosialhjelpsmottakere over 30 vil det være behov flere plasser. Det vil 

være Menova som må si noe om det er mulig å øke deltagerantallet og samtidig 

opprettholde innholdet og tett oppfølging i tilbudet. 

Andre løsninger: 

Dersom man ikke skal videreføre Matchbox plikter kommunen altså ha et annet tilbud som 

møter aktivitetsplikten.  

I rapport fra Institutt for samfunnsforskning – «Delrapport om aktivitetsplikten» ser man at 

NAV kontorene i Norge har ulik innfallsvinkel til aktivitetsplikten. Kontorene benytter 

imidlertid én eller flere av tre hovedstrategier: (1) en opptrappet satsing på å snu brukerne i 

døra ved å gi dem tett oppfølging og få dem inn i arbeidslivet så snart som mulig, enten i 

ordinært arbeid, med eller uten lønnstilskudd, eller i praksisplasser, (2) jobbsentraler der 

brukerne har pliktig oppmøte og får opplæring og oppfølging i jobbsøking med videre og (3) 

kommunale jobbteam der brukerne utfører praktiske arbeidsoppgaver sammen med 

arbeidsledere. 

NAV Ringerike har forsøkt og forkastet strategi 1. og 3. fordi det ikke har favnet den gruppen 

som mottar sosialhjelp på Ringerike i tilstrekkelig grad, og/eller fordi man ikke har oppnådd 

ønskede resultater med færre på sosialhjelp og redusert utbetaling /stønadslengde. Vi anser 

Matchbox som en avart av det som er beskrevet i strategi 2.  

NAV Ringerike anser at brukergruppen som blir mottakere/langtidsmottakere av sosialhjelp 

har så vidt sammensatte utfordringer at alternativ 1. ikke er aktuelt fremover. Brukerne 

kjennetegnes nettopp ved at de ikke kan nyttiggjøre seg de statlige tiltakene som f.eks.  

lønnstilskudd og praksis. Dersom de kan bruke disse tiltakene ilegges de ikke aktivitetsplikt.  

 

En løsning for å kunne tilby meningsfull aktivitet dersom man ikke velger å videreføre 

Matchbox kan være at ulike kommunale tjenester forplikter seg til å ta imot og finne 

arbeidsoppgaver til ungdommene med aktivitetsplikt innen egen enhet. Dette er en variant 

av strategi 3 som er beskrevet ovenfor. Kommunen har en variant av dette allerede med 

prosjekt «Innsats», men deltagere med aktivitetsplikt vil i hovedsak være «svakere» brukere 

enn de som er aktuelle for «Innsats» når det gjelder arbeidserfaring, utdanning, arbeidslivets 

spilleregler og generell hverdagskompetanse. Man har også behov for en helt annen 

fleksibilitet, så denne løsningen kan ikke benyttes som erstatning. En løsning med 

utplassering i kommunale virksomheter kan gi meningsfulle arbeidsoppgaver for den enkelte 

mens den er ilagt vilkår om aktivitetsplikt, og det kan (i varierende grad) være til nytte for de 

enhetene som har en deltager utplassert. For deltagerne kan en tilknytning til og kjennskap 

til arbeidslivet være svært nyttig dersom det er godt tilrettelagt. En slik løsning vil også 



 

6 
 

medføre noen kostnader for kommunen, men muligens lavere budsjettkostnader hvis man 

ser utgiftene isolert sett. Den skisserte løsningen vil klart også være ressurskrevende. Det vil 

kreve tett oppfølging, koordinering og opplæring både fra kommunen som arbeidsgiver og 

fra NAVs side. Denne typen tilbud kan erfaringsmessig være utfordrende å gjennomføre for 

de svakeste deltagerne, og fører sjelden til lønnet arbeid i den enheten hvor de er 

utplasserte.  En annen ulempe ved en slik løsning er at man ikke i samme grad får jobbet 

aktivt mot potensielle andre arbeidsgivere i det ordinære markedet, og at det ved det kan gå 

ut over overgangen til lønnet arbeid og eller utdanning for deltagerne.  

 

 

 

Hønefoss 18.10.19. 

 

Elin K. Stein 

Avdelingsleder 

NAV Ringerike 
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Prosjekt rapport
M atch box 2019

Formål med rapporten :
Formålet med dokumentet er å oppsummere resultater og erfaringer fra prosjekt et
Matchbox. Dette som grunnlag for å vurdere og beslutte en eventuell videreføring,
administrati v t og politisk i Ringerike kommune.

Rapporten har følgende oppbygning:
- Om prosjektet.
- Informasjon om målgruppen.
- Hvilke resultater er oppnådd?
- Hvordan h ar resultatene blitt oppnådd ?
- Hva har Ringerike kommune fått for investeringen?
- Anbefaling er ved en eventuell videreføring / argumenter for videre

opprettholdelse av Matchbox
- Sluttord

Om prosjekt :
Formålet med tiltaket er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven
skal delta i en arbeidsrettet aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til
arbeid, utdanning og selvforsørgelse. Det skal være et 30 timers /uke tilbud.

Prosjektet har vært lokalisert på to ulike adresser i perioden, Stabells gate 4 og
Hønefoss Bru 1B .

Ringerike Kommune finansierer prosjektet. Menova AS er ansvarlig for innhold og
organisering og NAV Ringerike rekrutterer kandidater til Matchbox.

Opprinnelig var det et 6 måneders prosjekt, med start i november 2018 .
Prosjektperioden ble våren 2019 utvidet med 8 måneder og løper p.t frem til
31.12.19.

Basert på økonomisk ramme skulle prosjektet ha 15 deltagere. Menova ønske t at
piloten skulle ha et omfang som si kret et godt evalueringsgrunnlag, og tilbød å
gjennomføre piloten med 20 plasser.

Informasjon om m ålgruppen:
Ungdommene representerer ingen homogen gruppe.

Av de som har benyttet seg av Matchbox er ca . 2/3 gutter.
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Snittalderen er 21 - 22 år.
Mindre enn en 25 % av ungdommene har fullført videregående skole .
Foruten de som har fullført fagbrev (5 stk ) , er det få som har særlig
arbeidserfaring å vise til.
Typiske tilleggs - utfordringer er : Rus, Psykisk helse, bolig,
døgnrytmeforstyrrelser, d ataspillavheng ighet, d årlige eller mangelfulle
nettverk.

Hvilke resultater er oppnådd?
Siden november 2018 har 55 * ungdommer startet opp i Matchbox (*pr
30.09.19). 29 ungdommer har avsluttet i Matchbox . Av disse har 72 % helt
eller delvis erstattet økonomisk sosialhjelp med lønnet jobb eller skole . I
tiltak hos NAV kalles dette formidlingsprosent. 72 % er meget høyt. Dette er
resulta ter vi er svært stolte av .
Ytterligere 6 planlegges avsluttet i nær fremtid ; 3 med lønnet jobb og/eller
skole som grunn samt 3 som først trenger annen hjelp .
De resterende er på ulike stadier på vei mot jobb eller utdanning. Noen
trenger god tid for å komme i posisjon (ref: typiske tilleggs - utfordringer) .

o Vi har ingen som vi vil definere som «kan ikke jobbe». Alle har talent
for noe som bør kunne omsettes i en eller annen form for
jobbtilknytning eller en utdanning.

Alle de 55 ungdommene har gjennomført en reise og gjort ve rdifulle
erfaringer i Matchbox og/eller som et resultat av Matchbox . Vi har spurt om
h vil ke verdi har Matchbox hatt for d eg? Her følger noen av svarene ,
anonymisert, fra enkelte deltager e :

o Jeg synes M atchbox er et bra tiltak, alltid hyggelig å komme innom. Det gir
en mulighet til å få hodet på andre tanker og samvær me d andre personer
som stort sett har et felles mål med å komme seg ut på arbeidsmarkedet. Alt
i alt et veldig fint og bra tiltak som jeg synes er veldig bra. ( Gutt, skole)

o Matchbox betyr at jeg får en god og jevn døgnrytme, fått veldig god hjelp til
jobbsøk og kartlegging av arbeidsmengde. ( Gutt, starter i kvalifisering).

o Hei og takk for deres fin initiativ. Jeg synes at Matchbox fungerer ganske fint
med tanke på resultatene den får til. Den fører mange ungdommer inn i
arbeidslivet. Dere, arbeidere, er kose lige å snakke med, forståelsesfulle og
veldig hyggelige med en ung energi som gjør det lett å kommunisere med
dere. Lokalet, derimot, er litt trang etter min mening, og spesielt varm om
sommeren, det er også tett luft med tanke på litt mangel av vinduer tr or jeg.
( Jente, skole)

o Matchbox for meg hjelper meg ifht å lære litt om arbeidslivet, under fine
omstendigheter. Hos M atchbox blir man kjent med andre mennesker, mye
latter samtidig som at det er mye lærerikt. I M atchbox får vi også hjelp med
å finne jobb er som ikke er publisert på nett. De som hjelper oss på M atchbox
er også betryggende og prate med og hjelper gjerne til der du trenger det.
( Jente, starter i kvalifisering)

o Matchbox har hjulpet meg å komme i rutiner og vært en god støttespiller
underveis i å søke jobb. Hjulpet meg med å hol de motivasjonen og stå - på -
viljen oppe . ( Jente, fikk jobb i barnehage)
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o Matchbox betyr sosial sammenkomst. Har noe og gå til h ver dag ikke bare
sitte hjemme og glane i veggen. Det er noe jeg vil anbefale til andre som
s itter hjemme. Hadde det ikke vært for Matchbox så hadde nok ikke jeg
kommen meg så fort ut i noe som det jeg har gjort. ( Jente, nystartet, starter
på kurs maskinfører)

o Det har vart behagelig å ha et sted å sette seg og jobbe med å komme
tilbake til jobb. F ikk møtt hyggelig og veldig hjelpsomme folk. Med å være på
Matchbox ga meg masse motivasjon til enklere hv e rdag og komme tilbake til
vanlige rutiner. Masse nye ideer, tanker, muligheter. ( Jente, på
restauranthus )

o Matchbox har gjort at jeg har fått en jobb jeg virkelig trives med og
muligheten til at jeg får en utdannelse/fagbrev i sveis og plate arbeider.
( Gutt, kvalifisering læreplass)

o Hei. Matchbox betyr veldig mye for meg. Jeg føler at jeg for lært om hva er
en jobb osv. Selv om jeg ikke har g ått der len ger så trives jeg. ( Jente,
nystartet)

o Matchbox hjelper meg mye. Det gir en stabilisering av hverdagen, noe å stå
opp til og andre folk å snakke med. Det var på Matchbox jeg fikk inspirasjon
for å starte videre utdanning, noe jeg ikke en gang hadde tenkt på før jeg
startet her (Gutt, startet på fagskole) .

o God oppfølging i det å lære seg å jobbe for en som er ung og uerfaren. Dere
har hatt troen på meg og jeg føler meg forstått. Jobb har gitt meg struktur,
et liv. Matchbox har satt meg på sporet av en karrie re og har vært et veiskille
for meg. (Gutt, låseansvarlig i dagligvare) .

o Matchbox var noe å stå opp - og komme til. Et besøk av en arbeidsgiver der
åpnet en mulighet som jeg grep og nå har jeg jobbet 100 % i mer enn et
halvt år! (Gutt, industri).

Hvordan har resultatene blitt oppnådd ?
Arbeidet har s iden oppstarten vært basert på fire grunnleggende prinsipper:

Selvdisiplin.
Å tenke jobb og utdanning på kort og lang sikt.
Mestringstro - t roen på at den enkelte har talent for noe.
Å t a ansvar for eget liv, inklusiv:

o Vektlegging av den enkelte sitt ansvar for å skaffe seg jobb – også
med nødvendig hjelp.

o Alle har et ansvar for å bidra til et bærekraftig samfunn ved å
redusere press på velferdsordningene.

Dette har skjedd gjennom:
Matchbox er et fellesskap. Det innebærer at alle har et ansvar for at det
fungerer som et sted hvor deltakere velger å komme. Fellesskapet, arbeidet
og dynamikken i gruppen er en viktig forberedelse til et liv i jobb/utdanning.
Matchbox som merkevare. Dette som noe posit ivt for ungdommen , du får
hjelp til å finne en vei mot selvforsørgelse . For arbeidsgivere vil vi at det skal
være et stempel på kvalitet.
Å bruke gruppe som arbeidsform . Erfaringene med gruppe er
gjennomgående svært gode.
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o Vi ser at ungdommen e både inspir erer, motiverer, korrigerer og
utfordrer hverandre. Kraften i et likemannsarbeid kan ikke
undervurderes.

Vi har likevel et parallelt tilbud om individuell veiledning og oppfølging
gjennom individuelle samtaler: både planlagte og mer ad - hoc( når «det
brenner», løser vi det der og da).
Så mye involvering som overhode mulig . Deltagerne utfordres selv til å stille
spørsmål og finne svar. Dette sammen med gode diskusjoner rundt sentrale
tema skal styrke den enkelte i jakten på jobb, samt få – og beholde de n.
Direkte språk, tydelige forventinger med en konsekvens ved brudd . Vi har
etablert et sett med regler i Matchbox. Disse skal respekteres på samme
måte som lover og regler ellers i samfunnet. Tydelighet verdsettes i gruppen.
Kartlegging/Karriereveiledning og Karriereferdigheter . Vi har ulike verktøy til
å kartlegge den enkeltes talent og ønsker.

o Talentet ditt beskriver hvilke typer arbeidsoppgaver du er egnet for å
utføre og viser hvilke jobber som er realistiske nå og på sikt.

o Vi kan vise farbare veier m ot målet og hva som vil være smart å styrke
for å nå frem.

Uformelt og ubyråkratisk. Skal ideer og initiativ komme så må det være slik.
Dagsprogrammet preges av aktuelle hendelser eller andre innspill og kan
derfor endres. Vi kan både utsette - og fremskynd e tema. Alle har et ansvar
for å bidra
Vi praktiserer en kombinasjon av struktur/ustruktur . Fellestema til diskusjon,
besøk og undervisning er typisk struktur. Da er alle med på det. Ustruktur er
individuell jobbing /samtale/gjøre avtaler, - eller aktivitet hvor typisk det
diskuteres i mindre grupper . Alle har sitt eget mål og sin egen plan. Dette er
utdypet i tidligere statusrapport.
Likemannsarbeid . Tips og ”en tommel opp” fra andre kommer godt med når
det b utter litt i endringsarbeidet.
Å være med å utvikle og eie noe gir ansvar . Eksempelvis må et møte med en
arbeidsgiver forberedes. Å være uforberedt vil kunne sette enhver og
Matchbox i et dårlig lys.
Inngangen til jobb har skjedd gjennom kvalifiseringsavtaler i den enkelte
bedrift hvor ti lfredsstillende prestasjon gir /skal gi lønn. Tradisjonell
arbeidspraksis uten vilkår om jobb har ikke vært benyttet.
Arbeid mot næringsliv og arbeidsgivere:
Navnet Matchbox er ikke tilfeldig valgt. En suksessfaktor i tilknytning til
arbeidsliv et er nettopp at det foreligger en «match» mellom arbeidsgiverens
behov og den løsning en kandidat representerer. Når en av våre ungdommer
søker en mulighet eller retter en forespørsel om jobb , skal vedkommende
være godt forberedt og kunne svare godt på spør smålet: Hvorfor vil du jobbe
hos oss?
Sist men ikke mins t , et meget godt samarbeid med N AV . Dette er uttrykt
både fra ungdommene og vi som utgjør staben.

Hva har Ringerike kommune fått for investeringen?
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Ringerike Kommune har betalt kr. 3 000 000, - fo r å gjennomføre pilotprosjektet i
perioden 01.11.18 til 31.10 . 19. Avtalt månedspris er kr. 250 000, - . De to siste
månedene i 2019 vil bli dekket av Menova for ikke å få et opphold i prosjektet ved en
videreføring. Dette ville vært meget uheldig for deltager ne.

P er utgang av september har Matchbox en formidlingsprosent på 72 %. Det betyr at
deltager e er videre i en eller annen form for betalt jobb eller utdanning. NAV vil
beregne hvilke n positiv effekt dette har hatt på kommunens sosialhjelpskostander.

Vi vil fremheve at man ikke bare kan vurdere resultatene i et kortsiktig og avgrenset
økonomisk perspektiv:

Får man først en person på «jobbsporet» er den langsiktige
samfunns økonomiske effekten stor. For en ungdom som kommer inn i
arbeidslivet og blir der; r epresenterer forskjellen samlet i løpet av et
yrkesaktivt liv flere ti - talls millioner kroner i inntekt for seg selv og samfunnet
målt mot en som blir stående varig utenfor.
Jobb gir en bedre helse og fører til lavere forbruk av offentlig helsetjenester
Jobb gir følelsen av akseptering og mestring for den enkelte.
Jobb gir et bedre liv og et bidrag til et bærekraftig samfunn.

Ringerike K ommune har investert et betydelig beløp (Kr 3 000 000 , - ) til realiseringen
av Matchbox . Beløpet ble bevilget for et år og skulle gjelde for 15 – 20 plasser og
gjelde alle kostnader til drift i prosjektperioden. Regnskap for prosjektperioden er
ført av Menova AS.

Med 20 unge , til enhver tid inne , gir det en pris pr . plass på kr 12500, - pr mn d. Det er
vanskelig å angi hva hver enkelt ungdom koster/vil koste fordi hver enkelt har ulike
behov og bruker ulik tid for å komme seg ut i jobb eller skole. For de som avsluttes til
skole vil tiden i Matchbox i stor grad være bestemt av når de kom inn i Matchbox
målt mot søknadsfrist og skolestart. I g jennomsnitt bruker de som søker jobb kortere
tid i Matchbox enn de som går mot skole. Likevel verdsettes skole veldig høyt fordi
en fullført utdanning gir et tryggere fotfeste i arbeidslivet på lengre sikt.

Behovet for å komme raskt i gang med aktivitet ved tildeling av økonomisk
sosialhjelp er noe NAV har ønsket. Vi har derfor i perioden drev et med et visst
overbelegg for å imøtekomme dette. Da har vi også fått teste t ut hvor mange vi kan
håndtere på en for svarlig måte innenfor de rammene vi er tildelt. Dette evalueres nå
sammen med N AV, og vurderingene tyder på at 20 personer er et maksantall for å
sikre hjelp til hver enkelt innenfor de rammene Matchbox har drevet for i
prosjektperioden .

Anbefalinger ve d en eventuell videreføring :
Vi opplever at de grunnleggende prinsippene og «oppskriften» som angitt i : Hvordan
resultatene blitt oppnådd fungerer godt. Disse bør videreføres.
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For ytterligere å øke nytteverdien for deltagerne bør Matchbox, ved en videreføring,
utvikles/styrkes inne n følgende områder:

”Anne n bistand ” for de som trenger det.
Vi lever alle et 24/7 liv og på mange måter i 360 grader (alle livets arenaer) .
For noen er mye ”på plass” , mens for andre er det mange brister. Det være
seg familierelasjoner, mangel på venner, rus, kriminalitet, helse, bolig, gjeld
osv. Dette er forhold som betyr noe og som må kartlegges og håndteres
deretter. Av de som har vært innom Matchbox så mener vi at alle har et
talent som kan omsettes i jobb . I noen tilfeller ser vi at uten at livet er
tilstrekkelig på plass , vil det være krevende å lykkes med å få - og beholde en
jobb.

Kreve r s amarbeid med andre instanser.
Som følge av punktet over innebærer det at samarbeidet med andre
instanser må styrkes og om mulig formaliseres. Behovet for en individuell og
koordinert plan kan være nødvendig ( riktig ) for noen. I dette bildet må det
avklares hvem som best kan ha rollen som den enkeltes koordinator. Vi
tenker at d et er viktig at denne personen er en som den unge har stor tillit til.

Ytterligere styrking av Matchbox som merkevare. – forve n tning om kvalitet -
betydning for brukere .
Vi jobber for at det skal væ re positivt å være med i Matchbox og at
næringslivet skal oppleve at det er trygt og sikkert å ansette en som har fått
veiledning i Matchbox. Det skal innebære kvalitet fordi en ” Matchboxer ” vet
hva hun/han kan jobbe med og hvorfor . D e har med seg en god og ærlig
referanse fra Matchbox nå r de søker en jobb .

Vi er sikre på at valg av lokale er viktig for oppfatningen av Matchbox . Det må
være lett å komme dit og vi må være synlige. Ungdom som søker jobb kan
ikke gjemme seg bort . Våre n ye lokaler tilfredsstiller dette, og en intensjon
om for lengelse, hvis Matchbox fortsetter, er gjort. Noe seksjonering med
modulvegger vi l gi et optimalt lokale for formålet.

Matchbox har fått et positivt omdømme og vi kan ikke foreta oss noe som
truer dette. Dette har enhver som er innom Matchbox et ansvar for . De unge
får hjelp - og forventningene hos de som kommer til er betydelige fordi de har
hørt om oss via andre unge eller gjennom NAV. Vi må sikre gode løp f ra start
til mål. D e som av ulik grunn avslutter uten jobb eller skole, skal også ha en
utgang som oppleves verdig.

Matchbox Digital .
Å legge til rette for e - læring og en delingsplattform er både tidsriktig og
nødvendig . Dessuten er de unge på hjemmebane i det digitale . Gjennom
denne sikres også kontakt med de som i perioder har et lavt oppmøte. Målet
er å videreutvikle en versjon av Ai LÆRING, som bygger på ver de n s største
lærings - og delings plattform ; Moodle.
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Utvikle samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere:
Vi ønsker å skape oppmerksomhet om Matchbox gjennom at bedrifter og
arbeidsgivere utfordres til å bidra i samfunnsoppdraget vi utfører .
Arbeidsgivere oppleves å være oppriktig interessert i særlig å hjelpe unge inn
i jobb. Vi ser at arbeidsgivere som ansetter lar seg berøre og er stolte av å
være med å bidra. Matchbox jobber med en strategi for et aktivt «eierskap»
hvor mer formelle samarbeidsformer kan være en del av det. Eksempel kan
være:

o Tettere og mer forpliktende samarbe id med bedrifter
Et «Matchboxlaug» er en modell vi kartlegge r interesse n for. Her ser
vi særlig for oss et utvalg bedrifter som representerer bransjer hvor
unge kan gis muligheter for kvalifisering eller ulike opplæringsløp. For
de unge med liten eller ing en arbeidserfaring så vil første fase i mange
tilfeller handle om å lære å jobbe . Vi legger opp til at bedrifter som
inngår i lauget forplikter seg til å bistå med å åpne for dette og gi
jobbmuligheter. Og at de benytter sine nettverk om de ikke selv kan
t ilby lønnet jobb på aktuelle tidspunkt. OPU S Ringerike vil være en
viktig samarbeidspartner i dette og Ringerike Næringsforening har
sagt seg villig til å være med å spre budskapet .

o Vi ønsker å se mer på hvordan Ringerike Kommune sine
tjenesteområder kan benyttes og eventuelt inngå i lauget. Vi er sikre
på at kommunen, som distriktets suverent største arbeidsgiver, kan
spille en viktig rolle i et kvalifiseringsløp også mot jobb. Hvordan kan
kommunen gi jobb til unge som ikke har en formell utdanning?

o En videreutvikling av et «Matchboxlaug» , kan være at et utvalg av
medlemsbedriftene også utgjør et «Advisory Board» hvor man møtes
i Matchbox noen ganger i året for å gi innspill og tilbakemeldinger til
innhold et og forventningene i Matchbox.

o I tillegg til m er tradisjonelt markedsarbeid , hvor vi er ute og forespør
muligheter , tror vi også at en slik m odell ( et « laug ») vil være et viktig
bidrag t il å få til «en strøm som også går andre veien» ; - hvor
arbeidsgivere aktivt tar kontakt med Matchbox når de ser behov for å
knytte til seg nye medarbeidere.

Ytteligere styr ke f okus på Utdanning/ Samarbeid med Opus Ringerike
Selv om ca 1/3 av dagens deltagere i Matchbox har utdanning som en del av
sin plan , tilsier kravene i arbeidslivet at flere bør ha det. I tillegg til en rolle
inn mot et Matchboxlaug , vil OPU S Ringerike være en viktig ressurs når
utdanningsmuligheter/utdanningsløp skal beskrives for den enkelte.
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Som et ledd i styrking en mot gjennom - /fullføring av skole , er det aktuelt å
knytte til seg mentorer dedikert til studiestøtte . Det kan eksempelvis være
pensjonister eller andre som kan tenke seg å gå inn i slike roller.

Oppfølging etter ansettelse/skolestart
Erfaring tilsier at det ikke bare handler om å få seg jobb ell er skoleplass. Det
handler også om å stå i rollen over tid. Derfor ser vi viktigheten av å kunne
følge opp over tid. Ikke nødvendigvis i et stort omfang, men tryggheten om at
vi er der, er tilgjengelig og følger opp ved behov. Dette gjelder både for den
en kelte , som har fått jobb , og for den aktuelle arbeidsgiver en . Vi gjør dette
nå , men ønsker å utvikle det videre . Flere har også valgt , på eget grunnlag, å
holde kontakt med Matchbox etter at de har avsluttet til jobb eller skole.
Tidligere ”Matchboxere” (Matchbox Alumni) vil kunne være troverdige
sannhetsvitner og ambass a dør er for utfordringen og gleden ved jobb og
utda nning. På sikt kan det være disse som igjen ansetter unge fra Matchbox .

Sluttord :
De som kjenner ti l Matchbox so m prosjekt , har gitt klart uttrykk for at de ville bli lei
seg og savne Matchbox om tilbudet skulle bli avviklet . Vi som har samarbeidet om å
få Matchbox på bena og gjennomført prosjektet , ser oss tilfreds med det vi har
oppnådd på mindre enn et år, men har samtidig ambisjoner om å fortsette - og å
utvikle dette viktige arbeidet.

Å starte noe nytt er spennende. Selv om de involverte har lang erfaring fra arbeid
med å bistå personer mot selvforsørgelse, så har vi også tillatt oss å tenke nytt . Det
viktigs te valget vi gjorde var å etablere noe som kunne oppleves som ungdommens
eget gjennom å være mest mulig ”frikoblet” fra Menova AS og NAV. Egen adresse,
eget navn og egen logo (laget av ungdommene selv ) betyr svært mye for identiteten .
Innholdet og organise ringen har vi beskrevet over. Tross egen merkevare har vi hatt
stor nytte av tilknytningen til - og ressursene i Menova. Vi har i hele perioden
benyttet oss av deres nettverk, kurs og foredrag fordi det har vært relevant og
hensiktsmessig .

Ungdommene vet a t et godt rykt e fremmer mulighet for jobb. De vet at et godt rykte
er viktig for hver og en av de , og at de t t e like mye gjelder f or Matchbox. De vet også
at et godt rykte må vernes om. Det gir forventninger hos de som nylig har startet.
Ryktet har medført at vi har mottatt henvendelser fra andre kommuner og fra
bekymrede foreldre som spø r hva som skal til for at en ungdom kan få hjelp fra
Matchbox.

V i vet også at vi bety r no e for arbeidsgiverne . Alle som har vært i kvalifisering til
stilling har f ått tilbud om lønnet jobb i en eller annen grad . Nylig var to fra Matchbox
til intervju på en og samme jobbmulighet. Totalt f em personer var innkalt til dette, -
og ungdommene fra Matchbox ble i etterkant rangert som nr 1 og 2. Det viser at vi
har gjort no e riktig sammen med de unge , - og noe viktig for Matchbox sitt rykte og
omdømme .
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For mange er det viktig at Matchbox fortsetter. Undertegnede og Menova stiller
gjerne opp for kommunens administrasjon og politikere for å besvare spørsmål eller
kommentere ytterligere , dersom det er nødvendig for å fatte en riktig og viktig
beslutning for videreføring av Matchbox for de unge på Ringerike .

Matchbox 08 .10 .2019

Magne Enger Jon Ola Skrutvold
Daglig leder Menova AS Prosjektleder Matchbox
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- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4530-2   Arkiv: 075  

 

 

Nordiske vennskapsbyer – invitasjon til jubileum  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune takker ja til invitasjonen fra Aabenraa, og deltar på jubileet våren 2020. 

Det planlagte nordiske vennskapsbymøtet i Ringerike utsettes fra 2020 til 2022. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har i mange år hatt vennskapsbyer i de nordiske landene.  Annet hvert år 

har det vært arrangert nordisk vennskapsbymøte, det siste i Växjö i Sverige 3.-6. mai 2018.  

Der deltok delegasjoner fra Skagaströnd på Island og Lohja i Finland, i tillegg til Växjö og 

Ringerike. Den norske delegasjonen besto av representanter fra formannskapet, foreningen 

Nordene og kommuneadministrasjonen. 

I det nordiske samarbeidet har og den danske kommunen Aabenraa deltatt. Men etter en 

kommunesammenslåing i Danmark trakk Aabenraa seg ut for noen år siden. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Aabenraa i Danmark feirer 100-årsjubileet for Sønderjylland sin gjenforening med Danmark 

29.-31. mai 2020. 

I den forbindelse inviteres 4 representanter fra hver av de andre nordiske vennskapsbyene til å 

delta i jubileet og til å drøfte mulighetene for at Aabenraa på nytt kan gjeninntre i det nordiske 

vennskapsbysamarbeidet. 

 

Etter at dette ble kjent har det vært dialog mellom kommuneadministrasjonene i de nordiske 

vennskapsbyene. Det er en felles forståelse at det er nok med et nordisk treff neste vår. Det 

foreslås derfor at Ringerike sitt møte for de nordiske vennskapsbyene utsettes fra 2020 til 

2022. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Nordisk vennskapsbymøte 2018 (F-99/18) 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

 

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

opprettholdes og fortsetter.  Det er gledelig at den danske kommunen Aabenraa igjen ønske å 

delta i samarbeidet.  

Rådmannen tilrår at Ringerike takker ja til invitasjonen fra Danmark og utsetter det planlagte 

ordinære vennskapsbymøtet til 2022. 

 

Vedlegg 

 

Invitasjon fra Aabenraa til 100-årsjubileuim 30. mai 2020. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivesdal 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal - Ringerike Studentkro  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Søknaden om permanent utvidelse av skjenkeareal for Ringerike Studentkro 

imøtekommes. 

 Skjenkearealet utvides til å gjelde rom C117 i henhold til vedlagte tegning. 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Studentkro ønsker å utvide eksisterende skjenkebevilling til å gjelde rom C117. 

Eksisterende bevilling gjelder rom C119 og rom C117 ligger ved siden av dette. Rommene er 

tilknyttet samme inngang slik at det er mulig å opprettholde god inngangskontroll. Det nye 

skjenkearealet skal benyttes som et stille «lounge» rom, hvor gjester kan nyte drikken sin i 

roligere omstendigheter enn ved bar og scene. 

Stedet drives som studentkro med ulike arrangementer for studenter ved USN. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Ringerike Studentkro har hatt alminnelig skjenkebevilling i flere perioder. Den siste ble gitt 

26.09.2017 og den gjelder til 30.09.2020. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

 

Rådmannen ønsker å legge til rette for studentmiljøet i Ringerike, og anbefaler søknaden 

imøtekommet.   

 

Vedlegg 

 

Tegning over arealet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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