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Arkivsaksnr.: 20/1316-1   Arkiv:   

 

Årsrapport 2019 Finansområdet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/20 Formannskapet 24.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Årsrapport 2019 for finansområdet tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære 

årsrapporten. 

 

Beskrivelse av saken 

Netto driftsresultat er 2,7 prosent av brutto driftsinntekter i 2019, og det er høyere enn målet 

om 1,75 prosent. Kommunens korrigerte netto driftsresultat er 1,6 prosent av brutto 

driftsinntekter. Netto lånegjeld er 93 prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet 

utgjør 9 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Årsregnskap 2019 viser at netto finansutgifter ble 22,1 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

Det skyldes høyere finansinntekter. Finansinntektene er høyere enn budsjettert som følge av 

høyere avkastning på Fossefondet enn avkastningsmålet. I tillegg ble renteinntektene på 

konsernkonto høyere enn budsjettert. 

 

Sammenlignet med 2018 ble netto finansutgifter 3,3 millioner kroner lavere. I 2019 utgjør 

netto finansutgifter 4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en reduksjon på 0,3 

prosentpoeng fra 2018. 

 

Gjelden har økt med 466 millioner kroner i løpet av 2019. Samlet nettoverdi er betydelig 

redusert fra 2018 til 2019 som følge av økt lånegjeld. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale 

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

driftsregnskapet på 24,1 millioner kroner i løpet av et år. Dette scenarioet inntreffer dersom alt 

skjer samtidig innenfor samme år. 
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Likviditet 

Saldo på konsernkonto er 459,6 millioner kroner ved utgangen av 2019 og består av 

fondsmidler og ubrukte lånemidler. Omtrent 40 prosent av likviditeten er frie, ubundne midler. 

Nesten 60 prosent av de likvide midlene på konsernkontoen er ubrukte lånemidler og bundne 

fondsmidler. 

 

Ved inngangen til 2019 var konsernsaldo 483,8 millioner kroner. Ved utgangen av året er 

saldoen 459,6 millioner kroner, en reduksjon på 24,2 millioner kroner i løpet av året. 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av 2019 var Fossefondets markedsverdi 156 933 401 kroner. Samlet avkastning 

for 2019 ble meget god og endte på 12,68 prosent. I kroner utgjorde avkastningen 18 535 

828,44 og ble mer enn 2,5 ganger så høy som avkastningsmålet på 7 millioner kroner. 

 

Fossefondets avkastning ble 2 prosent høyere enn Referanseporteføljens avkastning, som ble 

10,68 prosent samlet for året.  

 

Porteføljen er ved årets slutt investert med: 

• 18,2 prosent i pengemarkedsfond 

• 28,3 prosent i obligasjonsfond 

• 53,4 prosent i aksjefond (38,1 prosent i internasjonale aksjer og 15,3 prosent i norske 

aksjer).  

 

Porteføljen er investert med undervekt i pengemarked og obligasjoner og overvekt i aksjer og 

høyrente, sammenholdt mot strategien. 

 

Etter et relativt svakt 2018, ble 2019 et meget godt år for risikoaktiva. Med andre ord ble 

aksjeavkastningen svært bra i 2019.  

 

I 2019 er tapsrisikoen økt som følge av ny strategisk aktivaallokering for Fossefondet. Den 

økte risikoen er en planlagt og vedtatt strategi og har bakgrunn i en målsetting om høyere 

avkastning for Fossefondet. 

 

Gjeldsforvaltningen 

Investeringsgjelden har økt med 346,9 millioner kroner. Gjeldsøkningen skal håndteres 

driftsmessig, da renter og avdrag øker vesentlig som følge av låneveksten. Startlån viser en 

økning på 119,1 millioner kroner. 

 

Årets låneopptak på 453,1 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni og 

november 2019, ett lån på 360 millioner kroner til ikke-gebyrfinansierte investeringer og ett lån 

på 93,1 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. 

 

Opprinnelig låneramme for 2019 var på inntil 582,64 millioner kroner, hvorav 93,1 millioner 

kroner til gebyrfinansierte investeringer. Årets faktiske låneopptak til investeringer ble nesten 

130 millioner kroner lavere enn den vedtatte lånerammen. 

 

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 150 millioner kroner i 2019. 
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I 2. tertial ble det rapportert om planlagt bruk av lån til investeringer på 585 millioner kroner, 

som baserte seg på investeringsprognosene på det tidspunktet. Faktisk bruk av lån til 

investeringer i 2019 ble 492,1 millioner kroner, nesten 100 millioner kroner lavere enn planlagt. 

Avviket er over 15 prosent, og det forteller at kvaliteten på investeringsprognosene må bli 

bedre. 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 182,3 

millioner kroner. 

 

Beregnet minimumsavdrag for 2019 ble 102,5 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte 

avdrag på 106,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte 3,7 millioner kroner mer enn 

beregnet minimumsavdrag. 

 

I 2019 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 19,9 millioner kroner. 

 

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 20,35 år. 

 

Ved inngangen til 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 65,7 prosent 

og er ved utgangen av året 66,3 prosent. 

 

Rentebindingstiden var 1,65 år ved inngangen til året og er økt til 2,45 år ved utgangen av 

2019. Økningen skyldes 10 års bindingstid på årets låneopptak til ikke-gebyrfinansierte 

investeringer. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Monserud renseanlegg er kvalifisert for grønn rente i Kommunalbanken. Som følge av dette, 

har kommunen i løpet av 2019 oppnådd grønn rente på to av sine lån. Grønne lån gis til 

prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller 

klimatilpasning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Den gode avkastningen på Fossefondet er ekstraordinær og synliggjør ikke et normalår. 

Utbygging har enda et stykke igjen i forhold til samsvar mellom framdriften i 

investeringsprosjektene og budsjettert behov for investeringsmidler for enkeltåret. 

Rådmannen vil i forbindelse med 1. kvartal 2020 ha fokus på å treffe bedre i 2020 på behov for 

investeringsmidler sett i forhold til framdriften i investeringsprosjektene. 

Årsrapporten gir en god oversikt over kommunens handlingsrom innenfor finansområdet. 
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Vedlegg 

Årsrapport 2019 Finansområdet 

Porteføljerapport etter desember 2019 fra Industrifinans 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 19/5646-9   Arkiv: 223 C00  

 

Andre tilskudd 2020 Kultur - Uten fast driftsavtale/faste 

tilskuddsområder 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/20 Formannskapet 24.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om 150.000 kroner i driftstilskudd innvilges og belastes formannskapets 

disposisjonskonto. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hardraade Vikingskipforening søker 150.000 i driftstilskudd til bygging av fullskala vikingskip 

på Sunnvoldstranda. Byggefasen er påbegynt. Vikingskipet skal brukes på Tyrifjorden, 

Steinsfjorden og tilliggende vannveier. Praktisk og historisk opplæring av barn og voksne 

under tema nærmiljø og kulturarv, herunder gamle bygge- og arbeidsmetoder. Frivilligheten og 

lokalbefolkningen skal engasjeres i alle deler av byggeperioden gjennom oppgaver som gjør 

skipet klart til sjøsetting. Eksempelvis: bearbeiding av trematerialer til skipsbord og detaljer til 

forsterkning, årer, utstyrskasser og innredning, utvinning av tjære, smiing og klinking av 

nagler, spinning av ull til tråd til tetting mellom bordganger, rigg, seil og tauverk. Forprosjekter 

er gjennomført og oppstarten av hovedprosjektet er påbegynt. 

 

Beskrivelse av saken 

Hardraade Vikingskipforening søker om 150.000 kroner i driftstilskudd. Tilskuddet skal brukes 

til å lønne nødvendig fagpersonell fra Tønsberg som har bygget et tilsvarende skip, innkjøp av 

telt og arbeider med å reise og sikre taket.  

 

Tiltakets målgruppe 

Vikingskipet skal bygges av frivillige under veiledning. Tiltaket vil engasjere - og aktivisere 

folk i alle aldre, begge kjønn og personer med nedsatt funksjonsevne. Læringssenteret 

Ringerike vil delta for engasjering av innvandrere.  

 

- Skolebarn og Den Kulturelle Skolesekken 

Foreningen har i møter med Kulturenheten i kommunen, presentert muligheten for å gjøre 

vikingskipbygging til en del av det lokale tilbudet i Den Kulturelle Skolesekken (DKS).  

Kulturarv er en viktig del av Den Kulturelle Skolesekkens lokale tilbud (omtrent 79% av 
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kulturarvtilbudet i DKS nasjonalt, blir gitt på kommunalt nivå). Bygging av vikingskip med 

gamle arbeidsmetoder i samarbeid med DKS vil gi skolebarn Ringerike kommune taktil 

førstehåndserfaring med unikt tradisjonshåndverk. Sluttrapporten for vikingskipbyggingens 

forprosjekt konkluderer med at det er sannsynlig at det har vært et stort skip i Tyrifjorden i 

vikingtiden. Vikingskippbygging er dermed relevant for den lokale kulturhistorien. 

Formannskapet vedtok (sak:161/18, 20.11.2018) at en intensjonsavtale om innhold i lokalt 

DKS-tilbud skulle inngås. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tilsagn: 3626 kroner Kulturmidler2020 

Tilsagn: 150.000 kroner i driftstilskudd til oppstart av hovedprosjektet. Formannskapet 2018 

saksnr.18/1438-5, 21.12.2018 

Tilsagn: 60.000 kroner til forprosjekt. Rådet for Ringeriksregionen 2017 

 

Økonomiske forhold 

Hardraade Vikingskipforening har mottatt tilsagn om del-finansiering fra Sparebankstiftelsen 

Ringerike, hvor støtten maksimalt tilsvarer støtten fra det offentlige. Foreningen har også søkt 

Hole kommune om midler. 

 

Samarbeidpartnere 

Stiftelsen Oseberg Vikingearv, leie av fagpersonell og for å lage en 3D - modell 

Universitetet i Oslo, kulturhistorisk avdeling v/ Jan Bill 

Læringssenteret Ringerike, bidrar med arbeidskraft, integrering 

Fontenehuset Hønefoss vil bidra med frivillige 

Frivilligsentralene i Hole, Ringerike og Jevnaker i samarbeid om frivillige, og både Hole og 

Ringerike stiller lokaler til disposisjon 

Steinerskolen Ringerike ønsker samarbeid om formidling til barn og ungdom 

Kvalifisert personell for å seile skipet (krav fra Sjøfartsdirektoratet) 

 

Prosjektets framdrift, gjennomføring og rapportering 

Hardraade Vikingskipforening har tidligere mottatt tilskudd på bakgrunn av innsendt 

prosjektbeskrivelse. Rådmannen finner det derfor relevant å gjøre en vurdering av prosjektets 

framdrift basert på innsendte rapporter.  

 

Forprosjektet som fikk tilskudd i 2017 har blitt gjennomført. Innsendt rapport beskriver 

følgende: 

- Det er sannsynlig at det var et stort skip i Tyrifjorden i vikingtiden. 

- Kartlegging av ressurser, kompetanse, interesse og muligheter for å bygge et vikingskip 

til bruk i Tyrifjorden.  

-  Muligheter for bruk og lønnsom drift etter bygging. 

 

Årsberetningen 2018 beskriver følgende aktivitet 

- Nettverksbygging, informasjonsmøter, rekruttering av frivillige.  

- Deltagelse på ulike lokale markedsdager. Pris for beste stand på Ringeriksdagen.  

- 11 styremøter 

- Kurs i KulturArvOpplevelse i regi av Buskerud Fylkeskommune 

- Hjemmesiden er etablert 

- Ulike arbeidsgrupper startes opp 

- Styret beslutter at Ringeriksstil skal brukes som ornamentikk på skipet 
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Oppstart av prosjektet fikk tilskudd i 2018. Tilskuddet skulle i følge søknaden brukes til  

- Del av lønn til fagpersonell fra et lignende prosjekt i Tønsberg 

- Forsikringer for alle som skal jobbe på skipet 

- Innkjøp og bruk av materialer 

Planlagt sjøsetting 8.5.2021 ifølge tidsplan i søknaden.  

 

Prosjektets fremdrift etter mottatt tilskudd 21.12.2018.  

Følgende oppgaver/milepæler er gjennomført/påbegynt: 

- Skipsbygger er engasjert i 20% stilling. Kvalitetssikring av prosjektet. Produksjon av 

tegninger til bygging.  

- All tjære som behøves til prosjektet er produsert på tradisjonelt vis  

- Treskjæring har pågått siden januar 2019 

- Tradisjonelle redskaper og antrekk produseres 

- Varmestue er reist på byggeplassen 

- Stokker til beddingen produseres på byggeplassen 

- Eikestokk til kjølen er felt og skulle etter planen ankomme byggeplassen i januar 

- Foreningen har deltatt på Ringeriksdagen for å vise frem aktivitetene, antrekkene, 

verktøyene og treskjæringen 

- Prosjektet har passert 7000 timer frivillig arbeid 

- 140 frivillige er registrert 

 

Styret i Hardraade Vikingskipforening melder om at oppstarten har tatt lenger tid enn 

forventet, men at produksjonen av viktige materialer til byggingen er i gang i ulike 

arbeidsgrupper med egne oppgaver. Planlagt sjøsetting juni 2022 ifølge oppdatert tidsplan. 

 

Informasjon, oppdateringer og rapporter fra ulike deler av prosjektet har blitt tilsendt og 

arkivert i kommunens arkivsystem. Rapport og regnskap for 2019 er ikke mottatt/arkivert 

foreløpig. Planlagt sjøsetting er noe utsatt. Rådmannen vurderer likevel foreningens 

gjennomføringsevne som god, basert på det høye aktivitetsnivået gjennom hele 

prosjektperioden og antallet registrerte frivillige.  

 

Vurdering av tiltaket i henhold til Kommunens hovedmål og fokusområder 

Hovedmål i Kommuneplanens Samfunnsdel 2015-2030 

- Visjon: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Bygging av vikingskip med sterk tilknytning til lokal kulturarv bidrar til å gjøre Ringerike mer 

spennende, unikt og innholdsrikt. 

 

- Mål: Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike. Gjennomføres ved å ha et godt 

samarbeid mellom kommunen og frivillighet, lag og foreninger 

God helse defineres i kommuneplanens samfunnsdel som «Evne til å mestre hverdagens 

utfordringer, og handler både om livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. 

(..)psykososiale faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning 

for helsa.»i  

Hardraade Vikingskipforening fokuserer på at byggingen skal kunne aktivisere folk i alle aldre, 

uansett funksjonsevne. Både byggeplassen og skipet skal ha universell utforming for å sikre 

tilgjengelighet for personer uten fullbevegelighet.  

                                                

i Kommuneplanens Samfunnsdel s.13 
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- Mål: Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen. Gjennomføres ved å være best for barn og legge til rette for åpenhet 

og god integrering av nye innbyggere i alle livsfaser 

Styret i Hardraade Vikingskipforening har startet prosessen med å involvere skolebarn i 

prosjektet gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Læringssenteret i Ringerike er oppført som 

samarbeidspartner i prosjektet. Foreningen har siden oppstarten av prosjektet fokusert på sosial 

inkludering og mangfold.  

 

- Mål: Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn. Gjennomføres ved å videreutvikle et bredt og mangfoldig kulturliv for 

alle aldersgrupper.  

Byggingen involverer befolkning i alle aldre gjennom frivillige og skole. Byggeplassen blir en 

ny sosial møteplass og kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet.  

 

 Folkehelse  

Relevante funn fra folkehelseoversikten 2019 

- Ringerike kommune er ikke godt nok universelt utformet, og tilgjengeligheten til 

sosiale møteplasser i Hønefoss sentrum er noe begrenset. 

- I Ringerike opplever ca. 20 % av ungdommene ensomhet. 

- Når det kommer til livsstilsrelaterte sykdommer ligger Ringerike noe over 

landsgjennomsnittet. Det samme gjelder overvekt blant voksne og barn. 

 

Deltagelse i frivillig organisasjonsliv og kulturliv fremmer folkehelse gjennom blant annet 

engasjement, fellesskap og opplevelse av meningsfullhet, og øker samfunnets robusthet og 

toleranseii   

«Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som overvekt og 

fedme, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og enkelte 

kreftformer. Inaktivitet og stillesitting er knyttet til risiko for flere folkesykdommer og død før 

70-årsalder. Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst 

og utvikling og for å skape gode vaner for resten av livet. Det virker også positivt på den 

psykiske helsen, konsentrasjon og læring»iii 

Aktivitet og deltagelse er viktige faktorer for folkehelsen. Bygging av vikingskip vil utvilsomt 

kreve fysisk aktivitet, oppgavene kan fordeles utifra funksjonsnivå, slik at alle kan delta.  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 ble vedtatt i kommunestyret 21.02.2013. I meldingen er tre 

visjoner pekt ut som prioriterte satsingsområder. Følgende er relevant for denne saken:  

1. Ringerike - best for barn. Målet om å høyne befolkningens levekår innebærer å sikre 

optimale oppvekstsvilkår for barn og unge.  

2. Ringerike - aktivitet for alle. Deltagelse i frivillige organisasjoner og foreninger er 

helsefremmende, og samarbeid med ulike idrettslag og foreninger vil utvikle kommunens 

folkehelsearbeid. 

 

Prosjektet fokuserer på å aktivisere alle deler av befolkningen ved å inkludere alle som vil i 

bygging av vikingskipet, og barn spesielt gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Byggeplassen 

kan bli en sosial møteplass for alle aldersgrupper, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne.   

                                                

ii Folkehelseoversikten 2019 s.44 

iii Folkhelseoversikten 2019 s.57 
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Prosjektet er i så måte helsefremmende. Rapporter viser at prosjektet prioriterer 

informasjonsmøter som bidrar til økt rekruttering av frivillige og tilrettelegging for at 

forskjellige målgrupper kan delta.  

 

Kulturloven – Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhetiv 

Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og 

andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av 

kulturverksemd regionalt og lokalt. 

Med kulturverksemd/kulturvirksomhet menes blant annet å verne om, fremme innsikt i og 

videreføre kulturarv.  

Vikingskipbyggingen er relevant for den lokale kulturhistorien. Bygging av vikingskip med 

gamle arbeidsmetoder i samarbeid med DKS vil gi skolebarn Ringerike kommune taktil 

førstehåndserfaring med unikt tradisjonshåndverk og lokal kulturarv.  

 

Relevante bærekraftsmål for saken 

FNs Bærekraftsmål 3 God helse – Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

Målet om god helse handler om å leve friske og sunne liv som er en forutsetning for å oppnå 

bærekraftig utvikling. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. 

Prosjektet tilrettelegger for at alle skal kunne delta uavhengig av sosioøkonomisk status.  

 

FNs Bærekraftsmål 4 God utdanning – Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og 

fremme muligheter for livslang læring for alle.  

Nasjonale forventninger: Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går svært ofte gjennom 

frivillig virksomhet og opplevelser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred deltakelse er 

et middel for å sikre tillit, felleskap, beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i 

lokalsamfunnene. Det er viktig at kommunene legger til rette for dette. 

 

FNs bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene – Ved å samarbeide for å nå de samme 

målene vil en styrke gjennomføringsmulighetene.  

Vikingskipet skal bygges på Sunnvoldstranda i Hole kommune, aktiviteten vil allikevel 

involvere og komme Ringerike kommunes innbyggere til gode gjennom for eksempel Den 

Kulturelle Skolesekken, Læringssenteret i Ringerike, Fontenehuset i Hønefoss og 

Frivilligsentralen.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Vikingskipforeningen er tydelig på at det langsiktige målet er drift når prosjektet er ferdig og 

skipet er sjøsatt. Foreningen søker om tilskudd til selve byggingen av vikingskipet.  

 

                                                

iv LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet 
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Rådmannens vurdering 

Støtte til prosjektet styrker muligheten for måloppnåelse innenfor flere av kommunens 

fokusområder og mål. Prosjektet er også relevant for Kulturloven.  

Vikingskipbyggingen er en unik anledning for videreformidling av lokal kulturhistorie og 

tradisjonshåndverk gjennom aktiviteter tilpasset ulike målgrupper. 

Fysisk aktivitet og deltagelse i frivillig arbeid er helsefremmende.  

Rådmannen vurderer foreningens gjennomføringsevne som god, basert på det høye 

aktivitetsnivået gjennom hele prosjektperioden og antallet registrerte frivillige. Prosjektet har 

en god sammensetning av forskjellige samarbeidspartnere som bidrar til å styrke 

gjennomføringsevnen. 

 

 

Rådmannen anbefaler tilskudd. Tilskuddet belastes formannskapets disposisjonskonto 

 

 

Vedlegg 

 

Søknaden med tilhørende vedlegg er vedlagt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Victoria Irene Koch 
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Arkivsaksnr.: 19/3371-10   Arkiv: 140 D11  

 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

28/20 Formannskapet 24.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Planprogram for kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023, datert 

29.07.2019, fastsettes. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det kom inn totalt 2 uttalelser til oppstart og høring og offentlige ettersyn av forslag til 

planprogram. Uttalelsene omhandler viktigheten av kommunens rolle som tilrettelegger for 

fysisk aktivitet. 

 

Rådmannen mener at forslaget til planprogram er godt gjennomarbeidet, og at de temaer som 

bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. 

 

Innledning / bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 05.09.2019 Bh. 133/19, samt å 

sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Se vedlegg for 

saksframlegg og saksprotokoll. 

 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 
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Uttalelser til oppstart og forslag til planprogram 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 25.09.2019 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

28.09.2019, samt på kommunens nettsider. Samtidig ble høring og offentlige ettersyn av 

forslag til planprogram varslet. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2. 

 

De viktigste endringene i planprogrammet etter oppstart 

 Planen endrer navn fra «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike 

kommune for perioden 2019-2023» til «Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike 

kommune for perioden 2020-2023». Dette fordi det skal utarbeides en egen plan for 

friluftsområder og –anlegg i kommunen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser, gang- og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser. 

 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019-2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 3 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering av planprogrammet 

Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke kommenterer spesifikt i 

dette saksframlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener 

rådmannen at forslaget er godt gjennomarbeida. 
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Vedlegg 

1. Forslag til planprogram, datert 29.07.2019. 

2. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer. 

3. Uttalelser 

 a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 b. Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

4. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Arkivsaksnr.: 20/81-1   Arkiv: D11 &53  

 

Gratis leie av Idrettshaller for barn og unge opp til 19 år  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/20 Formannskapet 24.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Gratis hallleie for barn og unge opp til 19 år gjelder for ordinær tildelt treningstid, 

uavhengig av type aktivitet eller type idrettsflate. 

 

Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges Ringerike 

kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en 

kostnadsberegning fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering innarbeides i 

1.kvartal. 

 

Utleiereglement og betalingsreglement tilpasses den nye leieordningen. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok i sak 192/19, budsjett og handlingsprogram 2020-2023, å innføre 

gratis leie av idrettshaller for barn og unge opp til 19 år.  

 

Rådmannen fremmer denne saken, da det er behov for å få en tolkning av vedtaket. 

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en kostnadsberegning 

fra 2018, og ser ut som den er noe lav. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune ble kontaktet av Ringerike Idrettsråd og Norges håndballforbund våren 

2018 vedrørende pris på leie av hallflater for organiserte aktiviteter (ordinær trening) for barn 

og unge. 

Målet var å gradvis gjøre hall-leien gratis for barn og unge opp til 19 år. 
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Inntektsberegningen ble gjort med grunnlag i eksisterende anlegg og ordinært tildelt treningstid 

på hallflatene. Ringerike kommune hadde inntekter på dette på 742.000 kroner, 2017-tall. –

Dette er også tallet som framgår i budsjettvedtaket fra kommunestyret 12. desember 2019. 

 

I den tidlige beregningen inngår ikke Benterudhallen, -her startet driften først høsten 2019. 

Turnhallen i Hønefoss Arena inngår heller ikke. Til sammen utgjør disse en differanse på 

omkring 200.000 kroner sammenlignet med avsatt beløp i budsjettet. 

 

Gratis leie av idrettshaller for barn og unge 

Ringerike kommune eier flere idrettshaller, disse blir driftet på ulik måte. I tillegg administrerer 

Ringerike kommune utleie av Hønefoss Arena på ettermiddag/kveld/helg. 

 

Idrettshallene rommer flere type organiserte idretter, f.eks. turn, kampsport, styrketrening for 

fri-idrett.  

 

Rådmannen tolker budsjettvedtaket fra kommunestyret som at det er ønsket å innføre gratis 

leie av idrettshaller til alle barn- og unge opp til 19 år, uavhengig av type aktivitet eller type 

idrettsflate.  

 

 

 

Idrettshaller og inntekt 

 

 

Idrettshall Eierskap Driftsform 

(Administrering av 

treningstid, 

fakturering, følger 

betalingsregulativet) 

Inntekt, ordinær 

treningstid,  

Barn og unge opp 

til 19 år 

Ringerikshallen Kommunal Kommunal drift 230.000 

Tyristrandhallen Kommunal Kommunal drift 70.000 

Benterudhallen Kommunal Kommunal drift 105.000 

Hønefoss Arena Privat Kommunal drift 537.000 

Schjongshallen Kommunal Privat/Ringerike 

Ishockeyklubb 

- 

Kunstgresshallen Kommunal Privat/HBK - 

TOTAL     942.000 

 

Driftsform: Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges 

Ringerike kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Der hvor andre aktører drifter kommunale anlegg har vi i utgangspunktet ikke kontroll med 

hvilke leiepriser som evt. benyttes. I budsjettinnspill fra idrettsrådet om gratis leie, framgår det 

at hverken fotballklubbene eller ishockeylagene betaler leie til hhv. Schjongshallen og AKA- 

Arena, om dette også er tilfellet for kunstgresshallen er ukjent for saksbehandler p.t. 

 

Eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til disse anleggene er ikke kjent per dags dato. 
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Inntekt: Beregningen tar utgangspunkt i inntekter i 2019 fra ordinær tildelt treningstid i 

kommunalt driftede idrettshaller.  

 

Det betyr at ekstraordinære aktiviteter, kamper, cuper og tilsvarende ikke er tatt med i 

beregningen. Rådmannen tolker derfor at gratis halleie gjeler treningstid og ikke for kamper, 

cuper og tilsvarende.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-30, Hovedmål: 

«Ringerike kommune skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.» 

«Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike» 

«Best for Barn» 

Kommunestyrets budsjettvedtak er med på å realisere hovedmål i Ringerikes kommuneplan 

2015-30. 

 

 

Folkehelseprofil 

Ringerike kommune har en lavere deltagelse i organiserte aktiviteter enn landssnittet, vi har 

generelt et lavt utdanningsnivå i befolkningen, og også et lavere inntektsnivå. 

 

Kommunesstyrets budsjettvedtak er med på å øke tilgjengeligheten til organisert idrett, 

gjennom å bedre de økonomiske vilkårene for idretten.  

 

 

FNs bærekraftmål 

Ringerike kommune har vedtatt 9 fokusområder av FNs 17 bærekraftmål. 

 

Av disse er det særlig tre mål som berører tiltaket: 

 

3. God helse 

Tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet til helsefremmende aktiviteter. Deltagelse i 

frivillighet og organisasjonsliv bidrar til sosial utjevning og økt samfunnsdeltagelse. 

4. God utdanning 

Mestring og deltagelse i aktiviteter bidrar også til deltagelse i utdanning og arbeid. 

Meningsfullhet, felleskap og lokalt engasjement kan sikre deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv og gi tilgang til nye nettverk, -som igjen kan gi nye muligheter.   

10. Mindre ulikhet 

Generelt vil det å sikre alle innbyggeres mulighet til deltagelse i frivillige organisasjoner 

være med på å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. 

Økonomi er en av barrierene for deltagelse, dette tiltaket er med på å senke det 

økonomiske presset for idrettsorganisasjonene. 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en kostnadsberegning 

fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering på 200 000kr innarbeides i 1. kvartal 
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Rådmannens vurdering 

Gratis leie av idrettshaller til barn og unge er et viktig tiltak for å bedre vilkårene for 

idrettsorganisasjonene, samt gi muligheter for økt deltagelse for alle deler av befolkningen. 

Ringerike Idrettsråd har vært tydelige på at dette er et svært viktig tiltak for idrettsklubbene i 

Ringerike.  

Kostnaden innarbeides i budsjett i første tertial, og betalingsreglement og utleiereglement 

tilpasses den nye ordningen. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 19/2335-4   Arkiv: X31 &01  

 

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020 

30/20 Formannskapet 24.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 

 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i vedtak i Kommunestyret 27.06.2019 hvor Rådmannen fremmer sak som belyser 

endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av politireformen, besluttet kommunestyret at  

saken bør belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- og 

forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet.  

Kommunestyret vil deretter vurdere hvilke krav vi mener må omtales i en forpliktelse med 

lokalpoliti. 

 

 

Innledning 

Kjell Magne Tvenge, politiinspektørs svarer følgende på kommunestyret sin forespørsel. 

Hønefoss politistasjonsdistrikt dekker Hole, Jevnaker, Ringerike, Krødsherad, Sigdal og Modum 

kommuner. Politiet har helkontinuerlig politioperativ tjeneste, uniformerte patruljer. Vi har også 

tjenestested i Modum, Modum lensmannskontor. 

Patruljene utfører i stor grad også straksetterforskning, opprettelse av saker på de oppdrag som de 

er ute på. Dette er både opprettelse av anmeldelser, åstedsundersøkelser og avhør.  

 

Generell åpningstid ved politistasjonen (publikums vakt) er 0900 – 1400 på hverdager. Dette er det 

tidspunkt som innbyggere skal forholde seg til for å anmelde straffbare forhold, eller møte (etter 

avtale) for å avgi forklaring i en sak. Namsmannen har samme åpningstid. 

 

Forvaltningsenheten (Felles utlending og forvaltningsenhet i Sør-Øst) har ansvar for bla. pass, 

utlendings- og våpensaksbehandling. Pass- og utlendingskontor har timebestilling via 

WWW.POLITI.no 
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Timene er lagt ut på mandag, tirsdag og torsdag. Åpningstider og dager justeres etter behov, eks 

pass som har størst pågang vår/tidlig sommer. Våpenkontor har kun behandling av innsendte 

søknader. WWW.POLITI.no har også informasjon om våre tjenester, saksbehandling og 

kontaktinformasjon. Det er også mulig å anmelde noen straffbare forhold via nett. 

 

Det er pågående arbeid for å gjøre flere av våre tjenester tilgjengelig via nett og det åpnes nå også 

muligheter for å kontakte oss via digitale plattformer (Facebooc, Instagram, messenger, SNAPchat). 

 

Arresten ved politistasjonen var knyttet til og bemannet av operasjonssentralen i gamle nordre 

Buskerud politidistrikt. Ved flytting av operasjonssentralen var det for krevende ressursmessig og 

ikke hensiktsmessig å opprettholde døgndrift av arresten. Endringer i kriminalitet har over tid 

påvirket behovet for arresten. Nedgangen i antall innsettelser har vist seg over år. 

 

Dagens ordning er at vi kjører arrestanter til Drammen. Ofte møter vi en patrulje fra Drammen slik 

at vi raskere er tilbake i beredskap. Det må også legges til at etterforskere ved arresten i Drammen 

også overtar avhør og annen etterforskning knyttet til de personene vi setter inn fra Hønefoss. På 

dagtid kan vi også benytte oss av et transporttilbud som kriminalomsorgen har. De tar både rene 

transporter og avlaster mye med transporter fra fengsel til fremstillinger i retten, noe som tok mer 

ressurser fra oss tidligere. 

 

Arresten i Hønefoss er fortsatt operativ, og vi bemannet den på utvalgte kvelder netter før og i julen, 

da dette var hensiktsmessig ressursbruk. Jeg mener at dette fungerer godt, og totalt sett er 

ressurseffektivt. 

 

Hønefoss politistasjon ivaretar politiets samfunnsoppdrag i de kommunene som den er satt til å 

dekke. Dette er oppdrag som spenner fra akutte liv- og helse situasjoner til etterforskning, 

forebygging, sivile- og forvaltningstjenester. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

 

FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk 

bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert 

opp mot bærekraftsmål nr. 11, Gjøre byer og bosettinger inkluderende, 

trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune skal tilby likeverdige tjenester, med god kvalitet til alle brukere av 

kommunens tjenester, og befolkningen skal oppleve seg trygge uansett hvor i kommunen de 

bor. Rådmannen mener at politiet ivaretar samfunnsoppdraget i kommunen.  

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 20/564-1   Arkiv: 610  

 

Sluttrapporter investeringsprosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/20 Formannskapet 24.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Sluttrapporter for investerinsgprosjekt tas til orientering  

 

  

 

Sammendrag 

 

Gjennom handlingsprogrammene fra 2016 og frem til dagens handlingsprogram for perioden 

2020-2023 så har Ringerike kommune hatt en stor investeringstakt både på offentlige 

formålsbygg og kommunal infrastruktur. 

Det er her i denne saken omtalt 6 investeringsprosjekter. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I handlingsprogrammene for 2016 og frem til dagens handlingsprogram (2020-2023) så 

investerer Ringerike kommune betydelige investeringsmidler i offentlig infrastruktur og 

formålsbygg. 

 

I denne saken fremmes disse prosjektene for avslutning. Sluttrapporter ligger som vedlegg til 

saken.  

 

1. Sokna skole  

2. Benterud skole  

3. Kilemoen vannverk 

4. Austjord dagsenter  

5. Austjord Hjelpemiddellageret  

6. Nes brannstasjon  

7. Sokna brannstasjon  

 

 



  Sak 31/20 

 

 Side 24 av 40   

 

Sokna skole  

 

Sokna skole ble toralrenovert i 2016. Det en 1-10 skole bestående av flere byggetrinn. Den 

endste delen ble bygget i 1959 og har to etasjer pluss kjeller under deler av bygget. Den nyeste 

delen er fra 1981.  Begge delene av skolen ble totalrehabilitert i prosjektet for å gi mer 

moderne læringsarealer, og for å tilfreddtille dagens krav så skolen kan oppnå godkjenning 

etter forskrift om miljørettet helsevern. 

 

I handlingsplanen for 2015-2018 ble det avsatt 70 millioner kroner til gjennomføring. 

 

I prosjektet ble det satt en mål innefor følgende kategorier: 

- Samfunnsmål 

- Effektmål  

- Resultatmål  

 

Disse utdypes i sluttrapporten. Prosjektet har levert på samtlige punkter bortsett fra 

resultatmålet om at skolen oppnår godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Skolen 

mangler fortsatt godkjenning, Dette skyldes i hovedsak utfordringer i idrettsbygget som ligger 

på skolens område og som ikke var en del av dette prosjektet. Selve gymsalen ble rehabiltert i 

noen år tidligere, men det ble da ikke gjort noe med garderobene. Nå der de også rehabilitert 

og tatt i bruk igjen etter nyttår i 2020. Bilbioteket fikk og nye og oppdaterte lokaler som en 

følge av skoleprosjektet. 

 

Bevilget totalramme var 70 millioner kroner Skolen ble levert til 63 150 000 kroner.  Inventar 

utgjorde 2,6 millioner kroner. Under gjennomføringer kom det fram nødvendige behov for 

oppgradering utomhus. Dette kom inn i prosjektet som tilleggsbestilling og utgjorde 3 150 000 

kroner.  Dette var nødvendig for å få en helhet i skoleanlegget og for at skolen skal kunne bli 

godkjent etter forskrift for milljørettet helsevern.  

Totalt påløpte kostnader for Sokna skole er kr 68,9 millioner kroner.   

 

Skolebygget stod ferdig innen avtalt tid med en høyere kvalitet enn tidligere planlagt og til en 

kostnad innenfor bevilget ramme.  

 

 

 

Benterud skole  

 

Benterud skole erstatter Eikli skole og Kirkeskolen. Det ble gjort flere vedtak i saken, fra 

vedtak om å bygge ny skole i 2008, til igangsettingsvedtaket i 2017:  

«Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygges innenfor et budsjett på kr 353 millioner inkl. 

moms, slik vedlagte forprosjekt slik vedlagte forprosjekt viser» (K-sak 25/17) 

 

Rammen på 353 millioner kroner omfatter skolebygg, uteområde og kjøp av tomt for 38 

milloner kroner. 

Det var byggestart i 2017. Skolen ble ferdigstilt og levert til overtagelse 12.10.2018, og tatt i 

bruk fra 4.1.2019. Skolen er levert innenfor tidsramme, innenfor økonomisk ramme og til en 

tilfredsstillende kvalitet. 
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I prosjektet ble det satt en del mål innefor følgende kategorier: 

- Samfunnsmål 

- Effektmål  

- Resultatmål  

 

Disse utdypes i sluttrapporten (Vedlegg).  Hovedessensen i den er at prosjektet har levert på 

samtlige punkter. 

Ballspillflaten ved siden av Benterud stua er ikke ferdigstilt. Den delen av tomten ble «frosset» 

for videre arbeider høsten 2018 da det ble påvist miljøforurensing i randsonen mot elven på 

utsiden av tomten. Området, som er tiltenkt ballspill, kan nå opparbeides og vil stå klar til 

skolestart i 2020.  

Kostnadsrammen for prosjektet var på 353 millioner kroner med tomtekjøp (K-sak 25/17). 

Ved sluttoppgjør var det påløpt 336,3 millioner kroner. Det er avsatt 4 millioner kroner til 

ballområdet som ikke er ferdigstilt ennå. Totalkostnaden for skole og tomt blir da 340,3 

millioner kroner. 

Skoleveistiltakene beskrevet i reguleringsplanen (K-sak 26/17) er og gjennomførte, og var 

ferdigstilt til skolen åpnet. Skoleprosjektet dekket fullføringen av skoleveistiltakene og deler av 

VA-løsningen utenfor tomtegrensen.  Dette er også nå ferdigstilt.  

 Det samlede mindreforbruket ut fra vedtatt ramme er 7,7 millioner kroner. 

 

 

Kilemoen vannverk  

 

Det er etablert et nytt vannbehandlingsanlegg for manganfjerning i tilknytning til Ringerike 

vannverk. Det nye anlegget er dimensjonert for å kunne forsyne 60 000 personer. I tillegg til 

utvidelse av vannbehandlingsanlegget har bassengkapasiteten blitt økt med et nytt basseng på 3 

000 m3, slik at samlet bassengkapasitet i tilknytning til vannbehandlingsanlegget er 5 000 m3.  

 

I handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 og årsbudsjett 2015 ble det vedtak om 

finansiering av gjennomføring av Ringerike vannverk. Se oppstilling under. 

Økonomiske hovedtall Godkjent budsjett Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 123 mill. kr 111,9 mill. kr 11,1 mill. kr 

Eks. Byggherrekost 111,7 mill. kr 98,5 mill. kr 13,2 mill.kr 

Eks. Prosjekteringskost 104,5 mill. kr 90,2 mill. kr 14,3 mill. kr 

Reservevann Tjorputten  2,5 mill. kr 2,8 mill kr  0,3 mill. kr 

Den faktiske kostnaden er antatt, da entreprisen for utomhusanlegg ikke er avsluttet eller 

overtatt.  

 

Krav og føringer i prosjektet. 
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Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. Tilfredsstille 
drikkevannsforskriften 

- Etablert manganfjerning (fysisk/kjemiske parametere) 

- Etablert UV-desinfeksjon (mikrobiologiske parametere 

og hygienisk barriere) 

- Tilsatt marmor i trykkfiltrene (korrosjonsparametere) 

 
2. Anlegg som gir grunnlag for stabil 

og god drift 
- Etablert styresystem med automatisert drift som ikke 

krever kontinuerlig oppfølging av driftspersonell. 

- Valgt materialer og utstyr på prosessutstyr og rør med 

høy kvalitet som krever lite vedlikehold. 

 
3. Arkitektonisk tilpasning til 

eksisterende bebyggelse/kledning i 
tegl. 
 

- Etablert tegl på ny bygning for tilpasning til eksisterende 

bygning og for mindre utvendig vedlikehold. 

 

4. Kriterier for energi: TEK 10 - Bygget er prosjektert og bygget iht. krav i TEK 10. 

 

 

Positivt: Den ble satt av tilstrekkelig reserve i den opprinnelige rammen. Det var god 

konkurranse på entreprisene, slik at tilbudsprisene stort sett ble lavere enn forventet.  

Negativt: Prosjektet ble utvidet til også gjelde oppgradering av eksisterende bygg og basseng. 

Dette ble mer kostbart enn forutsatt da det ble avdekket flere feil på bygningen. 

Prosjektet er levert innenfor økonomi og fremdrift som var satt. 

 

Austjord dagsenter  

 
Komplett rehabilitering og ombygging av tidligere kantinebygg på Austjord, med hensikt å etablere 

inntil 60 dagsenterplasser for brukere med vedtak om dagsenterplass.  Totalt ca 600 m2, finansiert av 

Husbanken, med en kostnadsramme på ca. 15,8 millioner kroner.  

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning, selv om det var noe 

uklart nøyaktig hvor grensesnittet lå mot Teknisk forvaltning og tiltak på deler av eksisterende 

bygg som ikke var omfattet av prosjektet.  

Høy måloppnåelse på 

Virksomhetsmål: 

 

Bygget oppfyller alle nødvendige funksjoner på en god måte. Bygget har blitt et populært og 

godt tilbygg til eldre innbyggere.  

Etablering av inntil 60 dagsenter plasser har vist seg å være en tilstrekkelig/ passende 

dimensjonering.  

  

Effekt og resultamål: 

 

Moderne og godt tilrettelagt bygg som ivaretar funksjon på en tilfredsstillende måte. 
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Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 15 millioner kroner inkludert 

merverdiavgift. i tillegg ble det avsatt ca. 800 000 kroner til anskaffelse av løst inventar 

(møblering etc.), til sammen 15,8 millioner kroner. Totalt påløpte kostnader ved avslutning av 

prosjektet var ca 15,6 millioner kroner.  Merforbruket ble innedekket av Helse og omsorg. 

 

Austjord hjelpemiddellager 

 

Etablering av nytt permanent hjelpemiddellager for å handtere kommunens ansvar og plikter i 

forhold til tekniske/elektroniske hjelpemidler av midlertidig karakter  

Hjelpemiddel lageret ble etablert ved Austjord behandlingssenter. Ombygging av tidligere 

svømmehall og admin. bygg, samt påbygg med gangforbindelser mot eksisterende dagsenter. 

Innbefattet og utomhus/ parkering, og rampe for varelevering. I tillegg til hjelpemiddel lager 

ble det etablert lokaler for administrasjon, felles møterom og en demo leilighet for 

velferdsteknologi. 

 

Samtlige punkter i oppdragsavtalen samt måloppnåelse som ble satt er levert. Se sluttrapport 

som ligger vedlagt. 

 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 11,1 millioner kroner 

inkludert merverdiavgift. Totalt påløpte kostnader ved avslutning av prosjektet var 11,7 

millioner kroner. Årsaken til avviket på 0,6 millioner kroner var at prosjekteier utløste opsjoner 

for oppgradering av admin. bygget (utskiftning av vinduer, fendring i korridorer, nye nødlys, 

etc) som ikke var medberegnet i opprinnelig kostnadsramme. Kostnader utover godkjent 

kostnadsramme er godkjent av prosjekteier/ bestiller (kommunalsjef helse og omsorg).  

 

Prosjektet var del av en samlebevilgning som omfattet både dagsenter og hjelpemiddel lager. 

Deler av dette var Husbankfinansiert. 

 

Nes Brannstasjon  

 

Brannstasjonen på Nes er utdatert for mange år siden. Brannstasjonen på Nes i Ådal besto av en leid 

garasje til brannbil og utstyr, mens mannskapene og deres utstyr hadde tilhold i en gammel brakke på 

ca. 15 m2. Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og 

sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon på kommunal tomt rett ovenfor Nes Samfunnshus.  

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 8.918.365,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 8.918.365,- 418.365,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 418.365,- 418.365,- 0 
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Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen og 

brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

Det var ingen avvik i prosjektet og ingen alvorlige HMS hendelser 

 

Sokna brannstasjon  

 

Lokalene som mannskapene og bilene holdt til i på Sokna var en gammel kommunal garasje. Denne 

løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon samme tomt hvor den gamle kommunale garasjen da ble revet 

for å gi plass til ny brannstasjon.  

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 9.133.051,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 9.133.051,- 633.051,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 633.051,- 633.051,- 0 

        

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen og 

brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

Det var ingen avvik i prosjektet og ingen alvorlige HMS hendelser. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er de siste to årene avsluttet flere investeringsprosjekt. Sluttrapportene viser at 

investeringsprosjektene leveres innenfor tidsrammene, budsjett og oppdragbeskrivelser som er 

satt.  Kommunen har vært heldig med valg av gjennomføringstidspunkt for prosjektene både 

med hensyn til tilgjengelig kapasitet hos entreprenører samt markedet for øvrig. 

Rådmannen vil forelå at det en gang årlig leveres en sak til politisk behandling om 

sluttrapporter  for investeringsprosjekt som er avsluttet. 

 

Rådmannen anbefaler at sluttrapportene for investeringsprosjektene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Sluttrapport Benterud skole 

Sluttrapport Nes Brannstasjon 

Sluttrapport Sokna Brannstasjon 

Sluttrapport Austjord Dagsenter  

Sluttrapport Austjord hjelpemiddellager  

Sluttrapport Sokna skole  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Formannskapet 24.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 for Ringerike kommune godkjennes. 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

 

Etter hvert kommunestyrevalg skal det nye kommunestyret evaluere alkoholpolitikken og 

vedta en fireårig alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingspolitikken skal fungere som et 

styringsinstrument for folkevalgte organer og administrasjonen. 

 

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for innbyggerne i 

kommunens restauranter, puber og serveringssteder. I tråd med alkohollovens formål har 

kommunen fokus på å hindre økonomisk kriminalitet gjennom å legge til rette for rettferdige 

konkurranseforhold i utelivsbransjen.  

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel. Det er et mål for kommunen å redusere de 

samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene alkoholforbruk kan føre til. 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan skal fungere som en veileder for administrasjonen, de folkevalgte 

og for bevillingshaverne.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Offentligheten, de berørte parter og myndigheter er orientert og oppfordret til å komme med 

innspill til alkoholpolitisk handlingsplan for periode 2020-2024. Vi har mottatt uttalelse fra 

Kristelig Folkeparti og Hønefoss Bowlingssenter.  

Innspillene har ikke ført til endringer i opprinnelig utkast til plan. 
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På generelt grunnlag påpeker Kristelig Folkeparti at det er behov for en rusplan med fokus på 

illegale rusmidler og forebyggende tiltak. I henhold til kommunens rusenhet er en egen rusplan 

under arbeid. Alkoholpolitisk handlingsplan tar ikke for seg problemer vedrørende illegale 

rusmidler. Alkohol er et legalt rusmiddel, men det er allikevel viktig for kommunen å skape 

alkoholfrie soner, særlig med tanke på barn, unge og unge voksne.  

Innholdsmessig bygger dette planutkastet på alkoholpolitisk handlingsplan fra forrige periode, 

men planen har en ny utforming. Planens juridiske forankring er styrket og hver del viser til 

aktuell paragraf i lov eller forskrift.  

Kapittel 1 Formål presiserer formålet med alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens 

overordnede retningslinjer og prinsipper. Det er ikke kommet innspill som gjelder kapittelets 

innhold.  

Kapittel 2 Alkoholfrie soner gir en oversikt over de soner som kommunen ønsker skal være 

alkoholfrie. Følgende innspill har kommet: 

Hønefoss Bowlingssenter AS ønsker å skjenke alkohol i hele bowlinghallen, selv om det er barn 

tilstede. Per i dag har de kun lov til å skjenke alkohol i avstengt «barområde», samt i hele 

hallen i de tidsrom hvor det er innført 18-års aldersgrense.  

Alkoholpolitisk handlingsplan for 2020-2024 presiserer at bowlingssentra kun kan gis 

skjenkebevilling dersom personer under 18 år ikke oppholder seg i lokalet der skjenkingen 

skjer. Rådmannen er opptatt av å opprettholde alkoholfrie soner av hensyn til barn, unge og 

unge voksne. Bowlinghallen er et aktivitetssenter med familieprofil, og rådmannen anbefaler 

derfor ikke å endre skjenkebestemmelsene ved bowlinghallen.  

KrF ønsker at man i større grad krever at det ikke serveres alkohol på idrettsarenaer, selv om 

det er lagt opp til at det skjer i spesielle soner og når det er pauser. Rådmannen mener at 

dagens ordning med alkoholservering i avskjermede soner under pauser fungerer godt og 

anbefaler ikke å endre dette. 

Kapittel 3 Definisjon av alkoholholdig drikk er ikke endret. Det er ingen innspill til 

innholdet i kapittelet.  

Kapittel 4 -  Bevillingsperioden kan endres.  

Kommunen kan innføre unntaksbestemmelsen i alkohollovens § 1-6 som medfører at gjeldende 

salgs- og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men gjelde for en ny periode på inntil fire år 

med opphør senest 30. september etter at nytt kommunestyre tiltrer/30. september 2028. Dette 

gjelder ikke for de salgs- eller skjenkesteder som har fått tolv eller flere prikker i 

bevillingsperioden, eller de som har fått bevillingen inndratt.  

Endringer i konsept eller eierforhold må straks meldes til kommunen, og kommunen vil foreta 

en årlig sjekk av eierforhold i forbindelse med saksbehandling av omsetningsoppgaver. 

Unntaksbestemmelsen vil være ressursbesparende for kommunen og bevillingshaverne. 

I brev til ordfører datert 18.11.2019 oppfordrer NHO kommunen til å innføre 

unntaksbestemmelsen. De påpeker at automatisk fornying av bevilling er en viktig forenkling, 

og at slike beslutninger bidrar til å gjøre kommunen næringsvennlig.  



  Sak 32/20 

 

 Side 32 av 40   

 

Kapittel 5 Generelt om saksbehandling gjør kort rede for juridiske krav til 

bevillingsmyndighetens saksbehandling. Det er ingen innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 6 Felles bestemmelser for salgs- og skjenkebevillinger (Lovgrunnlaget) er nytt i 

forhold til tidligere plan.  

Kapittelet gir en oversikt over alkohollovens bestemmelser vedrørende styrer og stedfortreder, 

kunnskapsprøver, aldersgrenser, reklame, utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed, samt 

forbudet mot salg, utlevering og skjenking til ruspåvirkede personer. Det er ingen innspill til 

kapittelets innhold. 

Kapittel 7 Behandling av søknader om salgsbevillinger er også nytt i forhold til forrige 

plan.  

Saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger er nå delt opp i ulike kapitler. Dette anses som 

hensiktsmessig både for administrasjonen, de folkevalgte og for bevillingshavere som skal 

benytte alkoholpolitisk handlingsplan som en veileder. Kapittelet inneholder informasjon om 

aktuelle høringsinstanser, kriterier til vurdering ved saksbehandling, salgstider og vilkår.  

I tillegg er det inntatt et nytt punkt om nettsalg. Alkoholloven er ikke til hinder for nettsalg av 

alkohol i gruppe 1 og alkoholforskriften gir føringer for salg og utlevering. Rådmannen 

anbefaler å åpne opp for nettsalg av alkohol under visse forutsetninger. Det er flere kommuner 

som har åpnet opp for nettsalg og det er ikke meldt om problemer i forhold til utlevering av 

varer eller økt tilgjengelighet. Kommunen har tidligere avslått søknader om nettsalg på 

bakgrunn av at det ikke er ønskelig med økt tilgjengelighet.  

Nettsalg av dagligvarer og alkohol er en stadig voksende trend. Løsningen er tidsbesparende 

og den er nyttig for de som ikke kan komme seg på butikken på egenhånd. Vinmonopolet AS 

har allerede en ordning for nettsalg av alkohol hvor de tilbyr både hjemlevering og henting i 

post/butikk.  

Det er ingen innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 8 Behandling av søknader om skjenkebevillinger er også nytt i denne planen.  

Kapittelet gjør rede for aktuelle høringsinstanser, kriterier til vurdering ved saksbehandling, 

skjenketidene, vilkår, samt ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkeltstående 

anledninger.  

Vilkårene for skjenkebevillinger er de samme, men det er lagt til et ekstra punkt vedrørende 

kurs i ansvarlig vertskap. Bevillingshaver må påse at alle ansatte fullfører e-læringskurs i 

ansvarlig vertskap og diplom for bestått kurs skal oppbevares i skjenkestedets IK-perm.  

Avsnittet vedrørende ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkeltstående 

anledninger er endret fra forrige plan slik at forskjellen mellom de to typene bevillinger nå 

kommer tydeligere frem. 

KrF mener det vil være et godt tiltak for å redusere alkoholbruken at man stenger 

alkoholskjenkingen tidligere om natta enn foreslått. Allikevel påpeker de at de har merket seg 

Politiets utsagn om at tidligere avslutning av skjenking neppe vil føre til færre 

ordensforstyrrelser, og de foreslår derfor ikke redusert skjenketid i denne omgang.   



  Sak 32/20 

 

 Side 33 av 40   

 

Kapittel 9 Kontroll er ikke endret med unntak av at det er inntatt et punkt vedrørende årlig 

innsending av aksjeeierbøker. For at bevillingsmyndigheten skal ha løpende kontroll med 

gjeldende eierforhold, må bevillingshaverne sende inn revisorbekreftet aksjeeierbok sammen 

med omsetningsoppgave en gang i året.  

Det er ikke kommet innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 10 Reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser knyttet til salgs- og 

skjenkebevillinger er endret ved at hele prikkbelastningssystemet som forklart i 

alkoholforskriftens § 10-3 er inntatt i planen.  

Dette er for å gi de folkevalgte og bevillingshaverne en god oversikt over hvilke overtredelser 

som fører til hvilke antall prikker. I tillegg er det i dette kapittelet inntatt et nytt avsnitt 

vedrørende inndragning av bevilling på bakgrunn av prikktildeling.  

Det er ingen innspill til innholdet i kapittelet. 

Kapittel 11 Klageadgang er ikke endret. Det er ingen innspill til innholdet i kapittelet. 

Kapittel 12 Bevillingsgebyr er oppdatert med gjeldende satser. 

Krf bemerker at gebyrene for salg og skjenking av alkohol bør økes slik at det ikke blir søkt 

om unødig mange løyver. Det er ikke anledning for kommunene å vedta økte gebyrer. 

Gebyrene blir årlig fastsatt i alkoholforskriften. Kommunen har kun anledning til å fastsette 

lavere gebyr enn det forskriften bestemmer. 

Kapittel 13 Delegasjoner er endret.  

Selve delegasjonene er i utgangspunktet ikke endret, men det er små forandringer i tabellen. 

Avgjørelser vedrørende klage på vedtak om ilagte prikker eller klage på vedtak om inndragning 

av bevilling etter 12 prikker er fjernet. Avgjørelsen var tidligere tillagt formannskapet, men 

ettersom det er rådmannen som tar avgjørelser i saker vedrørende prikktildeling og inndragning 

av bevilling som følge av prikktildeling, er det naturlig at eventuelle klager skal gå til samme 

instans.  

Videre er det inntatt et punkt vedrørende inndragning av bevilling etter forhold som ikke er 

omfattet av prikktildelingssystemet. Slike avgjørelser tilfaller formannskapet. Dette er ikke 

nytt, men denne typen avgjørelse har ikke tidligere vært nevnt i kapittelet delegasjoner. 

Det er ikke kommet innspill til innholdet i kapittelet. 

Behov for informasjon og høringer 

  

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 ble sendt til 

følgende høringsinstanser: bevillingshavere, politiske partier, kommunelegen, Hønefoss Taxi 

AS, rusenheten, SLT-koordinator, Ringerike Næringsforening og Politiet. I tillegg ble planen 

lagt ut på kommunens nettside slik at allmennheten kunne komme med innspill.  

  

Rådmannens vurdering 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 godkjennes. 
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Vedlegg 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 

Innspill fra NHO Viken Oslo 

Uttalelse fra Ringerike KrF 

Uttalelse fra Hønefoss Bowlingssenter AS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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Arkivsaksnr.: 20/321-6   Arkiv: 033  

 

Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og 

omsorg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

33/20 Formannskapet 24.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen 

 Brit W. Bøhler (Rødt)  

 Anne Katrine Korneliussen (Ap)  

 Runar Johansen (H) 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

I mai 2016 ble det utarbeidet en analyse av fremtidig behov for botilbud med heldøgns pleie- 

og omsorgstilbud i Ringerike kommune. Analysen ble gjennomført av Rune Snildal på oppdrag 

for Ringerike kommune. Rapporten, «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - 

framskrivninger og anbefalinger», dannet grunnlag for politisk behandling av fremtidig behov 

for botilbud med heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Kommunestyret fikk saken til behandling i 

sak 107/16 og fattet følgende vedtak: 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020. 

Videre ble det i Formannskapet i juni 2019 vedtatt flere strategier som skal legges til grunn for 

det videre arbeidet med Handlingsprogrammet 2020 – 2023. En av disse strategiene er at det 

skal utredes fremtidig struktur for pleie og omsorgstjenestene. 
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Kommunestyret behandlet i sak 192/19 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 i sitt 

møte 12.12.2019. Det ble da vedtatt to verbalforslag som medfører behov for kartlegging og 

planlegging av pleie- og omsorgstjenester: 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behov for økning av antall 

sykehjemsplasser (korttids- og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og 

videre framover. Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns 

drift av flere plasser med sykehjemstandard. Saken prioriteres og tas opp til politisk 

behandling innen 1. halvår 2020, i forkant av budsjettrevisjon. Kommunestyret gir 

med dette et sterkt politisk styringssignal for å forbedre ivaretakelsen av våre syke og 

hjelpeløse, som havner i en ytterst vanskelig situasjon i livets høst. 

2. Eldrebølgen kommer i alle kommuner om få år. Det skjer også i Ringerike. Det vil 

skape store økonomi- og personellutfordringer innen Helse & omsorg. Av den grunn 

foreslås en opprettelse av et ad hoc-utvalg, sammensatt av politikere oppnevnt av 

Hovedutvalget Helse og omsorg, administrasjonen og fagforening som utarbeider en 

omsorgsplan over aktuelle områder med nå-status, endringer/forbedringer og 

nødvendige tiltak». 

På bakgrunn av verbalforslag nummer to hvor kommunestyret ber om at det opprettes et ad-

hoc utvalg, fremmet administrasjonen sak til Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd hvor 

forslag til vedtak var at det skulle utnevnes tre medlemmer til politisk samarbeidsgruppe.  

Hovedutvalget fikk saken til behandling i sak 6/20, der de ønsket en presisering av mandat før 

de tar stilling til deltakelse i politisk samarbeidsgruppe.  

De nevnte vedtak har alle betydning for arbeidet med behovsanalyse, strukturutredning og 

planarbeid i helse og omsorg, og det er derfor nødvendig å se disse i sammenheng. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er de senere år lagt frem flere stortingsmeldinger som legger føringer for de samlede helse- 

og omsorgstjenestene, blant annet skal helse- og omsorgssektoren sørge for at: 

 Brukerne mottar helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester 

 Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020 

 Vi har et alders- og demensvennlig samfunn 

 Pårørende som står i krevende omsorgssituasjoner anerkjennes og støttes 

 Det er tilrettelagt for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, som skal bidra til å 

rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgssektoren 

Utfordringene som helse- og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er mange 

og sammensatte, og de økonomiske rammene er stramme. Det er spesielt tre forhold som vil 

medføre at behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke betydelig: 

 Vi blir flere, og vi blir eldre 

 Flere behandlingsløp vil flyttes ut av sykehusene 

 Medisinske framskritt kan gi endret behov for kommunale helse- og omsorgstjenester 
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I følge kostra-tall fra 2018 har Ringerike kommune fortsatt høyere netto driftsutgifter i pleie og 

omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter når vi sammenligner oss med både 

Gjøvik, Ringsaker, Modum og kostragruppe 13. Dette til tross for at vi bruker mindre penger 

til pleie- og omsorgstjenester per innbygger over 80 år. Videre har vi høyere driftsutgifter per 

institusjonsplass enn Ringsaker, Modum og kostragruppe 13. For å sikre økonomisk bærekraft 

blir det derfor nødvendig å tenke nytt.  

Videre vil den demografiske endringen i befolkningen fortsette, med flere i de eldre 

aldersklassene. I følge SSB vil det om 15 år være flere eldre enn yngre og eldreveksten vil være 

sterkest i distriktene. Robuste og tilgjengelige fagmiljøer vil være viktig for rekruttering av 

kompetente medarbeidere, fordi det vil gi konkurranse om kvalifisert personell. Bruk av ny 

teknologi kan imidlertid frigjøre personalressurser slik at disse kan benyttes til de som trenger 

det mest. 

Dersom det tas grep nå kan utfallet bli at vi få mer for pengene som vil frigjøre økonomiske 

ressurser til den veksten som vil komme og til å dreie tjenestene mot forebyggende tiltak og 

hjemmebaserte tjenester.  

 

Hvilke av Ringerike kommunes ni kommunalt prioriterte FNs bærekraftsmål har 

betydning for denne saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er mange forhold som spiller inn i vurderingen av behov for pleie- og 

omsorgstjenester i tiden fremover. Det vil også være slik at omfanget av behov vil variere ut 

fra hvem som definerer dem. Det er derfor nødvendig med en bred utredning som tar hensyn til 

dette og belyser: 

 Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille 

 Aktuelle konsepter for fremtidens struktur i helse og omsorg 

 Samfunnsmessige, økonomiske, bemanningsmessige virkninger av de ulike konsepter  

 Konseptenes måloppnåelse 

En slik utredning kan gi en anbefaling av hvilket konsept som vurderes å være det beste for 

ringerikssamfunnet. Rådmannen mener at dette vil være det faglige og politiske grunnlaget for 

en bærekraftig struktur innen helse- og omsorg, og det videre planarbeidet. Dette handler også 

om samfunnsplanlegging, med tanke på utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Det er derfor 

nødvendig å tenkte tverrfaglig rundt utredningen, og på denne måten sørge for nødvendig 

støtte til de prosessene en slik utredning krever. Videre mener rådmannen at det er behov for 

ekstern konsulentbistand til praktisk arbeid rundt medvirkningsprosesser og 

prosjektgjennomføring, og ber om at det avsettes økonomiske ressurser til dette i første 

kvartal.  Rådmannen ser at det er viktig med god innbygger- og politikermedvirkning i en slik 

utredning, hvilket også krever at det brukes nødvendig tid for å få gode prosesser rundt dette. 

Rådmannen anslår at det er realistisk at en slik prosess vil ta om lag ett år. 
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Rådmannen ser at det er ønskelig at utredningen prosjektorganiseres. Prosjektet kan eies av 

helse og omsorg ved kommunalsejef, mens prosjektansvarlig hentes fra strategi- og 

utviklingsenheten. For å sikre politisk eierskap, økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og utvikle 

felles forståelse av utfordringer og muligheter er det nødvendig å nedsette en politisk 

samarbeidsgruppe. Det vil være tett dialog mellom den politiske samarbeidsgruppa og 

projektgruppa, herunder ved utarbeiding av detaljert prosjektplan. Dialog mellom 

prosjektgruppen og politisk samarbeidsgruppe vil gi retning for arbeidet frem mot prinsipielle 

avgjørelser som må tas av kommunstyret. Rådmannen mener at det vil være formålstjenlig at 

medlemmer til politisk samarbeidsgruppe velges blant de tre største partiene. Mandat for 

prosjektet er beskrevet i utfordringnotat som legges ved saken. 

 

 

Vedlegg:  

 Utfordringsnotat 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton, tlf: 47 71 06 93 
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Arkivsaksnr.: 20/1159-3   Arkiv: X43 &15  

 

Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/20 Formannskapet 24.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2021 – 2025. 

 

 Sammendrag 

 

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 

forslag fra tingrettene og kommunestyrene. 

Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til 

valg. Forslaget skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen skal det 

oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde til kommunen inne 

fastsatt frist. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at Ringerike kommune skal foreslå 25 

skjønnsmedlemmer.  

Viken fylkeskommune anmoder kommunen om å foreslå 5 flere medlemmer enn det fastsatte 

antallet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er fylkestinget, som etter forslag fra tingrettene og kommunene som innen 15. oktober 

velger skjønnsmedlemmer. 

Ved oppnevning skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som 

oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berører skjønn. Fra Ringerike 

er det anmodet om at det foreslås personer som er særlig kyndig i fast eiendom, 

skogbrukskyndige, bygningskyndige, plan- og regulering, økonomi og regnskap. 

 

I medhold av domsstollovens § 67 har det vært annonsert/almenngjort på hjemmesiden til 

kommunen, Face book, NAV, Finn.no, Ringerikes Blad, NRK Oslo Viken, NRK P1 og P2 at 

kommunen har behov for meddommere og skjønnsmedlemmer. 

Det er også en del av skjønnsmedlemmene som ble foreslått i 2016 som har takket ja til å stille 

for en ny periode. 
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Det er krevende å få personer til å stille som skjønnsmedlemmer. Etter 

annonsering/almenngjøring foreligger nå en liste på 29 personer. 

 
Behov for informasjon og høringer 

 

Når formannskapet har foreslått skjønnsmedlemmer må forslaget legges ut til alminnelig 

gjennomsyn. Fristen må være minst to uker. 

Eventuelle begjæringer om fritak eller innvendinger til forslaget skal behandles av 

formannskapet, før forslaget oversendes kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer for 

perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

Vedlegg 

 

Liste over forslag til skjønnsmedlemmer 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1316-1   Arkiv:   

 

 

Årsrapport 2019 Finansområdet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2019 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære 

årsrapporten. 

 

Beskrivelse av saken 

Netto driftsresultat er 2,7 prosent av brutto driftsinntekter i 2019, og det er høyere enn målet 

om 1,75 prosent. Kommunens korrigerte netto driftsresultat er 1,6 prosent av brutto 

driftsinntekter. Netto lånegjeld er 93 prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet 

utgjør 9 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Årsregnskap 2019 viser at netto finansutgifter ble 22,1 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

Det skyldes høyere finansinntekter. Finansinntektene er høyere enn budsjettert som følge av 

høyere avkastning på Fossefondet enn avkastningsmålet. I tillegg ble renteinntektene på 

konsernkonto høyere enn budsjettert. 

 

Sammenlignet med 2018 ble netto finansutgifter 3,3 millioner kroner lavere. I 2019 utgjør 

netto finansutgifter 4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en reduksjon på 0,3 

prosentpoeng fra 2018. 

 

Gjelden har økt med 466 millioner kroner i løpet av 2019. Samlet nettoverdi er betydelig 

redusert fra 2018 til 2019 som følge av økt lånegjeld. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale 

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

driftsregnskapet på 24,1 millioner kroner i løpet av et år. Dette scenarioet inntreffer dersom alt 

skjer samtidig innenfor samme år. 



- 

 

Likviditet 

Saldo på konsernkonto er 459,6 millioner kroner ved utgangen av 2019 og består av 

fondsmidler og ubrukte lånemidler. Omtrent 40 prosent av likviditeten er frie, ubundne midler. 

Nesten 60 prosent av de likvide midlene på konsernkontoen er ubrukte lånemidler og bundne 

fondsmidler. 

 

Ved inngangen til 2019 var konsernsaldo 483,8 millioner kroner. Ved utgangen av året er 

saldoen 459,6 millioner kroner, en reduksjon på 24,2 millioner kroner i løpet av året. 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av 2019 var Fossefondets markedsverdi 156 933 401 kroner. Samlet avkastning 

for 2019 ble meget god og endte på 12,68 prosent. I kroner utgjorde avkastningen 18 535 

828,44 og ble mer enn 2,5 ganger så høy som avkastningsmålet på 7 millioner kroner. 

 

Fossefondets avkastning ble 2 prosent høyere enn Referanseporteføljens avkastning, som ble 

10,68 prosent samlet for året.  

 

Porteføljen er ved årets slutt investert med: 

• 18,2 prosent i pengemarkedsfond 

• 28,3 prosent i obligasjonsfond 

• 53,4 prosent i aksjefond (38,1 prosent i internasjonale aksjer og 15,3 prosent i norske 

aksjer).  

 

Porteføljen er investert med undervekt i pengemarked og obligasjoner og overvekt i aksjer og 

høyrente, sammenholdt mot strategien. 

 

Etter et relativt svakt 2018, ble 2019 et meget godt år for risikoaktiva. Med andre ord ble 

aksjeavkastningen svært bra i 2019.  

 

I 2019 er tapsrisikoen økt som følge av ny strategisk aktivaallokering for Fossefondet. Den 

økte risikoen er en planlagt og vedtatt strategi og har bakgrunn i en målsetting om høyere 

avkastning for Fossefondet. 

 

Gjeldsforvaltningen 

Investeringsgjelden har økt med 346,9 millioner kroner. Gjeldsøkningen skal håndteres 

driftsmessig, da renter og avdrag øker vesentlig som følge av låneveksten. Startlån viser en 

økning på 119,1 millioner kroner. 

 

Årets låneopptak på 453,1 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni og 

november 2019, ett lån på 360 millioner kroner til ikke-gebyrfinansierte investeringer og ett lån 

på 93,1 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. 

 

Opprinnelig låneramme for 2019 var på inntil 582,64 millioner kroner, hvorav 93,1 millioner 

kroner til gebyrfinansierte investeringer. Årets faktiske låneopptak til investeringer ble nesten 

130 millioner kroner lavere enn den vedtatte lånerammen. 

 

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 150 millioner kroner i 2019. 

 



- 

I 2. tertial ble det rapportert om planlagt bruk av lån til investeringer på 585 millioner kroner, 

som baserte seg på investeringsprognosene på det tidspunktet. Faktisk bruk av lån til 

investeringer i 2019 ble 492,1 millioner kroner, nesten 100 millioner kroner lavere enn planlagt. 

Avviket er over 15 prosent, og det forteller at kvaliteten på investeringsprognosene må bli 

bedre. 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 182,3 

millioner kroner. 

 

Beregnet minimumsavdrag for 2019 ble 102,5 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte 

avdrag på 106,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte 3,7 millioner kroner mer enn 

beregnet minimumsavdrag. 

 

I 2019 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 19,9 millioner kroner. 

 

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 20,35 år. 

 

Ved inngangen til 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 65,7 prosent 

og er ved utgangen av året 66,3 prosent. 

 

Rentebindingstiden var 1,65 år ved inngangen til året og er økt til 2,45 år ved utgangen av 

2019. Økningen skyldes 10 års bindingstid på årets låneopptak til ikke-gebyrfinansierte 

investeringer. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Monserud renseanlegg er kvalifisert for grønn rente i Kommunalbanken. Som følge av dette, 

har kommunen i løpet av 2019 oppnådd grønn rente på to av sine lån. Grønne lån gis til 

prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller 

klimatilpasning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Den gode avkastningen på Fossefondet er ekstraordinær og synliggjør ikke et normalår. 

Utbygging har enda et stykke igjen i forhold til samsvar mellom framdriften i 

investeringsprosjektene og budsjettert behov for investeringsmidler for enkeltåret. 

Rådmannen vil i forbindelse med 1. kvartal 2020 ha fokus på å treffe bedre i 2020 på behov for 

investeringsmidler sett i forhold til framdriften i investeringsprosjektene. 

Årsrapporten gir en god oversikt over kommunens handlingsrom innenfor finansområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Årsrapport 2019 Finansområdet 



- 

Porteføljerapport etter desember 2019 fra Industrifinans 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
komm une og r utiner for finansforvaltningen . Årsrapporten for finansområdet skal
utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære årsrapporten.

Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 5. september 2019. Det må
også utarbeides ny rutine for finansforvaltningen på bakgrunn av endringene i
finansregle mentet.

Overordnet finansiell strategi og stilling
I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale
finansielle nøkkeltall i kommunal sektor :
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Tre av h andlingsreglene i tabellen er hentet fra kommunens styringssystem
Framsikt . Tabellen har også en handlingsregel om at disposisjonsfond et skal
være minst like stort som premieavviket.

Netto driftsresultat er 2,7 prosent av brutto driftsinntekter i 201 9 , og det er
høyere enn målet om 1,75 prosent .

Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for ne tto inntektsført
premieavvik på 24,9 millioner kroner. Kommunens korrigerte netto driftsresultat
er 1,6 prosent av brutto driftsinntekter. Nøkke ltallet er ikke med i tabellen over.

Netto lånegjeld er 93 prosent av brutto driftsinntekter. Det er et høyt l ånen ivå.

D isposisjonsfondet utgjør 9 pro sent av brutto driftsinntekter . Akkumulerte
avsetninger til realkapital og bufferkapital i Fossefondet inngår i denne
beregningen.

I forhold til premieavviket, har disposisjonsfondet hatt en marginal økning .

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

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteu tgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 201 6 - 201 9 :
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(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Årsregnskap 201 9 viser at netto finansutgifter ble 22,1 millioner kroner lavere
enn budsjettert. Det skyldes høyere finansinntekter.

F inansinntektene består av utbytte fra Ringerikskraft på 25 ,6 millioner kroner,
utbytte fra Fossveien 7/9 AS på 2 millioner kroner, re nte inntekter konsernkonto
på 10 millioner kroner og renteinntekter startlån på 7,3 millioner kroner , i tillegg
til avkastning Fossefondet på 18,5 millioner kroner.

F inansinntekte ne er høyere enn budsjettert som følge av høyere avkastning på
Fossefondet enn avkastningsmålet . I tillegg ble r enteinntekte ne på konsernkonto
høyere enn budsjettert . Årsaken til høyere renteinntekter er todelt. Det ene
skyldes forsinket fremdrift på investeringer og dermed forsinket bruk av
lånemidler, og det andre skyldes at b udsjettet ikke er justert i løpet av året. Det
er uvisst hvorfor budsjettet ikke er oppjustert noe.

Finansutgiftene består av avdragsutgifter på 106,2 millioner kroner , r enteutgifter
investeringsgjelden på 49, 5 millioner kroner og renteutgifter startlån på 6, 7
millioner kroner.

Sum finansutgifter ble 2 ,1 million er kroner høyere enn budsjettert . Dette skyldes
hovedsakelig høyere renteutgifter startlån og ble r apportert per oktober 2019.

Sammenlignet med 2018 ble netto finansutgifter 3,3 millioner kroner lavere .

F inansinntektene økte fra 2016 til 2017, men ble redusert i 2018 . I 2019 viser
finansinntektene en kraftig økning. Finansutgiftene har økt forholdsvis mye i
hvert av årene 2016 - 2019, og utgiftene viser nesten en fordobling i perioden.

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen
gjennom året. Finansinntektene er høyest i 2. og 3. tertial. Renteutgiftene er
lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial. Det samme gjelder for
avdragsutgiftene . I 2. te rtial er netto finansutgifter la vest.

I 2019 utgjør n e tto finansutgifter 4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter ,
en reduksjon på 0,3 prosent poeng fra 201 8 . Dette er under nivået på 6 prosent
som holdes frem som en hoved regel for maksimale netto fi nansutgifter .
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Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.

K ortsiktig plassering varier er gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og
t idspunkt for dette. Plasseringer er redusert med 22 millioner kroner
sammenlignet med fjoråret .

Fossefondet er verdijustert to ganger i løpet av 2019, en liten justering i juni og
resten ved årets slutt . Ved utgangen av 201 9 er Fossefondet s verdi økt med 18,6
millioner kroner til 1 58,2 millioner kroner .

G jelden har økt med 4 66 mill ioner kroner i løpet av 201 9 . Økningen vises i 2. og
siste tertial da låneopptakene ble foretatt.

S amlet nettoverdi er betydelig redusert fra 2018 til 201 9 som følge av økt
låne gjeld .

Risikovurdering
Nedenfor vises en stresstest av ko mmunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner) . Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune er det endringer i rentenivå og
svingninger i aksjemarkedene som er de viktigste faktorene.
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Av total gjeld viser tabellen kun renteeksponert gjeld, det vil si at startlån og lån
til gebyrfinansierte investeringer (selvkost) ikke er tatt med.

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 24 ,1 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.

I 2019 er t apsrisikoen i porteføljen økt som følge av ny strategisk
aktiva allokering for Fossefondet. Den økte risikoen er en planlagt og vedtatt
strategi og har bakgrunn i en målsetting om høyere avkastning for Fossefondet.

Likviditet
Ringerike kommune har til enhver tid i 201 9 hatt likviditet til å dekke sine
betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har hatt en trekkrettighet på 100
millioner kroner i 201 9 hos kommunens hovedbankforbindelse DNB.
Trekkrettigheten har ikke vært benyttet.

Saldo på konsernkonto er 4 59,6 millioner kroner ved utgangen av 201 9 og
består av fondsmidler og ubrukte lånemidler. Midlene er spesifisert nærmere i
tabellen nedenfor:
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Som oversikten viser , er e ndring arbeidskapital trukket fra bokførte fondsmidler
og ubrukte lånemidler for å ta hensyn til kontantstrømmene i løpet av året .
Endring arbeidskapital består blant annet av reduksjon kortsiktig gjeld og økt
premie avvik. Netto p remieavvik er inntektsført i driftsregnskapet, men
representerer ingen kontantstrøm.

K onsern konto i DNB er 16,6 millioner kroner lavere enn likviditeten på 476,2
millioner kroner som fremkommer i tabellen . Årsaken til differansen er ikke kjent
på rapporteringstidspunktet.

Omtrent 40 prosent av likviditeten er frie, ubundne midler. Nesten 60 prosent av
de likvide midlene på konsernkontoen er ubrukte lånemidler og bundne
fond smidler .

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 201 9 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Som grafen viser , økte likviditet en kraftig i slutten av juni da årets største
låneopptak til investeringer ble foretatt. Deretter ble likviditeten redusert i takt
med bruk av lånemidler og betaling av reguleringspremie n til KLP . I november og
desember økte saldoen litt igjen som følge av ny tt låneop ptak til investeringer og
inn lån fra Hu sbanken .

Periodisert likviditetsprognose er den samme som rapportert i 2. tertial . Den er
ikke endret for å kunne vise den faktiske utviklingen sammenlignet med
prognosen per 2. tertial. Avviket mellom periodisert likviditetsprognose og faktisk
saldo skyldes i hovedsak lavere bruk av lån som følge av forsinket
investeringsfremdrift i forhold til rapporterte investeringsprognoser per 2. tertial.
Noe skyldes også nytt låneopptak startlån på 50 millioner kr oner på tampen av
året.

Den f aktisk e likviditetsutvikling en har ligget litt under prognosen frem til
begynnelsen av september. I siste tertial ble likviditeten bedre enn forventet , og
dette forsterket seg mot slutten av året .

Ved inngangen til 2019 var konsernsaldo 483,8 millioner kroner. Ved utgangen
av året er saldo en 459,6 millioner kroner, en reduksjon på 24,2 millioner kroner i
løpet av året.
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Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
I henhold til finansreglementet består kommunens langsiktige finansielle aktiva
av Fossefondet. Kommunen skal ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen
som er vedtatt i finansreglementet.

Ved utgangen av 2019 var Fossef ondet s markedsverdi 1 56 933 401 kroner .
Samlet a vkast n ing for 2019 ble meget god og endte på 12,68 prosent. I kroner
utgjorde avkastningen 18 535 828,44 og ble mer enn 2,5 ganger så høy som
avkastningsmålet på 7 millioner kroner.

Fossefondets avkastning ble 2 prosent høyere enn R eferans eporteføljens
avkastning , som ble 10,68 prosent samlet for året.

Porteføljen er ved årets slutt investert med :

18,2 prosent i pengemarkedsfond
28,3 prosent i obligasjonsfond
53,4 prosent i aksjefond (38,1 prosent i internasjonale aksjer og 15,3
prosent i norske aksjer).

Porteføljen er investert med undervekt i pengemarked og obligasjoner og
overvekt i aksjer og høyrente , sammenholdt mot strategien .

Etter et relativt svakt 20 18 , ble 2019 et meget godt år for risikoaktiva. Med
andre ord ble aksjeavkastningen svært bra i 2019. Verdensindeksen (MSCIW AC)
var opp 28,6 prosent i NOK og Oslo Børs (OSEFX) endte opp 19,2 prosent .
Høyrentefondene hadde også et relativt godt år.

I forbindelse med forvaltning av F ossefondet blir det foretatt stresstest for å gi
en pekepinn på ri sikoen for tap i løpet av et år, se tabellen under Risikovurdering
i kapitlet om S amlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld.

Tabellen viser at dersom renten stiger med 2 prosent , det norske markedet faller
med 30 prosent , det internasjon ale aksjemarkedet faller med 20 prosent og de n
norske kronen s vekker seg med 10 prosent mot andre valutaer , vil beregnet tap i
Fosse fondet bli 23,5 milli oner kroner. Mulig tap i Fossefondet var 15,5 mill ioner
kroner ved inngangen til 2019 .

Risikoen for tap har økt med 8 millioner kroner i løpet av året som følge av
endret strategisk aktivaallokering . Den nye strategisk e aktivaallokering en
innebærer som kjent høyere risiko .

Verden opplever en tiltagende geopolitisk usikkerhet. Pendelen svinger tilbake
etter tiår med globalisering. Multinasjonalt samarbeid er i tilbakegang. En
fellesnevner for mye av den geopolitiske risikoen i dag er proteksjonisme.
Handelsveksten forsvant nesten i 2019 som følge av handelskrigen mellom USA
og Kina.
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Den globale inntjeningen i bedriftene falt i 2019 etter to år med oppgang. Global
pengepolitikk, ledet an av Den amerikanske sentralbanken (Fed), gjennomgi kk
på den annen side en tydelig snuoperasjon til ytterligere ekspansive tiltak. Dette
bedret de finansielle rammevilkårene, løftet avkastningen, men økte også
verdsettingen.

For mer detaljer vedlegges porteføljerapport etter desember 2019 fra vår
rådgiver , Industrifinans.

Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
201 9 :

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

Investeringsgjelden har økt med 346,9 millioner kroner. Gjeldsøkningen skal
håndteres driftsmessig, da renter og avdrag øker vesentlig som følge av
låneveksten. Startlån viser en økning på 119,1 millioner kroner.

I tabellen nedenfor vises fordelingen av gjelden på ikke - gebyrfinansie rte og
gebyrfinansierte investeringer:

Gjelden til ikke - gebyrfinansierte investeringer økte mest i 2019.

Lån til gebyrfinansierte investeringer
Oppsettet nedenfor vise r hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer på 833,4
millioner kroner ved utgangen av året fremkommer:
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Rutinen for låneopptak ble endret i 2015 for å skille lån til gebyrfinansierte og
ikke - gebyrfinansierte investeringer. Det har vært nødvendig å gjøre noen
forutsetninger for alle låneopptak før 2015.

Forutsetninge ne er som følger:
I 2016 ble det forutsatt at lån til gebyrfinansierte investeringer var 270 millioner
kroner per 31.12.2015. Denne forutsetningen baserte seg på en gjennomgang og
vurdering av kommunens anleggsmidler ved utgangen av 2015.
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 50,8 millioner kroner av lån nr.
8317.53.62862 i KLP i 2014 (dvs. 64,66 % av totalt låneopptak i 2014 på 78,56
millioner kroner).
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 52,9 millioner kroner av lån nr.
20130097 i Kommunalbanken i 2013 (dvs. 53,51 % av totalt låneopptak i 2013
på 98,853 millioner kroner).
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 166,3 millioner kroner av alle lån frem
til og med 2012. Dette beløpet er ikke opprinnelig lånebeløp, men samlet
gj enstående gjeld av låneopptak til og med 2012 ved utgangen av 2015. Det
settes en avskrivningstid på 10 år, da flere lån sannsynligvis knytter seg til
investeringer langt tilbake i tid. Avdragsterminer fordeles jevnt over året, det vil si
1/3 hvert tertial .
Låneopptakene fra og med 2015 trenger ingen forutsetninger, da disse er
spesifisert som enten lån til gebyrfinansierte eller ikke - gebyrfinansierte
investeringer i låneforespørslene. (I 2015 var det ingen låneopptak til
gebyrfinansierte investeringer.)

L åneopptak
Årets lån eopptak på 4 53,1 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i
juni og november 2019 , ett lån på 3 60 millioner kroner til ikke - gebyrfinansierte
investeringer og ett lån på 93,1 millioner kroner til gebyrfinansierte
investeringer.

Låne t på 360 millioner kroner ble inngått som et fastrentelån i KLP
Kommunekreditt med 10 års bindi ngstid til 2,299 prosent rente. Lånet på 93,1
millioner kroner ble inngått med grønn p.t. rente hos Kommunalbanken . Grønn
p.t. rente innebærer at renten er rabattert med 0,1 prosentpoeng.

Opprinnelig låneramme for 201 9 var på inntil 582,64 millioner kroner , hvorav
93,1 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer . Årets faktiske l åne opptak
til investeringer ble nesten 130 millio ner kroner lavere enn den vedtatte
lånerammen .
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Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 1 5 0 millioner
kroner i 201 9 . Husbanken utbetalte 100 millioner kroner i 2. tertial og 50
millioner kroner i siste tertial.

B ruk av lån
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens ubrukte
lånemidler i 2019:

I løpet av året er ubrukte lånemidler til ikke - gebyrfinansierte investeringer økt
med 22,1 millioner kroner og ubrukte lånemidler til g ebyrfinansierte
investeringer er redusert med 61,1 millioner kroner . Totalt er ubrukte lånemidler
til investeringer redusert med 39 millioner kroner .

I 2. tertial ble det rapportert om planlagt bruk av lån til investeringer på 585
millioner kroner, som baserte seg på investeringsprognose ne på det tidspunktet.
Faktisk bruk av lån til investeringer i 2019 ble 492,1 millioner kroner, nesten 100
millioner kroner lavere enn planlagt. Av viket er over 15 prosent, og det forteller
at k valiteten på investeringsprognosene må bli bedre .

Kommunen innvilget søknader til videre utlån i s tartlån sordningen for 103,4
millioner kroner , 46,6 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i Husbanken .
U benyttede lånemidle r til startlån økte fra 8,6 millioner kroner ved inngangen til
201 9 til 55,2 milli oner kroner ved årets slutt .

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet
på totalt 1 82,3 millioner kroner.

Grafisk fremstilling av gjeldsutviklingen
Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens inv esteringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:
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Utviklingen i kommunens investeringsgjeld de fire siste åre ne viser en større
økning enn de foregående årene . G jelden er tre ganger så stor som den var i
2012 . Star tlån viser en betydelig økning i 2019 .

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 9 er det lagt til grunn 109,5 millioner kroner i
avdrag på lån til investeringer . Avdragsutgiftene er budsjettert ut fra et mål om å
nedbetale mer enn minimumsavdrag og mindre enn ordinære
nedbetalingspl aner. Budsjettet ble nedjustert til 106 , 2 millioner kroner i 2 .
tertial .

Beregnet minimumsavdrag for 201 9 ble 102,5 millioner kroner. Driftsregnskapet
viser bokførte avdrag på 106,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte
3,7 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag.

Minimumsnivået innebærer avdragsutsettelser i forhold til ordinære
nedbetalingsplaner . K ommunen har to avdragsfrie lån for å tilpasse avdragene til
minimumsavdragsnivået .

I 201 9 betalte kommunen ekstrao rdinære avdrag på startlån på 19,9 millioner
kroner . Kommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 20 , 35 år.

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindings tid
og refinansieringsrisiko:

Ved inngangen til 201 9 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponert e
gjeld 65,7 prosent og e r v ed utgangen av året 66,3 p rosent.

Rentebindingstid en var 1,65 år ved inngangen til året og er økt til 2,45 år ved
utgangen av 2019 . Økningen skyldes 10 års bindingstid på årets låneopptak til
ikke - gebyrfinansierte investeringer .

Kommunen har to avdragsfrie lån , men ingen av dem forfaller de neste 12
månedene. Den har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i
sertifikatmarkedet og har således ingen refinansieringsrisiko.

Det nye lånet til ikke - gebyr finansierte investeringer i 2019 er det største
enkeltlånet i gjeldspo rteføljen og utgjør 14,6 prosent av samlet
investeringsgjeld.
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Dagens rentebinding har følgende forfall:



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

30.11.2019
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 28 638 641 55 576 0 18 % 20 % -2 748 040 10 % 30 %

Obligasjoner 44 476 556 66 878 -7 750 000 28 % 35 % -10 450 135 25 % 45 %

Internasjonale aksjer 59 800 311 -36 991 3 100 000 38 % 35 % 4 873 620 25 % 45 %

Norske aksjer 24 017 895 1 008 430 4 650 000 15 % 10 % 8 324 554 0 % 20 %

Totalt 156 933 401 1 093 893 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 13.01.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2019



Totalt 1 093 893 17 650 838 27 583 439 33 229 104

Avkastning (NOK)
Denne
måned

Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 55 576 530 191 1 387 321 1 962 397

Obligasjoner 66 878 2 061 448 4 875 446 6 106 779

Internasjonale aksjer -36 991 12 620 091 16 986 234 19 017 190

Norske aksjer 1 008 430 2 439 108 4 334 438 6 142 739

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 0,70 % 12,68 % 6,71 % 6,15 %
Referanseportefølje 0,57 % 10,68 % 5,50 % 5,66 %

Pengemarked 0,19 % 1,81 % 1,48 % 1,57 %
ST1 X 0,15 % 1,16 % 0,72 % 0,69 %

Obligasjoner 0,15 % 3,73 % 3,28 % 2,08 %
NORM123D3 -0,04 % 1,40 % 1,11 % 0,90 %

Internasjonale aksjer -0,06 % 30,51 % 13,05 % 10,79 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

0,60 % 27,49 % 12,47 % 12,62 %

Norske aksjer 4,38 % 16,49 % 9,81 % 12,66 %
OSEFX 3,26 % 19,20 % 10,92 % 12,92 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 13.01.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2019



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Holberg Likviditet 30.10.2019 155 382,78 101,41 15 757 968 101,34 31.12.2019 15 747 174 10,0 % -10 794

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 124 600,61 100,22 12 487 708 102,06 31.12.2019 12 716 165 8,1 % 228 457

Klientkonto DNB 175 301 175 301 0,1 % 0

Sum 28 420 977 28 638 641 18,2 % 217 664

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration 28.10.2019 192 310,78 99,61 19 155 634 99,97 30.12.2019 19 225 308 12,3 % 69 674

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 1 764,63 10 366,60 18 293 198 10 169,54 31.12.2019 17 945 455 11,4 % -347 743

Holberg Kreditt 20.11.2015 68 425,96 104,03 7 118 292 106,77 31.12.2019 7 305 792 4,7 % 187 500

Sum 44 567 124 44 476 556 28,3 % -90 568

Internasjonale aksjer

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 9 857,22 1 030,59 10 158 757 1 215,97 31.12.2019 11 986 082 7,6 % 1 827 325

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 897,00 2 287,39 8 913 970 2 968,11 30.12.2019 11 566 723 7,4 % 2 652 752

Fundsmith Equity Fund 20.02.2019 45 976,92 202,28 9 300 000 233,97 31.12.2019 10 757 145 6,9 % 1 457 145

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 28 700,46 295,27 8 474 325 374,63 31.12.2019 10 751 965 6,9 % 2 277 640

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 1 045,48 31.12.2019 7 739 441 4,9 % 2 295 307

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 268,46 31.12.2019 6 998 955 4,5 % 1 258 252

Sum 48 031 890 59 800 311 38,1 % 11 768 421

Norske aksjer

Arctic Norwegian Value Creation 17.06.2019 6 800,37 1 316,10 8 950 000 1 417,69 31.12.2019 9 640 823 6,1 % 690 823

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 5 577,99 1 373,23 7 659 851 1 718,10 30.12.2019 9 583 526 6,1 % 1 923 675

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 382,59 9 981,30 3 818 708 12 529,32 30.12.2019 4 793 545 3,1 % 974 837

Sum 20 428 558 24 017 895 15,3 % 3 589 336

Totalt 141 448 549 156 933 401 100,0 % 15 484 852
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Holberg Likviditet 25 434 47 174 122 129 267 743 24.08.2015

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 28 433 175 543 193 849 193 849 14.06.2018

Klientkonto DNB 1 709 3 245 7 226 25 192 19.08.2015

Pluss Likviditet II 0 180 657 633 301 920 160 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 0 123 572 232 701 232 701 26.10.2017

Realiserte poster 0 0 198 115 322 753

Sum 55 576 530 191 1 387 321 1 962 397 19.08.2015

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration 23 077 85 451 85 451 85 451 28.10.2019

DNB Obligasjon (III) -2 663 714 434 1 460 710 1 473 141 24.08.2015

Holberg Kreditt 46 463 510 843 1 433 539 1 864 519 24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 0 492 239 761 048 761 048 15.05.2017

Alfred Berg Kort Obligasjon 0 258 481 629 711 1 005 851 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 504 987 916 769

Sum 66 878 2 061 448 4 875 446 6 106 779 23.08.2015

Internasjonale aksjer

RBC Global Equity Focus Fund hedged 417 013 2 451 236 1 886 082 1 886 082 16.11.2017

Nordea Stabile Aksjer Global 131 368 2 142 259 3 299 691 4 516 723 24.08.2015

Fundsmith Equity Fund -243 242 1 457 145 1 457 145 1 457 145 20.02.2019

Veritas Global Focus Fund USD C -345 962 2 565 780 2 438 465 2 438 465 18.06.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD -147 518 2 745 419 2 980 144 2 980 144 24.10.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 151 350 1 258 252 1 258 252 1 258 252 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 3 666 455 4 480 379

Sum -36 991 12 620 091 16 986 234 19 017 190 20.08.2015
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Arctic Norwegian Value Creation 418 251 690 823 690 823 690 823 17.06.2019

Alfred Berg Aktiv 413 481 977 803 1 530 569 1 923 675 17.02.2016

Nordea Norge Verdi 176 698 473 417 1 254 946 2 093 545 24.08.2015

Danske Invest Norge II 0 297 065 858 099 1 424 844 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 0 9 851

Sum 1 008 430 2 439 108 4 334 438 6 142 739 23.08.2015

Totalt 1 093 893 17 650 838 27 583 439 33 229 104 19.08.2015
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 0,70 % 12,68 % 6,71 % 6,15 % 19.08.2015
Referanseportefølje 0,57 % 10,68 % 5,50 % 5,66 %

Pengemarked 0,19 % 1,81 % 1,48 % 1,57 % 19.08.2015
ST1 X 0,15 % 1,16 % 0,72 % 0,69 %
Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,16 % 0,30 % 30.10.2019
ST1 X 0,15 % 0,26 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,22 % 2,11 % 1,52 % 14.06.2018
ST1 X 0,15 % 1,16 % 0,99 %

Obligasjoner 0,15 % 3,73 % 3,28 % 2,08 % 23.08.2015
NORM123D3 -0,04 % 1,40 % 1,11 % 0,90 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration ALGMDIN NO 0,12 % 0,32 % 28.10.2019
ST4X -0,30 % -0,19 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO -0,01 % 3,54 % 2,63 % 2,36 % 24.08.2015
NORM123D3 -0,04 % 2,01 % 1,95 % 1,76 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,64 % 6,08 % 5,85 % 4,55 % 24.08.2015
ST1 X 0,15 % 1,16 % 0,72 % 0,68 %

Internasjonale aksjer -0,06 % 30,51 % 13,05 % 10,79 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 0,60 % 27,49 % 12,47 % 12,62 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX 3,60 % 29,43 % 9,66 % 16.11.2017
MSCI AC World NR Local 2,68 % 26,24 % 8,79 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 1,15 % 22,26 % 9,48 % 9,97 % 24.08.2015
MSCI World NR Local 2,28 % 27,34 % 11,80 % 11,91 %
Fundsmith Equity Fund FSEFIAU LX -2,21 % 18,32 % 20.02.2019
MSCI World NR -1,98 % 17,73 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID -3,12 % 30,27 % 17,73 % 18.06.2018
MSCI World NR -1,98 % 29,69 % 14,62 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID -1,87 % 38,89 % 34,30 % 24.10.2018
MSCI World NR -1,98 % 29,69 % 22,73 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 2,21 % 21,92 % 20.02.2019
MSCI World NR Local 2,28 % 14,99 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Norske aksjer 4,38 % 16,49 % 9,81 % 12,66 % 23.08.2015
OSEFX 3,26 % 19,20 % 10,92 % 12,92 %
Arctic Norwegian Value Creation SOLNOED ID 4,54 % 9,61 % 17.06.2019
OSEFX 3,26 % 10,20 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 4,51 % 16,66 % 9,50 % 13,79 % 17.02.2016
OSEFX 3,26 % 19,20 % 10,92 % 14,32 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 3,83 % 16,65 % 9,55 % 12,99 % 24.08.2015
OSEFX 3,26 % 19,20 % 10,92 % 12,93 %
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Alfred Berg Aktiv TEGNING 02.12.2019 1 120,17 1 629,22 1 825 000

Arctic Norwegian Value Creation TEGNING 02.12.2019 1 355,90 1 345,97 1 825 000

Fundsmith Equity Fund TEGNING 02.12.2019 2 730,62 238,04 650 000

Nordea Norge Verdi TEGNING 02.12.2019 82,92 12 060,53 1 000 000

Nordea Stabile Aksjer Global TEGNING 02.12.2019 359,16 2 923,46 1 050 000

RBC Global Equity Focus Fund hedged TEGNING 02.12.2019 986,91 1 165,26 1 150 000

Veritas Global Focus Fund USD C TEGNING 02.12.2019 649,05 385,18 250 000

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic REINV. UTB. 31.12.2019 383,40 102,06 39 128

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic UTBYTTE 31.12.2019 -39 128

DNB Obligasjon (III) REINV. UTB. 31.12.2019 44,59 10 169,54 453 475

DNB Obligasjon (III) UTBYTTE 31.12.2019 -453 475

Holberg Kreditt REINV. UTB. 31.12.2019 3 947,14 106,77 421 434

Holberg Kreditt UTBYTTE 31.12.2019 -421 434

Holberg Likviditet UTBYTTE 31.12.2019 -275 213

Holberg Likviditet REINV. UTB. 31.12.2019 2 715,62 101,34 275 213

Klientkonto DNB RENTER 31.12.2019 -1 709

Netto endring likvide midler -7 748 291

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

30.11.2019
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.12.2019

Pengemarked 28 583 064 55 576 0 0 28 638 641

Obligasjoner 52 159 677 66 878 0 -7 750 000 44 476 556

Internasjonale aksjer 56 737 302 -36 991 0 3 100 000 59 800 311

Norske aksjer 18 359 465 1 008 430 0 4 650 000 24 017 895

Totalt 155 839 508 1 093 893 0 0 156 933 401
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5646-9   Arkiv: 223 C00  

 

 

Andre tilskudd 2020 Kultur - Uten fast driftsavtale/faste tilskuddsområder 
 

Forslag til vedtak: 

Søknad om 150.000 kroner i driftstilskudd innvilges og belastes formannskapets 

disposisjonskonto. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hardraade Vikingskipforening søker 150.000 i driftstilskudd til bygging av fullskala vikingskip 

på Sunnvoldstranda. Byggefasen er påbegynt. Vikingskipet skal brukes på Tyrifjorden, 

Steinsfjorden og tilliggende vannveier. Praktisk og historisk opplæring av barn og voksne 

under tema nærmiljø og kulturarv, herunder gamle bygge- og arbeidsmetoder. Frivilligheten og 

lokalbefolkningen skal engasjeres i alle deler av byggeperioden gjennom oppgaver som gjør 

skipet klart til sjøsetting. Eksempelvis: bearbeiding av trematerialer til skipsbord og detaljer til 

forsterkning, årer, utstyrskasser og innredning, utvinning av tjære, smiing og klinking av 

nagler, spinning av ull til tråd til tetting mellom bordganger, rigg, seil og tauverk. Forprosjekter 

er gjennomført og oppstarten av hovedprosjektet er påbegynt. 

 

Beskrivelse av saken 

Hardraade Vikingskipforening søker om 150.000 kroner i driftstilskudd. Tilskuddet skal brukes 

til å lønne nødvendig fagpersonell fra Tønsberg som har bygget et tilsvarende skip, innkjøp av 

telt og arbeider med å reise og sikre taket.  

 

Tiltakets målgruppe 

Vikingskipet skal bygges av frivillige under veiledning. Tiltaket vil engasjere - og aktivisere 

folk i alle aldre, begge kjønn og personer med nedsatt funksjonsevne. Læringssenteret 

Ringerike vil delta for engasjering av innvandrere.  

 

- Skolebarn og Den Kulturelle Skolesekken 

Foreningen har i møter med Kulturenheten i kommunen, presentert muligheten for å gjøre 

vikingskipbygging til en del av det lokale tilbudet i Den Kulturelle Skolesekken (DKS).  

Kulturarv er en viktig del av Den Kulturelle Skolesekkens lokale tilbud (omtrent 79% av 

kulturarvtilbudet i DKS nasjonalt, blir gitt på kommunalt nivå). Bygging av vikingskip med 



- 

gamle arbeidsmetoder i samarbeid med DKS vil gi skolebarn Ringerike kommune taktil 

førstehåndserfaring med unikt tradisjonshåndverk. Sluttrapporten for vikingskipbyggingens 

forprosjekt konkluderer med at det er sannsynlig at det har vært et stort skip i Tyrifjorden i 

vikingtiden. Vikingskippbygging er dermed relevant for den lokale kulturhistorien. 

Formannskapet vedtok (sak:161/18, 20.11.2018) at en intensjonsavtale om innhold i lokalt 

DKS-tilbud skulle inngås. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tilsagn: 3626 kroner Kulturmidler2020 

Tilsagn: 150.000 kroner i driftstilskudd til oppstart av hovedprosjektet. Formannskapet 2018 

saksnr.18/1438-5, 21.12.2018 

Tilsagn: 60.000 kroner til forprosjekt. Rådet for Ringeriksregionen 2017 

 

Økonomiske forhold 

Hardraade Vikingskipforening har mottatt tilsagn om del-finansiering fra Sparebankstiftelsen 

Ringerike, hvor støtten maksimalt tilsvarer støtten fra det offentlige. Foreningen har også søkt 

Hole kommune om midler. 

 

Samarbeidpartnere 

Stiftelsen Oseberg Vikingearv, leie av fagpersonell og for å lage en 3D - modell 

Universitetet i Oslo, kulturhistorisk avdeling v/ Jan Bill 

Læringssenteret Ringerike, bidrar med arbeidskraft, integrering 

Fontenehuset Hønefoss vil bidra med frivillige 

Frivilligsentralene i Hole, Ringerike og Jevnaker i samarbeid om frivillige, og både Hole og 

Ringerike stiller lokaler til disposisjon 

Steinerskolen Ringerike ønsker samarbeid om formidling til barn og ungdom 

Kvalifisert personell for å seile skipet (krav fra Sjøfartsdirektoratet) 

 

Prosjektets framdrift, gjennomføring og rapportering 

Hardraade Vikingskipforening har tidligere mottatt tilskudd på bakgrunn av innsendt 

prosjektbeskrivelse. Rådmannen finner det derfor relevant å gjøre en vurdering av prosjektets 

framdrift basert på innsendte rapporter.  

 

Forprosjektet som fikk tilskudd i 2017 har blitt gjennomført. Innsendt rapport beskriver 

følgende: 

- Det er sannsynlig at det var et stort skip i Tyrifjorden i vikingtiden. 

- Kartlegging av ressurser, kompetanse, interesse og muligheter for å bygge et vikingskip 

til bruk i Tyrifjorden.  

-  Muligheter for bruk og lønnsom drift etter bygging. 

 

Årsberetningen 2018 beskriver følgende aktivitet 

- Nettverksbygging, informasjonsmøter, rekruttering av frivillige.  

- Deltagelse på ulike lokale markedsdager. Pris for beste stand på Ringeriksdagen.  

- 11 styremøter 

- Kurs i KulturArvOpplevelse i regi av Buskerud Fylkeskommune 

- Hjemmesiden er etablert 

- Ulike arbeidsgrupper startes opp 

- Styret beslutter at Ringeriksstil skal brukes som ornamentikk på skipet 

 



- 

Oppstart av prosjektet fikk tilskudd i 2018. Tilskuddet skulle i følge søknaden brukes til  

- Del av lønn til fagpersonell fra et lignende prosjekt i Tønsberg 

- Forsikringer for alle som skal jobbe på skipet 

- Innkjøp og bruk av materialer 

Planlagt sjøsetting 8.5.2021 ifølge tidsplan i søknaden.  

 

Prosjektets fremdrift etter mottatt tilskudd 21.12.2018.  

Følgende oppgaver/milepæler er gjennomført/påbegynt: 

- Skipsbygger er engasjert i 20% stilling. Kvalitetssikring av prosjektet. Produksjon av 

tegninger til bygging.  

- All tjære som behøves til prosjektet er produsert på tradisjonelt vis  

- Treskjæring har pågått siden januar 2019 

- Tradisjonelle redskaper og antrekk produseres 

- Varmestue er reist på byggeplassen 

- Stokker til beddingen produseres på byggeplassen 

- Eikestokk til kjølen er felt og skulle etter planen ankomme byggeplassen i januar 

- Foreningen har deltatt på Ringeriksdagen for å vise frem aktivitetene, antrekkene, 

verktøyene og treskjæringen 

- Prosjektet har passert 7000 timer frivillig arbeid 

- 140 frivillige er registrert 

 

Styret i Hardraade Vikingskipforening melder om at oppstarten har tatt lenger tid enn 

forventet, men at produksjonen av viktige materialer til byggingen er i gang i ulike 

arbeidsgrupper med egne oppgaver. Planlagt sjøsetting juni 2022 ifølge oppdatert tidsplan. 

 

Informasjon, oppdateringer og rapporter fra ulike deler av prosjektet har blitt tilsendt og 

arkivert i kommunens arkivsystem. Rapport og regnskap for 2019 er ikke mottatt/arkivert 

foreløpig. Planlagt sjøsetting er noe utsatt. Rådmannen vurderer likevel foreningens 

gjennomføringsevne som god, basert på det høye aktivitetsnivået gjennom hele 

prosjektperioden og antallet registrerte frivillige.  

 

Vurdering av tiltaket i henhold til Kommunens hovedmål og fokusområder 

Hovedmål i Kommuneplanens Samfunnsdel 2015-2030 

- Visjon: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Bygging av vikingskip med sterk tilknytning til lokal kulturarv bidrar til å gjøre Ringerike mer 

spennende, unikt og innholdsrikt. 

 

- Mål: Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike. Gjennomføres ved å ha et godt 

samarbeid mellom kommunen og frivillighet, lag og foreninger 

God helse defineres i kommuneplanens samfunnsdel som «Evne til å mestre hverdagens 

utfordringer, og handler både om livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. 

(..)psykososiale faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning 

for helsa.»i  

Hardraade Vikingskipforening fokuserer på at byggingen skal kunne aktivisere folk i alle aldre, 

uansett funksjonsevne. Både byggeplassen og skipet skal ha universell utforming for å sikre 

tilgjengelighet for personer uten fullbevegelighet.  

 

                                                
i Kommuneplanens Samfunnsdel s.13 
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- Mål: Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen. Gjennomføres ved å være best for barn og legge til rette for åpenhet 

og god integrering av nye innbyggere i alle livsfaser 

Styret i Hardraade Vikingskipforening har startet prosessen med å involvere skolebarn i 

prosjektet gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Læringssenteret i Ringerike er oppført som 

samarbeidspartner i prosjektet. Foreningen har siden oppstarten av prosjektet fokusert på sosial 

inkludering og mangfold.  

 

- Mål: Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn. Gjennomføres ved å videreutvikle et bredt og mangfoldig kulturliv for 

alle aldersgrupper.  

Byggingen involverer befolkning i alle aldre gjennom frivillige og skole. Byggeplassen blir en 

ny sosial møteplass og kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet.  

 

 Folkehelse  

Relevante funn fra folkehelseoversikten 2019 

- Ringerike kommune er ikke godt nok universelt utformet, og tilgjengeligheten til 

sosiale møteplasser i Hønefoss sentrum er noe begrenset. 

- I Ringerike opplever ca. 20 % av ungdommene ensomhet. 

- Når det kommer til livsstilsrelaterte sykdommer ligger Ringerike noe over 

landsgjennomsnittet. Det samme gjelder overvekt blant voksne og barn. 

 

Deltagelse i frivillig organisasjonsliv og kulturliv fremmer folkehelse gjennom blant annet 

engasjement, fellesskap og opplevelse av meningsfullhet, og øker samfunnets robusthet og 

toleranseii   

«Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som overvekt og 

fedme, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og enkelte 

kreftformer. Inaktivitet og stillesitting er knyttet til risiko for flere folkesykdommer og død før 

70-årsalder. Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst 

og utvikling og for å skape gode vaner for resten av livet. Det virker også positivt på den 

psykiske helsen, konsentrasjon og læring»iii 

Aktivitet og deltagelse er viktige faktorer for folkehelsen. Bygging av vikingskip vil utvilsomt 

kreve fysisk aktivitet, oppgavene kan fordeles utifra funksjonsnivå, slik at alle kan delta.  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 ble vedtatt i kommunestyret 21.02.2013. I meldingen er tre 

visjoner pekt ut som prioriterte satsingsområder. Følgende er relevant for denne saken:  

1. Ringerike - best for barn. Målet om å høyne befolkningens levekår innebærer å sikre 

optimale oppvekstsvilkår for barn og unge.  

2. Ringerike - aktivitet for alle. Deltagelse i frivillige organisasjoner og foreninger er 

helsefremmende, og samarbeid med ulike idrettslag og foreninger vil utvikle kommunens 

folkehelsearbeid. 

 

Prosjektet fokuserer på å aktivisere alle deler av befolkningen ved å inkludere alle som vil i 

bygging av vikingskipet, og barn spesielt gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Byggeplassen 

kan bli en sosial møteplass for alle aldersgrupper, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne.   

                                                
ii Folkehelseoversikten 2019 s.44 
iii Folkhelseoversikten 2019 s.57 
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Prosjektet er i så måte helsefremmende. Rapporter viser at prosjektet prioriterer 

informasjonsmøter som bidrar til økt rekruttering av frivillige og tilrettelegging for at 

forskjellige målgrupper kan delta.  

 

Kulturloven – Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet iv 

Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og 

andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av 

kulturverksemd regionalt og lokalt. 

Med kulturverksemd/kulturvirksomhet menes blant annet å verne om, fremme innsikt i og 

videreføre kulturarv.  

Vikingskipbyggingen er relevant for den lokale kulturhistorien. Bygging av vikingskip med 

gamle arbeidsmetoder i samarbeid med DKS vil gi skolebarn Ringerike kommune taktil 

førstehåndserfaring med unikt tradisjonshåndverk og lokal kulturarv.  

 

Relevante bærekraftsmål for saken 

FNs Bærekraftsmål 3 God helse – Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

Målet om god helse handler om å leve friske og sunne liv som er en forutsetning for å oppnå 

bærekraftig utvikling. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. 

Prosjektet tilrettelegger for at alle skal kunne delta uavhengig av sosioøkonomisk status.  

 

FNs Bærekraftsmål 4 God utdanning – Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og 

fremme muligheter for livslang læring for alle.  

Nasjonale forventninger: Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går svært ofte gjennom 

frivillig virksomhet og opplevelser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred deltakelse er 

et middel for å sikre tillit, felleskap, beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i 

lokalsamfunnene. Det er viktig at kommunene legger til rette for dette. 

 

FNs bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene – Ved å samarbeide for å nå de samme 

målene vil en styrke gjennomføringsmulighetene.  

Vikingskipet skal bygges på Sunnvoldstranda i Hole kommune, aktiviteten vil allikevel 

involvere og komme Ringerike kommunes innbyggere til gode gjennom for eksempel Den 

Kulturelle Skolesekken, Læringssenteret i Ringerike, Fontenehuset i Hønefoss og 

Frivilligsentralen.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Vikingskipforeningen er tydelig på at det langsiktige målet er drift når prosjektet er ferdig og 

skipet er sjøsatt. Foreningen søker om tilskudd til selve byggingen av vikingskipet.  

 

Rådmannens vurdering 

Støtte til prosjektet styrker muligheten for måloppnåelse innenfor flere av kommunens 

fokusområder og mål. Prosjektet er også relevant for Kulturloven.  

Vikingskipbyggingen er en unik anledning for videreformidling av lokal kulturhistorie og 

tradisjonshåndverk gjennom aktiviteter tilpasset ulike målgrupper. 

Fysisk aktivitet og deltagelse i frivillig arbeid er helsefremmende.  

Rådmannen vurderer foreningens gjennomføringsevne som god, basert på det høye 

aktivitetsnivået gjennom hele prosjektperioden og antallet registrerte frivillige. Prosjektet har 

                                                
iv LOV-2007-06-29-89 Kulturdepartementet 



- 

en god sammensetning av forskjellige samarbeidspartnere som bidrar til å styrke 

gjennomføringsevnen. 

 

 

Rådmannen anbefaler tilskudd. Tilskuddet belastes formannskapets disposisjonskonto 

 

 

Vedlegg 

 

Søknaden med tilhørende vedlegg er vedlagt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Victoria Irene Koch 
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SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV FULLSKALA VIKINGSKIP

Vedlagt finnes søknad om støtte til tiltaket.

Det søkes konkret om NOK 150.000, som del a v de faste kostnadene i 2019 - 20 .

Vi håper Ringerike kommune finner tiltaket solid nok til å bidra til gjennomføring, og til å sette
Ringeriks - regionen på kartet.
Vi har hatt en forsiktig start i 2018 og 2019 og har gjort arbeid og forberedelser som ikke har
kostet mange penger, men som har gitt oss erfaring og bedre grunnlag for å gå i gang med
sskipsbygging i 2020.

Vi har mottatt tilsagn om støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike , hvor støtten maksimalt skal
tilsvare støtten fra det offentlige. Vi kommer derfor også til å søke Hol e kommune om midler.

Vennlig hilsen
For
Hardraade Vikingskipforening

Knut Grande

Vedlegg: Søknad, vedlagt:
Tidsplan, oppdatert
Årsrapport 2018

Ringerike kommune
Formannskapet

postmottak@ringerike .kommune.no

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som
vil bygge et fullskala
vikingskip på Sundvollen i
Hole, til bruk på
Steinsfjorden og Tyrifjorden
og tilliggende vannveier. .



Fra: Knut Grande [knut@hardraade.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Tom Erik Andersen [tom.erik@hardraade.no]; Ragnar Wergeland [ragnar@hardraade.no]; Knut Grande [knut@grande-pba.no] 

Sendt: 30.11.2019 21:28:23 

Emne: Søknad til Ringerike kommune v/ Formannskapet 

Vedlegg: image003.png; Hardraade Regnskap 2018.pdf; Hardraade Tidsplan pr 2019.pdf; Hardraade Årsrapport 2018.pdf; oversende brev 

søknad Form 19.pdf; søknad Form nov 2019.pdf 

 
Vedlagt finnes oversendelsesbrev for søknad 2019 og søknad 2019 med vedlegg. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Knut Grande  
Styremedlem 
knut@hardraade.no  
Hardraade Vikingskipforening 
mob: 90 21 33 42 
org nr 917 976 813 

 

 
Du kan se oss på: 
https://www.hardraade.no/ 
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/ 
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1 Kortfattet sammendrag
2018 ble et år preget av stort engasjement og iver etter å komme i gang. Man hadde fokus på å
skape blest om prosjektet, søke midler, skaffe medlemmer og frivillige. Nettverksbygging har
også vært viktig.

Mye har vi fått til i 2018 o g vi skal fortsette med å holde engasjementet høyt. Samtidig som vi
gleder oss over at vi som forening har vokst og dermed også har hatt noen voksesmerter i
forhold til det formelle. Vi har som intensjon å skape bedre rammer for arbeidet videre. N å er
det også flere å spille på lag med.

Det ble naturlig at de t va r de personer som startet det hele som ble aktive i s tyret og vi hen tet
inn flere etter hvert som vi mø t te dedikerte og engasjerte kandidater .

I 2018 var vi 39 betalende medlemmer .

2 Styret 2018
Anette Coucheron Leder siden 2016

Knut Grande Fungert som nestleder fra feb 2018

Vegard Strømsodd Medlem siden 2016

Mads Robert Birkeland Medlem fra sep 2018

Erik Utistog Medlem siden 2016

Atle Haglund Medlem fra nov 2018

Audun Lyche Nordli Medlem fra jan 2016 – april 2018
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2.1 Møter
Det er avholdt 11 styremøte r i 2018. Møtene ble holdt på Veien gamle skole i Husflidslaget
lokaler, privat og på Hole arbeidssenter .

Årsmøtet for 2017 ble avholdt 5 mars på Veien gamle skole.

3 Prosjektleder
Ragnar Wergeland Initiativtaker, primus motor og prosjekt leder .

4 Informasjonsmøter
Der er avholdt følgende informasjonsmøter :

• E t t i m ars og to i september på Hole arbeidssenter – åp e n t for alle
• Eget informasjonsmøte på Ringerike læringssenter

• Informasjon til formannskapet i Hole kommune

• Møte med kulturseksjonen i Ringerike kommune

• Sponsormøte med Hønefoss Sparebank
• Informasjonsmøte i regi av Kulturenheten Ringerike kommune

• Buskerud fylkeskommune prosjektverksted

• Kulturkafé i regi av Hole frivilligsentral

• Veien Kulturminnepark, møte om samarbeid

• I tillegg ulike lag og foreninger
• S amarbeids møte med Norsk kulturråd i Oslo

5 Kompetanseheving
Styret deltok i kurs KulturArvOpplevelse i regi av Buskerud Fylkeskommune.

6 Øvrige aktiviteter
• Holedagen på Ringeriks museum
• Hole markedet

• Ringeriksdagen

• Kultu rkafé på Hole frivillighetssentral

• Bygdesmak på Sundvollen
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Vi opplever stor interesse når vi er ute, mange er nysgjerrige og viser sin interesse for
Viking skip foreningen og de ulike aktivitet er . Mange skriver seg opp som frivillige og ønsker
medlemskap.

Vi blir lagt merke til når vi kommer i våre egen produserte vikingklær, med stokker som skal
kløyves med øks og mini tjæremile. På Ringerik sdagen var det Hardraade Vikingskip forening som
fikk prisen for beste stand og en sjekk på 2500, - Det ble lagt vekt på at vi aktiviserte mange barn
som med stor iver kløvde stor e stokker under kyndig veiledning av Hardraade - vikingene.

7 Synlige og tilgjengelige
Hjemmesiden etableres, nyhetsbrev ble sendt ut. Vi opplevde store utfordringer med mail . Det
opplevdes kritisk i en oppstartsfase, men d et ble tatt tak i utfordringen og d et er blitt bedre.

Fotograf Erlend Røed dukker opp til de ulike aktiviteter og det resultere i mange bilder som
legges ut på både hjemmeside og Facebook.

Atle Haglund bisto med kunnskap om universell utforming og tilrettelegging av byggeplassen

Lokal e med ier viser sin interesse og vi fikk omtale/intervju i både Ringblad og NRK.

8 Skipsbygger og valg av type skip
I samarbeid med skipsbygger Jan Vogt Knutsen ble det be stemt at det skip som
vikingskipforeningen skal bygge blir en ro - versjon av Saga Farmann (K lå stadskipet). Oseberg
Vikingarv i Tønsberg dele r tegninger og sine erfaringer med oss. De er således en viktig
samarbeidspartner for vårt prosjekt.

9 Tjæremileprosjektet
Et eget tjæremileprosjekt igangsettes. Det blir fort stort og utvikler seg til et tjæremileseminar
for "Nordic tar network" der Vikingskipforeningen skal være vertskap. Mads Robert Birkeland tar
på seg den store oppgave med planlegging og gjennomføring .

Kontakt med Steinar Moldal fra Hjerleid Skole - og handverkssenter på Dovre etableres, slik at
man får kunnskap og bistand.

10 Oppstart av ulike grupper
Styret beslutter at man skal bruke Ringeriksstil som ornamentikk på skipet og utstyr
T reskjæregruppe n starter opp med dette. De får etter hvert benytte fine lokaler på Gjesvold
gård i Hole.

Tekstilgruppen får starthjelp av Fri th jof Ru d staden med mønster til kjort l er og serk, samt ulike
sømteknikker .
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Tjæremilegru ppen høster tyrirøtter og hugger spik til tørk ing. Milebrenning/tjæremileseminaret
planlegges til mai 2019.

Det er planlag t flere ulike grupper bl.a. smie, verktøy, tømring samt egne grupper for barn og
unge.

11 Samarbeidsavtaler
• Intensjonsavtale med Hole kommune ved Hole arbeidssenter om at

v ikingskipforening en skal få bygge skipet på Sundvollstranda . Det stilles t oalett til
r ådighet og vikingskipforeningen kan også benytte lokaler og annet utstyr etter avtale .

• Gjesvold gård stiller lokaler til rådighet for treskjæregruppen .
• Intensjonsavtale med Odin Camping, som tilbyr vinteropplag for skipet når det står

ferdig.

12 Bidragsytere
Vikingskipsforeningen har fått offentlige midler , private sponsorer, gaver fra lokalt næringsliv og
private. Skogeiere har donert materiale til skipet. I tillegg kommer bedrifter som ikke tar seg
betalt for utført oppdrag og frivillige som gir ut allige ti mer.

Sparebankstiftelsen Ringerike Hadeland, har gitt tilsagn om 1 500 000 kr fordelt over 3 år med
forutsetning om at offentlige etater bidrar med tilsvarende beløp.

Formannskapene i Hole - og Ringerike kommune har bevilget 150 000 kr hver . Utbetalingen fra
Ringerike ble bokført i 2019.

Hardraade Vikingskipforening er med i Grasrotandelen.

13 Søknader om økonomisk støtte
Styret og prosjektleder sender søknader til alle tenkelige givere . Det har bå r e t frukt er og vi har
fått en del midler .
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14 Frivilligetimer
Antall registrerte frivillige timer er 2251

144 personer er pr 31.12.2018 skrevet på liste, som interessert i å bidra som frivillige.

15 Medlemstall

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Enkelt medlemskap 26

Familie medlemskap 12

Bedrift medlemunder 15 ansatte 1

Bedrift medlem over 15 ansatte 0

totalt antall medlemmer 39

Samlet antall betalende medlemmer
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16 Planlagte aktiviteter i 20 19
• Vinterfestival - februar

• Tjæremile seminar - mai

• Gjeddefestival - mai
• Holedagen, Ringerikes Museum - mai

• Liv - og røredagen – Veien Kulturminnepark - juni

• Hole marked - august

• Ringeriksdagen – september

• Bygdesmak Sundvolden Hotel - oktober

17 Fremdriftsplan
Styret har utarbeidet en fremdriftsplan, se vedlegg 1

18 Regnskap
Regnskapet er godkjent av internrevisor Ken Gorman september 2019. Se vedlegg 2

19 Signatur
Et s amlet s t yre stå r bak årsberetningen

Navn Signatur

Anette Coucheron
Styrel eder
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SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV FULLSKALA VIKINGSKIP

Beskrivelse av søker:
Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole, til bruk på
Tyrifjorden , Steinsfjorden og tilliggende vannveier.

Vi er et Styre på 6 med hele det faglige - og tekniske apparatet i Tønsberg i ryggen, og har mer
enn 14 0 frivillige på lista pr dato.

Vi har fått tilsagn om del - finansiering fra Sparebankstiftelsen Ringerike Hadeland. Utbetaling
herfra forutsetter like stor utbetaling fra offentlige instanser på forhånd. Vi mangler avtaler om
økonomi for hele byggeper ioden .

Hva har vi gjort til nå:
Prosjektet har passert 7.000 timer frivillig arbeid. Mye er administrasjon, men vi har
arbeidsgrupper i gang som har produsert viktige elementer til skipsbygging:

•  Vi har engasjert en erfaren skipsbygger i 20% stilling. Han har vært på byggeplassen flere
ganger i sommer og høst, med råd og veiledning på fremgangsmåter og tilrettelegging.
Han er i gang med å produsere tegninger for vitale deler og løsninger.

•  Vi har produsert all tjæra som trengs til byggeprosessen. Ved 2 anle dninger har vi brent
tjære - mile på Haga gård på Ask. Første gang arrangerte vi også et skandinavisk seminar
for mile - bygging, et vellykket opplegg med mer enn 30 deltakere. Innkvartering på Odin
camping og utendørs forelesninger over 2 dager. De fleste ble også med dag 3, for å få
med seg brenning av mila.

•  Treskjære - gruppa har vært i sving siden nyttår på Gjesvold gård på Vik, men vil fra 2020
flytte til større lokaler på Hensmoen hos byggmester Sæteren AS.
De har trent seg opp på Ringeriks - stilen, for å ku nne utsmykke skip og utstyrs - kasser.

•  Tekstil - gruppa lager antrekk som høver seg for arbeidsfolk og andre
•  Verktøy - gruppa lager ymse redskaper som skal til når vi bygger.

De bygger også små bygg i grinde - konstruksjon for smed og andre håndverkere.
•  På Hole ar beidssenter har vi bidratt med å reise Småkårsstua for Hole historielag, som

skal huse Hardraades administrasjon på plassen samt å være varmestue om vinteren.
•  På byggeplassen er vi i gang med å produsere stokker til beddingen.
•  Her gjøres også plassen klar for å ta imot eike - stokke n som skal bli kjøl. Den felles nå i

desember , og ankommer byggeplassen i januar

Hva det søkes om:
Det søkes konkret om NOK 15 0.000.

Hva en tildeling konkret skal brukes til ?
Avlønning av fag - personell fra Tønsberg. De har bygg et en tilsvarende båt der, og vil legge inn
sin erfaring og kompetanse hit. Vi har engasjert dem på deltid.

Innkjøp av telt - taket over beddingen, nødvendige arbeider med å reise - og sikre taket.

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole,
og Tyrifjorden og tilliggende vannveier. .
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Beskrivelse av tiltaket:
Bygging av Vikingskip, praktisk o g historisk opplæring av barn og voksne under tema Nærmiljø
og Kulturarv.

Vi vil i vesentlig grad benytte gamle bygge - og arbeidsmetoder og engasjere frivillige i bred
skala, i tillegg til å trekke inn skoleklasser via Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og seniorer via
Den Kulturelle Spaserstokken. Vi har kontakt med Læringssenteret Ringerike, som vil engasjere
ca 5 personer i tiltaket.
Ringer ike kommune Kulturseksjon - legger opp til at alle skoler i kommunen gis et opplegg for
et relevant klassetrinn. I f ørste omgang legges det opp til et «prøveprosjekt» for tre til fire
klasser, for å erfare hvordan et DKS opplegg fungerer i HVf sin regi.

Vi har avtale om arbeidssted ved Hole Arbeidssenter, Sundvollen, og med næringsbedrifter i
lokalområdet om både utvi kling av "viking - landsby" og plass for vinterlagring under drift.

Tidsplan:
Vi har brukt lenger tid nå i starten enn vi hadde tenkt. Nå er vi imidlertid godt forberedt, og har
gjort nødvendig erfaring og innledende arbeider for sksipsbygging. Strekking a v kjølen til våren .
Rigging i høst, innhenting av materialer og oppstart bearbeiding i vinter .
Planlagt sjøsetting juni 2022 , se vedlagte Tidsplan.

Bredde og langsiktighet:
Det langsiktige målet er å ha et skip til drift på Steinsfjorden, Tyrifjorden og t ilstøtende
vannveier, til bruk for historisk opplæring av skoleelever gjennom Den Kulturelle Skolesekken
(DKS), kulturaktiviteter via KulturArvOpplevelser på Sundvollstranda, på Glatvet brygge,
Hønefoss og på Odin Camping på Røyse. Videre med turister i R ingeriksregionen på åpne
seilinger og eventer for hoteller og næringsliv for øvrig.

I hele byggeperioden skal tiltaket engasjere lokalbefolkningen innen alle spekter av enkelt -
oppgaver som må til for å få et skip seilingsklart: bearbeiding av tremateriale r til skipsbord og
detaljer til forsterkning, årer, utstyrs - kasser og innredning, utvinning av tjære, smiing og klinking
av nagler (ca 3000 til skipet ), spinning av ull til tråd til tetting mellom bordganger, rigg, seil og
tauverk.
I hele byggeperioden og i driftsperioden skal skoler i Ringerike, Hole og nabokommuner
engasjeres gjennom DKS, frivillige skal bygge gjennom l æring og praktisering og
Læringssenteret Ringerike vil delta for engasjering av innvandrere. Tønsberg har erfaring for at
innvandrere har til dels bedre håndverker - kunnskap enn mange norske har.

Vi har avtale med Odin Camping nær Storelva / Tyrifjorden, som på eget initiativ er i gang med
planlegging og bygging av en "viking - landsby" som base for aktiviteter på land. Her vil det også
rigge s vinterlagrings - plass, for både å kunne forestå vedlikehold og å ha arrangementer også
vinterstid.

Tiltaket vil engasjere - og aktivisere folk i alle aldre, begge kjønn og personer med nedsatt
funksjonsevne. Vi anslår at det vil bli lagt ned ca 2.200 arb eidstimer i gjennomføringsfasen,
fordelt på alle elementer. Fram til nå har Styret lagt ned ca 1.750 timer. Det føres dugnads - logg

Hvorfor dette tiltaket bør få støtte ?
Tiltaket vil ivareta opplæring i Trygghet og Helse. Trygghet gjennom opplæring i sik kerhet
(verktøy - håndtering, beredskap, brannberedskap, fallforebygging), mestring (meningsfull fritid
gjennom praktisk og teoretisk læring), sosial inkludering og mangfold (møteplass, samarbeid og
kommunikasjon) og helse gjennom fysisk aktivitet. På sikt o gså opplæring i trygghet i / på vann.
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Vi vil aktivisere personer i alle aldersgrupper, både byggeplass og det ferdige skipet skal være
tilgjengelig for personer uten full bevegelighet og vi vil trekke inn innvandrere i samarbeid med
Læringssenteret.

Hvem er praktiske samarbeidspartnere ?
Stiftelsen Oseberg Vikingearv, leie av fagpersonell og for å lage en 3D - modell
Universitetet i Oslo, kulturhistorisk avdeling v/ Jan Bill
Læringssenteret Ringerike, bidrar med arbeidskraft, integrering
Fontenehuset Hønefoss vil bidra med frivillige
Frivilligsentralene i Hole, Ringerike og Jevnaker i samarbeid om frivillige, og både Hole og
Ringerike stiller lokaler til disposisjon
Steinersk olen Ringerike ønsker samarbeid om formidling til barn og ungdom
Kvalifisert personell for å seile skipet ( krav fra Sjøfartsdir ektoratet )

Ytterlige re informasjon:
Vi deltok på Ringerikedagen 2018 og 19, og viste noe av det vi har gjort først:

- Utvinne tjære i en «mini - tjæremile», ei bålpanne. Vi har brent tjæremile 2 ganger i 2019,
og har fått ut all tjæra vi vil trenge. Som ledd i dette arrangerte vi et skandinavisk
seminar i Mile - bygging, med god deltakelse fra hele Skandinavia og fra land utenfor..

- Kløyve / splitte furu - stokk. Splitte for hånd for å vise prosessen
- Treskjæring viser motiver som skip og utstyr skal utsmykkes med
- Smeden har vist sine kunster
- Tekstil - gruppa har sydd antrekk, som skal brukes av de som bygger
- Verktøy - gruppa lager verktøy etter gamle modeller

Vi har konto 2280 40 47828

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole,
og Tyrifjorden og tilliggende vannveier. .
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Forslag til vedtak: 

Planprogram for kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023, datert 

29.07.2019, fastsettes. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det kom inn totalt 2 uttalelser til oppstart og høring og offentlige ettersyn av forslag til 

planprogram. Uttalelsene omhandler viktigheten av kommunens rolle som tilrettelegger for 

fysisk aktivitet. 

 

Rådmannen mener at forslaget til planprogram er godt gjennomarbeidet, og at de temaer som 

bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. 

 

Innledning / bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 05.09.2019 Bh. 133/19, samt å 

sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Se vedlegg for 

saksframlegg og saksprotokoll. 

 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 

 

Uttalelser til oppstart og forslag til planprogram 



- 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 25.09.2019 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

28.09.2019, samt på kommunens nettsider. Samtidig ble høring og offentlige ettersyn av 

forslag til planprogram varslet. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2. 

 

De viktigste endringene i planprogrammet etter oppstart 

 Planen endrer navn fra «Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike 

kommune for perioden 2019-2023» til «Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike 

kommune for perioden 2020-2023». Dette fordi det skal utarbeides en egen plan for 

friluftsområder og –anlegg i kommunen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser, gang- og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser. 

 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019-2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 3 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering av planprogrammet 

Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke kommenterer spesifikt i 

dette saksframlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener 

rådmannen at forslaget er godt gjennomarbeida. 

 

Vedlegg 

1. Forslag til planprogram, datert 29.07.2019. 

2. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer. 

3. Uttalelser 

 a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 b. Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

4. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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1 I n nl edni n g
Bakgrunn

I samsvar med krav i plan - og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et
planprogram. Planprogrammet skal gi rammer for arbeidet, og det skal avklares hvordan
kommunedelplanen for idrett skal innrettes, samt omfang og innhold i planen. Det er o gså et
krav fra kulturdepartementet at kommunen har en plan for å kunne søke om spillemidler , enten
ved egen kommunedelplan eller en oversikt i kommunens handlingsprogram.

Formål med planen

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommuned elplan og sikre en grundig
gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i
kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige.

Kommunedelplanen for idrettsanlegg i Ringerike kommune 20 20 - 2023 skal bidra til å:

Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen
Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige
aktivitetsmuligheter i planperioden
Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til idrett
Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert
Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre
m ulighetene for finansiering av utbyggingskostnader
Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet
Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand
til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter
Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering
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2 Ram m er og prem i sser for pl an arbei det
Nasj onale føringer og regelverk

Innenfor område t idrett vil det blant annet bli tatt hensyn til følgende nasjonale føringer:

St.meld.nr. 26 (2011 - 2012) «Den norske idrettsmodellen»
St.meld.nr. 39 (2006 - 2007) «Frivillighet for alle»
St.meld.nr. 19 (2014 - 2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»
Bestemmelser om tilskudd t il anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018
Veileder – kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet

Regionale føringer

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til å
oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hovedmål:

Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud
Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen
Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling
Styrke frivillige organisasjoner
Knytte Buskerud opp m ot prosjekter som bidrar til økt aktivitet

Kommunale føringer

Kommunens planområder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i denne
planen.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019 - 2030
Formålet omfatter større anlegg og det er vik tig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som
vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som
stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreutvikling av idrettsanleggene vil være et
positivt folke helsetiltak.

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015 - 2030
Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid
vu rdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier,
turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser.
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3 Prosess og m edvi rkn i n g
Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Oppstart av planarbeidet varsles
samtidig som f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og
interesserte å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med p lanen og komme med
forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at
planprogrammet har vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt
gjennomgått , vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Fast satt planprogram vil ligge
til grunn for selve utredningsprosessen og videre planarbeid .

Framdriftsplan 201 9 - 2020
Aug
- sep

Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai

Oppstart

Varsel om oppstart, h øring
og offentlig ettersyn av
planprogram (6 ukers
høringsfrist)
Utredningsfase, utarbeide
planforslag og innarbeide
eventuelle innspill
Fastsette planprogram

1.gangsbehandling

Høring og offentlig ettersyn
(6 ukers høringsfrist)
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Sluttbehandling m. vedtak

Medvirkning

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med
plan - og bygningsloven .

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne
holde seg løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens
nettsider og annonsering i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.

Tabellen under gir en oversikt over hvordan rådmannen ser for seg omfang av medvirkning for
denne endringsprosessen.

Hva skal kommuniseres Til hvem Medium

Varsel om oppstart og høring
og offentlig ettersyn av
forslag til planprogram

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider
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Varsling av fastsatt
planprogram

De som uttalte seg til
oppstart og planprogram
Regionale myndigheter
Berørte grunneiere
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Høring og offentlig ettersyn
av planforslaget

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Organisering av planarbeidet

Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune, som også er planmyndighet.
Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. Kommunestyret selv har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er delegert ansvaret som
kommu neplanutvalg, og vil holdes løpende orientert om status og milepæler. Politikere
oppfordres også til å følge med på kommunens nettside.

Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta de roller og arbeidsoppgaver som
fastsatt planprogram beskriver.
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4 Utredn i ngsbehov

Ved varsel om oppstart for planarbeid som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal
det utarbeides et pl anprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt.
Planprogram for overordna planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med
pl anarbeidet. Planprogrammet skal være tilpassa omfanget av, og nivået på, planarbeidet og de
problemstillinger planarbeidet skal omfatte.

Definisjoner – planens målområder

Begrepene som favner temaområdet for planen er definert i veilederen «Kommunal
planl egging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) og gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet», utarbeidet av Kulturdepartementet.

Idrett

Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet

Egenorganiserte trenings - og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av
lek.

Ordinære anlegg

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskuddsberettigede anlegg som kommer fram av «Bestemmelser om tilskudd
til anlegg for idre tt og fysisk aktivitet»
I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse - og
treningsvirksomhet for idrettsorgansiasjoner

Nærmiljøanlegg

Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning ti l bo - og/eller oppholdsområder
Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige
Kan lokaliseres som eget anlegg eller i tilknytning til et skoleanlegg eller
idrettsanlegg

Friluftsområde

Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemanns retten
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening

Friområde
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Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn
rekreasjon og opphold



 

  

Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune for perioden 2020-2023 

Uttalelser til planprogram m/rådmannens kommentar 



Ringerike kommune – Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 
 

  1 
 

Forord 
 

Uttalelser til varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram  

Planprogram for kommunedelplan var på høring og offentlig ettersyn i perioden 25.09-10.11. 2019. Det er ved høring og offentlig ettersyn at 
statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til planforslaget. Privatpersoner og andre kan komme med merknader til forslaget. 
Det kom inn 2 høringsuttalelser til planforslaget. I dette dokumentet er hver enkelt uttalelse oppsummert og kommentert av rådmannen. 
Dersom rådmannen anbefaler at det skal gjøres endringer i planforslaget som følge av uttalelsen, er dette angitt i egen kolonne. Uttalelsene er 
sortert etter følgende type uttaleparter:  

 Statlige og regionale myndigheter  

 Nabokommuner 

 Ringerike kommune, interne fagområder (ingen merknader) 

 Lag og foreninger (ingen merknader) 

 Lokale politiske partier (ingen merknader) 

 Private (ingen merknader) 
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Innholdsfortegnelse  
 
Statlige og regionale myndigheter .............................................................................................. 2 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken ........................................................................................ 2 

2. Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling ......................Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

Statlige og regionale myndigheter 

 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen vil vise til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp 

under en rekke nasjonale mål.  

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

helseutfordringer, å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller 

En ambisjon er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted 

til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den 

nasjonale strategien er barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt 

funksjonsevne og de som er lite fysisk aktive  

Disse elementene tas med i det videre arbeidet. Mye av det fylkesmannen 
refererer til blir ivaretatt ved utarbeidelse av plan for friluftsområder og –
anlegg i Ringerike kommune. 
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Det vises til stortingsmeldingen om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – 

Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her går det frem at en av 

hovedmålsettingene med friluftspolitikken er at en stor del av befolkningen driver 

jevnlig med friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal 

prioriteres i det offentlige friluftsarbeidet. Meldingen understreker viktigheten av 

å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder og det oppfordres 

til at alle kommuner utarbeider grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder.  

Det vises også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

hvor det står at kommunene skal legge vekt på å ivareta byrom og blågrønn 

infrastruktur med stier og turveger som legger til rette for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser for alle. Videre skal kommunene ivareta barn og unges 

interesser gjennom en samfunns- og arealplanlegging som skaper trygge, 

attraktive og aktivitetsfremmende by- og bomiljø. 

2. Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling  

Planen er viktig for både folkehelse og stedsutvikling i byer og tettsteder. Oslo 
kommunes uttalelse som nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike 
har felles interesser i det store skogsområdet i Nordmarka. 
Dersom kommunedelplanen skal legge til rette for etablering av anlegg i 
tilknytning til Nordmarka, må dette skje i henhold til markaloven og konsekvenser 
for naturverdier må utredes. 
Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging for idrett og 
friluftsliv gjøres på en skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og 
naturmangfold. I henhold til 
Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016), Friluftsliv - Natur som kilde til helse og 
livskvalitet er det å ivareta naturmangfoldet et viktig bidrag for å legge til rette for 
friluftsliv, både i form av ivaretakelse av naturarealer og i form av den 
naturopplevelsen som et rikt naturmangfold representerer. 

Tas med i planarbeidet vedrørende nye områder for idrettsanlegg i 
Ringerike kommune. 
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med 
kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 

Vi viser til kommunens oversendelse av 29. september 2019 hvor det varsles oppstart av arbeid med 
rullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg med tilhørende forslag til planprogram. 
 
Målet med planarbeidet er ifølge planprogrammet å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre 
en grundig gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv i kommunen. Planarbeidet skal også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det 
videre arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 
 
Fylkesmannen vil vise til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp under en rekke 
nasjonale mål. På miljøområdet vil vi spesielt nevne behovet for å sikre og utvikle en grøntstruktur 
som gir muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet til boliger, skoler og barnehager.  
 
Videre vil vi vise til folkehelseloven § 7 hvor det går frem at kommunen skal iverksette nødvendige 
tiltak for å møte kommunens helseutfordringer. Formålet med loven er å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
 
I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 - en satsing på friluftsliv i hverdagen fra Klima- og 
miljødepartementet, er hovedmålet å øke antallet aktive i friluftsliv i og ved byer og tettsteder. En av 
ambisjonene er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et 
sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den nasjonale strategien er 
barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og de som er lite fysisk 
aktive. Vi viser også til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen og 
prinsippene om en universell utforming, jf. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
I den sammenheng vil vi også vise til stortingsmeldingen om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015-2016) 
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, hvor dette er videreført. Her går det frem at en av 
hovedmålsettingene med friluftspolitikken er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med 
friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige 
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friluftsarbeidet.  Meldingen understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i 
byer og tettsteder og det oppfordres til at alle kommuner utarbeider grønnstrukturplaner for sine 
byer og tettsteder.  
 
Vi viser også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvor det står at 
kommunene skal legge vekt på å ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og turveger som 
legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle. Videre skal kommunene ivareta barn 
og unges interesser gjennom en samfunns- og arealplanlegging som skaper trygge, attraktive og 
aktivitetsfremmende by- og bomiljø.  
 
Medvirkning er omhandlet i planprogrammet. Vi vil i den sammenheng vise til plan- og 
bygningsloven § 3-3 tredje ledd der det heter: «Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen». Videre går det frem av § 5-1 at 
kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. 
 
Vi anbefaler derfor at barn og ungdom blir tatt aktivt med ved utarbeidelse av planen, eventuelt som 
deltagere i en egen arbeidsgruppe. Vi viser i den sammenheng til Rikspolitiske retningslinjer for barn 
og unge og temaveileder – Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, T-1513. Vi ber 
også kommunen om å vurdere involvering av relevante lag og foreninger i arbeidet med 
planforslaget. 
 
Planlegging og gjennomføring av tiltak vil kunne kreve behandling etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Fylkesmannen vil komme tilbake med nærmere vurderinger av de konkrete 
anleggene i forbindelse med kommunens saksbehandling. 
 
Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet med å utarbeide forslag til kommunedelplan for idretts- og 
friluftsanlegg i Ringerike kommune. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 
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seniorrådgiver 
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Det vises til brev av 25.09.2019 og 30.09.2019 fra Ringerike kommune vedrørende ovennevnte.  
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spesialrådgiver 
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RINGERIKE KOMMUNE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG.

OSLO KOMMUNES UTTALELSE

Saksfremstilling:

Det vises til brev av 25.09.2019 og 30.09.2019 fra Ringerike kommune vedrørende forslag til
planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg som er lagt utpå høring med frist
for uttalelse innen 10.11.2019.

Vedtakskompetanse:

Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret delegert
til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001, sak
1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse:

Ringerike kommune varslet i brev av 25.09.2019 (og korrigerende brev av 30.09.2019) oppstart av
planarbeid for idretts- og friluftsanlegg i kommunen. Hensikten med planarbeidet er å sikre en
helhetlig styring og prioritering av anleggsutbyggingen av idrettsanlegg og gi et godt grunnlag for
vurdering av arealer til idrettsanlegg.

Oslo kommune er positive til at Ringerike kommune er i gang med å utarbeide kommunedelplan
for idrett- og friluftsanlegg. Dette er viktig for både folkehelse og stedsutvikling i byer og
tettsteder. Oslo kommunes uttalelse som nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike

har felles interesser i det store skogsomrâdet i Nordmarka.

Dersom kommunedelplanen skal legge til rette for etablering av anlegg i tilknytning til
Nordmarka, må dette skje i henhold til markaloven og konsekvenser for naturverdier må utredes.
Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging for idrett og friluftsliv gjøres på en
skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og naturmangfold. I henhold til
Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016), Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet er det å

ivareta naturmangfoldet et viktig bidrag for å legge til rette for friluftsliv, både i form av



ivaretakelse av naturarealer og i form av den naturopplevelsen som et rikt naturmangfold
representerer.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3371-3  Arkiv: 140 D11  

 

Sak: 133/19 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 19/3371-1   Arkiv:   

 

 

Revidering Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike kommune 2019-2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring og 

legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument etter plan- 

og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger, 

dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 

revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram som   skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se 

på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 



 

- 

Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre mulighetene 

for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 

 

Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart          

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

 

 

        

Fastsette planprogram            

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

         

1.gangsbehandling          

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

         

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

         

Sluttbehandling m. 

vedtak  

         

 

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med 

plan- og bygningsloven.  



 

- 

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne holde seg 

løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens nettsider og annonsering 

i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre en best 

mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for 

særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til at hovedtyngden i 

medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god prosess i 

det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles oppstart av planarbeid 

for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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1 I nnledni ng

Bakgrunn

I samsvar med krav i plan - og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et
planprogram. Planprogrammet skal gi rammer for arbeidet, og det skal avklares hvordan
kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og frilu ftsliv skal innrettes, samt omfang og
innhold i planen. Det er også et krav fra kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig
plan for å kunne søke om spillemidler.

Formål med planen

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig
gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i
kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det vid ere samarbeidet med det frivillige.

Kommunedelplanen for idretts - og friluftsanlegg skal bidra til å:
Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen
Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige
aktiv itetsmuligheter i planperioden
Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett
Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møte plasser for fysisk aktivitet i
nærmiljøet, slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv
Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert
Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre
mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader
Synliggjøre betydninge n av fysisk aktivitet
Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand
til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter
Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv
Bidra til et god t aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering
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2 Rammer og premisser for planarbeidet

Nasjonale føringer og regelverk

Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil det blant annet bli tatt hensyn til
følgende nasjonale føringer:

St.meld.nr. 16 (2010 - 2011) «Nasjonal helse - og omsorgsplan»
St.meld.nr. 18 (2015 - 2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»
St.meld.nr. 26 (2011 - 2012) «D en norske idrettsmodellen»
St.meld.nr. 39 (2006 - 2007) «Frivillighet for alle»
St.meld.nr. 19 (2014 - 2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018
Veileder – kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet

Regionale føringer

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til å
oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hove dmål:

Et allsidig, synlig og inklude rende aktivitetstilbud
Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen
Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling
Styrke frivillige organisasjoner
Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet

Kommunale føringer

Kommunens planomr åder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i denne
planen.

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015 - 2030
Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Målet er hel se i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid
vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier,
turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019 - 2030
Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som
vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som
stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreu tvikling av idrettsanleggene vil være et
positivt folkehelsetiltak.

Videre sikring av barnetråkk, lekearealer, parker, bynære friluftsområder, sammenhengende
blågrønn struktur i by og lokalsamfunn, med møteplasser og forbindelser til omkringliggende
friluftsområder. Dersom slike areal skal brukes til en annen funksjon eller reguleres til annet
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formål, skal de i utgangspunktet erstattes med tilsvarende areal og funksjon. Dette gjelder
særlig områder som blir brukt av barn.

Målet er at det skal være et sammenhengende gang - og sykkelnett.

Byplan for Hønefoss

Følgende temaer er viktige:
Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Vurdering og innarbeiding av Grønn Plakat
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Kartlegging av bynære friluftsområder (2015)
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3 Prosess og medvirkning

Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Oppstart av planarbeidet varsles
samtidig som f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og
interesserte å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og komme med
forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at
planprogrammet har vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt
gjennomgått , vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Fastsatt planprogram vil ligge
til grunn for selve utredningsprosessen og videre planarbeid .

Fr a mdriftsplan 2019 - 2020
Aug Sep Okt Nov Des J an Feb Mars Apr

Oppstart

Varsel om oppstart, h øring
og offentlig ettersyn av
planprogram (6 ukers
høringsfrist)
Fastsette planprogram

Utredningsfase, utarbeide
planforslag og innarbeide
eventuelle innspill
1.gangsbehandling

Høring og offentlig ettersyn
(6 ukers høringsfrist)
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Sluttbehandling m. vedtak

Medvirkning

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med
plan - og bygningsloven .

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne
holde seg løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens
nettsider og annonsering i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.

Tabellen under gir en oversikt over hvordan rådmannen ser for seg omfang av medvirkning for
denne endringsprosessen.

Hva skal kommuniseres Til hvem Medium
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Varsel om oppstart og
høring og offentlig
ettersyn av forslag til
planprogram

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Varsling av fastsatt
planprogram

De som uttalte seg til
oppstart og planprogram
Regionale myndigheter
Berørte grunneiere
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Høring og offentlig
ettersyn av planforslaget

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Organisering av planarbeidet

Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune, som også er planmyndighet.
Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. Kommunestyret selv har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er delegert ansvaret som
kommu neplanutvalg, og vil holdes løpende orientert om status og milepæler. Politikere
oppfordres også til å følge med på kommunens nettside.

Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta d e roller og arbeidsoppgaver som
fastsatt planprogram beskriver.
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4 Utredningsbehov

Ved varsel om oppstart for planarbeid som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal
det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt.
Planprogram for overordna planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med
planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpassa omfanget av, og nivået på, planarbeidet og de
problemstillinger planarbei det skal omfatte.

Definisjoner – planens målområder

Begrepene som favner temaområdet for planen er definert i veilederen «Kommunal
planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) og gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk ak tivitet», utarbeidet av Kulturdepartementet.

Idrett
Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet
Egenorganiserte trenings - og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av
lek.

Ordinære anlegg
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskuddsberettigede anlegg som kommer fram av «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet»
I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse - og treningsvirksomhet for
idrettsorga n isasjoner

Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo - og/eller oppholdsområder
Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige
Kan lokaliseres som eget anlegg eller i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg

Friluftsområde
Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening

Friområde
Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn
rekreasjon og opphold
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Arkivsaksnr.: 20/81-1   Arkiv:   

 

 

Gratis leie av Idrettshaller for barn og unge opp til 19 år  
 

Forslag til vedtak: 

 

Gratis hallleie for barn og unge opp til 19 år gjelder for ordinær tildelt treningstid, 

uavhengig av type aktivitet eller type idrettsflate. 

 

Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges Ringerike 

kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en 

kostnadsberegning fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering innarbeides i 

1.kvartal. 

 

Utleiereglement og betalingsreglement tilpasses den nye leieordningen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok i sak 192/19, budsjett og handlingsprogram 2020-2023, å innføre 

gratis leie av idrettshaller for barn og unge opp til 19 år.  

 

Rådmannen fremmer denne saken, da det er behov for å få en tolkning av vedtaket. 

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en kostnadsberegning 

fra 2018, og ser ut som den er noe lav. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune ble kontaktet av Ringerike Idrettsråd og Norges håndballforbund våren 

2018 vedrørende pris på leie av hallflater for organiserte aktiviteter (ordinær trening) for barn 

og unge. 

Målet var å gradvis gjøre hall-leien gratis for barn og unge opp til 19 år. 
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Inntektsberegningen ble gjort med grunnlag i eksisterende anlegg og ordinært tildelt treningstid 

på hallflatene. Ringerike kommune hadde inntekter på dette på 742.000 kroner, 2017-tall. –

Dette er også tallet som framgår i budsjettvedtaket fra kommunestyret 12. desember 2019. 

 

I den tidlige beregningen inngår ikke Benterudhallen, -her startet driften først høsten 2019. 

Turnhallen i Hønefoss Arena inngår heller ikke. Til sammen utgjør disse en differanse på 

omkring 200.000 kroner sammenlignet med avsatt beløp i budsjettet. 

 

Gratis leie av idrettshaller for barn og unge 

Ringerike kommune eier flere idrettshaller, disse blir driftet på ulik måte. I tillegg administrerer 

Ringerike kommune utleie av Hønefoss Arena på ettermiddag/kveld/helg. 

 

Idrettshallene rommer flere type organiserte idretter, f.eks. turn, kampsport, styrketrening for 

fri-idrett.  

 

Rådmannen tolker budsjettvedtaket fra kommunestyret som at det er ønsket å innføre gratis 

leie av idrettshaller til alle barn- og unge opp til 19 år, uavhengig av type aktivitet eller type 

idrettsflate.  

 

 

 

Idrettshaller og inntekt 

 

 

Idrettshall Eierskap Driftsform 

(Administrering av 

treningstid, 

fakturering, følger 

betalingsregulativet) 

Inntekt, ordinær 

treningstid,  

Barn og unge opp 

til 19 år 

Ringerikshallen Kommunal Kommunal drift 230.000 

Tyristrandhallen Kommunal Kommunal drift 70.000 

Benterudhallen Kommunal Kommunal drift 105.000 

Hønefoss Arena Privat Kommunal drift 537.000 

Schjongshallen Kommunal Privat/Ringerike 

Ishockeyklubb 

- 

Kunstgresshallen Kommunal Privat/HBK - 

TOTAL   942.000 

 

Driftsform: Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges 

Ringerike kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Der hvor andre aktører drifter kommunale anlegg har vi i utgangspunktet ikke kontroll med 

hvilke leiepriser som evt. benyttes. I budsjettinnspill fra idrettsrådet om gratis leie, framgår det 

at hverken fotballklubbene eller ishockeylagene betaler leie til hhv. Schjongshallen og AKA- 

Arena, om dette også er tilfellet for kunstgresshallen er ukjent for saksbehandler p.t. 

 

Eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til disse anleggene er ikke kjent per dags dato. 
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Inntekt: Beregningen tar utgangspunkt i inntekter i 2019 fra ordinær tildelt treningstid i 

kommunalt driftede idrettshaller.  

 

Det betyr at ekstraordinære aktiviteter, kamper, cuper og tilsvarende ikke er tatt med i 

beregningen. Rådmannen tolker derfor at gratis halleie gjeler treningstid og ikke for kamper, 

cuper og tilsvarende.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-30, Hovedmål: 

«Ringerike kommune skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.» 

«Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike» 

«Best for Barn» 

Kommunestyrets budsjettvedtak er med på å realisere hovedmål i Ringerikes kommuneplan 

2015-30. 

 

 

Folkehelseprofil 

Ringerike kommune har en lavere deltagelse i organiserte aktiviteter enn landssnittet, vi har 

generelt et lavt utdanningsnivå i befolkningen, og også et lavere inntektsnivå. 

 

Kommunesstyrets budsjettvedtak er med på å øke tilgjengeligheten til organisert idrett, 

gjennom å bedre de økonomiske vilkårene for idretten.  

 

 

FNs bærekraftmål 

Ringerike kommune har vedtatt 9 fokusområder av FNs 17 bærekraftmål. 

 

Av disse er det særlig tre mål som berører tiltaket: 

 

3. God helse 

Tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet til helsefremmende aktiviteter. Deltagelse i 

frivillighet og organisasjonsliv bidrar til sosial utjevning og økt samfunnsdeltagelse. 

4. God utdanning 

Mestring og deltagelse i aktiviteter bidrar også til deltagelse i utdanning og arbeid. 

Meningsfullhet, felleskap og lokalt engasjement kan sikre deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv og gi tilgang til nye nettverk, -som igjen kan gi nye muligheter.   

10. Mindre ulikhet 

Generelt vil det å sikre alle innbyggeres mulighet til deltagelse i frivillige organisasjoner 

være med på å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. 

Økonomi er en av barrierene for deltagelse, dette tiltaket er med på å senke det 

økonomiske presset for idrettsorganisasjonene. 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en kostnadsberegning 

fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering på 200 000kr innarbeides i 1. kvartal 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Gratis leie av idrettshaller til barn og unge er et viktig tiltak for å bedre vilkårene for 

idrettsorganisasjonene, samt gi muligheter for økt deltagelse for alle deler av befolkningen. 

Ringerike Idrettsråd har vært tydelige på at dette er et svært viktig tiltak for idrettsklubbene i 

Ringerike.  

Kostnaden innarbeides i budsjett i første tertial, og betalingsreglement og utleiereglement 

tilpasses den nye ordningen. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-5  Arkiv: X31 &01  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 
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Arkivsaksnr.: 19/2335-4   Arkiv: X31 &01  

 

 

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 

 

 

  

 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i vedtak i Kommunestyret 27.06.2019 hvor Rådmannen fremmer sak som belyser 

endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av politireformen, besluttet kommunestyret at  

saken bør belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- og 

forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet.  

Kommunestyret vil deretter vurdere hvilke krav vi mener må omtales i en forpliktelse med 

lokalpoliti. 

 

 

Innledning 

Kjell Magne Tvenge, politiinspektørs svarer følgende på kommunestyret sin forespørsel. 

Hønefoss politistasjonsdistrikt dekker Hole, Jevnaker, Ringerike, Krødsherad, Sigdal og Modum 

kommuner. Politiet har helkontinuerlig politioperativ tjeneste, uniformerte patruljer. Vi har også 

tjenestested i Modum, Modum lensmannskontor. 

Patruljene utfører i stor grad også straksetterforskning, opprettelse av saker på de oppdrag som de 

er ute på. Dette er både opprettelse av anmeldelser, åstedsundersøkelser og avhør.  

 

Generell åpningstid ved politistasjonen (publikums vakt) er 0900 – 1400 på hverdager. Dette er det 

tidspunkt som innbyggere skal forholde seg til for å anmelde straffbare forhold, eller møte (etter 

avtale) for å avgi forklaring i en sak. Namsmannen har samme åpningstid. 

 

Forvaltningsenheten (Felles utlending og forvaltningsenhet i Sør-Øst) har ansvar for bla. pass, 

utlendings- og våpensaksbehandling. Pass- og utlendingskontor har timebestilling via 

WWW.POLITI.no 
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Timene er lagt ut på mandag, tirsdag og torsdag. Åpningstider og dager justeres etter behov, eks 

pass som har størst pågang vår/tidlig sommer. Våpenkontor har kun behandling av innsendte 

søknader. WWW.POLITI.no har også informasjon om våre tjenester, saksbehandling og 

kontaktinformasjon. Det er også mulig å anmelde noen straffbare forhold via nett. 

 

Det er pågående arbeid for å gjøre flere av våre tjenester tilgjengelig via nett og det åpnes nå også 

muligheter for å kontakte oss via digitale plattformer (Facebooc, Instagram, messenger, SNAPchat). 

 

Arresten ved politistasjonen var knyttet til og bemannet av operasjonssentralen i gamle nordre 

Buskerud politidistrikt. Ved flytting av operasjonssentralen var det for krevende ressursmessig og 

ikke hensiktsmessig å opprettholde døgndrift av arresten. Endringer i kriminalitet har over tid 

påvirket behovet for arresten. Nedgangen i antall innsettelser har vist seg over år. 

 

Dagens ordning er at vi kjører arrestanter til Drammen. Ofte møter vi en patrulje fra Drammen slik 

at vi raskere er tilbake i beredskap. Det må også legges til at etterforskere ved arresten i Drammen 

også overtar avhør og annen etterforskning knyttet til de personene vi setter inn fra Hønefoss. På 

dagtid kan vi også benytte oss av et transporttilbud som kriminalomsorgen har. De tar både rene 

transporter og avlaster mye med transporter fra fengsel til fremstillinger i retten, noe som tok mer 

ressurser fra oss tidligere. 

 

Arresten i Hønefoss er fortsatt operativ, og vi bemannet den på utvalgte kvelder netter før og i julen, 

da dette var hensiktsmessig ressursbruk. Jeg mener at dette fungerer godt, og totalt sett er 

ressurseffektivt. 

 

Hønefoss politistasjon ivaretar politiets samfunnsoppdrag i de kommunene som den er satt til å 

dekke. Dette er oppdrag som spenner fra akutte liv- og helse situasjoner til etterforskning, 

forebygging, sivile- og forvaltningstjenester. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

 

FNs bærekraftsmål kan inndeles i de tre dimensjonene økonomisk 

bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Saken er vurdert 

opp mot bærekraftsmål nr. 11, Gjøre byer og bosettinger inkluderende, 

trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune skal tilby likeverdige tjenester, med god kvalitet til alle brukere av 

kommunens tjenester, og befolkningen skal oppleve seg trygge uansett hvor i kommunen de 

bor. Rådmannen mener at politiet ivaretar samfunnsoppdraget i kommunen.  
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 20/564-1   Arkiv:   

 

 

Sluttrapporter investeringsprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Sluttrapporter for investerinsgprosjekt tas til orientering  

 

 

 

 

Sammendrag 

 

Gjennom handlingsprogrammene fra 2016 og frem til dagens handlingsprogram for perioden 

2020-2023 så har Ringerike kommune hatt en stor investeringstakt både på offentlige 

formålsbygg og kommunal infrastruktur. 

Det er her i denne saken omtalt 6 investeringsprosjekter. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I handlingsprogrammene for 2016 og frem til dagens handlingsprogram (2020-2023) så 

investerer Ringerike kommune betydelige investeringsmidler i offentlig infrastruktur og 

formålsbygg. 

 

I denne saken fremmes disse prosjektene for avslutning. Sluttrapporter ligger som vedlegg til 

saken.  

 

1. Sokna skole  

2. Benterud skole  

3. Kilemoen vannverk 

4. Austjord dagsenter  

5. Austjord Hjelpemiddellageret  

6. Nes brannstasjon  

7. Sokna brannstasjon  

 



- 

 

Sokna skole  

 

Sokna skole ble toralrenovert i 2016. Det en 1-10 skole bestående av flere byggetrinn. Den 

endste delen ble bygget i 1959 og har to etasjer pluss kjeller under deler av bygget. Den nyeste 

delen er fra 1981.  Begge delene av skolen ble totalrehabilitert i prosjektet for å gi mer 

moderne læringsarealer, og for å tilfreddtille dagens krav så skolen kan oppnå godkjenning 

etter forskrift om miljørettet helsevern. 

 

I handlingsplanen for 2015-2018 ble det avsatt 70 millioner kroner til gjennomføring. 

 

I prosjektet ble det satt en mål innefor følgende kategorier: 

- Samfunnsmål 

- Effektmål  

- Resultatmål  

 

Disse utdypes i sluttrapporten. Prosjektet har levert på samtlige punkter bortsett fra 

resultatmålet om at skolen oppnår godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Skolen 

mangler fortsatt godkjenning, Dette skyldes i hovedsak utfordringer i idrettsbygget som ligger 

på skolens område og som ikke var en del av dette prosjektet. Selve gymsalen ble rehabiltert i 

noen år tidligere, men det ble da ikke gjort noe med garderobene. Nå der de også rehabilitert 

og tatt i bruk igjen etter nyttår i 2020. Bilbioteket fikk og nye og oppdaterte lokaler som en 

følge av skoleprosjektet. 

 

Bevilget totalramme var 70 millioner kroner Skolen ble levert til 63 150 000 kroner.  Inventar 

utgjorde 2,6 millioner kroner. Under gjennomføringer kom det fram nødvendige behov for 

oppgradering utomhus. Dette kom inn i prosjektet som tilleggsbestilling og utgjorde 

3 150 000 kroner.  Dette var nødvendig for å få en helhet i skoleanlegget og for at skolen skal 

kunne bli godkjent etter forskrift for milljørettet helsevern.  

Totalt påløpte kostnader for Sokna skole er kr 68,9 millioner kroner.   

 

Skolebygget stod ferdig innen avtalt tid med en høyere kvalitet enn tidligere planlagt og til en 

kostnad innenfor bevilget ramme.  

 

 

 

Benterud skole  

 

Benterud skole erstatter Eikli skole og Kirkeskolen. Det ble gjort flere vedtak i saken, fra 

vedtak om å bygge ny skole i 2008, til igangsettingsvedtaket i 2017:  

«Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygges innenfor et budsjett på kr 353 millioner inkl. 

moms, slik vedlagte forprosjekt slik vedlagte forprosjekt viser» (K-sak 25/17) 

 

Rammen på 353 millioner kroner omfatter skolebygg, uteområde og kjøp av tomt for 38 

milloner kroner. 
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Det var byggestart i 2017. Skolen ble ferdigstilt og levert til overtagelse 12.10.2018, og tatt i 

bruk fra 4.1.2019. Skolen er levert innenfor tidsramme, innenfor økonomisk ramme og til en 

tilfredsstillende kvalitet. 

I prosjektet ble det satt en del mål innefor følgende kategorier: 

- Samfunnsmål 

- Effektmål  

- Resultatmål  

 

Disse utdypes i sluttrapporten (Vedlegg).  Hovedessensen i den er at prosjektet har levert på 

samtlige punkter. 

Ballspillflaten ved siden av Benterud stua er ikke ferdigstilt. Den delen av tomten ble 

«frosset» for videre arbeider høsten 2018 da det ble påvist miljøforurensing i randsonen mot 

elven på utsiden av tomten. Området, som er tiltenkt ballspill, kan nå opparbeides og vil stå 

klar til skolestart i 2020.  

Kostnadsrammen for prosjektet var på 353 millioner kroner med tomtekjøp (K-sak 25/17). 

Ved sluttoppgjør var det påløpt 336,3 millioner kroner. Det er avsatt 4 millioner kroner til 

ballområdet som ikke er ferdigstilt ennå. Totalkostnaden for skole og tomt blir da 340,3 

millioner kroner. 

Skoleveistiltakene beskrevet i reguleringsplanen (K-sak 26/17) er og gjennomførte, og var 

ferdigstilt til skolen åpnet. Skoleprosjektet dekket fullføringen av skoleveistiltakene og deler 

av VA-løsningen utenfor tomtegrensen.  Dette er også nå ferdigstilt.  

 Det samlede mindreforbruket ut fra vedtatt ramme er 7,7 millioner kroner. 

 

 

Kilemoen vannverk  

 

Det er etablert et nytt vannbehandlingsanlegg for manganfjerning i tilknytning til Ringerike 

vannverk. Det nye anlegget er dimensjonert for å kunne forsyne 60 000 personer. I tillegg til 

utvidelse av vannbehandlingsanlegget har bassengkapasiteten blitt økt med et nytt basseng på 

3 000 m3, slik at samlet bassengkapasitet i tilknytning til vannbehandlingsanlegget er 5 000 

m3.  

 

I handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 og årsbudsjett 2015 ble det vedtak om 

finansiering av gjennomføring av Ringerike vannverk. Se oppstilling under. 

Økonomiske hovedtall Godkjent budsjett Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 123 mill. kr 111,9 mill. kr 11,1 mill. kr 

Eks. Byggherrekost 111,7 mill. kr 98,5 mill. kr 13,2 mill.kr 

Eks. Prosjekteringskost 104,5 mill. kr 90,2 mill. kr 14,3 mill. kr 

Reservevann Tjorputten  2,5 mill. kr 2,8 mill kr  0,3 mill. kr 



- 

Den faktiske kostnaden er antatt, da entreprisen for utomhusanlegg ikke er avsluttet eller 

overtatt.  

 

Krav og føringer i prosjektet. 

Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. Tilfredsstille 
drikkevannsforskriften 

- Etablert manganfjerning (fysisk/kjemiske parametere) 

- Etablert UV-desinfeksjon (mikrobiologiske parametere 

og hygienisk barriere) 

- Tilsatt marmor i trykkfiltrene (korrosjonsparametere) 

 
2. Anlegg som gir grunnlag for 

stabil og god drift 
- Etablert styresystem med automatisert drift som ikke 

krever kontinuerlig oppfølging av driftspersonell. 

- Valgt materialer og utstyr på prosessutstyr og rør med 

høy kvalitet som krever lite vedlikehold. 

 
3. Arkitektonisk tilpasning til 

eksisterende bebyggelse/kledning 
i tegl. 
 

- Etablert tegl på ny bygning for tilpasning til 

eksisterende bygning og for mindre utvendig 

vedlikehold. 

 
4. Kriterier for energi: TEK 10 - Bygget er prosjektert og bygget iht. krav i TEK 10. 

 

 

Positivt: Den ble satt av tilstrekkelig reserve i den opprinnelige rammen. Det var god 

konkurranse på entreprisene, slik at tilbudsprisene stort sett ble lavere enn forventet.  

Negativt: Prosjektet ble utvidet til også gjelde oppgradering av eksisterende bygg og basseng. 

Dette ble mer kostbart enn forutsatt da det ble avdekket flere feil på bygningen. 

Prosjektet er levert innenfor økonomi og fremdrift som var satt. 

 

Austjord dagsenter  

 

Komplett rehabilitering og ombygging av tidligere kantinebygg på Austjord, med hensikt å 

etablere inntil 60 dagsenterplasser for brukere med vedtak om dagsenterplass.  Totalt ca 600 

m2, finansiert av Husbanken, med en kostnadsramme på ca. 15,8 millioner kroner.  

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. 

Oppdragsavtalen var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning, selv 

om det var noe uklart nøyaktig hvor grensesnittet lå mot Teknisk forvaltning og tiltak på deler 

av eksisterende bygg som ikke var omfattet av prosjektet.  

Høy måloppnåelse på 

Virksomhetsmål: 

 

Bygget oppfyller alle nødvendige funksjoner på en god måte. Bygget har blitt et populært og 

godt tilbygg til eldre innbyggere.  

Etablering av inntil 60 dagsenter plasser har vist seg å være en tilstrekkelig/ passende 

dimensjonering.  



- 

  

Effekt og resultamål: 

 

Moderne og godt tilrettelagt bygg som ivaretar funksjon på en tilfredsstillende måte. 

 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 15 millioner kroner 

inkludert merverdiavgift. i tillegg ble det avsatt ca. 800 000 kroner til anskaffelse av løst 

inventar (møblering etc.), til sammen 15,8 millioner kroner. Totalt påløpte kostnader ved 

avslutning av prosjektet var ca 15,6 millioner kroner.  Merforbruket ble innedekket av Helse 

og omsorg. 

 

Austjord hjelpemiddellager 

 

Etablering av nytt permanent hjelpemiddellager for å handtere kommunens ansvar og plikter i 

forhold til tekniske/elektroniske hjelpemidler av midlertidig karakter  

Hjelpemiddel lageret ble etablert ved Austjord behandlingssenter. Ombygging av tidligere 

svømmehall og admin. bygg, samt påbygg med gangforbindelser mot eksisterende dagsenter. 

Innbefattet og utomhus/ parkering, og rampe for varelevering. I tillegg til hjelpemiddel lager 

ble det etablert lokaler for administrasjon, felles møterom og en demo leilighet for 

velferdsteknologi. 

 

Samtlige punkter i oppdragsavtalen samt måloppnåelse som ble satt er levert. Se sluttrapport 

som ligger vedlagt. 

 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 11,1 millioner kroner 

inkludert merverdiavgift. Totalt påløpte kostnader ved avslutning av prosjektet var 11,7 

millioner kroner. Årsaken til avviket på 0,6 millioner kroner var at prosjekteier utløste 

opsjoner for oppgradering av admin. bygget (utskiftning av vinduer, fendring i korridorer, nye 

nødlys, etc) som ikke var medberegnet i opprinnelig kostnadsramme. Kostnader utover 

godkjent kostnadsramme er godkjent av prosjekteier/ bestiller (kommunalsjef helse og 

omsorg).  

 

Prosjektet var del av en samlebevilgning som omfattet både dagsenter og hjelpemiddel lager. 

Deler av dette var Husbankfinansiert. 

 

Nes Brannstasjon  

 

Brannstasjonen på Nes er utdatert for mange år siden. Brannstasjonen på Nes i Ådal besto av 

en leid garasje til brannbil og utstyr, mens mannskapene og deres utstyr hadde tilhold i en 

gammel brakke på ca. 15 m2. Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken 

arbeidsmiljø eller helse, miljø og sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon på kommunal tomt rett ovenfor Nes Samfunnshus.  

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 8.918.365,- NOK. 

 

 



- 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 8.918.365,- 418.365,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 418.365,- 418.365,- 0 

    

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. 

Oppdragsavtalen og brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang 

og avgrensning.   

Det var ingen avvik i prosjektet og ingen alvorlige HMS hendelser 

 

Sokna brannstasjon  

 

Lokalene som mannskapene og bilene holdt til i på Sokna var en gammel kommunal garasje. 

Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og 

sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon samme tomt hvor den gamle kommunale garasjen da 

ble revet for å gi plass til ny brannstasjon.  

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 9.133.051,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 9.133.051,- 633.051,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 633.051,- 633.051,- 0 

    

 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. 

Oppdragsavtalen og brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang 

og avgrensning.   

Det var ingen avvik i prosjektet og ingen alvorlige HMS hendelser. 

 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er de siste to årene avsluttet flere investeringsprosjekt. Sluttrapportene viser at 

investeringsprosjektene leveres innenfor tidsrammene, budsjett og oppdragbeskrivelser som er 

satt.  Kommunen har vært heldig med valg av gjennomføringstidspunkt for prosjektene både 

med hensyn til tilgjengelig kapasitet hos entreprenører samt markedet for øvrig. 

Rådmannen vil forelå at det en gang årlig leveres en sak til politisk behandling om 

sluttrapporter  for investeringsprosjekt som er avsluttet. 

 

Rådmannen anbefaler at sluttrapportene for investeringsprosjektene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Sluttrapport Benterud skole 

Sluttrapport Nes Brannstasjon 

Sluttrapport Sokna Brannstasjon 

Sluttrapport Austjord Dagsenter  

Sluttrapport Austjord hjelpemiddellager  

Sluttrapport Sokna skole  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Det er etablert et nytt vannbehandlingsanlegg for manganfjerning i tilknytning til Ringerike vannverk. 

Det nye anlegget er dimensjonert for å kunne forsyne 60 000 personer. I tillegg til utvidelse av 

vannbehandlingsanlegget har bassengkapasiteten blitt økt med et nytt basseng på 3 000 m3, slik at samlet 

bassengkapasitet i tilknytning til vannbehandlingsanlegget er 5 000 m3.  

 

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Effektmål   

Ikke negativ påvirkning av 

dagens vannforsyning. 
Det har ikke vært bortfall av 

vannforsyning under 

prosjektet. Det har imidlertid i 

noen korte perioder vært økt 

manganinnhold i vannet ut fra 

Kilemoen. Dette som følge av 

omkoblinger på 

råvannsledningen inn til 

vannbehandlingsanlegget, hvor 

man ikke har hatt mulighet til å 

spyle ut råvannsledningen før 

gjenopptakelse av 

vannproduksjonen. Det har 

ikke vært noen andre 

forringelser i vannkvaliteten 

underveis i prosjektet. 

 

Ingen negative hendelser. Dvs. 

ingen bortfall av forsyning, 

kokepåbud knyttet til 

anleggsperioden e.l. 

 

Oppnå ønsket vannbehandling. Vannbehandlingen består av 

manganfjerning ved hjelp av 

tilsetting av ozon og 

etterfølgende filtrering. 

Manganinnholdet er nå lavere 

enn kravet i 

drikkevannsforskriften (0,05 

mg Mn/l). Vannkvaliteten 

oppfyller også alle andre krav i 

drikkevannsforskriften. 

 

Alle drikkevannsforskriftens 

krav skal oppfylles. 

 

Uten negativt omdømme. Det har ikke vært noen 

negative presseoppslag ifm. 

prosjektet. Det har vært ett 

oppslag som orienterte om 

prosjektet. I tillegg har det vært 

Flere positive enn negative 

presseoppslag. 
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oppslag ifm. oppstart og 

åpning av anlegget. 

 

Brukerne/driftsorganisasjonen 

skal være fornøyd med 

driftsløsningen. 

 

I etterkant av prosjektet har det 

ikke vært negative 

tilbakemeldinger fra brukere/ 

driftspersonell. Driftspersonell 

har deltatt i prosjekterings- og 

byggefase, og har hatt 

anledning til å påvirke valgte 

løsninger. 

 

80 % av brukerne skal være 

fornøyd med utvidelsen. 

Resultatmål   

Innenfor avtalt kostnadsramme. Rammen avsatt til prosjektet 

var opprinnelig kr 123 mill. 

inkl. kostnader ifm. regulering 

m.m. for reservevann fra 

Tjorputten.  

Styringsrammen var fastsatt til 

kr 112 mill.  

Sluttkostnaden for prosjektet 

antas pr. nå å bli kr 111,9 mill. 

Dette inkluderer oppgradering 

av eksisterende bygg og 

basseng, som opprinnelig ikke 

var inkludert i prosjektet, uten 

å øke rammen til prosjektet. 

Rammen er tidligere redusert 

til kr 111,9 mill. på bakgrunn 

av prognosen til prosjektet. 

Endelig kostnad for 

utomhusanlegg er fortsatt 

usikker, da dette ikke er 

ferdigstilt. 

 

Styringsrammen vedtatt av 

styringsgruppa. 

Ingen alvorlige ulykker med 

personskade. 

Det har ikke vært noen ulykker 

under prosjektet, hverken med 

eller uten personskader. 

Ingen arbeidsulykker som 

medfører fravær 

over 16 dager. 

 

Innenfor avtalt fremdrift. Vannbehandlingsanlegget ble 

overtatt i perioden desember 

2017 – april 2018. Anlegget 

ble satt i ordinær drift 

19.02.2018. 

Overtakelse av utomhusanlegg 

gjenstår pga. at endelig løsning 

Overtatt 

vannbehandlingsanlegget innen 

utgangen av 1. kvartal 2018. 
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for slamlaguner har vært 

uavklart.  

  

 

 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 

Produkt Status Kvalitetskrav 
Ansvarlig for leveranser/ 

kvalitet i linjen 

 Her legger du inn 

status levert/ikke 

levert 

Her legger du inn fritekst for 

i hvilken grad leveransens 

kvalitetskrav er innfridd 

 

Bygg Levert 14.02.2018. Ble overlevert med en 

mangelliste. Manglene er nå i 

hovedsak utbedret/ferdigstilt. 

Kvaliteten er som forutsatt i 

kontrakten. 

 

Utbygging 

Elektro- 

tekniske 

anlegg 

Levert 11.04.2018. Ble overlevert med en 

mangelliste. Manglene er 

utbedret/ferdigstilt. 

Kvaliteten er som forutsatt i 

kontrakten. 

 

Utbygging 

Prosess-

anlegg 

Levert 31.12.2017. Ble overlevert med 

prosessgaranti på ett års drift 

med min. 98 % 

driftsregularitet. Anlegget har 

blitt driftet uten avbrudd i 

denne perioden, men noen 

utbedringer har blitt foretatt. 

Kvaliteten er som forutsatt i 

kontrakten. 

 

Utbygging 

Basseng Levert 21.02.2018. Det ble i løpet av første 

driftsår avdekket svikt i 

takkonstruksjonen som følge 

av snølasten. Dette er 

utbedret av entreprenøren. 

Kvaliteten er nå som forutsatt 

i kontrakten. 

 

Utbygging 

Utomhus-

anlegg 

Er foreløpig ikke 

ferdigstilt eller levert. 

Forventes ferdigstilt 

og levert i 

Slamlaguner har blitt bygd 

om i flere omganger. Endelig 

i løsning er nå valgt. Øvrige 

Utbygging 
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begynnelsen av 

november 2019.  

 

elementer forutsettes å ha 

forutsatt kvalitet. 

Oppgradering 

av 

eksisterende 

bygg. 

 

Levert 15.01.2019. Tak, utvendig kledning og 

innvendige flater har blitt 

utbedret, for å øke kvaliteten 

og levetiden.  

Utbygging 

Oppgradering 

eksisterende 

basseng. 

 

Levert september 

2018. 

Utbedring av innvendig 

overflate. Kontrollert etter 1 

års drift uten å finne 

forringelse av kvaliteten. 

 

Utbygging 

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Økonomiske hovedtall Godkjent budsjett Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase Kr 123 mill. Kr 111,9 mill. Kr 11,1 mill. 

Eks. Byggherrekost Kr 111,7 mill. Kr 98,5 mill. Kr 13,2 mill. 

Eks. Prosjekteringskost Kr 104,5 mill. Kr 90,2 mill. Kr 14,3 mill. 

Reservevann Tjorputten Kr 2,5 mill. Kr 2,8 - Kr 0,3 mill. 

 

Den faktiske kostnaden er antatt, da entreprisen for utomhusanlegg ikke er avsluttet eller overtatt.  

 

 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 
 

Prosjektfase Milepæl Tid Status 

BP2 Vedtak forprosjekt Januar 2015 Vedtatt ifm. vedtak av 

årsbudsjett 2015 og 

handlingsprogram 2015-

2018. 

Start detaljplanlegging Oppstart 

detaljprosjektering 

Våren 2015 Detaljprosjekteringen startet 

opp i mai 2015. 

Gjennomføring Rammetillatelse foreligger Julen 2015 Rammetillatelsen forelå 

10.12.2015. 
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Gjennomføring Igangsettingstillatelser 

foreligger. Første IG innen 

2016. 

I løpet av 2016 IG nr. 1 ble gitt 14.06.2016. 

IG nr. 3 (siste) ble gitt 

07.12.2016. 

Gjennomføring Byggestart 01.08.2016 Grunnarbeider ble påbegynt i 

juni 2016. Byggearbeider 

startet  i oktober 2016. 

Gjennomføring 100 byggedager uten 

alvorlige arbeidsuhell. 

Ca. 

01.01.2017 

Det var ingen alvorlige 

arbeidsuhell i perioden. 

Gjennomføring 300 byggedager uten 

alvorlige arbeidsuhell. 

Ca. 

01.09.2017 

Det var ingen alvorlige 

arbeidsuhell i perioden. 

Slutt gjennomføring Start igangkjøring nytt 

vannbehandlingsanlegg. 

Årsskiftet 

2017/2018. 

Prøvedrift startet i desember 

2017. 

Ferdigstilling Overlevering 

vannbehandlingsanlegg og 

ferdigattest utstedt. 

01.03.2018 Anlegget ble overlevert i 

perioden 31.12.2017 – 

11.04.2018. Unntatt utomhus 

anlegg som ikke er ferdigstilt. 

Ferdigattest foreligger ikke 

pga. gjenstående arbeider 

utomhus. Midlertidig 

brukstillatelse ble gitt 

19.02.2018. 

 

 

6. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. Tilfredsstille 
drikkevannsforskriften 

- Etablert manganfjerning (fysisk/kjemiske parametere) 

- Etablert UV-desinfeksjon (mikrobiologiske parametere 

og hygienisk barriere) 

- Tilsatt marmor i trykkfiltrene (korrosjonsparametere) 

 
2. Anlegg som gir grunnlag for 

stabil og god drift 
- Etablert styresystem med automatisert drift som ikke 

krever kontinuerlig oppfølging av driftspersonell. 

- Valgt materialer og utstyr på prosessutstyr og rør med 

høy kvalitet som krever lite vedlikehold. 

 
3. Arkitektonisk tilpasning til 

eksisterende bebyggelse/kledning 
i tegl. 
 

- Etablert tegl på ny bygning for tilpasning til 

eksisterende bygning og for mindre utvendig 

vedlikehold. 
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4. Kriterier for energi: TEK 10 - Bygget er prosjektert og bygget iht. krav i TEK 10. 

 

 

 

7. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
 

Ikke negativ påvirkning av dagens vannforsyning 

Positivt: Omkoblinger og stopp av vannproduksjon har vært godt planlagt sammen med VA 

drift. 

Negativt: Utspylingsmulighet for råvannsledning måtte brukes til midlertidig innløp til 

eksisterende basseng. Det var dermed ikke mulighet til å spyle råvannsledningen under 

byggeperioden. Dette førte til ekstra mye mangan ble ført inn i bassenget og ut på nettet ved 

omkoblinger. 

Oppnå ønsket vannbehandling 

Positivt: Det ble foretatt en grundig prosess i forkant for å velge type prosess. Det er valgt en 

prosess som er sikker mht. fjerning av mangan. Valgt prosess har blitt benyttet med gode 

erfaringer på andre vannverk med tilsvarende manganproblematikk. 

Negativt: Ingen spesielle forhold. 

Uten negativt omdømme 

Positivt: De som har blitt berørt av vannavstenginger har blitt informert i forkant. Oppstart av 

anlegget har blitt annonsert, og lokal media har fått informasjon. Anlegget ligger utenfor 

«allfarvei», og har dermed ikke vekket stor interesse. 

Negativt: Økt mengde av mangan på nettet kunne ha ført til negativt omdømme. 

Brukerne/driftsorganisasjonen skal være fornøyd med driftsløsningen 

Positivt: Driftspersonell har vært med under prosjektering og bygging, slik at de har hatt 

mulighet til å påvirke løsninger og beslutninger. 

Negativt: Alle som skal drifte anlegget har ikke fått like god informasjon underveis. Alle 

løsninger har ikke vært godt nok informert om, slik at de ikke har fått mulighet til å si ifra om 

dårlige løsninger mht. drift. 

Innenfor avtalt kostnadsramme 

Positivt: Den ble satt av tilstrekkelig reserve i den opprinnelige rammen. Det var god 

konkurranse på entreprisene, slik at tilbudsprisene stort sett ble lavere enn forventet.  
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Negativt: Prosjektet ble utvidet til også gjelde oppgradering av eksisterende bygg og basseng. 

Dette ble mer kostbart enn forutsatt da det ble avdekket flere feil på bygningen. 

Ingen alvorlige ulykker med personskade 

Positivt: Høyt fokus på sikkerhet. Løpende oppfølging av SHA-plan, sikkerhetsrutiner og 

vernerunder. 

Negativt: Mange entreprenører til stede samtidig har økt sjansene for uhell mht. koordinering 

av samtidige arbeider. 

Innenfor avtalt fremdrift 

Positivt: God planlegging og koordinering av aktiviteter mht. rekkefølge på utførelse. Få 

uforutsette problemer. 

Negativt: Oppgradering av eksisterende bygg har ikke vært like godt planlagt mht. hva som 

skal utføres. Det har tatt lang tid å avklare løsning for slamlaguner. 

 

b. Usikkerhet 
 

Det ble utarbeidet en usikkerhetsanalyse i samarbeid med prosjektgruppen. Analysen 

identifiserte 22 punkter med tilhørende tiltak for hvert punkt. Foreslåtte tiltak ble satt i verk. I 

tillegg har usikkerheter fortløpende blitt vurdert i månedsrapporteringen.   

 

c. Viktige læringspunkter 
 

- Prosjektleder og byggeleder kom fra samme firma. De burde ideelt sett ha vært 

uavhengige av hverandre, men det har ikke ført til noen konkrete utfordringer for dette 

prosjektet. 

- Behovet for oppgradering av eksisterende bygning burde ha vært avklart tidligere, og blitt 

inkludert i forprosjektet og prosjekteringsfasen. Dette ville trolig ha ført til lavere 

kostnader og bedre planlegging av nødvendige arbeider. 

- Prosjektet har hatt seks delte, sidestilte entrepriser. Dette har ført til noen utfordringer mht. 

grensesnitt og koordinering, men det har ikke vært mer enn at det har vært løsbart. 

- Prosjektleder deltok kun i styringsgruppa i starten av prosjektet. Han burde ha deltatt fast i 

styringsgruppa, for bedre og direkte kommunikasjon med prosjekteier og prosjektsjef. 
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8. VEDLEGG 
 

1. Styringsdokument 

2. Usikkerhetsanalyse 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Etablering av nytt dagsenter med tilhørende fasiliteter i tidligere kantinebygg på austjord, med plass til 

60 brukere med vedtak.  Totalt ca 600 m2, finansiert av Husbanken, med kostnadsramme ca. 15,8 

MNOK.  

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
[Beskriv i hvilket omfang prosjektet har oppfylt henholdsvis virksomhetsmål, effektmål og resultatmål 

for prosjektet, som er beskrevet i senest godkjente oppdragsavtale. På dette tidspunktet i 

prosjektgjennomføringen, skal en som minimum gi en vurdering av oppnåelse av resultatmål iht 

styringsdokumentet. Det kan være relevant å kommentere effektmål i den grad disse er blitt realisert i 

løpet av prosjektperioden. 

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål 

(samfunnsmål, overordnet) 

Høy  

Tilbakemeldinger fra bruker er 

at bygget oppfyller alle 

nødvendige funksjoner på en 

god måte. Bygget har blitt et 

populært og godt tilbygg til 

eldre innbyggere.  

 

Etablering av inntil 60 

dagsenter plasser har vist seg å 

være en tilstrekkelig/ passende 

dimensjonering.  

 

Effektmål  Etablering av gangforbindelse 

til eksisterende idrettsbygg ved 

Austjord har medført synergi 

effekter i forhold til at deler av 

dette bygget kan benyttes til 

aktiviteter for dagsenteret på en 

praktisk og god måte.  

Resultatmål Høy Prosjektet har resultert i et 

moderne og godt tilrettelagt 

bygg som ivaretar funksjon på 

en tilfredsstillende måte. 

Mesteparten av bygget ble 

rehabilitert i henhold til 

tilnærmet dagens standard. Det 

var ikke midler i prosjektet til 

en fullverdig oppdragering av 
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hele bygget, enkelte deler 

(eksempelvis kaldloft og deler 

av kjeller er derfor ikke 

oppgradert).  

 

 

 

 

 

  



 

 

Ringerike kommune – Samfunn – Utbygging 

 

 
 

 
 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 

Utdrag fra oppdragsavtalen:  

Komplett rehabilitering og ombygging av tidligere kantinebygg på Austjord, med hensikt å etablere inntil 

60 dagsenterplasser for brukere med vedtak om dagsenterplass. Vaktmesterlokalene i det tidligere 

«kantinebygget» avvikles». Prosjektet skal ikke tilrettelegges for nye vaktmesterlokaler, men det 

forutsettes at denne funksjonen ivaretas samlet sett for hele Austjord.  

 Følgende funksjoner skal være ivaretatt:  

 

- Trim og treningsrom for felles aktivitet.  

- Garderobeplasser for brukere. 

- Lagring av hjelpemidler.  

- Kantinedel for bespisning og serveringskjøkken (anretningskjøkken) med tilhørende 

fasiliteter.  

- Dagligstuer/ oppholdsrom. 

- Kontorplasser og garderobe for ansatte, eget kontor for sjåfører.  

- Øvrige rom som mimrerom, datarom, fotpleie, hobby rom.  

- Oppstillingsplasser for 4 mini-busser.  

- Opparbeidelse av utomhus i henhold til utomhusplan (vedlegg 3).  

Rehabiliteringen av bygget medfører komplett innvendig rehabilitering, nytt teknisk rom i kjeller, samt 

oppgradering av tak og fasader. Dette inkluderer bytte av vinduer og tak, etterisolering av tak og 

yttervegger, malerarbeider, komplett utskiftning av takrenner, nedløp og beslag. Utskiftning av 

ytterdører, drenering, samt rehabilitering av teglvegger er ikke medtatt som en del av bestillingen. Dette 

er i hovedsak basert på en tilstandsvurdering av bygget, samt behov for å begrense omfang/ kostnader i 

prosjektet.  

Opsjoner:  

Oppgradering av eksisterende gymnastikksal, mellombygg (påkobling til dagsenteret) er lagt inn som en 

opsjon i kostnadskalkylen.    

  

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 15 MNOK ink. mva., i tillegg ble det 

avsatt ca. 800.000 til anskaffelse av løst inventar (møblering etc.), til sammen 15,8 MNOK ink.mva. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av prosjektet var ca 15,6 MNOK ink. mva. I tillegg var det avsatt 

ca. 400.000 til en opsjon for gjennomføring av utomhus tiltak som aldri ble gjennomført.  

 

Ettersom det var behov for en helhetlig plan for utomhus tiltak ved området på Austjord, samt et 

kommende prosjekt under planlegging, ble tiltakene for utomhus i forbindelse med dagsenteret satt på 

vent.    
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Prosjektansvarlig mener det var en riktig prioritering å redusere planlagt omfang av utomhus og heller 

bruke en størst mulig del av avsatt kostnadsramme på gjennomføring av rehabilitering av bygget.  

 

Prosjektet var del av en samlebevilgning som omfattet både dagsenter og hjelpemiddel lager. Deler av 

dette var Husbank finansiert. Prosjektene gikk over flere år og midler måtte overføres og omdisponeres 

fra år til år. Dette skapte forvirring og misforståelser for økonomi avdeling i forhold til hva som var 

korrekt godkjent kostnadsramme.    

 
 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 

 
- Oppstart bygging: juni 2016 

- Overlevering: medio januar 2017.  

 

6. AVVIK I PROSJEKTET  
 

Planlagt utomhusplan ble ikke gjennomført da det ikke fantes midler til realisering av opprinnelig plan, 

samt det var behov for en helhetlig gjennomføring med tanke på utomhus tiltak for hele området på 

Austjord.  

 

Det var ingen alvorlige HMS- eller kvalitets- avvik i dette prosjektet.  

 

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning, selv om det var noe uklart nøyaktig 

hvor grensesnittet lå mot forvaltning og tiltak på deler av eksisterende bygg som ikke var omfattet av 

prosjektet.  

 

- Gjenbruk: forutsetninger om gjenbruk av blant annet kjøkken og radiatorer viste seg å være 

vanskelig/ ikke gjennomførbart, og førte til en del merkostnader. Det er generelt usikkerheter 

knyttet til omfattende gjenbruk i rehabiliteringsprosjekter.  

- Nødvendig med KS/ detaljert gjennomgang av kalkyle på rehab prosjekter hvor det er vanskelig å 

estimere en m2-pris.  

- Rehabiliteringsprosjekt: en del «etterarbeider» grunnet grensesnitt mot eksisterende bygg og 

Eksempelvis: utbedre gamle lysmaster, isproblematikk fra eksisterende takkonstruksjon, eldre 

tette avløpsledninger som fikk problemer i forhold til ny type bruk, etc. Dette medførte en rekke 

ekstra kostnader for forhold som faller mellom prosjektet og forvaltning.  
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- Ikke tilstrekkelige reserver og marginer i prosjektet (kun ca 5% av total kostnad). Prosjektet holdt 

seg innenfor total kostnadsramme men det var ikke mulig å gjennomføre opprinnelig planlagt 

utomhus plan.  

- Byggeleder: som et kostnadsreduserende tiltak ble det besluttet å ikke benytte ekstern byggeleder. 

Utbygging Ringerike kommune hadde derfor all administrasjon/ oppfølging mot entreprenør. 

Dette skapte en del utfordringer med tanke på håndtering av endringer og ivaretagelse av HMS/ 

SHA. For fremtidige prosjekter bør det vurderes å benytte ekstern byggeleder også for mindre 

prosjekter, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 

 

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
Brukerprosess: riktig sammensetning av brukergruppe var viktig for utfallet av prosjektet.  

Oppdragsavtale: tydelig oppdragsavtale med klare avgrensninger. Viktig at grensesnittet mot 

eksisterende bygg og hva som ikke skulle medtas i prosjektet var godt definert, selv om det 

ikke lyktes å definere dette 100%.    

 

b. Usikkerhet 
De største usikkerhetene i prosjektet omhandlet tilstanden på eksisterende bygg, grensesnitt 

mot prosjektet og den økonomiske rammen.  

Eksisterende bygg: tilstanden på eksisterende bygg viste seg å ikke by på noen spesielle 

utfordringer ved gjennomføringen av prosjektet. Derimot medførte avgrensningen av 

prosjektets rammer at en del av bygget som ikke var omfattet av prosjektet (loft og del av 

kjeller) fortsatt står igjen med mangler.  

Grensesnitt: grensesnittet mellom prosjektet og eksisterende bygg har medført at 

eiendomsforvaltning overtar et bygg med enkelte mangler og noe større utgifter til 

drift/vedlikehold enn ved nye bygg.  

Økonomiske rammer: de økonomiske rammene i prosjektet var meget knappe. Dette 

resulterte i at det ikke var rom for å utløse samtlige planlagte opsjoner. Det var ikke 

tilstrekkelig finansiering til å dekke ny utomhusplan i sin helhet.  

Viktig å sørge for tilstrekkelige reserver og marginer spesielt i rehabiliteringsprosjekter.  
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c. Viktige læringspunkter 
 

Prosjektering: det var utfordrende å gjennomføre prosjektet som en «totalentreprise». Andre 

gjennomføringsformer eksempelvis en variant av «samspill» eller totalentreprise med 

samspill bør vurderes ved fremtidige rehabiliteringsprosjekter.  

Kostnadsramme: viktig å sette av betydelige reserver for fremtidige rehab. prosjekter, samt 

dialog med eiendomsforvaltning i forhold til hvilke tiltak som skal dekkes. Bør unngå å 

samle flere prosjekter i samme kostnadsramme. Hvert prosjekt bør finansieres separat. 

Eiendomsforvaltning bør sette av en egen «rehab.pott» for uforutsette forhold som avdekkes i 

rehabiliteringsprosjekter og som er hensiktsmessig å utbedre ved gjennomføringen av 

prosjektet.   

Gjenbruk: føringer på «mest mulig gjenbruk» kompliserte ting vesentlig. Enkelte ting som 

dører kunne gjenbrukes, noe ble uteglemt fra beskrivelser som en følge av dette, samt enkelte 

elementer under elektro var ikke hensiktsmessig å gjenbruke og medførte tillegg.  

 

Prosjektoppfølging: på grunn av lav kostnadsramme ble det som et innsparingstiltak besluttet 

å bruke interne ressurser til byggeledelse. Dette gjorde ivaretagelsen av byggherrens «HMS 

ansvar» og oppfølging av endringer krevende. Bør vurdere å engasjere ekstern byggeleder/ 

prosjektleder for fremtidige rehabiliteringsprosjekter, sett opp mot størrelse og omfang av 

prosjektet.  

 

Grensesnitt: grensesnittet mot øvrige bygg og eiendomsforvaltning bør være meget tydelig i 

rehabiliteringsprosjekter.   
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Vedlegg 
 

1. Opprinnelig Oppdragsavtale.  
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9. VEILEDNING – SLUTTRAPPORT 
Hva er en sluttrapport? 
En sluttrapport er et dokument som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan 

prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i 

styringsdokumentasjonen. Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring. 

 

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter, og annen relevant 

informasjon som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som 

potensielt uferdig arbeid, vedvarende usikkerheter ol. 

 

Formål med sluttrapporten 
Formålet med sluttrapporten er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet, og sikre at 

resultatene er dokumentert på en hensiktsmessig måte  

 

Hvem utarbeider sluttrapporten? 
Sluttrapporten kan utarbeides av prosjektleder eller interne/eksterne evalueringsmiljøer 

 

Hvem mottar sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides til Prosjekteieren og styringsgruppen for prosjektet.  Evalueringer og 

sluttrapporter utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs 

evalueringsportal. http://www.evalueringsportalen.no/ 

 

Når utarbeides sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides i avslutningsfasen av prosjektet.  
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Svart tekst er fra styringsdokumentet mens blå tekst er sluttrapportering

1 MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn
Sokna skole er en 1 - 10 skole bestående av flere byggetrinn og bygninger.
Den eldste delen som rommer mellomtrinn, ungdomstrinn og administrasjon samt spesialrom for
bibliotek, naturfag og mat og helse . D ette bygget er fra 1959 og består i hovedsak av 2 etasjer +
kjeller under deler av bygget.
Nybygget fra 1981 rommer 1 - 3. trinn og SFO, samt spesialrom for kunst og håndverk.
Begge byggene skal nå ombygges for å gi mer moderne læringsarealer , og totalrehabiliteres for å
kunne oppnå godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

1.2 Forankring /Grunnlag for prosjektet
Prosjektet ble opprinnelig lagt inn i handlingsplan for 201 4 - 201 7 med 14 mill . kr i 2014 og 15 mill .
kr i 2015 . Investeringsbudsjettet for 2014 ble ikke godkjent av fylkesmannen , men prosjektet har
fått avsatt 1 ,0 mill . i planleggingsmidler for at planlegg ing og prosjektering ikke skal stoppe opp.
Disse midlene var i utgangspunktet forutsatt å dekke rehabilitering av det eldste bygget ved Sokna
skole.

Etter møte i styringsgruppa 6. juni 2014 ble rådmannen tatt med på befaring på Sokna skole av
styringsgru ppas leder. Rådmannen bad da om at det ble utredet en ombygging/rehabilitering der
man ser på hele skolen under ett, og derved også inkluderer «nybygget» fra 1981 i planleggingen.
Videre at man gjennom forprosjektfasen utreder et forslag til en anbefalt l øsning uavhengig av
tidligere budsjetter.
Prosjektet er nå foreslått lagt inn i handlingsplan for 2015 - 2018 med 70 mill . kr. Dette forutsetter
også nå at investeringsbudsjettet nå blir godkjent av fylkesmannen.
Budsjettforslaget ble godkjent og vedtatt

1.3 Utredninger

• Ringerike kommune har fått utarbeidet en rapport fra Frydenlund og Høyer AS om råbygg
og bæresystem på bygget .

• I tillegg har skolens rektor besvart «Spørreskjema til arbeidet med utredning i forhold til
areal og funksjonsprogrammering ved Sokn a Skole».

1.4 Prosjekt mål

Visjon
Ikke definert.

Samfunnsmål
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Grad av oppnåelse
Bidra positivt til utviklingen av
Sokna som ett av satsningsområdene
i Ringerike kommune

De som bor og vokser opp på Sokna er veldig stolte av
bygda si, og når bygda skulle få ny skole var dette et
positivt pust for befolkningen. De ga en følelse av at
stedene utenfor selve sentrum også blir prioritert i
Ringerike. Fellesskapsfølelsen i bygda er forsterket,
men også fellesskapsfølelsen rundt det at Sokna som
bygd i mye større grad føler seg som en del av Ringerike
Kommune.
Sokna skole opplever også nå at skolen framsnakkes på
en helt annen måte både på Sokna, men også utenfor –
dette har også gjort at tilstrømningen av elever øker fra
år til år.

Effektmål
Grad av opp nåelse

Elevene ved skolen skal gjennom et
bedre læringsmiljø oppnå bedre
resultater.

Det oppleves at elevene har fått et mye bedre miljø,
elevene uttrykker at de klarer å konsentrere seg bedre,
sliter ikke med hodepine lenger, miljøet er mye mer
preget av positivitet, elevene viser større grad av ønske
om å lære og ser mer nytten av det de skal lære. Med ny
teknologi i bygget så ser man også at lærerne er mer
kreative rundt tilpasning av undervisningen.
Disse tingene ser man på som positivt rundt elevenes
læring, og vil på sikt også påvirke resultatene – selv om
man ikke kan se de store endringene enda.

Elevene får et bedre innemiljø ved
skolen

Helt klart mye bedre

Resultatmål
Grad av oppnåelse

Skolen oppnår godkjenning
etterforskrift om miljørettet
helsevern.

Skolen er ikke godkjent ennå, men det skyldes
garderobene i gymsalen. Gymsalen ble rehabilitert i
eget prosjekt noen år tidligere og inngikk ikke i
prosjektet nå. Det er ingen mangler ved selve
skolebygget.

Realisere totalrehabiliteringen inn en
15.08.2016 innenfor avtalte rammer
for økonomi og kvalitet.

Bygget stod ferdig innen avtalt tid med en høyere
kvalitet enn opprinnelig planlagt og til en kostnad godt
under budsjett!

H - verdi lik 0. (H - verdi er antall
skader med sykefravær pr 1 000 000
utførte arbeidstime).

Det var ingen skader med fravær i byggeprosjektet

2 OMFANG OG AVGRENSNIN GER
Prosjektet o m fatter

• Nødvendig ombygging i begge bygg for å gi mer moderne og fremtidsrettede arealer.
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• Totalrehabilitering av det eldste bygget .
• Nødvendig rehabilitering av det nyeste bygget
• Midlertidige lokaler for elevene i byggeperioden.

Prosjektet omfatter ikke
• S amfunnshuset
• Prosjektet omfatter ikke utomhusarealer med unntak av universell u tforming av

inngangspartier og nødvendig istandsetting som mått e følge av byggeprosjektet.
• Møbler og annet løst inventar

Sluttrapport: Både løst inventar og oppgradering av utearealet ble inkludert i prosjektet da
økonomien tillot det , og da det var påkrevd for å kunne oppnå det overordnede målet om
godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

3 ORGANISERING

3.1 Prosjektledelse
Nina Solli er prosjektansvarlig i Ringerike kommune .

EH Consult er gjennom rammeavtale med Ringerike kommune innen prosjekt - og byggeledelse
engasjert til å bistå med prosjektledelse av pro sjektet . Dette vil bli ivaretatt av Knut Magne Mork.

3.2 Styringsgruppe og prosjekteier
Leder teknisk drift, Jostein Nybråten er utnevnt som prosjekteier.

Styringsgruppe
• Kommunalsjef Magnar Å gotnes , leder
• Rektor Sokna skole Anne Torp Lien
• Leder eiend o m s drift Roger Sørslett
• Leder teknisk drift utbygging Jostein Nybråten
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4 FREMDRIFT OG OPPFØLGING

4.1 Viktige b eslutningspunkter

• Beslutning om oppstart av prosjektet 13 .06.14 Prosjektplan med mer.
• Beslutte omfang av forprosjekt Oktober 14 Løsningsforslag og evt grove

kalkyler
• Godkjenning av forprosjekt Desember 14 Forprosjekt med kalkyle
• Godkjenning av konkurransegrunnlag Februar 14 * Konkurransegrunnlag
• Valg av tilbyder/ Kontraktsinngåelse April 15 * Evaluering av tilbud med

innstilling
• Innflytting/ oppstart prøvedrift
• Overtakelse etter endt prøvedrift

August 16
Februar 17

Overtakelsesprotokoll
Overtakelsesprotokoll

* April 15 og Juni 15 ved beskrevet entreprise

4.2 Oppfølging
Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig hver måned /etter avtale i perioder med lite aktivitet .
PL og PA rapporterer/informerer styringsgruppen om status i prosjektet i jevnlige møter.

4.3 Fremdrift og m ilepæler
Den mest kritiske aktiviteten ifht . L fremdrift ser ut til å være kontrahering av arkitekt.
Med de firmaene Ringerike kommune har rammeavtale med anses det å være risiko for at man ikke
får inn nødvendige tilbud på tjenesten.

Sluttrapport
• Oppstart b rukerprosess august 201 4 27. august 14
• Godkjent Forprosjekt desember 20 14 6. januar 15
• Rammesøkn ad innlevert januar 2015 25. februar 15
• Konkurransegrunnlag ferdig februar 2015 13. mars 15
• Overtagelse/innflytting midlertidige lokaler juni/juli 2015 16. juni 15
• Kontra ktsinngåelse entreprenør april 201 5 28.mai 15
• Oppstart byggearbeider august 201 5 27. juli 15
• Innflytting juli/august 201 6 august 16

For flere detaljer rundt fremdrift og aktiviteter vises det til vedlagt fremdriftsplan.
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5 ØKONOMI

5.1 Finansiering
Prosjektet finansieres gjennom låneopptak. Prosjektet er lagt inn i handlingsplan for 2015 - 2018
med 70 mill. kr .

5.2 P rosjektkalkyle plan legging 2014
Det er i 2014 avsatt 1 ,0 mill . kr til planlegging av prosjektet . Etter utvidelse av prosjektet til å omfatte
begge bygg er det gitt aksept for å overskride denne rammen med innt il 0,5 mill . kr
Basert på erfaringer fra tilsvarende prosjekter forventes et kostnadsforbruk som følger i 2014:

Budsjett Sluttrapport

Prosjektering 800 000 870 000

Prosjektledelse inkl . byggeledelse 300 000 260 000

Bikostnader og uforutsett 100 000 30 000

Mva 300 000 290 000

Generelle kostnader 1 500 000 1 450 000

5.3 Prosjektkalkyle
Etter utvidelse av oppdraget har PL sett på hva som kan forventes av ombygging og rehabilitering

Kontrakt/ budsjettpost Budsjett Sluttrapport

Felleskostnader og detaljprosjektering 7 500 000

Bygningsmessige arbeider 15 500 000

VVS 9 000 000

Elektro, tele og data 7 800 000

Heis 200 000

SUM Hus kost 40 0 00 000

Utomhus 5 00 000

SUM Entreprisekost 40 5 00 000 43 55 0 000

Prosjektering 2 0 00 000 1 600 000

Prosjektledelse inkl byggeledelse 1 5 00 000 1 500 000

Intern administrasjon 500 000 750 000

Bikostnader 3 00 000 50 000

Gebyrer 2 00 000 30 0 000

SUM Generelle kostnader 4 5 00 000 4 20 0 000

Omlegginger og midlertidige lokaler 4 000 000 3 000 000

SUM Spesielle kostander eks tomt 4 000 000 3 000 000

SUM Prosjektkostnader eks mva 49 0 00 000 50 7 5 0 000

mva, 25% 12 250 000 12 4 00 000

Margin forventede tillegg, ca 9,5% 5 750 000 (5,9 mill inkl i entreprisekost)

Reserve for Styringsgruppa 3 000 000  (Ble disponert til utomhusprosjekt)

Kostnadsramme 70 000 000 6 3 15 0 000

Inventar inkl mva *** 2 6 00 000
Utomhus 3 15 0 000
Totalt påløp Sokna skole inkl inventar og utomhus 68 9 00 000

*** Fortsatt at dagmulkt på 1 00 000 inndrives
Regnskapstallene for prosjektet viser at det er bokført kostnader for 6 7 , 2 mill kr inkl mva .
Avviket mellom 68,9 mill kr og 6 7 , 2 mill kr skyldes følgende
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- Feilføringer i regnskapssystemet (3 fakturaer) 320 000
- Kostnader for leie midlertidige lokaler ompostert til drift 1 340 000
- Fakturaer/kreditnotaer ført på garanti etter at prosjektet ble lukket i

regnskapssystemet
- 160 000

- Etableringsgebyr fiber fakturert fra RIK fakturert først i oktober 2019 200 000

6 RISIKOANALYSE OG KVA LITETS S IKRING

6.1 Kritiske risikofaktorer

Sluttrapport
• Interesse for prosjekteringsoppdraget ifht

fremdrift
Meget begrenset oppslutning om
minikonkurransene på flere av
fagområdene .

• Kvalitet på rådgiverne ved tvungen bruk
av rammeavtale

Kvaliteten på rådgiverne viste seg å være
meget bra på tross av begrenset
oppslutning om konkurransene. Største
svakhet var nok prosjekteringsledelse som
ARK skulle ivareta. Dette måtte PL i stor
grad stå for selv.

• Brukernes evne til å definere behov
knyttet til ombyggingen

Med bistand fra ARK og PL fungerte dette
bra og bygget ble til slutt meget funksjonelt
sammenlignet med det gamle bygget

• Markedets interesse for prosjektet Her var frykten meget berettiget og man
endte opp med kun 2 tilbud. Likevel var
man heldige da det ene tilbudet var
vesentlig lavere enn det andre og godt
innenfor budsjett.

• Feil og mangler i konkurransegrunnlaget Her var kvaliteten god .

6.2 Kvalitetsikring

• Vurdering av ønsket romprogram opp mot andre skoleprosjekter
• Kontroll av prosjektmaterialet ved faseovergangene
• Jevnlige kalkyler for å en formening om kostnadsnivået på prosjektet
• Kontroll av konkurransegrunnlaget før utsendelse
• Det vil bli stilt krav til leverandøren før kontraktsinngåelse om prosjektrelatert KS system.
• Det vil bli stilt krav til alle leverandøren før kontraktsinngåelse om systemer for HMS

planlegging i prosjekter.
Sluttrapport: Bygget ble overlevert med en kvalitet som var høyere enn opprinnelig tenkt da det
var rom for det innenfor bevilget ramme. Det ble blant annet etterisolert og lagt ny dampsperre i
yttervegg, og lagt nytt tak på 1981 - bygget , og det ble lagt inn kryssfiner bak gipsplatene på
innerveggene for å ha fleksibilitet for fremtidige behov for oppheng på veggene .
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7 PROSJEKTGJENNOMFØRIN G

7.1 Hovedaktiviteter
Kontrahering av rådgivere
Brukerprosess/skisseprosjekt
Forprosjekt
Hovedprosjekt og konkurransegrunnlag
Kontrahering av leverandør midlertidige lokaler og totalentreprenør
Etablering og i nnflytting midlertidige lokaler
Byggeperiode
Møblering og innflytting
Prøvedrift
Sluttrapport: Siden det etter ferdigstilt b yggeprosjekt var rom for det , ble det besluttet å disponere
styringsgruppas reserve til et begrenset utomhusprosjekt som var påkrevd for å kunne oppnå
godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Dette ble utført sommer og høst 2017 etter at
skole n hadde vært i drift ett år.

7.2 Gjennomføringsstrategi
Gjennomføring i ht . EH Consult sitt KS - system med tilpasninger til de føringer og krav Ringerike
kommune måtte ha .

Prosjektet planlegges i utgangspunktet gjennomfør t som en totalentreprise basert på en grundig
funksjonsbeskrivelse med tilhørende tegninger. Endelig avgjørelse ifht entrepriseform bør avventes
til forprosjektfasen når man har bedre kontroll over byggets tilstand samt hvor omfattende
arbeidene antas å bl i.

Ifht prosjektering hadde det vært en stor fordel å kunne gjennomføre en egen konkurranse for en
samlet prosjekteringsgruppe, men dette er ikke mulig da det vil stride mot Ringerike kommunes
rammeavtaler innen de enkelte rå d givningsfag.
Sluttrapport: Gjennomført som planlagt bortsett fra at man endret fra totalentreprise til
samspillsentreprise etter en grundig vurdering . Etter å ha gjennomført en dialog med aktuelle
entreprenører og utarbeidet en kontrakts strategi , ble det vedtatt å endre fra totalen treprise til
samspillsentreprise med risikodeling for hovedprosjektet. Videre ble det gjennomført en
prekvalifisering i forkant for å sikre god kvalitet på tilbyderne. Grepet ble i hovedsak gjort for å
øke attraktiviteten og således interessen for prosjekt et. Det klarte man bare delvis siden man kun
endte opp med 2 tilbydere (en av de prekvalifiserte leverte ikke tilbud), men man oppnådde det
viktigste, å vekke interesse fra entreprenører utenfor distriktet slik at Tronrud Bygg ikke skulle
bli eneste tilbyd er. Slik sett var endret kontrakts strategi en av de viktigste suksessfaktorene for et
økonomisk og kvalitetsmessig vellykket prosjekt. Man endte også gjennom samspillet og
risikodelingen med entreprenør opp med en bes parelse for prosjektet på over 900 000 kr eks mva.

7.3 Kontrakts - /Innkjøpsstrategi
Alle anskaffelser gjøres etter Lov om offentlig anskaffelser og om nødvendig i samråd med juridisk
ekspertise hos Ringerike kommune .

Kontrak ter inngås etter Norsk Standard, evt . med mindre tilpasninger .

Avtaler/bestillinger for prosjektering inngås med basis i Ringerike kommunes rammeavtaler.
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Avtaler/bestillinger for arbeider knyttet til grunnarbeider og strøm, vann og avløp til midlertidige
lokaler gjennomføres som avrop på kommunale rammeavtaler elle r eventuelt direkte kjøp ved
innhenting av 3 tilbud.

Konkurranse om oppføring og utleie av midlertidige lokaler gjennomføres som åpen
anbudskonkurranse.
For hovedkontrakten som består i totalrehabilitering gjennomføres denne som åpen
anbudskonkurranse.

Følgen de kvalifikasjons krav kan være aktuelle å stille til leverandører ( i tillegg til obligatoriske) :
• Kompetanse
• Gjennomføringsevne
• Økonomisk s oliditet
Sluttrapport: Benyttet akkurat disse kvalifikasjonskravene

For selve kontraktstildelingen kan det være
aktuelt med følgende tildelingskriterier:

Sluttrapport

• Pris Pris: 60 - 70%
• Kvalitet Kvalitet 30 - 40% (Inkl kvalitet nøkkelpersonell)
• Oppgaveforståelse
• Prosjektgjennomføring (Ferdigstillelse,

kvalitet på nøkkelpersonell)

7.4 Ekstern kommunikasjon
All ekstern kommunikasjon vedr. byggeprosjektet ivaretas av prosjektansvarlig eller prosjekteier i
Ringerike kommune .

VEDLEGG
1. Hovedfremdriftsplan
2. Kontraktsstrategi
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Benterud skole er bygget som ny skole i Hønefoss sør. Skolen erstatter Eikli skole og Kirkeskolen. Det 

ble gjort mange politiske vedtak i saken over flere år, fra vedtak om å bygge ny skole i 2008, til det siste 

igangsettingsvedtaket i 2017:  

«Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygges innenfor et budsjett på kr 353 millioner inkl. moms, slik 

vedlagte forprosjekt slik vedlagte forprosjekt viser» (K-sak 25/17) 

 

Bevilgninger til skolebygget ble lagt inn i kommunens handlingsplaner fra og med 2015, og prosjektets 

endelige ramme ble vedtatt i 2017, før byggestart. Summen på 353 millioner kroner omfatter skolebygg, 

uteområde og kjøp av tomt som kostet 38 millioner kroner. 

 
 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
Det var byggestart i 2017 og skolen ble ferdigstilt og levert til overtagelse 12.10.2018, og tatt i bruk fra 

4.1.2019.  Skolen er levert innenfor tidsramme, innenfor økonomisk ramme og til en tilfredsstillende 

kvalitet. 

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål 100%  Prosjektet skal bidra til en skole med kunnskap, 

læring og trivsel i et trygt og inkluderende miljø.  

 Skole og barnehageanlegget skal tilrettelegges 

for fysisk aktivitet både i og utenfor skoletid.  

 Skole og barnehage anlegget skal gi optimale 

vilkår for den pedagogiske virksomheten og for 

pedagogisk aktivitet, helsefremmende og 

forebyggende arbeid, og det skal fylles av liv og 

læring både i og utenfor skoletid. 

Effektmål 100%  Den økologiske belastningen skal reduseres som 

følge av utbyggingen.  

 Konstruksjoner og innredninger i 

undervisningslokalene skal tilfredsstille krav til 

høy fleksibilitet. 

 Det skal generelt være tilrettelagt for 

energieffektiv drift av bygget og et bygg med 

lavt energiforbruk. (Energiklasse B)  

 Den nye skolen skal tilpasses en pedagogisk 

løsning som fremmer læring, livsglede og 

mestringsopplevelser for barn og unge i alle 

aldre.  

 Bygget skal gi optimale vilkår for pedagogisk 

aktivitet, helsefremmende og forebyggende 

arbeid, og det skal fylles av liv og læring både i 

og utenfor skoletid.  



 

 

Ringerike kommune – Strategi og Utvikling – Utbygging 

 

 
 

 
 

 Det skal være tilrettelagt for minimale drifts- og 

vedlikeholdsutgifter  

 Det skal i bygget legges til rette for å oppnå 

optimalt inneklima og arbeidsmiljø. 

 

Resultatmål 100%  Det skal bygges en nybygd skole og flerbrukshall 

med uteområder iht. vedtak i Ringerike 

kommunestyre. 

 H-verdien på alt personell i forbindelse med 

gjennomføringsfasen skal være 0. Dette betyr 0 

skader.  

 Totale prosjektkostnader skal være lavere enn kr 

353 millioner kroner inklusiv moms totalt for 

skole med flerbrukshall.  

 Innflytting i ny skole skal skje senest 1.januar 

2019. Flerbrukshallen skal overleveres innen 

1.des.2018 

 

 

 

 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
Prosjektet er levert komplett i henhold til politisk vedtatte planer og rammetillatelse, med unntak av  

ballspillflaten ved siden av Benterudstua. (Se kapittel 6)  

Produkt Status Kvalitetskrav 
Ansvarlig for leveranser/ 

kvalitet i linjen 

Komplett skole Levert God UTB 

Ballspillflate ved 

Benterudstua 

Ferdigstilles 

sommeren 2020 

 UTB 

 

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
Kostnadsrammen for prosjektet var totalt er på 353 millioner kroner med tomtekjøp (K-sak 25/17). Ved 

sluttoppgjør var det påløpt 336,3 millioner kroner. Det er avsatt 4 millioner kroner til ballområdet som 

ikke er ferdigstilt ennå. Da vi totalkostnaden med skole og tomt være 340,3 millioner kroner. 

Prosjektet dekket også deler av VA-løsninger utenfor tomtegrensen og fullføringen av skoleveistiltakene 

vedtatt i reguleringsplanen. Dette gir et mindreforbruk ut fra vedtatt ramme på om 7,7 millioner kroner. 
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Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Opprinnelig budsjett 353 mill. kr   

Totalt bokført frem til garantifase  336,3 mill. kr 16,7 mill. kr 

Tillegg for ballspillflate (antatt)       4,0 mill. kr  

Omdisponert midler tilhørende prosjekter    

 -14015 Trygg skolevei Benterud skole    3,5 mill. kr  

-15024 Benterud VA løsninger  1,5 mill. kr  

Rest vedtatt prosjektramme   7,7 mill. kr 

 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 
Milepæler 

ID Navn Dato 

01 Forprosjekt 20.01.17 

02 BP2 02.03.17 

03 Oppstart byggeperiode 01.05.17 

04 Overtagelse fra entreprenør  12.10.18 

04 Tatt i bruk  04.01.19 
 

 

6. AVVIK I PROSJEKTET   
Ballspillflaten ved siden av Benterud stua er ikke levert i henhold til kontrakt. Denne delen av tomten ble 

«frosset» for videre arbeider høsten 2018 da det ble påvist miljøforurensing i randsonen mot elven på 

utsiden av tomten. Området, som er tiltenkt ballspill, kan nå opparbeides og står klar til skolestart i 2020. 

Det er kalkulert med en kostnad på 3,8 – 4,0 MNOK. til dette. Jobben byggesøkes separat. 

Se og kap.3.  
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7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prinsipp Den faktiske implementeringen i dette prosjektet 

1. I KS sak 11/17 ble det vedtatt at 

primær energiløsning for ny 

barneskole Hønefoss skal være 

fjernvarme. Energibrønner skal ikke 

benyttes 

Implementeres i prosjektet som planlagt og endres til primær 
varmekilde og ikke sekundær kilde 

2. Ny barneskole med flerbrukshall skal 

leveres klar til oppstart 01.01.2019 

Skolen er levert til skolestart 01.01.2019 

3. Skolen skal romme ca. 550 elever 

fra 1-7 klasse, flerbrukshall og en 

spesialpedagogisk avdeling skal 

være lokalisert i bygget  

Skolen er levert med maks kapasitet på ca. 600 elever med 

integrert flerbrukshall. 
Spesialpedagogisk avdeling (hjerterommet) er lokalisert i 
hovedbygget. 
 

 

 

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   

a. Suksessfaktorer 
Veldig godt gjennomarbeidet og forankret byggeprogram. 

God brukermedvirkning / brukerprosess som har ført frem til et godt gjennomarbeidet rom- 

og funksjonsprogram og teknisk program (byggeprogram). Disse var grunnlag for 

samspillsentreprise i prosjekteringsfasen og en totalentreprise (NS 8407) i utførelsesfasen. 

b. Viktige læringspunkter 
Skille ut tilstøtende oppgaver tidlig som utløses av prosjektet: 

 Viktig at reguleringsprosesser er avklart og kommet så langt at det ikke kan få 

kontraktsmessige forskyvninger med utførende entreprenør i forhold til endringer/ 

forsinkelser 

 Tilstøtende oppgaver som tiltak langs skoleveier, omlegging av VA ledninger må være 

avklart og det må tydelig gås opp ansvarsgrenser i forhold til økonomi og 

utførelsesansvar. 

 Sette av god tid til organisering og gjennomføring av medvirkningsprosesser 

 Sette i gang reguleringsprosesser på et tidspunkt som gjør at man ikke kommer i konflikt 

med utførelse av entreprisekontrakter. 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
 

Nes Brannstasjon er en del av Ringerike Brann og Redningstjeneste. Stasjonen er bemannet med 

deltidspersonell. 

Brannstasjonen på Nes er utdatert for mange år siden. Brannstasjonen på Nes i Ådal besto av en leid 

garasje til brannbil og utstyr, mens mannskapene og deres utstyr hadde tilhold i en gammel brakke på ca. 

15 m2. Denne løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og 

sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon på kommunal tomt rett ovenfor Nes Samfunnshus.  

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Prosjektet 

[Beskriv i hvilket omfang prosjektet har oppfylt henholdsvis virksomhetsmål, effektmål og resultatmål 

for prosjektet, som er beskrevet i senest godkjente oppdragsavtale. På dette tidspunktet i 

prosjektgjennomføringen, skal en som minimum gi en vurdering av oppnåelse av resultatmål iht 

styringsdokumentet. Det kan være relevant å kommentere effektmål i den grad disse er blitt realisert i 

løpet av prosjektperioden. ] 

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål Høy Ny brannstasjon er en vesentlig 

forbedring fra tidligere og 

ivaretar kommunens ansvar i 

forhold til arbeidsmiljø og 

Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Bygget ivaretar flere 

funksjoner ved at det 

inneholder møterom / kursrom 

og plass utendørs slik at 

deltidsmannskaper kan kurses 

og ha praktiske øvelser.  

Brannstasjonen har også eget 

trimrom slik at mannskapene 

kan trene. 
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Effektmål   

Resultatmål Høy Brannstasjonen er et praktisk og 

moderne bygg som ivaretar 

funksjoner som: 

 

- Parkering av 

mannskaps- biler 

- Garderober med ren / 

skitten sone 

- Vaskerom 

- Møterom / Kursrom  

 

 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 

Prosjektet skal levere en moderne og praktisk brannstasjon som ivaretar kravene til arbeidsmiljø og 

Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Brannstasjonen skal ha følgende funksjoner: 

 

- Oppstillingsplass for 2-3 mannskapsbiler 

- Møterom / kursrom for debriefing 

- Ren/ skittens sone med tilhørende garderobeanlegg  

- Trimrom 

- Uteområde med plass for å øve 

 

Samtlige punkter som beskrevet er levert i henhold til oppdragsavtalen  

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 8.918.365,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 8.918.365,- 418.365,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 418.365,- 418.365,- 0 

    



 

 

Ringerike kommune – Samfunn – Utbygging 

 

 
 

 
 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 

 
Milepælsplan for prosjektet: 

ID Navn Dato 

01 Politisk beslutning tatt 2016 

02 Tegninger, konkurransegrunnlag og  utarbeides  Okt.16-jan.17 

03 Anbudskonkurranse gjennomføres febr-apr.17 

04 Byggestart 15.05.17 

05 Ferdigstillelse 15.12.17 

 

 

6. AVVIK I PROSJEKTET   
 

Ingen avvik i prosjektet. 

 

Det var ingen alvorlige HMS hendelser 

   

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

og brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
 

Gode brukerinnspill og krav fra Ringerike brann og redningstjeneste har gjort at dette 

prosjektet var godt gjennomarbeidet og tilfredsstiller brann og redningstjenesten sine krav til 

en bi brannstasjon.   

b. Viktige læringspunkter 
 

Kostnadsrammer og budsjettering.  Viktig når man budsjetterer er å skille på kostnader. Når 

Utbyggingsenheten fikk prosjektet så var to brannstasjoner kalkulert til kr 18 mill. lokalisert 

på to forskjellige steder med litt forskjellig utgangspunkt, men budsjettet var ikke fordelt på 

hver stasjon.   

 

Vedlegg 
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[Som utgangspunkt bør følgende alltid vedlegges:] 

 

1. Oppdragsavtale 

2. Oppdatert prosjektstyringsdokument  

3. Eventuell Usikkerhetsanalyse. 
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9. VEILEDNING – SLUTTRAPPORT 
Hva er en sluttrapport? 
En sluttrapport er et dokument som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan 

prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i styringsdokumentasjonen. 

Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring. 

 

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter, og annen relevant informasjon 

som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som potensielt uferdig 

arbeid, vedvarende usikkerheter ol. 

 

Formål med sluttrapporten 
Formålet med sluttrapporten er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet, og sikre at resultatene 

er dokumentert på en hensiktsmessig måte  

 

Hvem utarbeider sluttrapporten? 
Sluttrapporten kan utarbeides av prosjektleder eller interne/eksterne evalueringsmiljøer 

 

Hvem mottar sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides til Prosjekteieren og styringsgruppen for prosjektet.  Evalueringer og 

sluttrapporter utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs 

evalueringsportal. http://www.evalueringsportalen.no/ 

 

Når utarbeides sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides i avslutningsfasen av prosjektet.  
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Sluttrapport 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
SOKNA  BRANNSTASJON  

 
 

 

 

 

 

 
Prosjektnummer Saksnummer  

 10018 16/1492  
Behandlet dato:  Behandlet av / Prosjekteier:  Utarbeidet av 

02.12.19 Gunn Edvardsen Arne Andersen  
Beslutning:  

   

Godkjent  

 
Signatur ved godkjenning (prosjekteier) 

 

  

 



 

 

Ringerike kommune – Strategi og utvikling – Utbygging 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
 

Sokna Brannstasjon er en del av Ringerike Brann og Redningstjeneste. Stasjonen er bemannet med 

deltidspersonell. 

Lokalene som mannskapene og bilene holdt til i på Sokna var en gammel kommunal garasje. Denne 

løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og sikkerhet. 

Det ble vedtatt å bygge ny brannstasjon samme tomt hvor den gamle kommunale garasjen da ble revet 

for å gi plass til ny brannstasjon.  

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål Høy Ny brannstasjon er en vesentlig 

forbedring fra tidligere og 

ivaretar kommunens ansvar i 

forhold til arbeidsmiljø og 

Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Bygget ivaretar flere 

funksjoner ved at det 

inneholder møterom / kursrom 

og plass utendørs slik at 

deltidsmannskaper kan kurses 

og ha praktiske øvelser.  

Brannstasjonen har også eget 

trimrom slik at mannskapene 

kan trene. 

 

 

Resultatmål Høy Brannstasjonen er et praktisk og 

moderne bygg som ivaretar 

funksjoner som: 

 

- Parkering av 

mannskaps- biler 

- Garderober med ren / 

skitten sone 

- Vaskerom 

- Møterom / Kursrom  
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3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 

Prosjektet skal levere en moderne og praktisk brannstasjon som ivaretar kravene til arbeidsmiljø og 

Helse, miljø og sikkerhet. 

 

Brannstasjonen skal ha følgende funksjoner: 

 

- Oppstillingsplass for 2-3 mannskapsbiler 

- Møterom / kursrom for debriefing 

- Ren/ skittens sone med tilhørende garderobeanlegg  

- Trimrom 

- Uteområde med plass for å øve 

 

Samtlige punkter som beskrevet er levert i henhold til oppdragsavtalen  

 

 

4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Prosjektet er en del av en totalleveranse for to identiske brannstasjoner.  

Kostnadsrammen for totalprosjektet var kr. 17 MNOK, dvs. 8,5 MNOK på hver stasjon. 

Totalt påløpte kostnader ved avslutning av dette prosjektet var 9.133.051,- NOK. 

 

 

 

Økonomiske hovedtall Godkjent 

budsjett 

Faktiske 

kostnader/realiserte 

gevinster 

Differanse 

Totalt bokført frem til garantifase 8.500.000,- 9.133.051,- 633.051,- 

Omdisponering midler fra andre prosjekter 633.051,- 633.051,- 0 
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5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 
 

ID Navn Dato 

01 Politisk beslutning tatt 2016 

02 Tegninger, konkurransegrunnlag og  utarbeides  okt.17-jan.17 

03 Anbudskonkurranse gjennomføres febr-april.17 

04 Rive gammelt bygg og byggestart ny stasjon 01.12.17 

05 Ferdigstillelse 01.07.18 

 

6. AVVIK I PROSJEKTET   
 

Ingen avvik i prosjektet. 

 

Det var ingen alvorlige HMS hendelser 

   

 

 

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

og brannvesenets krav var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

 

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
 

Ringerike Brann og Redningstjeneste hadde før utbyggingsenheten kom inn i bilde gjort en 

betydelig jobb med å definere behov og tegne opp skisse på hvordan de ville ha løsninger. 

Tydelig oppdragsavtale og dedikert person fra bruker som fulgte prosjektet var av betydelig 

verdi. 

 

b. Viktige læringspunkter 
 

Kostnadsrammer og budsjettering.  Viktig når man budsjetterer er å skille på kostnader. Når 

Utbyggingsenheten fikk prosjektet så var to brannstasjoner kalkulert til kr 18 mill. lokalisert 
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på to forskjellige steder med litt forskjellig utgangspunkt, men budsjettet var ikke fordelt på 

hver stasjon.   
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9. VEILEDNING – SLUTTRAPPORT 
Hva er en sluttrapport? 
En sluttrapport er et dokument som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan 

prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i styringsdokumentasjonen. 

Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring. 

 

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter, og annen relevant informasjon 

som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som potensielt uferdig 

arbeid, vedvarende usikkerheter ol. 

 

Formål med sluttrapporten 
Formålet med sluttrapporten er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet, og sikre at resultatene 

er dokumentert på en hensiktsmessig måte  

 

Hvem utarbeider sluttrapporten? 
Sluttrapporten kan utarbeides av prosjektleder eller interne/eksterne evalueringsmiljøer 

 

Hvem mottar sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides til Prosjekteieren og styringsgruppen for prosjektet.  Evalueringer og 

sluttrapporter utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs 

evalueringsportal. http://www.evalueringsportalen.no/ 

 

Når utarbeides sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides i avslutningsfasen av prosjektet.  
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Sluttrapport 
 

 

10021 AUSTJORD HJELPEMIDDELLAGER 
 

 
 
 

 

Denne fylles ut ved behandling.  

 
Prosjektnummer Saksnummer  

10021   
Behandlet dato:  Behandlet av / Prosjektsjef:  Utarbeidet av 

05.11.19 <navn> Trond Skogdal 
Beslutning:  

   

Godkjent  

 
Signatur ved godkjenning Prosjektsjef 
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Innhold 
1. Kort oppsummering av prosjektet ......................................................................................................................... 3 
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3. Prosjektets Leveranser ............................................................................................................................................. 4 

4. Prosjektets kostnadsrammer ................................................................................................................................... 5 

5. Prosjektets milepæler ............................................................................................................................................... 5 

6. Avvik i prosjektet <valgfri> ................................................................................................................................... 5 
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Etablering av nytt permanent hjelpemiddellager for å handtere kommunens ansvar og plikter i forhold til 

tekniske/elektroniske hjelpemidler av midlertidig karakter (ansvaret for å dekke langvarige behov for 

hjelpemidler tilligger fylkeskommunen v/hjelpemiddelsentralen). 

Hjelpemiddel lageret ble etablert ved Austjord behandlingssenter. Ombygging av tidligere svømmehall 

og admin. bygg, samt påbygg med gangforbindelser mot eksisterende dagsenter. Innbefattet og utomhus/ 

parkering, og rampe for varelevering. I tillegg til hjelpemiddel lager ble det etablert lokaler for 

administrasjon, felles møterom og en demo leilighet for velferdsteknologi.   

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Oppnåelse av mål i prosjektet er basert på tilbakemelding fra avdelingsleder ved Hønefoss 

omsorgssenter.  

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Virksomhetsmål 

(samfunnsmål, overordnet) 

Høy Det nye hjelpemiddel lageret er 

en vesentlig forbedring fra 

tidligere og ivaretar 

kommunens ansvar og plikter i 

forhold til hjelpemidler på en 

god måte.  

 

Bygget ivaretar flere 

funksjoner ved at det 

inneholder felles møtelokaler/ 

kontorer. Visningsleilighet for 

velferdsteknologi resulterer i 

økt interesse og spredning av 

kunnskap, samt opplæring av 

innbyggere og ansatte.   

 

Hjelpemiddel lageret og 

administrasjon fløy er 

sammenkoblet med nytt 

dagsenter (gangpassaje) slik at 

det gir god tilkomst til 

funksjoner som demonstrasjon 

av hjelpemidler og ergo 

terapeut.  

 

 

Effektmål   
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Resultatmål Høy Nytt hjelpemiddel lager har blitt 

et moderne og godt tilpasset 

bygg som ivaretar nødvendige 

funksjoner på en god måte.  

 

Resepsjon, kontorer, lager, 

møterom og demo leilighet for 

velferdsteknologi fungerer etter 

hensikten. Det nye 

hjelpemiddel lageret har riktig 

dimensjonert størrelse, samt 

noe fleksibilitet med tanke på 

fremtidige utvidelser.  

 

 

 

 

 

3. PROSJEKTETS LEVERANSER  
 
Utdrag fra oppdragsavtalen:  

Hjelpemiddellageret skal ha følgende funksjoner: 

 Demonstrasjon og presentasjon av aktuelle hjelpemidler 

 Opplæring (håndtering og bruk) 

 Utlevering og evt. utkjøring av hjelpemidler 

 Transitt for hjelpemidler som kommer fra, og skal returneres til hjelpemiddelsentralen 

 Tilførselvei for vareleveranser på baksiden av idrettsbygget, med avlastningsrampe tilpasset lastebil 
og personbiler.  

 Lagerhall og mesaninetasje med pallereoler for lagring av hjelpemidler. Transportheis for varer 
(senger) fra mesanin til 1.etg (sakselift). 

 Rom for lagring av mindre hjelpemidler (i deler av admin.bygget). 

 Mottak og evt. innkjøring av hjelpemidler 

 Rengjøring/desinfisering av brukte hjelpemidler 

 Enklere reparasjonsarbeid på hjelpemidler 

 Nødvendig lagerbeholdning 

 Kundemottak/ resepsjon og venteområde.  

 Parkering 

 Kontorfasiliteter for ansatte ved lageret i ergo terapeut med mulighet for konsultasjoner.  

 Møterom/ kurslokale med kapasitet inntil 30 personer, for presentasjoner og opplæring.  

 Visningsleilighet for velferdsteknologi. Inneholder soverom, samt fullt operativt kjøkken og bad.  

 

Kommentar: samtlige funksjoner som beskrevet i oppdragsavtalen ble levert.  

 

Låse system som muliggjør henting av hjelpemidler etter stengetid er foreløpig ikke operativt, dette må 

følges opp videre.  
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4. PROSJEKTETS KOSTNADSRAMMER 
 

Total godkjent kostnadsramme for prosjektet ved oppstart var ca. 11,1 MNOK ink. mva. Totalt påløpte 

kostnader ved avslutning av prosjektet var 11,7 MNOK ink. mva. Årsaken til avviket på 0,6 MNOK var 

at prosjekteier utløste opsjoner for oppgradering av admin. bygget (utskiftning av vinduer, fendring i 

korridorer, nye nødlys, etc) som ikke var medberegnet i opprinnelig kostnadsramme. Kostnader utover 

godkjent kostnadsramme er godkjent av prosjekteier/ bestiller (kommunalsjef helse og omsorg).  

 

Prosjektet var del av en samlebevilgning som omfattet både dagsenter og hjelpemiddel lager. Deler av 

dette var Husbank finansiert. Prosjektene gikk over flere år og midler måtte overføres og omdisponeres 

fra år til år. Dette skapte forvirring og misforståelser for økonomi avdeling i forhold til hva som var 

korrekt godkjent kostnadsramme.   

 

 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 

 
- Oppstart bygging: august 2016 

- Overlevering: medio januar 2017.  

 

6. AVVIK I PROSJEKTET  
 

Prosjektet hadde en forsinket fremdrift som medførte overlevering ca. 3 uker etter plan. Dette hadde 

imidlertid ingen konsekvens med tanke på innflytting ettersom bruker ikke hadde satt inventar i bestilling 

i tide.  

 

Det var ingen alvorlige HMS  

 

7. PROSJEKTETS ANVENDELSE AV KRAV OG FØRINGER  
 

Prosjektet har i all hovedsak oppfylt de krav og føringer som ble stilt i oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen 

var tydelig definert med tanke på prosjektets omfang og avgrensning.   

Følgende forhold ved eksisterende bygningsmasse ble avdekket og var ikke en del av bestilling/ 

oppdragsavtalen i prosjektet. Forholdene bør følges opp videre av eiendomsforvaltning.  

- Lekkasje på fjernvarmeledning fra 1970 tallet (ved admin. bygg). Bør utbedres før eventuelt 

asfaltering blir gjennomført.  

- Tetting av admin bygget for mus og rotter samt utsetting av gift/ feller.  

- Fjerning av gammel isolasjon og isolering av loft admin bygg. (stort varmetap).  
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- Utbedring av lufting i gavl vegger admin bygg. For dårlig lufting, enkel utbedring vil ha stor 

effekt.  

- Komplett utskiftning av ventilasjon i lagerbygget og oppgradering varmeanlegg i admin.bygg, 

som «Enøk prosjekt». Dette tiltaket vil ha kort inntjeningstid.  

- Asfaltering av ny innkjørsel vei og p-plasser til lageret. Var beskrevet som opsjon i prosjektet 

men ikke mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen. Kan om mulig gjennomføres sammen 

med planlagte «rest utomhusarbeider- riving karistua, parkering etc».  

- Utbedring av høyde og asfalt ved utvendig kum foran hovedinngang til hjelpemiddel lager samt 

kum ved bi- inngang til dagsenteret.  

- Ikke asfaltert på baksiden ved varemottak. Her må personale rette opp massen med jevne 

mellomrom slik at bilene ikke blir stående skakt ved rampen.  

-  Utleveringsrom etter åpningstid er ikke ferdig stilt etter planen, her skulle det komme et opplegg 

slik at pårørende kunne komme inn etter stengetid og hente ut det som var avtalt og satt frem.   

-  Ikke godt nok universelt utformet ved inngangsparti. Her blir det liggende mye vann som blir til 

is osv. Har flere anledninger hvor besøkende har falt. Vi får besøk av mange HC og det er også 

kant for å komme inn i bygget.   

-  Rørsystem, opplevd 4 ganger etter bygget ble åpnet at kloakken har kommet opp igjen. 

Septikservice har sagt at rørene er gamle og tette så vanskelig å spyle og få opp når det har tettet 

seg.  

- Mose på taket (admin bygger) er ikke fjernet.  

-  Lampe bak ved lageret da det er mørkt. 

 

 

 

8. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 

a. Suksessfaktorer 
Brukerprosess: riktig sammensetning av brukergruppe var svært viktig for utfallet av 

prosjektet.  

Tydelig oppdragsavtale: tydelig oppdrags avtale med klare avgrensninger. Viktig at 

grensesnittet mot eksisterende bygg og hva som ikke skulle medtas i prosjektet var godt 

definert.    

 

b. Usikkerhet 
De største usikkerhetene i prosjektet omhandlet riktig størrelse og dimensjonering av lager 

med tilhørende fasiliteter, samt tilstand på eksisterende bygningsmasse. Det ble gjort en 

rekke vurderinger rundt usikkerheter i prosessen og prosjektansvarlig opplever at dette har 

blitt håndtert på en tilfredsstillende måte.   
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c. Viktige læringspunkter 
 

Prosjektering: utfordrende å gjennomføre prosjektet som «totalentreprise». Andre 

gjennomføringsformer som «samspill» bør vurderes ved fremtidige rehab. prosjekter.  

Kostnadsramme: viktig å sette av betydelige reserver for fremtidige rehab. prosjekter, samt 

dialog med eiendomsforvaltning i forhold til hvilke tiltak som skal dekkes. Bør unngå å 

samle flere prosjekter i samme kostnadsramme. Hvert prosjekt bør finansieres separat.  

Gjenbruk: føringer på «mest mulig gjenbruk» kompliserte ting vesentlig. Enkelte ting som 

dører kunne gjenbrukes men noe ble uteglemt fra beskrivelse og enkelte ting under elektro 

var ikke hensiktsmessig å gjenbruke og medførte tillegg.  

 

Prosjektoppfølging: på grunn av lav kostnadsramme ble det som et innsparingstiltak besluttet 

å ikke ha ekstern byggeleder, men å bruke interne ressurser. Dette gjorde ivaretagelsen av 

byggherrens SHA ansvar vanskelig. Bør vurdere å engasjere ekstern byggeleder/ 

prosjektleder for fremtidige rehabiliteringsprosjekter.  

 

Grensesnitt: grensesnittet mot øvrige bygg og eiendomsforvaltning bør være meget tydelig i 

rehabiliteringsprosjekter.   

 

Vedlegg 
 

1. Oppdragsavtale 
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9. VEILEDNING – SLUTTRAPPORT 
Hva er en sluttrapport? 
En sluttrapport er et dokument som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan 

prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i styringsdokumentasjonen. 

Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring. 

 

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter, og annen relevant informasjon 

som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som potensielt uferdig 

arbeid, vedvarende usikkerheter ol. 

 

Formål med sluttrapporten 
Formålet med sluttrapporten er å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet, og sikre at resultatene 

er dokumentert på en hensiktsmessig måte  

 

Hvem utarbeider sluttrapporten? 
Sluttrapporten kan utarbeides av prosjektleder eller interne/eksterne evalueringsmiljøer 

 

Hvem mottar sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides til Prosjekteieren og styringsgruppen for prosjektet.  Evalueringer og 

sluttrapporter utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs 

evalueringsportal. http://www.evalueringsportalen.no/ 

 

Når utarbeides sluttrapporten? 
Sluttrapporten utarbeides i avslutningsfasen av prosjektet.  
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 Innledning / bakgrunn 

 

Etter hvert kommunestyrevalg skal det nye kommunestyret evaluere alkoholpolitikken og 

vedta en fireårig alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingspolitikken skal fungere som et 

styringsinstrument for folkevalgte organer og administrasjonen. 

 

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for innbyggerne i 

kommunens restauranter, puber og serveringssteder. I tråd med alkohollovens formål har 

kommunen fokus på å hindre økonomisk kriminalitet gjennom å legge til rette for rettferdige 

konkurranseforhold i utelivsbransjen.  

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel. Det er et mål for kommunen å redusere de 

samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene alkoholforbruk kan føre til. 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan skal fungere som en veileder for administrasjonen, de folkevalgte 

og for bevillingshaverne.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Offentligheten, de berørte parter og myndigheter er orientert og oppfordret til å komme med 

innspill til alkoholpolitisk handlingsplan for periode 2020-2024. Vi har mottatt uttalelse fra 

Kristelig Folkeparti og Hønefoss Bowlingssenter.  

Innspillene har ikke ført til endringer i opprinnelig utkast til plan. 



- 

På generelt grunnlag påpeker Kristelig Folkeparti at det er behov for en rusplan med fokus på 

illegale rusmidler og forebyggende tiltak. I henhold til kommunens rusenhet er en egen rusplan 

under arbeid. Alkoholpolitisk handlingsplan tar ikke for seg problemer vedrørende illegale 

rusmidler. Alkohol er et legalt rusmiddel, men det er allikevel viktig for kommunen å skape 

alkoholfrie soner, særlig med tanke på barn, unge og unge voksne.  

Innholdsmessig bygger dette planutkastet på alkoholpolitisk handlingsplan fra forrige periode, 

men planen har en ny utforming. Planens juridiske forankring er styrket og hver del viser til 

aktuell paragraf i lov eller forskrift.  

Kapittel 1 Formål presiserer formålet med alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens 

overordnede retningslinjer og prinsipper. Det er ikke kommet innspill som gjelder kapittelets 

innhold.  

Kapittel 2 Alkoholfrie soner gir en oversikt over de soner som kommunen ønsker skal være 

alkoholfrie. Følgende innspill har kommet: 

Hønefoss Bowlingssenter AS ønsker å skjenke alkohol i hele bowlinghallen, selv om det er barn 

tilstede. Per i dag har de kun lov til å skjenke alkohol i avstengt «barområde», samt i hele 

hallen i de tidsrom hvor det er innført 18-års aldersgrense.  

Alkoholpolitisk handlingsplan for 2020-2024 presiserer at bowlingssentra kun kan gis 

skjenkebevilling dersom personer under 18 år ikke oppholder seg i lokalet der skjenkingen 

skjer. Rådmannen er opptatt av å opprettholde alkoholfrie soner av hensyn til barn, unge og 

unge voksne. Bowlinghallen er et aktivitetssenter med familieprofil, og rådmannen anbefaler 

derfor ikke å endre skjenkebestemmelsene ved bowlinghallen.  

KrF ønsker at man i større grad krever at det ikke serveres alkohol på idrettsarenaer, selv om 

det er lagt opp til at det skjer i spesielle soner og når det er pauser. Rådmannen mener at 

dagens ordning med alkoholservering i avskjermede soner under pauser fungerer godt og 

anbefaler ikke å endre dette. 

Kapittel 3 Definisjon av alkoholholdig drikk er ikke endret. Det er ingen innspill til 

innholdet i kapittelet.  

Kapittel 4 -  Bevillingsperioden kan endres.  

Kommunen kan innføre unntaksbestemmelsen i alkohollovens § 1-6 som medfører at gjeldende 

salgs- og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men gjelde for en ny periode på inntil fire år 

med opphør senest 30. september etter at nytt kommunestyre tiltrer/30. september 2028. Dette 

gjelder ikke for de salgs- eller skjenkesteder som har fått tolv eller flere prikker i 

bevillingsperioden, eller de som har fått bevillingen inndratt.  

Endringer i konsept eller eierforhold må straks meldes til kommunen, og kommunen vil foreta 

en årlig sjekk av eierforhold i forbindelse med saksbehandling av omsetningsoppgaver. 

Unntaksbestemmelsen vil være ressursbesparende for kommunen og bevillingshaverne. 

I brev til ordfører datert 18.11.2019 oppfordrer NHO kommunen til å innføre 

unntaksbestemmelsen. De påpeker at automatisk fornying av bevilling er en viktig forenkling, 

og at slike beslutninger bidrar til å gjøre kommunen næringsvennlig.  
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Kapittel 5 Generelt om saksbehandling gjør kort rede for juridiske krav til 

bevillingsmyndighetens saksbehandling. Det er ingen innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 6 Felles bestemmelser for salgs- og skjenkebevillinger (Lovgrunnlaget) er nytt i 

forhold til tidligere plan.  

Kapittelet gir en oversikt over alkohollovens bestemmelser vedrørende styrer og stedfortreder, 

kunnskapsprøver, aldersgrenser, reklame, utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed, samt 

forbudet mot salg, utlevering og skjenking til ruspåvirkede personer. Det er ingen innspill til 

kapittelets innhold. 

Kapittel 7 Behandling av søknader om salgsbevillinger er også nytt i forhold til forrige 

plan.  

Saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger er nå delt opp i ulike kapitler. Dette anses som 

hensiktsmessig både for administrasjonen, de folkevalgte og for bevillingshavere som skal 

benytte alkoholpolitisk handlingsplan som en veileder. Kapittelet inneholder informasjon om 

aktuelle høringsinstanser, kriterier til vurdering ved saksbehandling, salgstider og vilkår.  

I tillegg er det inntatt et nytt punkt om nettsalg. Alkoholloven er ikke til hinder for nettsalg av 

alkohol i gruppe 1 og alkoholforskriften gir føringer for salg og utlevering. Rådmannen 

anbefaler å åpne opp for nettsalg av alkohol under visse forutsetninger. Det er flere kommuner 

som har åpnet opp for nettsalg og det er ikke meldt om problemer i forhold til utlevering av 

varer eller økt tilgjengelighet. Kommunen har tidligere avslått søknader om nettsalg på 

bakgrunn av at det ikke er ønskelig med økt tilgjengelighet.  

Nettsalg av dagligvarer og alkohol er en stadig voksende trend. Løsningen er tidsbesparende 

og den er nyttig for de som ikke kan komme seg på butikken på egenhånd. Vinmonopolet AS 

har allerede en ordning for nettsalg av alkohol hvor de tilbyr både hjemlevering og henting i 

post/butikk.  

Det er ingen innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 8 Behandling av søknader om skjenkebevillinger er også nytt i denne planen.  

Kapittelet gjør rede for aktuelle høringsinstanser, kriterier til vurdering ved saksbehandling, 

skjenketidene, vilkår, samt ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkeltstående 

anledninger.  

Vilkårene for skjenkebevillinger er de samme, men det er lagt til et ekstra punkt vedrørende 

kurs i ansvarlig vertskap. Bevillingshaver må påse at alle ansatte fullfører e-læringskurs i 

ansvarlig vertskap og diplom for bestått kurs skal oppbevares i skjenkestedets IK-perm.  

Avsnittet vedrørende ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkeltstående 

anledninger er endret fra forrige plan slik at forskjellen mellom de to typene bevillinger nå 

kommer tydeligere frem. 

KrF mener det vil være et godt tiltak for å redusere alkoholbruken at man stenger 

alkoholskjenkingen tidligere om natta enn foreslått. Allikevel påpeker de at de har merket seg 

Politiets utsagn om at tidligere avslutning av skjenking neppe vil føre til færre 

ordensforstyrrelser, og de foreslår derfor ikke redusert skjenketid i denne omgang.   



- 

Kapittel 9 Kontroll er ikke endret med unntak av at det er inntatt et punkt vedrørende årlig 

innsending av aksjeeierbøker. For at bevillingsmyndigheten skal ha løpende kontroll med 

gjeldende eierforhold, må bevillingshaverne sende inn revisorbekreftet aksjeeierbok sammen 

med omsetningsoppgave en gang i året.  

Det er ikke kommet innspill til kapittelets innhold. 

Kapittel 10 Reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser knyttet til salgs- og 

skjenkebevillinger er endret ved at hele prikkbelastningssystemet som forklart i 

alkoholforskriftens § 10-3 er inntatt i planen.  

Dette er for å gi de folkevalgte og bevillingshaverne en god oversikt over hvilke overtredelser 

som fører til hvilke antall prikker. I tillegg er det i dette kapittelet inntatt et nytt avsnitt 

vedrørende inndragning av bevilling på bakgrunn av prikktildeling.  

Det er ingen innspill til innholdet i kapittelet. 

Kapittel 11 Klageadgang er ikke endret. Det er ingen innspill til innholdet i kapittelet. 

Kapittel 12 Bevillingsgebyr er oppdatert med gjeldende satser. 

Krf bemerker at gebyrene for salg og skjenking av alkohol bør økes slik at det ikke blir søkt 

om unødig mange løyver. Det er ikke anledning for kommunene å vedta økte gebyrer. 

Gebyrene blir årlig fastsatt i alkoholforskriften. Kommunen har kun anledning til å fastsette 

lavere gebyr enn det forskriften bestemmer. 

Kapittel 13 Delegasjoner er endret.  

Selve delegasjonene er i utgangspunktet ikke endret, men det er små forandringer i tabellen. 

Avgjørelser vedrørende klage på vedtak om ilagte prikker eller klage på vedtak om inndragning 

av bevilling etter 12 prikker er fjernet. Avgjørelsen var tidligere tillagt formannskapet, men 

ettersom det er rådmannen som tar avgjørelser i saker vedrørende prikktildeling og inndragning 

av bevilling som følge av prikktildeling, er det naturlig at eventuelle klager skal gå til samme 

instans.  

Videre er det inntatt et punkt vedrørende inndragning av bevilling etter forhold som ikke er 

omfattet av prikktildelingssystemet. Slike avgjørelser tilfaller formannskapet. Dette er ikke 

nytt, men denne typen avgjørelse har ikke tidligere vært nevnt i kapittelet delegasjoner. 

Det er ikke kommet innspill til innholdet i kapittelet. 

Behov for informasjon og høringer 

  

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 ble sendt til 

følgende høringsinstanser: bevillingshavere, politiske partier, kommunelegen, Hønefoss Taxi 

AS, rusenheten, SLT-koordinator, Ringerike Næringsforening og Politiet. I tillegg ble planen 

lagt ut på kommunens nettside slik at allmennheten kunne komme med innspill.  

  

Rådmannens vurdering 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 godkjennes. 
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Vedlegg 
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 Ringerike kommune, 11.03.2020 

 

 Tore Isaksen 
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Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes.
Innenfor disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor
frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk.

Kommunestyret vedtok den xx.xx.2020 retningslinjer for kommunens
bevillingspolitikk for perioden 2020 – 2024.

I denne planen finner du retning slinjene, reaksjonsformer ved brudd på
alkoholloven, samt kommunens reglement for åpningstider for salgs - og
skjenkesteder. I tillegg finner du utdrag fra sentra le forskrifter som gjelder for
salgs - og skjenkebevillinger. For øvrig vises det til alkohollov en med tilhørende
forskrifter.

All tekst merket med grønn skrift er hentet fra alkoholloven med forskrift og er
ment som en veileder for leser.
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1 F OR MÅL

Alkohollovens § 1 - 7 bokstav d:

Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter
om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.

Alkoholpolitisk handlingsp lan skal være retningsgivende både for administrasjonen ved forberedelse
av saker til politisk behandling , og for formannskapet ved avgjørelse r av salgs - og skjenkebevillinger.

Planutkast fremmes til politisk behandling av rådmannen.

Den kommunale alkoholpolitikken forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. juni 1989 nr.
27 , Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven).

1.1 OVERORDNEDE RETNINGSL I NJER OG PRINS I PPER

Alkohollovens § 1 - 1:

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å
begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter l oven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.

Med bakgrunn i alkohollovens formål har Ringerike kommune utarbeidet følgende retningslinjer og
prinsipper:

Det er et mål for kommunen å ha seriøse, gode og varierte møteplasser for i nnbyggerne i
kommunens restauranter, puber og serveringssteder.

Kommunen har fokus på å hindre økonomisk kriminalitet og ønsker å bidra til å forebygge og
begrense en uheldig utvikling i bransjen ved å legge til rette for rettferdige konkurranseforhold.

Folkehelse ar beid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel. Det er en målsetting for kommunen å redusere de samfunnsmessige
og individuelle skadevirkningene alkoholforbruk kan innebære, og dette ska l gjenspeiles i
alkoholpolitisk handlingsplan.

Kommunen vil understreke at barn, unge og unge voksne er en viktig målgruppe i det forebyggende
arbeidet. Det er derfor viktig å opprettholde familie - , idretts - og fritidsarrangementer rettet mot barn
og unge som alkoholfrie soner.

Bevillingsmyndigheten, bevillingshavere og andre aktører som har sitt virke opp mot utelivet har et
felles ansvar for å opprettholde et trygt uteliv og sørge for at alkoholomsetningen skjer i samsvar
med gjeldende lovverk og kommunale vedtak. Ansatte og drivere i skjenkenæringen plikter å delta på
de kursopplegg og samarbeidsmøter som blir initiert av bevillingsmyndigheten.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for et nært samarbeid med bransjen ved å holde jevnlige møter for
utveks ling av informasjon, erfaringer og faglige oppdateringer.
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I planen er det lagt vekt på følgende:

Vise kommunens overordnede målsetting med alkoholpolitikken
D elegasjonsbestemmelsene
Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre vilkår for tildeling/ avslag på søknader
om bevilling
Skape forutsigbarhet for næringen ved å bekjentgjøre reaksjonsmønster ved overtredelse av
lover/forskrifter/bestemmelser

2 ALKOH OLF RI E SON E R

Alkoholloven § 1 - 7 bokstav a:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. D et kan også legges
vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1 - 7b første ledd er egnet til å ha
bevilling.

Sammenhengen mellom økt tilgjengelighet av alkohol og økt alkoholkonsum er godt dokumentert .
Det er viktig for kommunen å skape alkoholfr ie soner, særlig av hensyn til barn, unge og unge voksne.
Kommunestyret ønsker å begrense tilgjengeligheten til alkohol, og som del av forvaltningens frie
skjønn vil kommunen ikke gi bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk til følgende konsepter ell er
steder:

Arrangementer for de under 18 år
Helsestudio/velværesenter
Frisørsalonger
Gatekjøkken , storkiosker, bakerier eller lignende
Aktivitets - og fritidssentre
Alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder som bare betjener
idrettsanleg g, idrettshaller og lignende, kan kun finne sted i spesielle områder avskjermet fra
publikum og slik at skjenking ikke finner sted mens det pågår idrettsaktivitet
Forretninger der konseptet normal t ikke omfatter skjenking av alkohol
Én - prosent MC klubber e ller enkeltpersoner, foreninger, selskaper eller andre juridiske
personer som er tilknyttet eller samarbeider med én - prosent MC klubber

Bowling - og golfsentra kan gis skjenkebevilling dersom personer under 18 ikke oppholder seg i lokalet
der skjenkingen sk jer. Kulturhus i tilknytning til idrettshall/skole kan gis skjenkebevilling etter skolens
åpningstid eller hvis det ikke pågår idrettsarrangement når skjenkingen skjer.

I butikksentra gis det kun skjenkebevilling til serveringssteder hvor hele skjenkeområd et er avgrenset
av faste vegger.
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3 D E FI NI SJON AV ALKOH OLH OLDI G D RI KK

Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. har følgende definisjon er
i § 1 - 1 :

Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol
Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent
alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent
alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre e nn 22
volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60
volumprosent alkohol

Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 skal ikke skje
til personer under 18 år. Salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 skal ikke skje
til personer under 20 år, selv om vedkommende viser til skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller
andre.

4 B E VI LLI N G SP E RI OD E N

Alkoholloven § 1 - 6:

Kommunal bevilling ti l salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og
med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til
skjenking av alkohol holdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30.
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en
bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan beslutte at bevilling er etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre,
men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre
eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved
fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved
behandling av ny søknad, jf. § 1 - 7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller
fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf.
§§ 3 - 2 og 4 - 3.

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har
foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i komm unen, herunder vurdert
alkoholpolitikken.
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Ringerike kommune har innført unntaksbestemmelsen i Alkohollovens § 1 - 6 som medfører at
gjeldende salg - og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil
fire år med opphør sen est 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer/30. september
2028.

Unntaksbestemmelsen får ikke anvendelse for :

- Salgs - eller serveringssteder som har fått tolv eller flere prikker i bevillingsperioden
- Salgs - eller skjenkebevillinger som har fått inndratt bevillingen i bevillingsperioden

D e ovennevnte bevillingshaverne må søke om ordinær fornyelse til den frist kommunen bestemmer.

Endringer i konsept eller eierforhold i bevillingsperioden skal umiddelbart meldes til kommunen.

5 G E N E R E LT OM SAKSB E H AN D LI N G

Kommunen skal som bevillingsmyndighet forvalte alkoholloven på rett måte og i samsvar med lovens
formålsparagraf, den a lkoholpolitiske handlingsplanen og eventuelle andre sentrale og lokale
retningslinjer og forskrifter.

Forvaltningsloven s tiller krav til bevillingsmyndighetens saksbehandling. Bestemmelsene om
saksbehandlingstid, veiledningsplikt, habilitet, taushetsplikt , forhåndsvars ling og klagefrist kommer
blant annet til anvendelse .

6 F E LLE S B E STE M M E LSE R F OR SALGS - OG
SKJE N KE B E VI LLI N GE R (LOVGRU N N LAGET)

6.1 STYRER OG STEDFORTRED ER

Alkoholloven § 1 - 7 bokstav c første ledd :

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke
urimelig bl. a. av hensyn til salgs - eller skjenkestedets størrelse.

Bare pers oner som har det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen kan oppnevnes som styrer.
Styreren må være over 20 år og ha uklanderlig vandel.

Styreren har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at virksomheten er
slik organi sert at det ikke skjer brudd på alkohollovgivningen i forbindelse med skjenkingen eller
salget. Dette innebærer at styreren har ansvaret for at de ansatte har nødvendig kunnskap om
regelverk, og at de overholder dette, for eksempel at det ikke skjenkes til åpenbart påvirkede
personer eller mindreårige.
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Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder.

Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder ved bytte.

6.1.1 Kunnskapsprøver

For å bli godkjent som sty rer/stedfortreder må kunnskap om alkoholloven og/eller serveringsloven
dokumenteres. Hvilken kunnskap som må dokumenteres beror på hva slags type bevilling det søkes
om. Kunnskapsprøver kan bestilles og gjennomføres på kommunens servicetorg.

6.1.1.1 Skjenkebevill ing

Alkoholloven § 1 - 7 bokstav c tredje ledd:

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven
og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av
bevilling for en enkelt bestemt a nledning etter § 1 - 6 annet ledd og ambulerende bevilling
etter § 4 - 5.

Styrer og stedfortreder for et skjenkested må ha gjennomført og bestått kunnskapsprøve i
alkoholloven. Kandidaten må ha kunnskap om alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt
alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Kandidaten må også ha kjennskap til
alkohollovens øvrige bestemmelser. En skjenkebevilling kan ikke utøves før det e r gitt
serveringsbevilling. Lov om serveringsvirksomhet (s erveringsloven ) § 5 stiller krav om etablererprøve
for serveringsstedets daglige leder. Styrer må derfor også ha gjennomført og bestått
etablererprøven.

6.1.1.2 Salgsbevilling

Det stilles krav til kunnskap sprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1 - 7
bokstav c tredje ledd. Kandidaten må ha kunnskap om alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt
alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Kandidaten må også ha kjennskap til
alkohollovens øvrige bestemmelser.

6.1.1.3 Serveringsbevilling

Serveringsloven § 5 første ledd , første setning :

Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomfør t en etablererprøve.

6.2 ALDERSGRENSE R

Alkoholloven § 1 - 5:

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er
under 20 år.
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Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må
ikke skje til noen som er under 18 år.

Den som selger, utleverer eller skjenk er alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år, og
den som selger, utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og
2, må ha fylt 8 år. Dette gjelder likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over
18 år har da glig tilsyn med salget.

6.3 FORBUD MOT UTDELI NG A V ALKOHOLHOLDIG DRI K K I MARKEDSFØRI NGSØY EM ED

Alkohollovens § 8 - 6 a:

Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i mark e dsføringsøyemed.

6.4 FORBUD MOT SALG, UTLEVERI NG OG SKJEN KING TI L RUSMI DDELPÅVI R KEDE PERSONER

Alkohollovens § 8 - 11:

Det er forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er
åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at
vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.

6.5 REKLAMEFORBUDET

Alkohollovens § 9 - 2:

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer
med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå
i reklame for andre varer eller tjenester.

Departementet gir forskrifter o m avgrensning, utfylling, gjennomføring og unntak fra
bestemmelsene i første ledd.

Unntakene fra forbudet i alkohollovens § 9 - 2 fremkommer av alkoholforskriftens § 14 - 3.

7 B E H AN D LI N G AV SØKN AD E R OM SALG SB E VI LLI N GE R

Alkohollovens § 1 - 4 første ledd:

Med s alg fors t ås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking
utenfor salgsstedet.

Alkohollovens § 3 - 1 første og andre ledd :



11

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av
kommunal bev illing, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3 - 1a eller bevilling etter § 3 -
1b.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, eller
på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3 - 1a eller bevilling etter § 3 - 1 b. Det gjelder også der
salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen. Bevillingen gjelder for
et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med
skjenkebevilling i samme lokale.

Søknadsskj ema finnes på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no . For at søknaden
skal kunne behandles må den være tilfred s stillende utfylt og alle obligatoriske vedlegg må følge med.

7.1 HØRINGSI NSTANSER

Alkohollovens § 1 - 7 andre ledd:

Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte - og avgiftsmyndighetene.

Alkoholloven § 1 - 7 andre ledd gir kommunen dels adgang o g dels plikt til å innhente uttalelser fra
ulike instanser i bevillingssaker. Uttalelsene er aktuelle både i vurderingen av om vandelskravet er
oppfylt etter §§ 1 - 7b og 1 - 7c, og i vurderingen av om bevilling bør gis, jf. alkohollovens § 1 - 7a.

Kommunen skal innhente uttalelser fra politiet og rusenheten. Kommunen kan innhente uttalelser
fra skatte - og avgiftsmy ndighetene. Sistnevnte vil kunne uttale seg om forhold til skatte - , avgifts - og
regnskapslovgivning som politiet ikke sitter med opplysninger om. Det er ikke obligatorisk å innhente
uttalelser fra disse organene, men i de fleste tilfeller vil det være nødvendig for å kunne ta stilling til
om vandelskravet i § 1 - 7b er oppfylt.

Ringerike kommune har som praksis å innhente uttalelser fra politiet, rusenh eten, skatteoppkrever
og Skatteetaten. Ved behov vil eventuelle andre instanser bli kontaktet.

7.2 KRI TERI ER TI L VURDERI NG VED SAKSBEHANDLI N G

7.2.1 K ommunens skjønnsutøvelse

Alkoholloven § 1 - 7a:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legg e vekt på antallet
salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det
kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1 - 7b første ledd er
egnet til å ha bevilling.
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Alkoholloven oppstiller visse vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis (se punkt 7.2.2
Vandel). Når disse vilkårene er op pfylt, er det opp til kommunens frie skjønn svurdering å bestemme
om bevilling skal gis eller ikke . Det er vide rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved
avgjørelsen av bevillingssøknaden. I § 1 - 7a er et utvalg av de vanligste momentene nevnt. Generelt
kan det sies at alle hensyn som fremmer alkohol lovens formål er relevante. Det er alltid et krav om at
avgjørelsen treffes på saklig grunnlag.

7.2.2 V andel

Alkoholloven § 1 - 7b første og andre ledd :

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist
uklanderlig vandel i f orhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning
som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte - avgifts - og
regnskapslovgivningen.

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver
virksomheten, so m oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin
stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse
på virksomheten.

Formålet med vandelskravet er å hindre ulike former for kriminalitet , særlig økonomisk kriminalitet,
samt å skape rettferdige konkurranseforhold. Økonomisk kriminalitet er sterkt konkurransedrivende
og undergraver skatte - og avgiftsregelverket. Salg av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og
med seriøse næringsdrive nd e.

Vandelskravet skiller seg fra de hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på etter § 1 - 7a, ved at
bevillingsmyndigheten plikter å ta hensyn til vandelskravet. Dersom de ansvarlige etter § 1 - 7b ikke
tilfredsstiller vandelskravet, er det utelukket å gi bevilling. Hvis de ansvarlige derimot tilfredsstiller
vandelskravet har søkeren likevel ikke automatisk rett til bevilling. Hvorvidt bevilling skal gis i disse
tilfellene beror på en skjønnsmessig avgjørelse, jf. § 1 - 7 og 1 - 7a.

Hvilken vekt det skal legges på ulike regelbrudd vil avhenge av hvor grove de er og hvor lang tid som
er gått siden forholdet ble avsluttet. Jo eldre et lovbrudd er, desto alvorligere bør det være for at det
skal tillegges vekt.

Ved overtredelser av skatte - , avgifts - og regnsk apslovgivningen kan det være grunn til å skille mellom
tilfeller der de personer kravet retter seg mot subjektivt kan klandres for lovbrudd og tilfeller hvor for
eksempel manglende betaling skyldes manglende betalingsevne. Det bør ses hen til om
betalingsv anskene er forbigående eller om de er av bagatellmessig art.

Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel kan det ikke tas hensyn til forhold
som er endre enn 10 år.

Ved vurdering av om bevilling skal gis vil det bli lagt betydelig vekt på:

politiets uttalelse dersom de har negative merknader
negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen kan eller skal innhente
opplysninger fra. Eksempel på negative uttalelser kan være (ikke - uttømmende) :

o skatte - og avgiftsunndragelser
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o om bevillingshaver leverer pliktige oppgaver i tide
o brudd på regnskapslovgivningen
o om omsetningsoppgaver har blitt levert og bevillingsgebyr betalt innen fristen som

kommunen har satt
o bruk av ulovlig arbeidskraft

bevillingssøkers egnethet basert på anmerkning er fra høringsinstansene
bevillingshave rs egnethet basert på erfaringer fra tidligere bevillingsperioder

7.3 SALGSTI DENE

Alkoholloven § 3 - 7:

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager
før søn - og helligd ager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjel der ikke d agen før Kristi
Himmelfartsdag -

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utle vering av drikk
som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på
dager før søn - og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tier på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn - og helligdager, 1. og
17. mai.

Salgstidene følger åpningstiden til forretningen, men ikke utover lovens maksimaltid (hverdager kl.
20.00 og lørdag kl. 18.00). Salg av alkoholholdig drikk på søndag og helligdager er ikke tillatt. På dager
før helligdager skal salget opphøre senest kl. 18.00, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 1. mai
og 17. mai er ikke helligdager, og man kan derfor selge frem til kl . 20.00 dagen før . Alkoholholdig
drikk kan ikke selges 1. mai og 17. mai.

7.4 VI LKÅR

Alkoholloven § 3 - 2:

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er begrunnet i alkoholpolitisk hensyn. Følgende v ilkår
kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov og sentrale/lokale forskrifter:

I nærheten av der alkoholholdige drikkevarer er plassert og ved kassene skal det være tydelig
oppslag som viser salgstidene for alkoholholdig drikk i gruppe 1.
Det er tidspunktet for passering av kasse som er avgjørende for om salg av alkoholholdig
drikk kan skje. Dette gjelder selv om kunden har sluppet inn i forretningen før salg stiden for
alkoholh oldig drikk gruppe 1 har utløpt.



14

Ved kassene skal det være tydelig oppslag om at alle under 23 år uoppfordret skal vise
legitimasjon.

7.5 SÆRLI G OM BEVI LLI NG T I L NETTSALG

Alkoholloven § 3 - 1 annet ledd:

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 k an bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling,
eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3 - 1a eller bevilling etter § 3 - 1b. Det gjelder også
der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen. Bevillingen
gjelder for et bes temt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves
sammen med skjenkebevilling i samme lokale.

Alkoholloven er ikke til hinder for nettsalg av alkoholholdig drikk i gruppe 1. Alkoholforskriftens
kapittel 2 og 3 gir føringer for sal g og utlevering av alkoholholdig drikk. Salgsformen gir utfordringer
når det gjelder kontroll med utlevering av varene. Kommunen åpner allikevel opp for nettsalg av
alkohol under visse forutsetninger.

Det må fremgå av søknaden om varene skal utleveres fra et bestemt lokale eller om det skje
ved utkjøring.
Utlevering av alkoholholdig drikk må skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen.
Utlevering må kun skje til personer som er over 18 år.
Utlevering må ikke skje til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler.
Nettsalg av alkohol må skje i henhold til reklameforbudets bestemmelser.
Bevillingshaver må legge til rette for at salgskontroller skal kunne gjennomføres i henhold til
alkohollov en.
For øvrig må bevilling om nettsalg utøves i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter.

8 B E H AN D LI N G AV SØKN AD E R OM SKJE N KE B E VI LLI N GE R

Alkoholloven § 1 - 4 andre ledd:

Med skjenking forstås s alg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når
bevillingshaver vet om at det drikkes i deles av hans hus som han har rådighet over, eller på
andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser.

Alkoholloven § 4 - 1:

Det kan ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale. Flere skjenkebevillinger til
samme lokale kan bare gis til én bevillingshaver, med mindre det i bevillingene fastsettes
skjenketider som ikke er overlappende, jf. § 4 - 4.

Det kan bare skjenkes alkohol holdig drikk som er levert av en som har tilvirknings - eller
salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er tilvirket eller innført med hjemmel i
§ 4 - 2 tredje ledd.
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Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no . For at søknaden
skal kunne behandles må den være tilfredsstillende utfylt og alle obligatoriske vedlegg må følge med.

8.1 HØRINGSI NSTANSER

Alkoholloven § 1 - 7 annet ledd:

Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det inn hentes uttalelse fra sosialtjenesten og
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte - og avgiftsmyndighetene.

Alkoholloven § 1 - 7 annet ledd gir kommunen dels adgang og dels plikt til å innhente uttalelser fra
ulike instanser i bevillingssaker. Ut talelsene er aktuelle både i vurderingen av om vandelskravet er
oppfylt etter §§ 1 - 7b og 1 - 7c, og i vurderingen av om bevilling bør gis, jf. alkohollovens § 1 - 7a.

Kommunen skal innhente uttalelser fra politiet og rusenheten. Kommunen kan innhente uttalelse r
fra skatte - og avgiftsmyndighetene. Disse vil kunne uttale seg om forhold til skatte - , avgifts - og
regnskapslovgivning som politiet ikke sitter med opplysninger om. Det er ikke obligatorisk å innhente
uttalelser fra disse organene, men i de fleste tilfel ler vil det være nødvendig for å kunne ta stilling til
om vandelskravet i § 1 - 7b er oppfylt.

Ringerike kommune har som praksis å innhente uttalelser fra politiet, rusenheten, skatteoppkrever
og Skatteetaten. Ved behov vil eventuelle andre instanser bli k ontaktet.

8.2 KRI TERI ER TI L VURDERI NG VED SAKSBEHANDLI N G

8.2.1 K ommunens skjønnsutøvelse

Alkoholloven § 1 - 7a:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs - og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det
kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1 - 7b første ledd er
egnet ti l å ha bevilling.

Alkoholloven oppstiller visse vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis (se punkt 7.2.2
Vandel). Når disse vilkårene er oppfylt, er det opp til kommunen, på fritt skjønn, å bestemme om
bevilling skal gis. Det er vide rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved avgjør elsen av
bevillingssøknaden. I § 1 - 7a er et utvalg av de vanligste momentene nevnt. Generelt kan det sies at
alle hensyn som fremmer alkohollovens formål er relevante. Det er alltid et krav om at avgjørelsen
treffes på saklig grunnlag.
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8.2.1.1 Kriterier ved vurde ring av forskjellige driftskonsept

Ringerike kommune har ikke tak på antall bevillinger. Kommunen ønsker allikevel å ha god kontroll
på, og eventuelt begrense, antall nyetableringer av skjenkesteder der alkoholholdig drikk utgjør den
vesentligste omsetningsvaren. Ny etableringer skal representere et reelt konsept som viser hvorledes
virksomheten skal markedsføres og drives. Det gis ikke alminnelig skjenkebevilling til driftskonsept
som gatekjøkken, kiosker eller virksomheter som drives og markedsfø res som annet enn et
serveringssted.

8.2.1.2 Kriterier ved vurdering av plassering

Ved vurderingen av søknader om skjenkebevilling, vil det for uli ke type skjenkesteder bli lagt vekt på
lokalenes beliggenhet, størrelse, beskaffenhet og egnethet , samt målgruppen f or virksomheten. Det
vil også bli tatt hensyn til lokalmiljøet og eventuell erfaring med tidligere driftsform, samt trafikale
og/eller ordensmessige problemer.

8.2.2 V andel

Alkoholloven § 1 - 7b første og andre ledd :

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning
som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte - avgifts - og
regnskapslovgivningen.

Person som eier en vesentlig de l av virksomheten eller av et selskap som driver
virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin
stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentl ig innflytelse
på virksomheten.

For målet med vandelskravet er å hindre ulike former for kriminalitet, særlig økonomisk kriminalitet,
samt å skape rettferdige konkurranseforhold. Vandelskravet skiller seg fra de hensyn
bevillingsmyndigheten kan legge vekt på etter § 1 - 7a, ved at bevillingsmy ndigheten plikter å ta
hensyn til vandelskravet. Dersom de ansvarlige etter § 1 - 7b ikke tilfredsstiller vandelskravet, er det
utelukket å gi bevilling. Hvis de ansvarlige derimot tilfredsstiller vandelskravet har søkeren likevel
ikke automatisk rett til be villing. Hvorvidt bevilling skal gis eller ikke i disse tilfellene beror på en
skjønnsmessig avgjørelse, jf. § 1 - 7 og 1 - 7a.

Hvilken vekt det skal legges på ulike regelbrudd vil avhenge av hvor grove de er og hvor lang tid som
er gått siden forholdet ble av sluttet. Jo eldre et lovbrudd er, desto mer alvorlig bør det være for at
det skal tillegges vekt.
Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel kan det ikke tas hensyn til forhold
som er endre enn 10 år.

Skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende. Ringerike
kommu nes utelivs bransje består i stor grad av gode og profesjonelle næringsdrivende som bidrar til
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stor verdiskapning. Imidlertid er denne delen av næringslivet spesielt utsatt for økonomisk
kriminalitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet .

Ved vurdering av om bevilling skal gis vil det derfor bli lagt betydelig vekt på:

politiets uttalelse dersom de har negative merknader
negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen k an eller skal innhente
opplysninger fra som for eksempel:

o skatte - og avgiftsunndragelser
o om bevillingshaver leverer pliktige oppgaver i tide
o brudd på regnskapslovgivningen
o om omsetningsoppgaver har blitt levert og bevillingsgebyr betalt innen fristen

kommu nen har satt
o bruk av ulovlig arbeidskraft

bevillingssøkers egnethet basert på anmerkninger fra høringsinstansene
bevillingshavers egnethet basert på erfaringer fra tidligere bevillingsperioder

8.3 SKJENKETIDENE

Alkoholloven § 4 - 4 ; første til syvende ledd :

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Skjenking av
annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke
eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.

Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av
ann en alkoholholdig drikk er forbud t mellom k l. 03.00 og 06.00.

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke fastsettes utover den tid det
kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

På overn attingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til
overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.

Bestemmelser vedrørende skjenketider i Ringerike kommune:

Inneservering og uteserving: frem til kl. 03.00 alle dager.
Konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk skal være opphørt senest kl. 03.30.
Bevillingshaver har ansvaret for å sørge for at det ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette.
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan tidligst starte klokken 1 0.00 og
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan tidligst starte klokken 13.00.
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8.3.1 Spesielt ved innføring av sommer - og vintertid

Når klokken stilles ved overgangen til sommer - og vintertid, oppstår spørsmål et om hvordan
skjenketiden skal tilpasses den nye tiden.

Sommertid:

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkesteder som i
henhold til bevillingen har skjenketid til kl. 03.00 må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken
stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid.

Vintertid:

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. I henhold til maksimaltidene
vil skjenketiden ha utløpt kl. 03.00 (når klokken blir 03.00 første gang den natten), og den utvides
derfor ikke med en ekstra time.

8.3.2 Spesielt for uteservering

Skjenkesteder som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på nærmere avgrenset område
utendørs, kan skjenke de drikkevarer som bevillingen omfatter. På serveringssteder med utendørs
musikk skal musikke n opphøre senest klokken 23.00 alle dager. Unnta k kan gjør e s i forbindelse med
spesielle arrangement. Vedtak om unntak avgjøres av politiet.

8.4 VI LKÅR

Alkoholloven § 4 - 3

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige re gler.

Følgende vilkår kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov og sentrale/lokale forskrifter:

Skjenkestedets ansatte kan ikke konsumere alkohol og /eller være påvirket av rusmidler i
arbeidstiden.
Bevillingshaver må følge politiets pålegg om ordensvakter .
Bevillingshaver må påse at alle ansatte fullfører e - læringskurs i ansvarlig vertskap. Diplom for
bestått e - læringskurs oppbevares i IK - perm.
Vakter og annen betjening som har kontrolloppgaver og /eller betjener virksomhetens
gjester i skjenkelokalet eller på utendørs skjenkeområde skal bære skilt og arbeidsantrekk
slik at de er identifiserbare.
Bevillingshaver skal ha dokumentasjon på at ansatte er registrert arbeidstakerregisteret og at
de har lovlige arbeidskontrakter.
Pålegg fra bran nvesen, mattilsyn og kommune skal til enhver tid bli fulgt.
Bevillingshaver sk al sørge for orden og renhold i og utenfor skjenkestedet inne n klokken
06.00 samme dag.
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8.5 BEVI LLI NG FOR ENKELTS TÅENDE ANLEDNING/AMBULERENDE SKJENKEB EVI LLI NG

Alkohollove n § 4 - 5 :

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller
skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillingene blir utøvd på et sted eller
steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking ti l deltakere i sluttet selskap.
En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av
alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.

Privatpersoner som låner eller leier et lokale for en bestemt anledning til sluttet selskap kan servere
alkoholholdig drikk i disse lokalene uten skjenkebevilling, dersom skjenking skjer uten vederlag.
Selskaper og andre juridiske personer kan ikke servere alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler uten
skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom privatpersoner skjenker alkoholholdige drikker i slike
lokaler mot vederlag.

Det skilles mellom skjenkebevilling for enkeltstående anledning og ambulerende skjenkebevilling:

Skjenkebevilling for enkeltstående anledning:

En skjenkebevilling kan gis for en enkelt bestemt anledning, jf. alkoholloven § 1 - 6 annet ledd.
Bevilling for en enkelt bestemt anledning er først og fremst ment for åpne arrangementer
som for eksempel festivaler, vernissasjer eller forestillinger.
Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet.
Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement.
Det stilles krav om styrer og stedfortreder.
Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder.
Søkere vandelsvurderes på lik linje med søkere om fast sk jenkebevilling.
De som innvilges bevilling for enkeltstående anledning må følge de skjenke - og åpningstider
som gjelder for skjenkesteder.
Omsetningsoppgave for omsatt mengde alkohol må sendes inn i etterkant av arrangementet.

Ambulerende skjenkebevilling:

Kommunestyret har opprettet et antall ambulerende skjenkebevillinger som ikke er knyttet
til noen bestemt person eller et bestemt lokale. Det er først i forbindelse med den aktuelle
bruk at bevillingen kobles til person og lokale.
Ambuler ende bevillinger er tenkt brukt ved sluttede selskap hvor man på forhånd vet hvem
som kommer. F.eks. bryllup, jubileum og mindre jobbfester.
Ambulerende bevillinger kan gis for all alkoholholdig drikk, men bare til sluttede selskaper.
Det kan gis ambuleren de bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 til skjenkesteder
som kun har ordinær bevilling for gruppe 1, under forutsetning av at skjenkes til et sluttet
selskap.
Det stilles i utgangspunktet krav om styrer og stedfortreder, men d et kan gis frita k for kravet
om stedfortreder.
Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder.
Søkere vandelsvurderes ikke.
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9 K ON TR OLL

Alkoholloven § 1 - 9 første ledd:

Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk , kommunal
bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og statlig bevilling etter § 5 - 3
første ledd tilligger kommunen.

Det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker å organisere kontrollen. Ringerike
kommune har valgt en privat aktør for å forestå den utøvende kontrollen med stedene som ha fått
innvilget bevilling.

Ved årets utløp skal bevillingshavere sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol, jf.
alkoholforksriften § 6 - 3 andre ledd. For å kontrollere eventuelle endringer i eierforhold ved salgs - og
skjenkesteder skal bevillingshaver sende inn revisorbekr eftet aksjeeierbok sammen med
omsetningsoppgave n .

Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs - og skjenkestedets lokaler og
regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver.
Bevillingshave r plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige vareprøver til
bevillingsmyndighet, jf. alkoholloven § 1 - 9 tredje ledd.

Kontrollen skal ikke bare gjelde der hvor salgs - og skjenkevirksomheten utøves, men også lager,
bakrom og tilstøtende lok aler som bevillingshaver disponerer.

Alle steder med fast skjenkebevilling skal kontrolleres minst en gang per år. Det skal utføres tre
ganger så mange kontroller som det er bevillinger i kommunen, jf. alkoholforskriften § 9 - 7.

Kontroll med ulovlig skjenki ng der bevilling mangler er en oppgave for politiet.

10 R E AKSJON E R VE D OVE R TR E D E LSE AV B E STE M M E LSE R
K N YTTE T TI L SALGS - OG SK JE N KE B E VI LLI N GE R

Alkoholforskriften § 10 - 1:

Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i § 10 - 2 til § 10 - 6 gjelder der kontroll
gjennomført i henhold til kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter,
avdekker at innehaver av kommunal salgs - eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter
etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bes temmelser i lov eller i
medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av
vilkår i bevillingsvedtaket.
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10.1PRI KKBELASTNI NGSSYST EMET

Alkoholforskriften § 10 - 2 første ledd:

Ved overtredelser som nevnt i § 10 - 3 skal kommune n tildele bevillingshaver et bestemt
antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt
brudd.

Alkoholforskriften § 10 - 3:

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

- salg, utlevering eller skjenking til p erson som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1 - 5 annet
ledd.

- brudd på bistandsplikten, jf. § 4 - 1 annet ledd i denne forskriften.
- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3 - 9 og § 4 - 7.
- hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1 - 9.

Fø lgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3 - 1 i denne
forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av
rusmidler, jf. § 4 - 2 første ledd i denne forskriften.

- brudd på salgs - , utleverings - og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3 - 4a, § 3 - 7
og § 4 - 4.

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven §
1 - 5 første ledd.

- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf.
alkoholloven § 1 - 5 tredje ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller
bevillingshav er sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater
stedet, jf. § 4 - 1 i denne forskriften.

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1 - 9 siste ledd, jf. kapittel
8 i denne forskriften.

- manglende levering av oms etningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne
forskriften.

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne
forskriften.

- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1 - 7c.
- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1 - 8 annet ledd.
- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1 - 8 annet ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4 - 6 i denne forskriften.
- brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4 - 5 i denne forskriften.
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4 - 4 i denne forskriften.
- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4 - 4 i denne forskriften.
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- brudd på krav om plassering av alkohol holdig drikk på salgssted, jf. § 3 - 3 i denne
forskriften.

- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3 - 2 og § 4 - 3.
- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9 - 2, jf. kapittel 14 i denne forskriften.
- andre overtredelser som omfattes av alko holloven § 1 - 8 første ledd, jf. blant annet

alkoholloven § 3 - 1 femte ledd, § 4 - 1 annet ledd, § 8 - 6, § 8 - 6a, § 8 - 12 og § 8 - 13.

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele
færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10 - 3. Dersom det foreligger svært
skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som
følger av § 10 - 3. Dette følger av alkoholforskriften § 10 - 4 første og annet ledd.

Ordningen med prikkbel astning er obligatorisk, og kommu n e n er forpliktet til å følge for s k riftens
anvisninger.

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av
prikker, jf. forvaltningsloven § 16. Dette følger av alkoholforsk riften § 10 - 5.

10.2 INNDRAGNING AV BEVI LL I NG

Alkoholloven § 1 - 8 første ledd :

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden,
eller for en kortere tid der som vilkårene i § 1 - 7b ikke lenger er oppfylt , eller dersom
b evillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i
medhold av denne. Det samme gjelder overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av
annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, inndras
bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12
prikker skal bevillingsmyndi g heten øke lengden på inndragningen tilsvarende, jf. alkoholforskriften §
10 - 2 annet ledd.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Toårsperioden
gjelder uavhengig om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkohol loven § 1 - 6. Ved
overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1 - 10 første ledd.

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forval tningsloven § 16.

En bevilling kan også inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året.

11 K LAGE AD G AN G

Alkoholloven § 1 - 16:

Kommunens enkeltvedtak etter § 1 - 8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen.
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Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om
det er blitt til på lovlig måte.

Søksmål om gyldigheten av enkeltvedtak etter alkoholloven § 1 - 8 og kapittel 3, 4 og 7, hvor
Fylkesm annen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet ledd, kan ret tes mot kommunen.

Eventuelle klager sendes via Ringerike kommune innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Kommunen har stort selvstyre i alkoholsaker og fylkesmannen kan ikke overprøve forvaltningens frie
skjønn.

12 B E VI LLI N G SGE B YR

Alkoholloven § 7 - 1 første l edd :

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av
alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet
omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Gebyret skal betales etter de satser som fremkommer av alkoholforskriften § 6 - 2.

Bevilling sgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1700 for salg og kr. 5300 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For
ambulerende bevilling kreves et gebyr på kr. 380 pr. gang. Gebyret for enkeltstående anledning
beregnes på samme måte som for ordinær skjenkebevilling, dvs. etter omsatt vareliter av de ulike
gruppene alkoholholdig drikk.

Når det innvilges bevilling for enkeltstående anledning til arrangemen ter i regi av seniorsentre og
organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret , skal det faktureres som for en ambulerende
bevilling . Dette for å unngå urimelige høye kostnader knyttet til arrangementer som ikke har et
kommersielt formål.
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13 D E LE GASJON E R

Alkoholpolitisk handlingsplan behandles av kommunestyret.

For øvrig er avgjørelser delegert slik:

TYPE AVGJØRELSE AVG.
MYNDIGHET

Søknader om salgs - og skjenkebevillinger, herunder søknader om fornyelse Formannskapet
Permanent endring av skjenkelokale/virksomhet Formannskapet
Inndragning av bevilling etter forhold som ikke er omfattet av
prikktildelingssystemet

Formannskapet

Godkjenne endring av styrer og /eller stedfortreder for styrer Rådmannen
Prikktildeling og inndragning av bevilling, jf. alkoholforskriftens § 10 - 2 til §
10 - 6 og alkohollovens § 1 - 8.

Rådmannen

Inndragning av bevilling som følge av at bevillingen ikke er benyttet siste år Rådmannen
Utvidelse av skjenkelokale eller skjenketid for en enkelt anledning Rådmannen
Ambulerende bevilling/bevilling for enkeltstående anledning Rådmannen
Serveringsbevilling Rådmannen





   

 

           

Hønefoss, 26. februar 2020 

Til  

Ringerike kommune 

 

Uttalelse om alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 
 

Ringerike KrF synes forslaget til alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2020-2024 er 

godt og ryddig utformet.  

 

Vi mener det vil være et godt tiltak for å redusere alkoholbruken at man stenger alkoholskjenkingen 

tidligere om natta enn foreslått. Vi har imidlertid merket oss at Politiet har orientert om at en 

tidligere avslutning av skjenkingen om natta neppe vil føre til færre ordensforstyrrelser. Politiets 

store bekymring nå er at det er svært mye bruk av narkotiske stoffer. De er bekymret for konse-

kvensene dersom bruk av en del av disse stoffene gjennom foreslått reform blir avkriminalisert. 

Ringerike KrF ser at politiet har store utfordringer med også å ha fokus på ulovlig bruk og omsetning 

av narkotiske stoffer. Ringerike KrF lar være nå i foreslå redusert skjenketid.  

 

Kommunen bruker mye penger på idrettsarenaer. Da burde man samtidig i større grad å kreve at det 

ikke serveres alkohol på slike steder, selv om det er lagt opp til at det skjer i spesielle soner og når 

det er pauser. Det er viktig at man har mange alkoholfrie soner i samfunnet. Det vil redusere 

drikkepresset. 

 

Gebyrene for salg og skjenking av alkohol bør økes slik at det ikke blir søkt om unødig mange løyver. 

 

Sist sommer var det i Ringerikes Blad et stort fokus på rusproblene på Ringerike. Dette kom lite fram i 

den Helsemeldingen som kommunestyret behandlet 27.6.2019. KrF påpekte det. Folkehelse-

meldingen blir lite ganglig dersom den blir så overordnet at man ikke får satt fokus på det som er 

problematisk. Det som ble påpekt sist sommer om rusmiddelprobleme må avstedkomme styrkede 

forebyggende tiltak. Det bør utarbeides en egen plan for det. 

 

Med vennlig hilsen 

RINGERIKE KRF 

 

 

Arnfinn J Holten 

leder 

Ringerike Kristelig Folkeparti  

Styreleder: Arnfinn J Holten 

Hvervenenga 16, 3511 Hønefoss 

Epost: arnfinn.holten@hebb.no 

Tlf 91543285 

Org.nr. 998 183 561 

Bankkonto 2280.22.33144 

Vips 555026 



Hønefoss bowlingsenter AS mener at vi burde kunne få servere alkohol i hele hallen, selv om 
det er barn til stedet på grunn av  
 

 Peppes pizza har barnebursdager, hvor de voksne får lov til å drikke alkohol. 

 Du trenger ikke å reise lengere enn over Sollihøgda, før man kommer til en 
bowlinghall, hvor man kan servere alkohol i hele hallen.  Det samme gjelder Gjøvik og 
Fagernes.  

 Ønske om dette er også på grunn av økonomi i hallen. Det er vanskelig å drifte en 
bowlinghall, hvor man ikke får lov til å servere alkohol. 
Poenget med dette er jo ikke at det skal være ett fyllested, men ett sted hvor folk kan 
nyte en øl/glass vin sammen med for eksempel pizza. Vi får personer så å si daglig 
som kommer å skal kjøpe øl, men dropper det da vi sier at vi kun kan servere det inne 
i våres lukket pub. Det er så å si ingen som ønsker å gå til og fra baren hele tiden, 
bare fordi at de skal ta seg en slurk av ølen. Det vil heller ikke være sosialt lenger.  

 Vi har meget god oversikt over alle baner og sitteplasser, både fra kasse og kjøkken. 
Vi har ingenting i veien (eks. Søyle) og alt er egentlig bare ett stort rom. Og med dette 
så har vi god oversikt over hva som skjer.  Det er ikke noe problematisk for oss å 
kunne ha full kontroll på skjenking, da de ansatte samarbeider godt og har god 
kommunikasjon. Vi kommer heller ikke til å servere alkohol i våres bursdagsrom. 

 Vi har en del firmaer som ønsker å komme til oss for å ta seg ett julebord. Og som 
regel er det alltid noen som ikke er over 18 år. Dette betyr enten at de over 18 år 
sitter i den lukket puben, mens de under 18 år må sitte utenfor. Eller at det ikke blir 
noe hos oss. Rett å slett fordi at de over og under ikke kan sitte sammen mens dem 
spiser, for de fleste over 18 år på ett julebord ønsker å ta seg ett glass vin eller en øl.  

 Vi er heller ikke tjent med at det blir konsumert med for mye alkohol, da 
småbarnsfamilier ikke ønsker å være der når det er mange beruset personer til stede. 
Det vil bli en veldig streng kontroll på det i det daglige, samt helger.  

 Vi har hatt en del kontakt med haller hvor dette har vært tillatt, og vi har ikke hørt 
om noe problemer rundt dette. Og hvis det evt. Skulle ha oppstått noe problemer, så 
har jeg min fulle tillit til at mine ansatte håndterer dette problemet, på en rolig og 
profesjonell måte.  

 Under idrettsarrangementer vil det selvfølgelig ikke bli servert ute ved banene, da 
Norges bowlingforbund har klare regler og krav rundt dette.  

 

Det er altså denne delen i handlingsplanen vi vil endre på. 
 
´´Bowling- og golfsentra kan gis skjenkebevilling dersom personer under 18 ikke oppholder seg i 
lokalet der skjenkingen skjer. Kulturhus i tilknytning til idrettshall/skole kan gis skjenkebevilling etter 
skolens åpningstid eller hvis det ikke pågår idrettsarrangement når skjenkingen skjer.´´ 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/321-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 17/20 

 

Saksprotokoll - Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og 

omsorg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen 

 Brit W. Bøhler (Rødt)  

 Anne Katrine Korneliussen (Ap)  

 Runar Johansen (H) 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020: 

 

Saupstad (Sp) fremmet følgende forslag til medlem til samarbeidsgruppen pkt. 3: 

«Brit W. Bøhler (Rødt)» 

 

Sandum (Ap) fremmet følgende forslag til medlem til samarbeidsgruppen pkt. 3: 

«Anne Katrine Korneliussen (Ap).» 

 

Johansen (H) fremmet følgende forslag til medlem til samarbeidsgruppen pkt. 3 

«Runar Johansen (H).» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt forslaget fra Saupstad (Sp), Sandum (Ap) og Johansen (H)            

ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/321-6   Arkiv: 033  

 

Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og omsorg  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen 

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________ 

 

 

 Innledning / bakgrunn 
I mai 2016 ble det utarbeidet en analyse av fremtidig behov for botilbud med heldøgns pleie- 

og omsorgstilbud i Ringerike kommune. Analysen ble gjennomført av Rune Snildal på 

oppdrag for Ringerike kommune. Rapporten, «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - 

framskrivninger og anbefalinger», dannet grunnlag for politisk behandling av fremtidig behov 

for botilbud med heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Kommunestyret fikk saken til behandling 

i sak 107/16 og fattet følgende vedtak: 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020. 

Videre ble det i Formannskapet i juni 2019 vedtatt flere strategier som skal legges til grunn 

for det videre arbeidet med Handlingsprogrammet 2020 – 2023. En av disse strategiene er at 

det skal utredes fremtidig struktur for pleie og omsorgstjenestene. 
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Kommunestyret behandlet i sak 192/19 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 i sitt 

møte 12.12.2019. Det ble da vedtatt to verbalforslag som medfører behov for kartlegging og 

planlegging av pleie- og omsorgstjenester: 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behov for økning av antall 

sykehjemsplasser (korttids- og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og 

videre framover. Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns 

drift av flere plasser med sykehjemstandard. Saken prioriteres og tas opp til politisk 

behandling innen 1. halvår 2020, i forkant av budsjettrevisjon. Kommunestyret gir 

med dette et sterkt politisk styringssignal for å forbedre ivaretakelsen av våre syke og 

hjelpeløse, som havner i en ytterst vanskelig situasjon i livets høst. 

2. Eldrebølgen kommer i alle kommuner om få år. Det skjer også i Ringerike. Det vil 

skape store økonomi- og personellutfordringer innen Helse & omsorg. Av den grunn 

foreslås en opprettelse av et ad hoc-utvalg, sammensatt av politikere oppnevnt av 

Hovedutvalget Helse og omsorg, administrasjonen og fagforening som utarbeider en 

omsorgsplan over aktuelle områder med nå-status, endringer/forbedringer og 

nødvendige tiltak». 

På bakgrunn av verbalforslag nummer to hvor kommunestyret ber om at det opprettes et ad-

hoc utvalg, fremmet administrasjonen sak til Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd hvor 

forslag til vedtak var at det skulle utnevnes tre medlemmer til politisk samarbeidsgruppe.  

Hovedutvalget fikk saken til behandling i sak 6/20, der de ønsket en presisering av mandat før 

de tar stilling til deltakelse i politisk samarbeidsgruppe.  

De nevnte vedtak har alle betydning for arbeidet med behovsanalyse, strukturutredning og 

planarbeid i helse og omsorg, og det er derfor nødvendig å se disse i sammenheng. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er de senere år lagt frem flere stortingsmeldinger som legger føringer for de samlede 

helse- og omsorgstjenestene, blant annet skal helse- og omsorgssektoren sørge for at: 

 Brukerne mottar helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester 

 Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 

2020 

 Vi har et alders- og demensvennlig samfunn 

 Pårørende som står i krevende omsorgssituasjoner anerkjennes og støttes 

 Det er tilrettelagt for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, som skal bidra til 

å rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgssektoren 

Utfordringene som helse- og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er mange 

og sammensatte, og de økonomiske rammene er stramme. Det er spesielt tre forhold som vil 

medføre at behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke betydelig: 

 Vi blir flere, og vi blir eldre 

 Flere behandlingsløp vil flyttes ut av sykehusene 

 Medisinske framskritt kan gi endret behov for kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

I følge kostra-tall fra 2018 har Ringerike kommune fortsatt høyere netto driftsutgifter i pleie 

og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter når vi sammenligner oss med 

både Gjøvik, Ringsaker, Modum og kostragruppe 13. Dette til tross for at vi bruker mindre 

penger til pleie- og omsorgstjenester per innbygger over 80 år. Videre har vi høyere 
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driftsutgifter per institusjonsplass enn Ringsaker, Modum og kostragruppe 13. For å sikre 

økonomisk bærekraft blir det derfor nødvendig å tenke nytt.  

Videre vil den demografiske endringen i befolkningen fortsette, med flere i de eldre 

aldersklassene. I følge SSB vil det om 15 år være flere eldre enn yngre og eldreveksten vil 

være sterkest i distriktene. Robuste og tilgjengelige fagmiljøer vil være viktig for rekruttering 

av kompetente medarbeidere, fordi det vil gi konkurranse om kvalifisert personell. Bruk av ny 

teknologi kan imidlertid frigjøre personalressurser slik at disse kan benyttes til de som trenger 

det mest. 

Dersom det tas grep nå kan utfallet bli at vi få mer for pengene som vil frigjøre økonomiske 

ressurser til den veksten som vil komme og til å dreie tjenestene mot forebyggende tiltak og 

hjemmebaserte tjenester.  

 

Hvilke av Ringerike kommunes ni kommunalt prioriterte FNs bærekraftsmål har 

betydning for denne saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er mange forhold som spiller inn i vurderingen av behov for pleie- og 

omsorgstjenester i tiden fremover. Det vil også være slik at omfanget av behov vil variere ut 

fra hvem som definerer dem. Det er derfor nødvendig med en bred utredning som tar hensyn 

til dette og belyser: 

 Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille 

 Aktuelle konsepter for fremtidens struktur i helse og omsorg 

 Samfunnsmessige, økonomiske, bemanningsmessige virkninger av de ulike konsepter  

 Konseptenes måloppnåelse 

En slik utredning kan gi en anbefaling av hvilket konsept som vurderes å være det beste for 

ringerikssamfunnet. Rådmannen mener at dette vil være det faglige og politiske grunnlaget for 

en bærekraftig struktur innen helse- og omsorg, og det videre planarbeidet. Dette handler også 

om samfunnsplanlegging, med tanke på utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Det er derfor 

nødvendig å tenkte tverrfaglig rundt utredningen, og på denne måten sørge for nødvendig 

støtte til de prosessene en slik utredning krever. Videre mener rådmannen at det er behov for 

ekstern konsulentbistand til praktisk arbeid rundt medvirkningsprosesser og 

prosjektgjennomføring, og ber om at det avsettes økonomiske ressurser til dette i første 

kvartal.  Rådmannen ser at det er viktig med god innbygger- og politikermedvirkning i en slik 

utredning, hvilket også krever at det brukes nødvendig tid for å få gode prosesser rundt dette. 

Rådmannen anslår at det er realistisk at en slik prosess vil ta om lag ett år. 

Rådmannen ser at det er ønskelig at utredningen prosjektorganiseres. Prosjektet kan eies av 

helse og omsorg ved kommunalsejef, mens prosjektansvarlig hentes fra strategi- og 

utviklingsenheten. For å sikre politisk eierskap, økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og 

utvikle felles forståelse av utfordringer og muligheter er det nødvendig å nedsette en politisk 

samarbeidsgruppe. Det vil være tett dialog mellom den politiske samarbeidsgruppa og 

projektgruppa, herunder ved utarbeiding av detaljert prosjektplan. Dialog mellom 

prosjektgruppen og politisk samarbeidsgruppe vil gi retning for arbeidet frem mot prinsipielle 

avgjørelser som må tas av kommunstyret. Rådmannen mener at det vil være formålstjenlig at 
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medlemmer til politisk samarbeidsgruppe velges blant de tre største partiene. Mandat for 

prosjektet er beskrevet i utfordringnotat som legges ved saken. 

 

 

Vedlegg:  

 Utfordringsnotat 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton, tlf: 47 71 06 93 

 

 



Utfordringsnotat
Forfatter : Heidi Lafton
Dato : 12.02 .2020

Prosjekt : Utredning om fremtidens struktur innen helse og omsorg

Utredning om framtidens struktur innen helse og omsorg

1. Innledning
Ringerike kommune har behov for å starte arbeidet med å ut rede fremtidig tjenestestruktur i helse -
og omsorgssektoren i Ringerike kommune ; herunder hvilke tjenester som kan/skal gis hvor, og
investeringsbehov.

Det er de senere år lagt frem flere stortingsmeldinger som legger føringer for de samlede helse - og
omsorgs tjenestene, blant annet skal helse - og omsorgssektoren sørge for at:

Brukerne mottar helhetlige, koordinerte og trygge helse - og omsorgstjenester

Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020

Vi har et alders - og demensvennlig samfunn
P årørende som står i krevende omsorgssituasjoner anerkjennes og støttes

Det legges til rette for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor , og bidra r til å rekruttere
flere frivillige til helse - og omso r gssektoren

Utledet av dette har Ringerike kommune, Helse o g omsorg, vedtatt følgende visjon :

Våre innbyggere mestrer hverdagen i vante omgivelse r gjennom tilpassede og koordinerte
tjenester fra engasjerte og kompetente medarbeidere. Sammen skaper vi like muligheter for
alle.

Formannskapet i Ringerike kommune fattet 11.06.2019 et vedtak om ulike strategier som skal legges
til grunn for det videre a rbeidet med Handlingsprogrammet. En av de vedtatte strategiene er at det
skal utredes fremtidig struktur for pleie - og omsorgstjenestene. Videre vedtok kommunestyret i 2016
at videre planlegging av nytt sykehjem avventes inntil ny behovsanalyse foreligger i 2020.

2. Overordnede rammer
2.1 Utfordrings - og mulighetsbeskrivelse

Utfordringene som helse - og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er mange og
sammensatte, og de økonomiske rammene er stra mme. Det er spesielt tre forhold som vil medføre
at behovet for helse - og omsorgstjenester vil øke betydelig:

Vi blir flere, og vi blir eldre
Flere behandlingsløp vil flyttes ut av sykehusene
Medisinske framskritt kan gi endret behov for kommunale helse - og omsorgstjenester
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For å sikre økonomisk bærekraft blir det nødvendig å tenke nytt. Ringerike kommune har for
eksempel en høyere driftsutgifter per plass i institusjon når vi sammenligner med kostragruppe 13.
Videre vil økningen av antall eldre i forhold til den øvrige befol kningen gi konkurranse om kvalifisert
personell.

Dersom det tas grep nå kan utfallet bli at vi få mer for pengene som vil frigjøre økonomiske ressurser
til den veksten som vil komme og til å dreie tjenestene mot forebyggende tiltak og hjemmetjenester .
Rob uste og tilgjengelige fagmiljøer vil være viktig for rekruttering av kompetente medarbeidere. Bruk
av ny tekn ologi kan også frigjøre personal ressurser slik at disse kan benyttes til de som trenger det
mest.

2.2 Formålet med utredningen
Formålet med utredn ingen er å belyse:

Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille

Aktuelle konsepter for fremtidens struktur i helse og omsorg
Samfunnsmessige, økonomiske, bemanningsmessige virkninger av de ulike konsepter

K onseptenes måloppnåelse
Utredningen s kal gi en anbefaling av hvilket konsept som vurderes å være det beste for
Ringerikssamfunnet. Utredningen skal være det faglige og politiske grunnlaget for en bærekraftig
struktur innen helse - og omsorg.

2.3 Prosjektavgrensing
Utredningen skal gi en bred faglig vurdering knyttet til strukturen i innen helse og omsorg. Sentralt i
utredningen blir å identifisere fremtidens behov og muligheter for helsetjenester som følger
samfunnsutviklingen og stram kommuneøkonomi i årene som kommer.

Utredningen avgren se s til å gjelde tjenester til brukere fra 18 år og oppover med behov for :
Plass i institusjon eller tilsvarende boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Lokasjon av base for a mbulante hjemmetjenester

2.4 Grensesnitt mot andre eksisterende plane r og pågående utredninger

Kommuneplanens samfunnsdel
Pågående utredning for dimensjonering av tjenester innen psykisk helse og rus

Pågående interkommunalt prosjekt innen velferdsteknologi

Påbegynt tema plan for habilitering og rehabilitering

Påbegynt/fremtidig handlingsplan for Leve hele livet
Fremtidig kommunedelplan for helse og o msorg – (avhenger av vedtak om planstrategi våren
2020)

2.5 Framdrift
Utredningen skal foreligge januar 2021. Det er fastsatt følgende milepæler for gjennomføring av
prosjektet.
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Milepæl 1. k v 2020 2. k v 2020 3. k v 2020 4. k v 2020 1.Kv 2021

Oppstart x

Behov, mål og krav x

Forslag til konsepter x

Fastsetting av konsepter x

Virkningsanalyse x

Første utkast x

Andre utkast x

Vedtak i kommunestyret x

2.6 Kritiske suksessfaktorer
Følgende faktorer er kritisk for suksess:

Forutsigbar tilgang til prosjektmedarbeidere i hht vedtatt prosjektstyringsplan (PSD). Det er
viktig å unngå utskifting av nøkkelmedarbeidere uten at disse erstattes raskt eller at andre
sentrale prosjektmedarbeidere får økt prosent inn i prosjektet.

Åpen prosess med god informasjon til og dialog med politisk samarbeidsgruppe

Tilstrebe et godt omdømme i media, i politiske og faglige miljøer og hos innbyggerne

Tid til refleksjon og eventuell justering av forslag til konseptene i alternativanalysen før
fastsettelse av endelige konsepter

Gi medarbeiderne anledning til å presentere prosjektet internt og eksternt.

Styr ingsgruppen er beslutningsdyktig på viktige milepæler

3. Prosjektstrategi
3.1 Tverrfaglig samarbeid i arbeidet med utredningen

Prosjektet eies av helse og omsorg, mens prosjektansvarlig er hentet fra s trategi - og utvikling senheten.
Dette handl er også om samfunnsplanlegging, med tanke på utvikling av livskraftige . Det er derfor
nødvendig å tenkte tverrf aglig rundt utredningen, og på denne måten sørge for nødvendig støtte til de
prosessene en slik utredning krever.

3. 1 Prosjektets organisering og ansvarsfo rdeling

Prosjektet følger prinsippet for eierstyring med kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen , som
prosjekteier. Videre er prosjektet organisert med administrativ styringsgruppe der rådmannens
ledergruppe er styringsgruppe. Organisasjonskartet angir roll er og fagansvar.

Prosjektet skal følge beste praksis for prosjektgjennomføring

Styringsgruppa er rådmannens ledergruppe og har ansvar for overordnet milepælstyring ut fra vedtatt
prosjektstyringsdokument (PSD):

Bidra til at det avsettes nødvendige ressurse r til prosjektet, både medarbeidere og
økonomiske ressurser

Ta beslutninger i viktige problemstillinger og ved sentrale milepæler
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Overvåke og eventuelt justere framdriften

Godkjenne ulike leveranser i rapporten og vedta rammer for videre arbeid

Sluttbehand le hovedrapporten for behandling i kommunestyret

Politisk samarbeidsgruppe er et forum som oppnevnes a v Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd .
Medvirkning skal bidra til politisk eierskap, økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og utvikle felles
forst åelse av utfordringer og muligheter. Medier informeres om møtene i forkant. Prosjektet bør i
størst mulig grad gi tilbakemelding på innspill - direkte i møtene eller i referatet.

Prosjektgrupp a består av medarbeidere med ansvar for leveranser av underlags dokumenter eller
utkast til deler av rapporten.

Prosjektleder lager bestillinger på ulike leveranser basert på forslag fra fagansvarlige.

Prosjektgruppen består også av innleid ressurs med kunnskaper på prosess og koordinering . Innleid
ressurs kan de fagansvarlige bruke for å bidra inn til sine oppgaver.

Prosjekt gruppen avholder en månedlig rapportering på økonomi, framdrift, usikkerhet og kvalitet.
Rapporten tilsendes leder av styringsgruppen.

3.2 Økonomi

Det må gis en økonomisk ramme til prosjektet på inntil 1.000.000 kr. Dette dreier seg først og fremst
om konsulentbistand til prosjektstøtte i 40% stilling.

3.3 Dokumenthåndtering

Det må opprettes en mappe på p:// for interne arbeidsdokumenter. Dette er arbeidsflaten for
prosjektet. Referater fra politisk samarbeidsgruppe er arkivverdig dokumentasjon, og lagres i ESA.

3.4 Gjennomføringsstrategi

Utredningsarbeidet utføres hovedsakelig med interne ressurser, men prosjekt støtten er innleid.
Kvalitetssikringen av det faglige arbeidet forutsettes utført av interne . Denne strategien er valgt for å
sikre eierskap til kommunens egne strategier, og for å s ikre at prosjekt - og utredningskompetansen fra
denne fasen blir værende i kommunen. Det gir s amtidig læring, god forankring og kunnskap til å kunne
styre etterfølgende planlegging . Modellen stiller krav til skjerming av medarbeiderne i prosjektet og til
styring i henhold til vedtatte milepæler.

Anskaffelse av konsulent må planlegges i god tid sli k at konsulentene er på plass i prosjektet til rett tid.

3. 5 Informasjonsstrategi

Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi for prosjektet. Medlemmene i styringsgruppa og
samarbeidsgruppa har primæransvar for å informere om prosjektet i sine organisas joner. Ved
detaljplanlegging av prosjektet bør det synliggjøres ved hvilke milepæler det bør settes inn tiltak for å
informere politikere.
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Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025  
 

Forslag til vedtak: 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2021 – 2025. 

 

 Sammendrag 

 

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 

forslag fra tingrettene og kommunestyrene. 

Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til 

valg. Forslaget skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen skal det 

oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde til kommunen inne 

fastsatt frist. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at Ringerike kommune skal foreslå 25 

skjønnsmedlemmer.  

Viken fylkeskommune anmoder kommunen om å foreslå 5 flere medlemmer enn det fastsatte 

antallet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er fylkestinget, som etter forslag fra tingrettene og kommunene som innen 15. oktober 

velger skjønnsmedlemmer. 

Ved oppnevning skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som 

oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berører skjønn. Fra Ringerike 

er det anmodet om at det foreslås personer som er særlig kyndig i fast eiendom, 

skogbrukskyndige, bygningskyndige, plan- og regulering, økonomi og regnskap. 

 

I medhold av domsstollovens § 67 har det vært annonsert/almenngjort på hjemmesiden til 

kommunen, Face book, NAV, Finn.no, Ringerikes Blad, NRK Oslo Viken, NRK P1 og P2 at 

kommunen har behov for meddommere og skjønnsmedlemmer. 



- 

Det er også en del av skjønnsmedlemmene som ble foreslått i 2016 som har takket ja til å stille 

for en ny periode. 

 

Det er krevende å få personer til å stille som skjønnsmedlemmer. Etter 

annonsering/almenngjøring foreligger nå en liste på 29 personer. 

 
Behov for informasjon og høringer 

 

Når formannskapet har foreslått skjønnsmedlemmer må forslaget legges ut til alminnelig 

gjennomsyn. Fristen må være minst to uker. 

Eventuelle begjæringer om fritak eller innvendinger til forslaget skal behandles av 

formannskapet, før forslaget oversendes kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer for 

perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

Vedlegg 

 

Liste over forslag til skjønnsmedlemmer 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 



ETTERNAVN FORNAVN Stilling (Stillingstittel) SÆRLIG KYNDIG I
Bentzen Sølvi Jæger Seksjonsleder Fast eiendom. Tinglysning
Berg Larsen Øivind Avdelingsdirektør - leder internasjonal avd. riksrevisjoen Regnskap og revisjon
Brazauskaite Simona Rådgiver Plan- og prosesser VAR
Fjelstad Lars-Didrik Ingeniør/Takstmann Bygg og anlegg, fast eiendom, verdifastsettelse
Gjerden Knut Ragnar Byggmester Eiendomsrett. Bygg og anlegg. Kontraktsrett
Henriksen Jesper Bernhard Eiendomsforvalter Fast eiendom
Hustad Gøril Hjemmeværende Jord- og skogbruk
Hverven Anne Marte Seniorkonsulent Tinglysning
Langstrand Magnus Rådgiver Arbeidsrett
Lian Britt Helen Pensjonist Skatteinnkreving, Regnskap, Økonomi
Lie Åshild Arealplanlegger Regulerings- og arealplaner. Byggesak.
Lien Terje Sivilingeniør HMS/VAR
Mehlum Odd Anotn Byggeleder/prosjektleder/montasjeleder Bygg og anlegg.
Nielsen Frode Avdelingsleder Bygningsvesen
Nyheim Elisabeth Daglig leder/autorisert regnskapsfører Regnskap og revisjon
Pettersen Eivind Daglig leder Fast eiendom. Taksering
Ramadan Dilan Jamal Prosjektleder Eiendomsforvaltning/Fast eiendom
Sandum Åge-André Leder Areal og byggesak
Skaugrud Erna Pensjonist Økonomi, regnskap, saktt
Sommerstad Hanne Senior Risk Manager Økonomi og finans
Strande Anders Tore Bonde Jord- og skogbruk
Tandberg-Bråthen Aina Rådgiver Økonomi og finans
Thøgersen Steinar Arbeidssøker Fast eiendom
Tollefsen Grethe Arealplanlegger Plan- og bygningsprosesser etter bygningsloven. Agronomi
Vassdal Trond Olav Rådgiver Jord- og skogbruk, Jordskifte
Volden Runar Rådgiver Økonomi og skatt
Weme Ingeborg Anette Seniorkonsulent Skatterett
Østvang Lena Tatjana Autorisert regnskapsfører Regnskap og økonomi
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