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                       samfunnsdel v/Katrine Kammerud 

12:05 - 12:20 Orientering - Oppdatering «Ringerikspakka». v/ ass. rådmann Terje   

                     Dahlen 
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13:20 Saksliste. 
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Arkivsaksnr.: 20/2754-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

16.06.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende refererte saker tas til orientering: 

 

 

 19/476-19 Fylkesmannen i Oslo og Viken  

                   Vedtak -Søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging for en                     

                    aktivitetspark Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 
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Arkivsaksnr.: 20/2674-1   Arkiv: 150  

 

Regnskap 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/20 Formannskapet 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2019 godkjennes og regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på 13.918.000 avsettes til disposisjonsfond.  

2. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2019 som er avlagt i balanse 

godkjennes.  

3. Årsrapport og Årsberetning 2019 for Ringerike kommune tas til etterretning. 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken omhandler den formelle politiske behandling og godkjenning av regnskap og 

årsberetning 2019 for Ringerike kommune iht forskriftskrav, herunder vedtak om disponering 

av regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,9 millioner kroner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Etter kommuneloven skal det avlegges årsregnskap og årsberetning i tråd med egen forskrift.  

Regnskapet og årsberetningen har vært til gjennomgang hos revisor og revisjonsberetningen 

følger vedlagt. Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrift og gir et dekkende bilde av den finansielle stillingen til Ringerike kommune pr 

31.12.2019.  

Regnskapet er oversendt kommunens Kontrollutvalg til behandling før behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Protokoll vil bli ettersendt. 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv og deretter oversendes 

fylkesmannen. 

Årsregnskapet for 2019 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter. I kapitlet om regnskapsprinsipper og vurderinger er det gjort 

nærmere rede for de bestemmelser og prinsipper som er lagt til grunn i regnskapet.  



  Sak 80/20 

 

 Side 5 av 69   

 

Årsrapport 2019, er en redegjørelse for virksomheten og tar for seg viktige hendelser. 

Årsberetningen 2019 gir i tillegg en vurdering av kommunens økonomiske stilling og 

måloppnåelse i forhold til de fastsatte mål og økonomiske rammer kommunestyret har vedtatt. 

Årsrapporten og årsberetningen skal fylle kravet om å være utfyllende i forhold til den 

informasjonen som gis i årsregnskapet. 

 

 

Vurdering 

Årets resultat Netto driftsresultat blir sett på som en viktig indikator for kommunens finansielle 

stilling og økonomisk handlingsrom. Regnskapet for 2019 viser et netto driftsresultat på 62,2 

mill kr og tilsvarer 2,6% av driftsinntektene. Anbefalt minimumsnivå for bærekraftig økonomi 

er 1,75%.  

Resultatet er høyere enn budsjett og sterkere enn fjorårets resultat.  

 

Saldo på Disposisjonsfondet er pr. 31.12.2019 på 220 millioner kroner (ekskl. Krisesenter-

fond).  

 

Overskuddet (mindreforbruket) for 2019 er 13,9 millioner kroner, etter overføring av 0,9 

millioner kr til investeringsregnskapet samt avsetninger og bruk av avsetninger.  

Kommunestyret skal ved behandling av regnskapet beslutte disponering av dette overskuddet, 

og administrasjonen anbefaler at midlene avsettes til Disposisjonsfond. Fondet vil da i 2020 

være på anbefalt nivå for å ha en buffer mot uforutsette kostnader og svikt i inntektene.  

 

Det fremgår av årsberetningen i årsrapporten, et merforbruk på kommunens 

tjenesteproduksjon med 24,8 millioner kroner i 2019, i forhold til tildelte budsjettrammer.  

Når kommunen likevel legger frem regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,9 

millioner kroner, etter avsetninger til disposisjonsfond på 47,5 millioner kroner som 

budsjettert, så skyldes det i hovedsak at de sentrale inntektene er blitt vesentlig høyere enn det 

som var budsjettert: 

 

Kommunen har fått inn 4 millioner mer i skatt, 16,4 millioner mer i rammetilskudd inkludert 

inntektsutjevning og 29,3 millioner kroner mer i finansinntekter inkludert avkastning på fond – 

sum 49,7 millioner kroner.  

Som en motpost til dette har kommunen fått inn 3,3 millioner mindre i eiendomsskatt, 0,6 

millioner mindre i salgsinntekter og økte renteutgifter på 7,1 millioner – sum 11 millioner 

kroner. 

Samlet sett utgjør dette merinntekter på 38,7 millioner kroner. Dette dekker opp merforbruket 

i tjenesteproduksjonen på 24,8 millioner og gir et overskudd på 13,9 millioner kroner. 

 

Det er utfordrende å forutsi inntektsutjevningen i rammetilskuddet gjennom året, da dette 

avhenger av hvordan skatteinntekter landet over blir. Det er også knyttet en del usikkerhet til 

størrelsene på utbytter og de endelige avkastningene fra fond. Utbyttet fra RingriksKraft ble i 

2019 på 25,5 millioner og fra Fossefondet 18,5 millioner kroner – samlet sett 13,8 millioner 

mer enn forventet i budsjett. 

En større forutsigbarhet i disse inntekten kunne gjort det mulig å justert budsjettene gjennom 

året. Sektorenes merforbruk og årsakene til dette, omtales sektorvis i beretningen. Det er Helse 

og omsorg og Utdanning og familie, som har de største utfordringene i forhold til å få de 

tildelte økonomiske rammer til å strekke til.  
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Kommunens egenkapital er bedret etter tre år med gode netto driftsresultater, og balanseført 

egenkapital er 641,4 millioner kroner. 

 

Kommunens likviditet er god. Likviditetsgrad 1 er på 3,2, og dette er en økning fra 2019 der 

likviditetsgraden var på 2,7. Dette viser at kommunens kortsiktige soliditet er god og at man 

har god evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Målet er 2.  

Også likviditetsgrad 3 er tilfredsstillende. Her er målet 0,33 og kommunen ligger på 1,6. Det 

sier noe om at kommunen har god evne til å betale sin kortsiktig gjeld med umiddelbare 

tilgjengelige midler. 

 

Lånegjelden har i 2019 økt med 453,1 millioner kroner i 2019, og er ved utgangen av året på 

2.832,2 millioner kroner. 182,3 millioner kroner av står ved utgangen av året ubrukt. 

 

Rådmannen er samlet sett fornøyd med kommunens økonomiske resultater i 2019, men 

erkjenner at driften av enkelte tjenesteområder er utfordrende og vil også bli det fremover. 

 

 

 

Vedlegg 

Årsregnskap 2019 - Ringerike kommune 

Årsberetning 2019 – Ringerike kommune 

Årsrapport 2019 – Ringerike kommune  

Revisjonsberetning 2019 - Viken kommunerevisjon  

Uttalelse til årsregnskap 2019 – Kontrollutvalget i Ringerike 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 20/2646-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 1. tertial 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/20 Formannskapet 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2020 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal rapporteres hvert 

tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike kommune og rutiner for 

finansforvaltningen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I inneværende planperiode viser den økonomiske utviklingen at lånegjelden vil overstige 120 

prosent av brutto driftsinntekter etter 2021. Budsjettert låneopptak er høyt da vi i 2020 

gjennomfører en topp i forhold til planlagte investeringer. Kommunen har en høy lånegjeld og 

bør fra en topp i 2022 arbeide for å bygge ned sin lånegjeld. Målet bør være å komme under 

100 prosent av brutto driftsinntekter mot slutten av 2020-årene.  

 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2020 er høyere enn på samme tid i fjor grunnet økte 

låneopptak.  

  

Ved inngangen til 2020 var den flytende renten i Kommunalbanken 2,4 prosent. Renten er 

redusert to ganger i 1. tertial, først til 1,9 prosent gjeldende fra 20. mars, deretter til 1,4 

prosent gjeldende fra 14. april. Grønn rente er 0,1 prosentpoeng lavere. I KLP er rentene også 

redusert, men på litt senere tidspunkt enn i Kommunalbanken. 

  

Som følge av rentenedsettelsene, er prognosen for renteutgifter per 1. tertial redusert med 17 

millioner kroner i forhold til budsjett. 

  

All gjeld til gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. Ved utgangen av 1. tertial utgjør 

VAR-lån om lag 60 prosent av investeringsgjelden som har flytende rente. Lavere renter i 

selvkostregnskapet vil komme innbyggerne til gode. 
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Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial i fjor til samme periode i år og skyldes økt lånegjeld. 

Økt samlet negativ nettoverdi medfører økte netto finansutgifter og svekker det økonomiske 

handlingsrommet. 

 

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 25,4 millioner kroner i løpet av et år. Risikoen er omtrent uendret siden 

årsskiftet. Ved utgangen av mars i år, var Fossefondets markedsverdi 140,8 millioner kroner. 

Verdifallet tilsvarer nesten hele fjorårets avkastning. Ved utgangen av 1. tertial er mye av 

verdifallet hentet inn igjen, men ikke alt. 

 

 

Likviditet 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2020. Saldo på 

konsernkonto er 390,3 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2020. Av dette utgjør 

ubrukte lånemidler til startlån 127,7 millioner kroner. 

 

Reguleringspremien er redusert med nesten 30 millioner kroner i oppdaterte prognoser fra 

KLP. Dette forbedrer kommunens likviditet i forhold til budsjettert reguleringspremie, men det 

får ingen resultateffekt. 

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 298 millioner kroner, 162 millioner kroner lavere 

enn saldo ved inngangen til 2020. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler er hovedårsaken til at 

prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året.  

 

 

Fossefondet 

 

Ved utgangen av april 2020 var Fossefondets markedsverdi 149 332 592 kroner. Avkastningen 

endte opp 6,03 % i april måned. Hittil i år er avkastningen -7 522 786 kroner, som tilsvarer -

4,84 %.  

 

Referanseporteføljen har hatt en mindre negativ avkastning enn Fossefondet hittil i år. 

Referanseporteføljens avkastning hittil i år er -2,71 %. 

 

Fossefondets porteføljevekt ved utgangen av 1. tertial er som følger: 

• 14,1 % pengemarkedsfond 

• 33,5 % obligasjonsfond (hvorav høyrente utgjør 4,1 %) 

• 52,5 % aksjefond (39,5 % internasjonale aksjer og 13 % norske aksjer) 

 

Myndighetenes kraftige stimulanser slo inn i markedet i april, og det ble en god måned for 

renter og risikoaktiva. Kredittspreadene i rentemarkedet gikk inn i april. Dette førte til god 

avkastning både i obligasjoner med god kredittkvalitet og høyrentepapirer. Rett over påske 

økte vi vekten i obligasjoner med høy kredittverdighet, og porteføljen har nytt godt av denne 

endringen. 
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Vi har denne måned besluttet å tegne i det internasjonale aksjefondet SGA Global Growth 

Fund. SGA Global Growth Fund (fondet) forvaltes av Sustainable Growth Advisers (SGA). 

Forvaltningen er forankret i grundig fundamentalanalyse av kvalitetsselskaper med bærekraftig 

forretningsmodell.  

 

Avkastningsmålet for Fossefondet er 7 millioner kroner. Prognosen er ikke endret per 1. tertial.   

 

 

Gjeldsforvaltningen 

 

Årets låneramme til investeringer er på 638,3 millioner kroner, herav 86,7 millioner kroner til 

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 1. tertial viser samlet sett at 

lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen.  

 

Estimert bruk av lån basert på investeringsprognosene per 1. kvartal, er 650 millioner kroner i 

2020. Bruk av lån omfatter både låneopptak og ubrukte lånemidler. Det er ikke foretatt 

låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Det har vært tilstrekkelig likviditet i banken.  

 

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 1. tertial. Ved 

utgangen av 1. tertial utgjør startlånsmidlene en betydelig andel av kommunens likvide midler 

på konsernkontoen. Det er verdt å merke seg at midlene er likvide fordi de er en del av 

konsernkontoen, men de er ikke frie midler. Midlene er bundet i den forstand at de må brukes 

til videreformidling av startlån. 

 

I opprinnelig budsjett for 2020 er det lagt til grunn 126,4 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Det foreligger ingen beregning av minimumsavdrag på rapporteringstidspunktet. 

Det budsjetterte avdragsnivået opprettholdes som det beste målet på nedbetaling av 

lånegjelden. 

 

Ved inngangen til 2020 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 66,3 prosent 

og er ved utgangen av 1. tertial 65,9 prosent. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er opptatt av at kommunestyret skal ha god oversikt og kunnskap om utviklingen i 

kommunens økonomi og ber kommunestyret om at ta finansrapport 1. tertial 2020 til 

orientering. 
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Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2020 

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje 

Industrifinans månedsbrev mai 2020 

SGA Global Growth Fund 2020 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 17/4667-23   Arkiv: D42  

 

Ringerike krematorium - driftsstans på dagens anlegg, løsning for 3-5 

år og mulige løsninger på lengre sikt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/20 Formannskapet 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det settes av kr. 535 000,- inkl. mva til nytt styringssystem til kremasjonsovnen. 

Midlene innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. kvartal 

2. Øvrige utbedringer i bygningsmasse må avvente til det er tatt stilling til fremtidig 

løsning. 

3. Ringerike kommune går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en avtale/løsning i med en av de kommunene. 

4. Det utredes mulige løsninger for hvordan kommunen skal kunne ha et livsnøytralt 

seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten videreføre dagens seremonirom i 

krematoriet eller nytt lokale). 

5. Rådmannen vil i løpet av våren 2021 legge frem sak for kommunestyret som 

omhandler status for drift av krematoriet, mulige felles løsninger med 

Haslum/Bærum kommune (evt. også Drammen) og løsninger for seremonirom og 

kjølelager. 

 

  

Sammendrag 
I mai fikk vi driftsstans på kremasjonsovnen. Det anbefales at det bevilges kr. 535 000,- i  nytt 

styringssystem, slik at vi kan få ovnen operativ igjen, og slippe å sende kister til kremasjon 

andre steder. Ringerike har en høy kremasjonsandel. Kommunen må i løpet av 1,5-2 år ta 

stilling til hva som skal være fremtidig løsning for kremasjon. Dagens krematorieovn har en 

antatt levetid på inntil fem år, og selve bygningen ivaretar ikke krav til godt innemiljø eller 

HMS for ansatte.  

 

Bakgrunn 
Det var i november 2018 at kommunestyret hadde en sak om krematorium til behandling. 

Saken ble sendt tilbake til administrasjonen med en bestilling om å gjennomføre 

tilstandsvurdering, og gå i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen om mulig samarbeid om felles krematoriedrift. 
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I mai 2020 fikk vi driftstans på anlegget i krematoriet. Noe som medfører at Ringerike er nødt 

til å sende kister til Drammen for kremasjon. 

 

I denne saken er det aktuelt å ta stilling til: 

- Om Ringerike skal investere i et nytt styringssystem for å få i gang kremasjonsovnen 

eller fortsette å sende kister ut av kommunen for kremasjon?  

- Skal nødvendig oppgradering og større vedlikeholdsarbeider i krematoriet gjøres nå 

eller avvente til kommunen har tatt stilling til fremtidig løsning? 

- Hvilken retning skal Ringerike kommune velge på lengre sikt? 

 

Beskrivelse av saken 
 

 
Ringerike krematorium (sett fra kirkegården til Hønefoss kirke) 

 

Ringerike krematorium ble bygget i 1970 og var dimensjonert for 100 kister årlig. I 1996 ble 

ny ovn tatt i bruk, og denne har en kapasitet på ca. 1000 kister årlig, og det årlige tilfanget (fra 

Ringerike og nabokommuner) lå da på ca. 300 kister. I 2002 kom det miljøkrav, som krevde 

rensing av avgasser. Siden Ringerike krematorium ikke har slikt renseanlegg er det maksimalt 

tillatt med 200 kremasjoner årlig. I 2005 og i 2015 har det blitt gjennomført større arbeider 

med murverket i ovnen. I 2017 nådde krematoriet taket for antall kremasjoner, og måtte 

begynne å sende kister til kremasjon andre steder. Av 310 døde i Ringerike kommune i 2019, 

så valgte 241 kremasjon (78 %). Det er nest høyest kremasjonsandel i hele landet. 

Kremasjonsprosent for hele landet ligger på 44 %. 

 

Kjølerommene i krematoriet fungerer som kjølerom for hele kommunen, både de som skal til 

gravferd og kremasjon. Kapasiteten er 31 kister. Antall kister årlig utgjør ca. 300. 

 

Seremonirommet, som ligger i tilknytning til krematoriet, har plass til 150 personer. Rommet 

er livssynsnøytralt.  

 

Ringerike krematorium brukes i dag på dagtid mellom kl 0800-1600.  
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Hva er et krematorie? 

Et krematorie har tre hovedfunksjoner: 

1) Være et verdig sted for pårørende og oppbevaring av døde 

2) Selve kremasjonen/kremasjonsovn 

3) Seremoni/seremonirom med krav til et nøytralt livssyn. 

 

Teknikk og rite henger sammen. Da dagens krematorium ble bygd i 1970, ble det stilt andre 

krav til funksjoner enn det vi gjør i dag. Når det gjelder arbeidsmiljø (HMS) og inneklima er 

det andre hensyn og lovverk som gjelder, når det har gått 50 år siden Ringerike krematorium 

ble bygget.  

 

Driftsstans – konsekvenser for kremasjonsdriften 

I mai 2020 fikk vi driftstans på anlegget i krematoriet. Det er styringssystemet på ovnen som 

har totalhavarert, og som må skiftes ut i sin helhet for å få ovnen i drift igjen. Driftstansen 

medfører at Ringerike er nødt til å sende kister til Drammen for kremasjon. Det koster ca. kr. 

7500,- per kiste, og med et årlig antall på ca. 230 kister så utgjør det drøye kr. 1 740 000,-  

Det er kommunen som betaler for kremasjon, enten det skjer i Ringerike eller andre steder.  

 

Det er hentet inn et pristilbud fra to leverandører: Crematec og IFZW  

 

Crematec – kr. 333 000,- eks. mva + reise, opphold, lokal elektriker + sikkerhetsmargin 20 %, 

totalt kr. 535 000,- 

IFZW – kr 465 000,- eks. mva + reise, opphold + sikkerhetsmargin 20 %, totalt kr. 715 000,- 

 

Styringssystem fra IFZW leverer noe som kan tas med videre (evt. nytt bygg, eller lettere 

selges), og som er forenlig/kan transporteres med grønt skifte (ikke oljestyrt drift), men ligger 

høyest i pris. Ringerike kommune har rammeavtale med IFZW, men opplever at dette er 

krevende da kommunikasjonen utelukkende skjer på engelsk og samarbeidet ikke har vært 

tilfredstillende. Kommunen ønsker derfor å avslutte denne avtalen. Crematec har levert en pris 

som ligger godt under IFZW. Ovnen ble i sin tid levert av Crematec, og de kjenner også ovnen 

godt.  

 

Kalkylen inneholder ikke interne oppfølgings- og administrasjonskostnader, pga. valutakurser 

samt evt. tiltak pga. korona, og at det i løpet av arbeidene kan dukke opp flere feil/behov for 

utbedringer siden ovnen er såpass gammel, så velger rådmannen derfor å legge inn en 

sikkerhetsmargin på 20 %.  

 

Det som kan bli krevende når det gjelder selve innstallasjon av styringssystemet er at begge 

leverandører kommer fra andre land, og det for tiden er restriksjoner når det gjelder innreise. 

Det er stilt som betingelse fra Crematec, at de ønsker unntak fra karantenebestemmelser for sitt 

personell (som kommer fra Sverige), slik at disse ikke blir oppholdt unødig i landet, før de kan 

iverksette arbeidet (beregnet til å utgjøre 3 virkesdager) og returnere til hjemlandet. 

Leveringstiden fra bestilling er på ca. 10 uker. Selv om drift av krematorieovn er som 

samfunnskritisk funksjon å regne, er det er de samme reglene som gjelder. Gjeldende 

unntaksbestemmelse: «Jobbreiser i Norden: Personer som krysser grensen til Norge er unntatt 

fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de 

er i arbeid. Dersom du har fritid i Norge, må du fortsatt oppholde deg i reisekarantene på 
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denne fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden i ti dager etter at du sist krysset 

grensen fra Sverige/Finland inn til Norge.» 

Slik nåværende bestemmelser tolkes så vil de kunne reise til jobb, utføre arbeidet, og reise fra 

jobb tilbake til bopelen igjen, mens på fritiden er de i karantene, og eksempelvis kun oppholde 

seg på hotellrommet. Hvordan dette blir når de skal returnere til Sverige igjen har vi ingen 

oversikt over. Siden det er snak om 10 ukers leveringstid, så kan det være at regelverket er 

endret innen den tid. 

 

 

Tilstandsvurdering – krematorieovn, kjølerom, bygning og tekniske anlegg 

 

Det er gjennomført tilstandsvurdering av: 

- Krematorieovn (mars 2019) 

- Kjøle- og fryserom (mars 2019) 

- Bygningen og teknisk anlegg (februar 2019) 

 

Krematorieovn: Murverket i ovnen er i god stand, alderen tatt i betraktning.  

Reservedeler til enkelte av komponentene til ovnen kan være vanskelig få tak i. Rent teknisk så 

kan ovnen trolig brukes i inntil fem år til, såfremt den får løpende vedlikehold og murverket 

repareres og holdes i stand. Utgiftene til vedlikehold forventes å øke i perioden, og risikoen for 

større havari vil også øke. Pga. røykgass og varme vil murverket i brennkamrene tæres, noe 

som bl.a. medfører at kostnadene for oppvarming av ovnen forventes å øke i takt med alderen 

pga. behov for mer brennsel. Innen fem år bør ovnen og røykgasskanalen mures om.  

 

Kjøle- og fryserom: Selve kjøle- og fryseanlegget i 1. etasje er teknisk sett i bra stand, og 

forventes å ha flere leveår. Fryserom i 1. etasje er beskrevet å være i bra stand. Kjølerommene 

har ved visuell besiktigelse avlørt noe kondens og svertesopp på innvendig tre-kledning i 

kjølerommet samt småskader og slitasje. 

 

Bygningen og teknisk anlegg: Selve bygget virket solid (stabile grunnforhold, tilstanden på 

grunnmurer og yttervegger synes god). Det er behov for oppgradering av tekniske anlegg (VA 

og EL), samt utskifting av vinduer og dører (som er fra byggeår). Kisteheisen er operativ, men 

usikker driftssikkerhet pga. foreldet elektrisk anlegg. Alder på ventilasjonsanlegg tilsier 

uskiftning. Innvendig oppussing er påkrevet de fleste steder. Foreldede anlegg og planløsning 

gir utfordringer med tanke på HMS for ansatte (kistene flyttes manuelt). Fasiliteter for 

pårørende, slik som WC er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere (ca. 70 cm dørbredde). 

 

Disse tilstandsrapportene avdekker at det er flere utfordringer i dagens bygningsmasse som må 

utbedres for å imøtekomme dagens krav.  

 

Det er avdekket et behov for utbedring av ventilasjon. Eksisterende ventilasjon i seremonirom 

er defekt. Det avholdes inntil 3 seremonier i løpet av en dag og uten ventilering så er ikke dette 

bra. Det er også lukt fra kjølerom. Det er utettheter i takkonstruksjon ved mellomkontor 

(synlige merker viser at det også kan være det flere steder). Vanninntrengning i bygg skader 

konstruksjon/deler og fører til dårlig innemiljø. Det elektriske er stedvis svært gammelt, i hele 

bygget, og det er bl.a. gammel tavle/skap i kjeller.  

 

Antatt kostnadsramme for å gjennomføre tiltak, slik som ventilasjon, universell utforming av 

seremonirom, elektrisk oppgradering av bygg, tiltak i kjølerom, tetting av tak og generell 
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oppussing, ligger på rundt 3 millioner. Også når det gjelder logistikk og HMS er det åpenbare 

mangler og behov for forbedringer. Sammenlignet med andre krematorier så er Ringerike 

krematorie lite effektivt når det gjelder det driftsmessige. Og de hjelpemidlene som er 

tilgjengelig i dag, lar seg vanskelig bruke pga. plassmangel.  

 

 

Juridiske forhold  

I gravferdslovens § 1 fremgår det at gravlegging skal skje med respekt for den avdødes religion 

eller livssyn. Gravferdsloven verken pålegger eller legger føringer for hvem som kan eie eller 

drive et krematorium. Det er en rett å få gravlagt den avdøde i en grav (enten urnegrav eller 

kistegrav). Det er ingen rettighet å bli kremert. Å tilby kremasjon eller å drive krematorium er 

ingen lovpålagt oppgave. 

 

Av de ca 26 krematorium som finnes i Norge så er omtrent halvparten eid av kirkelig fellesråd, 

mens de øvrige er eid av kommunen eller interkommunalt selskap. 

I Ringerike så er krematoriet eid av kommunen, mens det er kirkelig fellesråd som står for drift 

og daglig oppfølging.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Da saken var til behandling i kommunestyremøte 01.11.2018, så ble det fattet følgende vedtak:  

 

1. Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om 

bygging av nytt krematorium.   

2. Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på  

a. Den delen av dagens anlegg som omfatter ovn og kjølelager og en 

kostnadsanalyse på hva som må gjøres for å sette den delen i stand i forhold til 

lovkrav og bedre funksjonell bruk.  

b. Seremonirommet og de delene det pekes på i saksfremlegget vedrørende 

ventilasjon, orgel og sanitæranlegg.  

3. Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen med hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om 

kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en Ringerikes behov, og ved 

mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid.  

4. Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens 

anlegg, eller investering 

 

 

Økonomiske forhold 

I Ringerike så er krematoriet eid av kommunen, mens det er kirkelig fellesråd som står for drift 

og daglig oppfølging. Driftsregnskapet for krematoriet de siste årene har ligget mellom kr. 

1 200 000 – 1 500 000,-. (hvorav overføring til fellesrådet utgjør ca. 610 000). Dersom man 

fordeler dette på 200 kremasjoner, blir enhetskostnaden kr. 6 000 -7 500,-. 

 

Et krematorium kan kreve betaling for kremasjon, men kan ikke kreve kommunal 

kremasjonsavgift. Det er kun kommunen, etter et vedtak i kommunestyret, som kan kreve inn 

kommunale avgifter (selvkost). Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav 

fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Utenbys beboere må betale kremasjon. (se 
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vedlegg)  

 

Ringerike dekker kremasjon, og selve kremasjonen koster ikke noe for de etterlatte, heller ikke 

der kremasjonen skjer utenfor Ringerike.    

 

Etter søknad kan NAV gi støtte for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden, og 

dekker blant annet nødvendige utgfter til båretransport til og fra krematorium. Egenandelen 

ligger på rundt 2 500 kr.   

 

Erfaring fra byggeprosjekter i andre kommuner viser at investeringskostnaden for nytt 

krematorium ligger i størrelsesorden 70 millioner kroner. (Se også vedlegg 7, side 35-36, som 

omhandler etablering av krematorium andre steder). Prisen for en kremasjon varierer men 

ligger et sted mellom kr. 7 000 – 8 000,-.  Ringerike kommune har avtale med Drammen 

kommune om kremasjon, og dette har en pris på kr. 6 855,-/kiste og kr. 720,- for forsendelse 

av urne.  

 

 

Alternative løsninger 

 

Dersom det ikke er ønskelig å sette istand kremasjonsovnen, og fortsette å sende kister til 

kremasjon andre steder, kan et vedtakspunkt se slik ut: 

 

Det settes ikke av midler til oppgradering av kremasjonsovnen.  

 

Hvis det er ønske om at det gjennomføres tiltak i krematoriet/seremonirom, og at dette 

innarbeides i budsjettprosessen kan et vedtakspunkt se slik ut: 

   

Rådmannen skal innarbeide nødvendige tiltak og oppgraderinger knyttet til 

krematoriet/seremonirom i budsjett for 2021.  

 

 

Dersom det er ønskelig å utrede muligheter for et nytt krematorium med samme beliggenhet 

som dagens, kan et vedtakspunkt se slik ut: 

 

Det skal utredes muligheter og kostnadskalkyle for ombygging av eksisterende 

krematorium og oppføring av nytt krematorium på samme sted. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Denne saken berører mål 9 mindre ulikhet og 11 bærekraftig by og lokalsamfunn, ved at det 

ikke koster noe for kremasjon, og at det er livssynsnøytralt og uavhengig trossamfunn og at 

urnegrav krever mindre areal enn kistegrav. 
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Rådmannens vurdering 

 

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for en verdig gravferd i nærmiljøet. Holdningen til 

gravferdsform varierer alt etter religion, tro- og livssyn. I tillegg til endringer i kultur, religion 

og livssyn, vil også selve krematoriedriften og lokal forvaltning være med å påvirke holdning til 

kremasjon. I Ringerike forventer vi befolkningsvekst, og som en følge av det vil også antall 

døde øke i tiden fremover. Kostnader for en kremasjon, og hvor tilgjengelig krematoriet er for 

innbyggerne, vil være viktige faktorer som kan påvirke kremasjonsstatistikken. På Ringerike er 

kremasjonsandelen svært høy, og nær 4 av 5 velger kremasjon.  

 

Selv om det ikke er en lovpålagt oppgave å drive med krematoriedrift, så er det ønskelig å 

tilrettelegge for at folk flest velger kremering og urnegrav, istedenfor kistegrav. På den måten 

reduseres behov for kirkegårdsarealer og kommunen slipper større investeringer i 

gravplassutvidelser. 

 

Investere i nytt styringssystem – få kremasjonsovnen operativ igjen 

Rådmannen mener at det er helt nødvendig å få kremasjonsovnen operativ igjen, ved å 

investere i et nytt styringssystem. Å sende kister til Drammen for kremasjon vil på årsbasis 

utgjøre ca. 1 740 000,-.  

 

Tilstandsrapporten fra Högonäs Borgestad (fra 2019) viser at kremasjonsovnen har en antatt 

levetid på inntil 5 år, under forutsetning av at ovnen vedlikeholdes jevnlig og murverket 

repareres og holdes ved like. Högonäs Borgestad har i dialogen med kommunen påpekt at 

levetiden avhenger av at driftspersonellet har rett kompetanse, lang erfaring og kjenner ovnen 

godt. Dette slik at evt. småfeil/justeringer kan håndteres på riktig måte, og at driften/antall 

kremasjoner per driftsdag er optimal. Ovnen er 25 år, og økende alder gjør at det må forventes 

økende behov for vedlikehold i perioden, og at også energiforbruket må forventes å øke noe 

frmeover. Rådmannen er opptatt av at vi skal sikre et vedlikehold og en drift som gjør at ovnen 

kan fungere så lenge som mulig. Högonäs Borgestad har anslått 5 år, dvs. frem til 2024. 

Oppstår det større feil/svikt blir levetiden kortere. Med god drift og vedlikehold kan kanskje 

levetiden bli mer enn fem år? Rådmannen vil være i dialog med fellesrådet slik at vi i fellesskap 

sikrer ivaretakelse av ovnen i årene fremover.  

 

Når kremasjonsovnen kommer i drift igjen, så vil vi kunne forestå flesteparten av kremasjonene 

i kommunen (2019: 241 kremasjoner/året), mens andelen som må sendes ut av kommunen 

trolig vil øke litt for hvert år som går (2019: ca. 17 %). 

 

Muligheter fremover – samarbeid med andre kommuner 

 

Slik rådmannen ser det har vi en tidshorisont på 1,5 til 2 år, før vi må ha tatt stilling til hva vi 

gjør fremover. Om 3-5 år så må kremasjonsovnen gjennom en større rehabilitering (ovnen og 

røygasskanalen må mures om). Det er mulig, men driftssikkerheten blir en større risikofaktor i 

takt med høyere alder på anlegget. Det er også mulig å vurdere å bygge om eksisterede 

krematorium, eller et nybygg (enten samme sted eller annet sted), eller at kommunen søker 

samarbeid utenfor kommunen. 

 

Selv om Ringerike skulle velge å utføre selve kremasjonen et annet sted enn i Ringerike, så vil 

det være behov for et seremonirom lokalt. I tillegg så må vi også ha et kjølelager som dekker 
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behovet for hele kommunen. 

 

I 2018 var kommunen i dialog med kommuner i øvre Buskerud og deler av Oppland, og har 

fått tilbakemedlinger om at det er interesse for kjøp av kremasjon fra Ringerike. Det betinger at 

kremeringen gjennomføres med respekt og verdighet. I tillegg at kostnadene ikke må overstige 

vesentlig det andre krematorium tar for denne tjenesten.   

 

Tilstandsrapportene viser at bygget er solid, men at det er et behov for oppgradering av 

tekniske anlegg og vinduer/dører. Krematoriet er tungdrevent, med tunge løft for de ansatte, 

samt at vi ikke har mulighet (pga. kapasitetsbegrensning) til å håndtere dagens antall 

kremasjoner, og heller ikke kommunens behov fremover. Kremasjonsovnen må skiftes ut i 

løpet av 3-5 år. Ved utskiftning bør det bygges med renseanlegg, slik at kommunen kan få full 

kapasitet av en ny kremasjonsovn. Det har vist seg vanskelig å innpasse et slikt renseanlegg i 

eksisterende bygningsmasse, evt. som tilbygg pga. krematoriets beliggenhet.   

 

Ombygging av dagens krematorie kan være en mulighet, men dette må utredes for å se 

hvorvidt det ved ombygning/innpasning kan la seg gjøre å få til alle funksjoner som er ønskelig, 

og ikke minst det prosesstekniske med ovn og tilhørende renseanlegg.  

 

Det å bygge et nytt krematorium er også en mulighet. Erfaring fra byggeprosjekter i andre 

kommuner viser at investeringskostnaden for nytt krematorium ligger i størrelsesorden 70 

millioner kroner. Driftsutgiftene av disse anleggene har også vist seg å være høyere enn det 

Ringerike kommune har idag. Med det tilfanget av kremasjoner som er i vårt område i dag (ca. 

230 kister årlig), og selv med tilfang fra et større omland så vil kostnaden per kremasjon bli 

høyere enn det vi har i dag. Med andre ord, dersom Ringerike skulle velge å bygge et nytt 

krematorium, så vil det pga. lavt antall kister trolig bli utfordrende å få kremasjonsavgiften lav 

nok, til at andre kommuner vurderer det som aktuelt å bruke kremasjonstjenesten til Ringerike. 

 

Pga. driftstansen som oppsto på Ringerike krematorium i mai så har rådmanen også vært i 

dialog med krematoriene i Haslum og Drammen. I Haslum (Bærum kommune) har de 

utfordringer med kapasiteten, og vil snarlig gå i gang med å utrede muligheter for å øke 

kapasiteten. Rådmannen ønsker at Ringerike går inn i dialogen, og ser hvorvidt vi kan dekke 

behovet som Ringerike har gjennom et samarbeid med Haslum (Bærum kommune). 

 

 

Oppsummering – konklusjon 

 

Rådmannen vil anbefale at det investeres i nytt styringssystem, slik at kremasjonsovnen blir 

operativ igjen. Det vil være rimeligere for kommunen, enn å kjøpe tjenesten eksternt.  

 

Rådmannen vurderer at dagens driftsløsning ikke er tilfredsstillende, og at det er et behov for 

både nødvendige oppgradering- og vedlikeholdstiltak. Det er usikkerhet om hvor lenge 

kremasjonsovnen varer (selv med oppgradering av styringssystemet). Derfor blir det vanskelig 

for rådmannen å gå inn for at det brukes flere millioner for å gjennomføre tiltak og 

oppgradering i bygget – før kommunen har tatt stilling til hva som skal bli løsningen for 

Ringerike fremover. Rådmannen finner det derfor ikke riktig å investere midler i et bygg hvor 

vi er usikre på om det fortsatt skal være samme driftsform om fem år, som det er i dag. 

Rådmannen vil anbefale at øvrige utbedringer i bygningsmassen (beregnet å utgjøre 3 millioner) 

må avvente frem til det er tatt stilling til fremtidig løsning. 
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Rådmannen anbefaler at kommunen går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en løsning/avtale, og ser på løsninger for hvordan 

kommunen skal kunne ha et livsnøytralt seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten 

videreføre dagens seremonirom i krematoriet eller nytt lokale).  

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart – som viser hvor krematoriet ligger 

2. Pristilbud Crematec– nytt styringssystem 

3. Pristilbud IFZW – nytt styringssystem 

4. Kjøle- og fryseanlegg – tilstandsvurdering, datert 06.03.2019 

5. Bygning og tekniske anlegg – tilstandsvurdering, datert 26.02.2019 

6. Krematorieovn – tilstandsvurdering, datert 13.03.2019 

7. Rapport fra forstudie – Krematorium i nedre Glomma-regionen, august 2019 

8. Kremasjonsstatistikk for hele landet i 2019 

9. Saksprotokoll fra behandling i kommunestyret, 01.11.2018 

10. Saksframlegg 

11. Beskrivelse av hva et krematorium bør være 

12. Satser i betalingsregulativ 2020 for begravelse, bisettelse, gravsted mm. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Hilde B. Fivelsdal 
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Arkivsaksnr.: 18/1662-10   Arkiv: 600  

 

Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/20 Formannskapet 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sluttrapporten tas til orientering 

 

Kommunestyret bevilger 650 000kr inkl.mva til brannsikkerhet, el- sikkerhet og 3- parts 

uavhengig rapport. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret bevilget midler til ulike oppgraderingstiltak i Schjongshallen i forbindelse med 

krav og ønsker i forbindelse med Phanters opprykk til getligaen i 2018 (sak 59/18) 

Kommunestyret er underveis orientert om status og fremdrift sak 32/19 den 04.04.19. 

 

De planlagte tiltakene er nå gjennomført og det er utarbeidet en sluttrapport som orientering til 

kommunestyret, se vedlegg. 

 

Tiltak som er gjennomført 

  

 Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss  

 Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2 

etasje.  

 Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet 

 Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming 

 Ny ytterdør ved hovedinngang  

 Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (3 separate installasjoner) 

 

Alle disse tiltakene er utført og prosjektet er ferdigstilt 

 

Kommunestyret inviteres til å ta sluttrapporten til orientering. 
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I tillegg er det en del tiltak som gjenstår før bygget kan godkjennes. Rådmannen anbefaler at 

kommunestyret bevilger de nødvendige midler slik at gjenstående arbeider kan sluttføres. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Vedlagt saken følger sluttrapport for gjennomførte tiltak i Schjongshallen, se vedlegg. 

 

Tiltak som er gjennomført 

  

 Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss  

 Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2 

etasje.  

 Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet 

 Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming 

 Ny ytterdør ved hovedinngang  

 Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (3 separate installasjoner) 

 

 

Energisparende tiltak 

På slutten av prosjektet ble det avdekket at VVS hoved samlestokk trenger ombygging da den 

ikke er tilfredsstillende for dagens bruk og har feil som Vardar ikke er tilfreds med. En 

ombygging vil gi en innsparing på energi som vi relativt raskt vil spare inn igjen.  

 

Investeringen som er gjort av toppstyring/automatisering (SD anlegg) vil bidra til god drift av 

de nye installasjonene, men styring avhenger også av ombygging på hovedstokk slik at dette 

optimaliseres, og man faktisk har kontroll på hva som måles og styres.   

Vi har estimert kostnader til ca. 280.000,- inkl. mva. for ombygging av hovedstokk med 

nødvendige tiltak på rør føringsveier. 

 

Tiltaket er allerede igangsatt og belastes driftsbudsjettet til eiendom. 

 

Tiltak som gjenstår og som anbefales å gjennomføre. 

 

Det er behov for å belyse byggets beskaffenhet med en uavhengig (3-part) vurdering slik det nå 

fremstår, slik at vi får et godkjent bygg. Bakgrunnen for dette er at mange av tiltakene opp 

igjennom årene er utført på dugnad og er ikke dokumentert eller søkt om. 

 

Brannrådgiver har utarbeidet en brannteknisk rapport for bygget. Det er avdekket feil på 

brannsoner. Det anbefales at en gjør tiltak for sikring av brannsoner i bygget. Rådmannen 

vurderer det slik at disse arbeidene må prioriteres, slik at Schjongshallen blir et godkjent bygg 

for bruk og drift. 
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 Nødvendige tiltak for at bygget kan godkjennes: 

 Innhente 3-parts uavhengig rapport på byggets beskaffenhet (etterkant- løse avvik)  

 Brannsikre soner etter rapport fra brannrådgiver 

 El sikkerhet i bygget (gjenstående avvik oppgraderes) 

Vi har estimert kostnader for disse arbeidene til ca. 650.000,- inkl. mva.  

 

 

Juridiske forhold  

Ringerike kommune eier Schjongshallen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Kommunestyret bevilget midler til oppgradering av Schjongshallen i forbindelse med at 

Panthers rykket opp til get- ligaen i 2018 sak 59/18. 

 

Underveis er kommunestyret orientert om status og fremdrift sak 32/19. 

 

Økonomiske forhold 

Prosjektet er sluttført innenfor rammen til prosjektet. 

 

Nødvendige tiltak er estimert til ca 650 000kr inkl.mva. Rådmannen foreslår at beløpet bevilges 

og belastes formannskapets disposisjonskonto. Formannskapets disp. konto ansvar 712000 har 

i 2020, 7 mill kr til disposisjon. Pr 15.05 var det regnskapsført 208 157,- Gjenstående beløp på 

disp. kontoen var da på 6 791 843,- 

 

Rådmannens vurdering 

 

De planlagte tiltak er gjennomført og saken kan tas til orientering. 

 

Underveis i prosjektet ble det avdekket noen feil og mangler, de fleste av disse er nå utbedret 

men noen få tiltak gjenstår fortsatt. 

 

Når det utvides kapasitet i et bygg med sine naturlige begrensninger, så utløser det 

problemstillinger og bygningsmessige utfordringer. Det vil si at hvert enkelt tiltak for 

godkjenning av GET liga spill medførte en rekke andre oppgraderinger som var høyst 

nødvendig (sikkerhet og tilpasninger).  

 

Vi har allikevel klart innenfor bevilget ramme å få gjort flere nødvendige påkostninger uten 

merforbruk, dette er nødvendige sikkerhetstiltak som nødlys, ledelys, røykmeldere osv. 

 

Nødvendige tiltak som gjenstår og som ikke har vært en del av opprinnelig prosjekt er: 
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Nødvendige tiltak for godkjenning byggesak 

 Innhente 3-parts uavhengig rapport på byggets beskaffenhet (etterkant- løse eventuelle 

avvik)  

 Brannsikre soner etter rapport fra brannrådgiver 

 El sikkerhet i bygget (gjenstående avvik oppgraderes) 

Vi har estimert kostnader for disse arbeidene til ca. 650.000,- inkl. mva.  

 

Ringerike kommune må ha godkjenning på sine bygg.   

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret bevilge disse midlene slik at nødvendige tiltak kan 

gjennomføres snarest. 

 

Vedlegg 

Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Arnulf Breines Vik 

 

saksbehandler: Terje Schistad- Stensvoll 
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Arkivsaksnr.: 20/1405-4   Arkiv: 223  

 

Støtte til Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Søknad om støtte på kr. 300 000,- til Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS innvilges 

under forutsetning om at alle eierne i Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS gir støtte 

iht. fordeling oppgitt i søknad. Midlene utbetales fra Formannskapets disposisjonsfond. 

Ferdigrapport inkl. økonomisk oppstilling for bruk av midlene kreves innen utgangen av 2020.  

 

 

  

 

Innledning 

 

Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS ved styreleder Per-Arne Hanssen henvender seg 

i en felles søknad til eierne av eiendomsselskapet for å søke støtte til dekning av ekstraordinære 

kostnader i forbindelse med utbedring av råteskader i Langhuset. Søknaden gjelder støtte til 

ferdigstillelse, samt bedring av selskapets likviditet for kostnader påløpt i 2019/2020. 

Søknadssum iht. Ringerike kommunes eierandel er kr 300 000. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Drift 

 

Utdrag fra «Vedtekter for Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS»:  

 

§ 3 «Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS skal eie og forvalte eiendommene i Veien 

kulturminnepark på et mest mulig forretningsmessig grunnlag. Eiendommene skal hovedsakelig 

brukes til museumsvirksomhet» 

 

Veien kulturminnepark oppsto som et fellesprosjekt drevet av næringslivet og det offentlige. 

Med mål om å beskrive deler av Ringerikes historie gjennom oppbygging av et Langhus og 

museum i nær tilknytning til det historiske området på Veienmarka. 
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Åpningen av Langhuset var i 2005, mens museet sto ferdig i 2009. 

Driften av Veien kulturminnepark lå tidligere hos Stiftelsen Hringariki, men inngår nå i 

Stiftelsen Buskerudmuseet. 

 

Eier aksjer eierandel støttebeløp 

Buskerud fylkeskommune Holding 

AS 

100 31,25% 375 000 

Ringerike kommune 80 25% 300 000 

Hole kommune 20 6,25% 75 000 

Ringerikes Sparebanks 

kulturstiftelse 

67 20,94% 251 280 

Hønefoss Sparebank 27 8,44% 101 280 

Ringerikskraft AS 26 8,12% 97 440 

Totalt 320 100% 1 200 000 

 

 

Langhuset 

 

Langhuset ble bygget etter museale standarder for å synliggjøre antatt byggeskikk på den tid 

Langhuset sto. Det ble i tillegg lagt inn vann, strøm og satt inn fullverdig kjøkken i forhold til å 

benytte stedet som forsamlingslokale. 

Bygget har i årens løp hatt behov for større utbedringer, i tillegg til det løpende vedlikeholdet. 

Det har bl.a. blitt byttet overtak, drenert rundt hele bygget, leirklinet og kalket vegger. 

 

I 2018 ble det avdekket potensielle råteproblemer knyttet til bærende konstruksjoner (analyse 

gjennomført av arkeolog Aksel Vilhelm Klausen og vaktmester Arve Wik). 

Etter anbefaling ble det etablert dreneringsgrøft rundt bygget for å tørke ut jordmassen under 

bygget i 2019.   

Det ble på samme tid gjennomført utgraving rundt 4 søyler for å kontrollere tilstanden. Det 

viser seg at disse var sterkt angrepet av råte og hadde mistet vesentlige deler av bæreevnen. Av 

frykt for at bærende konstruksjoner skulle svikte ble det dette behandlet som en hastesak hvor 

innkjøpsavdelingen i fylket ble konsultert. Gjennom forenklet anbud (direkte til tre tilbydere), 

ble det sendt forespørsel på reparasjon og forsterking av søylene. Betonmast ble valgt som 

leverandør.  

Under arbeidet med utskifting av søyler ble det videre oppdaget omfattende råteskader på gulv 

samt et elektrisk anlegg som ikke godkjennes etter dagens standard. Økt omfang gir dermed 

betydelig økte kostander for prosjektet. De skadede søylene er nå fjernet og erstattet med nye 

fundamenter på 32 søyler.    

 

Økonomi 

 

Samlede kostnaden for utbedringer i 2019/ 2020  

Tiltak kost status kommentar 

Drenering 170 000 Utført 2019 Tall iht. faktura/regnskap 

Søyler og 

påstøp 

1 028 000 Utført 2019/2020  Tall iht. faktura/regnskap. 

El. arbeid 300 000 Gjenstår 

 

Kostnadsoverslag Taraldsen Elektro 
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Tregulv 340 000 Gjenstår Kostnadsoverslag Betonmast Ringerike 

AS 

Diverse 64 000 - Påslag/sikkerhetsmargin 

Total kost 1 902 000     

 

Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS har tidligere vedtatt å bruke inntil kr. 750 000,- 

av egne midler til reparasjon av søyler, isolasjon og påstøp,  

Kostander for utbedringer som allerede er utført i perioden 2019/2020 beløper seg nå til  

kr. 1 198 000,- 

Gjenstående arbeider for ferdigstillelse har en kostnad på kr. 704 000,- 

Eiendomsselskapet ser seg ikke i økonomisk stand til å fullføre dette prosjektet i 2020 uten å 

be eierfellesskapet om støtte. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Bedre helse (3) «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder»  

 

samt utdrag fra Folkehelseoversikt Ringerike 2019 

 «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens 

helse og trivsel» 

pkt. kan indirekte relateres til saken gjennom tilbud om varierte kultur- og friluftstilbud for 

befolkningen, som igjen skaper trivsel og bidrar til bedre livskvalitet/helse.  

 

God utdanning (4) «Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går svært ofte gjennom 

frivillig virksomhet og opplevelser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet.» 

 

pkt.er relevant i forhold å formidle kunnskap og gi opplæring i lokal kulturarv og 

håndverkstradisjoner, samt å fungere som en lokal møteplass og rekreasjonsområde. 
 

Andre relevante dokumenter 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 

4.0 Visjon: «Hønefoss skal være et attraktivt bosted, handelsby og regionhovedstad» 

4.3 «utvikle Hønefoss med et variert tilbud av opplevelser, handel, kontor, service, boliger, 

utdannings- og kulturtilbud» 

«videreutvikle et bredt og mangfoldig kulturliv for alle aldersgrupper» 

Kulturloven av 2007 
- «verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv» 

Kulturplanen 2017-2025 
Del 4. «Kultur for alle».  

Strategiske milepæler: 

- Barn og unge 

 «Ringerike kommune anser kultur som en viktig verdi i seg selv. Alle barn og unge skal ha 

mulighet til kulturell deltagelse, mestring og læring.» 

 

- Arenautvikling  
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«Ringerike Kommune skal ha tilgjengelige kulturarenaer for et mangfold av kulturuttrykk.» 
 

- Kulturarv 

     «Ringerike kommune skal være en aktiv kulturarvsformidler og forvalter, i samarbeid med    

lokale lag, organisasjoner og institusjoner.» 

 

            «En større bevissthet og synliggjøring av våre kulturmiljøer og kulturlandskap kan bidra til      

kommunens omdømme, identitetsutvikling og stolthet over området vårt.» 

 
- Kulturnæring og kulturutvikling 

 

«Ringerike kommunes befolkning skal ha tilgang på et bredt uttrykk av kulturopplevelser, 
aktivitet og læring.» 

 

Alternativt forslag til vedtak. 

 

1.Søknad om støtte på kr. 300 000,- innvilges og utbetales fra Formannskapets disposisjonsfond. 

Ferdigrapport inkl. økonomisk oppstilling for bruk av midlene kreves innen utgangen av 2020. 

 

Eller  

 

2.Søknad om støtte til Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS avslås. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS har, i samråd med fagpersoner, gjort grundige 

undersøkelser av bygningsmassen. Eiendomsselskapet har påbegynt nødvendige 

utbedringstiltak, etter hvert som disse har blitt avdekket, for å forhindre at Langhuset 

ødelegges av råte. 

Eiendomsselskapet har hittil bekostet utbedring for kr. 1 198 000,-, og dermed gått langt 

utover sitt eget vedtak om å bruke inntil kr. 750 000,- av egne midler, som igjen har ført til 

svekket likviditet i selskapet. 

 

Langhuset i Veien kulturminnepark viser viktig historiske funn og tilbakeblikk fra eldre 

romertid (0-200 e.Kr.). Stedet ble valgt som Buskerud fylkes 1000-årssted og er viktig i både 

lokalhistorisk og i regional sammenheng.  

Langhuset benyttes også av lokale lag, foreninger, til kurs, konserter, foredrag etc. 

 

Det ansees således som viktig å ferdigstille reparasjonsarbeidet slik at Langhuset kan gjenåpnes 

og benyttes til aktiviteter igjen. 
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Vedlegg 

Søknad fra Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS 

Kostnadsberegning Langhuset 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kristine Sørsdal Fodnæss 
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Arkivsaksnr.: 20/1873-1   Arkiv: U03 &10  

 

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og 

endringer i tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020 

85/20 Formannskapet 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen i 

størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige 

samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 

 

  

Sammendrag 

Denne sak har tidligere vært behandlet flere ganger i kommunestyret, første gang 7.3.2019. 

Kommunen må flytte virksomheten inn i nye lokaler fra 31.12.2021, og har en oppsigelsefrist i 

dagens lokaliteter juni 2020. Det vil derfor få store driftsmessige og økonomiske konsekvenser 
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dersom saken ikke sluttbehandles nå. Ikke minst for brukerne, som vil kunne stå uten tilbud fra 

1.1.2022.  

Saken har vært grundig utredet både helse og sosalfaglig og arbeidsrettslig, og vært gjenstand for 

tverrfaglig vurdering/anbefaling fra nedsatt arbeidsgruppe samt høringsrunder både i 

fagforeningene og hos pårørende. Samtlige innsigelser i saken er gjennom dette saksframlegget og 

rådmannens anbefaling nå hensyntatt. Løsningen er også bifalt av styret for Menova as. 

 

Innledning / bakgrunn 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet («Aurora», - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). Et av hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har 

vært så lavt at de vanskelig kunne nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud om varig 

tilrettelagt arbeid (VTA-plasser), som fram til d.d. har basert seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet hos deltagerne. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har ekspandert 

og fått til dels «større muskler», en rekke ordninger har utviklet VTA-ordningene og 

finansieringen av disse, og vi har også fått slike ordninger innen næringslivet. Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag en rekke profesjoner som bidrar med den målsetting å 

kvalifisere psykisk utviklingshemmede slik at de kan integreres i det ordinære arbeidsliv.  

 

Beskrivelse av saken 

Aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede er i dag organisert gjennom en kommunal 

driftsenhet (Aurora) og varig tilrettelagte arbeidstilbud er oganisert gjennom NAV i samarbeid med 

et interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser /Varig Tilrettelagt Arbeid 

plasser innen eksisterende/Ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er 

finansiert av stat og kommune (kostnadsfordeling75/25 %) og plasser innenfor ordinært arbeidsliv 

er finansiert av staten, gjennom NAV-systemet. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de fleste 

områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til de yngste, 

behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at kommunen ikke 

har et samlet tilbud som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som 

er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med 

utviklingshemming, og avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet 

og ansvarsforholdet opp i mot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav (se tidligere saksframlegg). 

Skal man vurdere kvaliteten på tilbudet i Ringerike kommune i forhold til de avvikene som 

registreres i forhold til Rettighetsutvalgets innstilling, må denne vurderes opp imot hva som er 

vedtatt målsetting med tilbudet. Så lenge vedtatt målsetting er å bidra/sørge for at de psykisk 

utviklingshemmede har en trygg meningsfull hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i 

samspill med andre psykisk utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet 

kunne vurderes som svært godt.  

Ringerike kommune har i dag ikke tilbud for å kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. Få går over i annet arbeid innenfor det ordinære 

arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme basert på at deltakerne ikke 

betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv fremstår som et bevis på at man ikke 

passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å komme inn i andre og 
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betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver som beholder dem i dette systemet. 

Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir 

en institusjon som skaper sin egen arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære 

arbeidslivet.  

Det nå foreslåtte driftskonseptet muliggjør å implementere kvalifiseringstiltak, arbeidstrening og 

kvalifisering rettet mot deltagelse i arbeidslivet og varig tilrettelagt arbeid (VTA) inn i Auroras 

målsetting. Likeens vil brukerne bli gjenstand for profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging 

av arbeidsevne 

Slik blir Aurora også en aktør som har muligheter til å bidra til kvalifisering for annet arbeid, og 

Ringerike kommune vil dermed (nå 30 år etter HVPU-reformen) få de siste brikker på plass. 

Lokasjon og areraler 

Aktivitetstilbudet er i dag lokalisert til leide arealer på Hensmoen. Lokalene er ikke universelt 

utformet og er i liten grad tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering av 

annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd. Gjennom «Aurora» tilbyr Ringerike 

kommune et aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede, som inkluderer hele 

diagnosespekteret, - også de som i tillegg er definert som autister.  

Leieavtalen utløp årsskiftet 2020-21. Med bakgrunn i de utsettelser saken har medført, har 

rådmannen fått forlenget leieavtalen fram til årsskiftet 2021-22, med den klare forutsetning av 

at dette skal være avklart innen juni 2020. Dersom slik at avklaring ikke finner sted, vil 

kommunen være forpliktet til å inngå en langsiktig prisregulert avtale om videre leie. Utleier vil 

i så tilfelle foreta en del utbedringer i forhold til de forhold leietaker i dag ikke er fornøyde 

med. Det er derfor nå ingenting i avtalen som tilsier at ikke kan videreføres, men da som en 

langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner det hensiktsmessig å gå videre med en 

samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as som vedtatt. 

Det er i dag totalt sysselsatt 18 årsverk med miljøarbeidere/miljøterapeuter ved «Aurora». 

Virksomheten har i dag 53 brukere med tilbud her. Lokaliseringen på Hensmoen er relativ 

kostbar, og genererer også noe transportutfordringer, da brukergruppen av avhengig av 

offentlig transport eller kollektivtilbud. Dette problemet ble ikke mindre ved at «Menova as» 

flyttet til Kilemoen, og transportgrunnlaget til Hensmoen redusert. 

Ringerike kommune betaler i dag en årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 370 000,-. 

for lokaler og tomtearealer. I tillegg påløper det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc.  

Dagens lokaler er utformet som industrilokaler. Rommene er store, langt større enn det er 

behov for (2060 m2), det er stor takhøyde og arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. 

Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag på langt nær makter å utnytte arealene 

optimalt, og en vurdering av annen lokasjon er derfor hensiktsmessig/påkrevd. 

Menova as har nettopp gjennomført et byggeprosjekt på Kilemoen for å dekke sine egne 

arealbehov. Menova as har ledige tomtearealer, og har tilbudt kommunen å kjøpe et tilbygg 

som sikrer kommunen nødvendige aktivitetslokaler og har en beliggenhet som optimaliserer 

samarbeidet mellom Aurora og Menova as. Et slikt tilbud vil ikke innbefatte fellesarealer som 

kantine o.l., men kommunen vil kunne leie slik kapasietet fra Menova as. 

Husbankens retningslinjer, - arealstilskudd 

Husbanken kan gi investeringstilskudd til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud. Det kan i 

de tilfellene hvor kommunen står som eier, gis tilskudd på inntil 55 % av godkjente 

anleggskostnader. Husbanken setter et arealkrav på om lag 10 m2 pr. plass, men presiserer at 



  Sak 85/20 

 

 Side 32 av 69   

 

ved særlige forhold kan denne normen fravikes. Arealet/aktiviteter må være i samsvar med 

behovet for den planlagte målgruppen.  

Både Menova as og Aurora signaliserer klart at aktivitetstilbud som vedproduksjon må 

opprettholdes, da dette gir et allsidig og godt aktivitetstilbud til en relativt stor gruppe som 

ikke uten videre kan delta på andre aktiviteter.  I tillegg krever produksjonen både tørke- og 

lagerplass. Dette forhold gjør at husbankens arealkrav vil bli søkt endret i denne sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har tidligere vært behandlet som følger: 

7.3.2019: Kommunestyresak 23/19, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for 

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid 

med kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de 

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.  

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019.  

27.6.2019: Kommunestyresak 95/19, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen.  

Det forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert 

på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling ab arbeidsmarkedsbedriften 

og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer med 

utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt).  

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og 

respekt hvor hoved fokus skal være ivaretakelse av ulike grupper og enkelt personers 

behov på best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik kompetanse, erfaring og 

innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til positive synergier for den 

enkelt, for bedrift, for kommune og for de ansatte.  

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges vor vedtak i 

Kommunestyret.  

Det legges avgjørende vekt på at prosessen gjennomføres i konkret samarbeid mellom 

berørte parter, NAV og de ansattes organisasjoner. Videre legges det vekt på at 

organiseringen av nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt uten 

tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtale Festet Pensjon. Det forutsetter at 

arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar med gjeldende lovverk og avtaleverk 

mellom partene.  

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTO plass får mulighet til 

å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som trenger 

aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering endrer ikke på 

dette.  

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA samarbeidet 

om å skape et kraft – og kompetansesenter på Kihlemoen hvor enkelt individets muligheter 

og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger.  
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2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 

(varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke overføringene til 

VTA-plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd i 

forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen 

virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper. 

28.1.2020: Rådet for funksjonshemmede, med følgende vedtak: 

1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

kommunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering av 

arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune.  

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å ivareta 

intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede anbefaler 

kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas anbefaling 

(Vedlegg)  

3. Rådet for funksjonshemmede støtter fagforbundets uttalelse i saken:  

a) «Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av 

Aurora /Menova.  

b) Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal 

leder innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora.  

c. Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i 

alternativ 3, om at nyansettelse i aktivitetssentralen skal lyses ut som kommunale 

stillinger.»  

3.3.2020: Kommunestyresak 17/20, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at 

fremtidige ansettelser skjer i kommunen.  

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning.  

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak: 

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  
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a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god 

helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden 

arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og 

på hvilken måte det blir gjort.  

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8) 

Framlagte sak relateres betydningsmessig (+) i forhold til mål 3 God Helse, mål 4 god 

utdanning, mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 10 Mindre ulikheter. Forslaget 

til vedtak sikrer at de avvik som defineres i forhold til likebehandling, manglende integrering, 

utviklingsmuligheter i forhold til utredning og anstendig arbeid samt livslang læring for de som 

er i posisjon for dette, lukkes. Samtidig vil dagens tiltak for å sikre meningsfulle aktiviteter for 

hele målgruppen videreføres og styrkes. 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom flere behandlingsrunder i kommunetyret har det etter rådmannens oppfatning 

utkrystalisert seg klare signaler om hvilke krav/kriterier som vil stilles til de foreslåtte endringer 

og til samarbeidsmodell mellom kommunens attføringsbedrift Menova as og kommunens 

aktivitetssenter Aurora. Disse «speiler» de innspill som er kommet både fra Menova as, 

foreldregruppen, rådet for funksjonshemmeder, fagforeninger og egne og eksterne fagmiljø. 

Handlingsrommet for eventuelle løsninger har følgende klare føringer: 

 Aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede skal være kommunalt, med kommunalt 

ansatte og kommunal ledelse. 

 Aktivitetstilbudet skal organiseres og driftes i nært samarbeid med Menova as. 

 Psykisk utviklingshemmeds inntreden på tiltaket VTA skal ikke fortrenge deltagere 

med annen bakgrunn som allerede har fått innvilget dette tilbudet. 

Rådmannen har vært i dialog med NAV (lokalt og sentralt) samt Arbeids- og 

sosialdepartementet når det gjelder mulighetene for å få etablert flere VTA og VTAO-plasser i 

Ringerike kommune. Det må nok aksepteres at det er liten sannsynlighet for at det innen 

overskuelig framtid kan bli flere statlig finansierte VTA-plasser på Ringerike. Dette fordi 

Ringerike i dag har 55 plasser, mens man ut fra statistiske måltall skulle hatt 30,3 plasser. Dette 

skyldes at komunen har påtatt seg avsvaret for VTA-plassene på Adaptor as. De øvrige 

kommunene i regionen er på tilnærmet snitt: Hole (7 versus 6,8) og Jevnaker (8 versus 6,8). 

Det hører også med til totalbilde at Ringerike kommune har flere VTAO plasser enn snitt for 

landet. 

Rådmannen foreslår at komunestyret vedtar følgende «pakkeløsning», som samlet 

imøtekommer alle innspill og vedtak som tidligere er fattet i saken, samt lukker de påviste 

avvik i forhold til Rettighetsutvalgets innstilling: 
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1. Ringerike kommune kjøper inntil 10 VTA-plasser forbeholdt psykisk 

utviklingshemmede 

Etablering av VTA-plasser for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har 

gjennom hele prosessen vært et hovedmål i tillegg til å skaffe tilveie nye, moderne og 

tilrettelagte lokaliteter for virksomheten. Ut fra de signaler rådmannen har innhentet, vil 

ikke dette kunne løses på annen måte enn at kommunen selv tar det finansielle ansvar 

for en slik etablering av minimum 10 plasser. Et slikt kjøp av plasser vil influere på 

kommunens behov for reine aktivitetsplasser og dermed dimensjonering av bemanning 

og kjøp av lokaliteter. 

Dette gjør også at kommunen kan tilby dette fra første dag etter nyetablering, og at 

dette tilbudet ikke vil fortrenge andre som har fått tildelt slik plass. Ved ledighet i antall 

tilrettelagte plasser skal psykisk utviklingshemmede i fortsettelsen ha de samme 

rettigheter og den samme vurdering som alle andre som kvalifierer og ønsker slikt 

tilbud. 

Ringerike kommune kjøper disse plassene fra den dato Aurora flytter inn i planlagte 

lokaler på Kilemoen. Fram til denne dato holdes det fokus på å identifisere, motivere og 

utvikle disse 10 personene mot dette tilbudet. Menova as tilrettelegger for tilpassende 

arbeidsoppgaver innen aktuelle produksjonsområder for disse 10 nye medarbeiderne. 

 

2. Nye aktivitetslokaliteter 

Arbeidsgruppen signaliserer behov for 40 aktivitetsplasser på Kilemoen. Det er da tatt 

høyde for at ikke alle benytter tilbudet hver dag. Dersom forslaget om at kommunen 

kjøper 10 VTA-plasser fra åpningsdato, vil det antatte behovet for aktivitetsplasser på 

Kilemoen reduseres til 30 plasser. 

Menova as bes revurdere volum på det planlagte ny-/tilbygg i forhold til skissert antall 

plasser på aktivitetssenteret og en kjøpspris med en øvre ramme i størrelsesorden 28 

mill. kroner eks. mva. 

3. Menova tar ansvaret for å etablere, drive og utvikle en felles veiledergruppe knyttet til 

Menova Arbeid. Denne gruppen med spisskompetanse» har ansvar for: 

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og opplæringskontor. 

Gjennomføre forhåndsomtaler og velkomst/introduksjonsprogram  

 Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for bruker, men 

samtidig realistisk  

 Oppfølging av VTAO (om oppfølging fra NAV ønskes supplert), VTA «ekstern» og 

deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter  

 Representasjon i spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres.  

 Støtte og bistand i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter på 

tvers.  

 Gjennomføring av kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet  

 Gjennomføring av sosiale aktiviteter og trening  

 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, og 

betjene alle deltagere knyttet til Menova Arbeid, deriblant Aurora. Dette fører til at deltagere 
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hos Aurora får tilgang på tjenester, kompetanse og verktøy fra fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig i Menova  

Fagansvarlig er ansvarlig for den felles fagplattformen, inklusiv veiledning prinsipper, utvikling 

og drift av Karriereverksted inklusiv e-lærings verktøy, plan for kompetanseutvikling for 

ordinært ansatte, samt følge med på relevant faglig utvikling og «fore» dette inn i 

organisasjonen. 

Næringslivsansvarlig er ansvarlig for at vi har kontakter og relasjoner med aktuelle /ønskede 

bedrifter på Ringerike, er spisskompetanseperson innen kunnskap om arbeidslivets krav, 

rekruttering, og hvordan oppstart av arbeidsforhold blir mest mulig vellykket, samt sørger for 

koordinering av kontakt med bedrifter/virksomheter, slik at vi opptrer koordinert.  

 

Organisering 

I tråd med tidligere vedtak og ønsker, vil Aurora bli etablert på Kilemoen som et kommunalt 

aktivitetssenter med kommunalt ansatte og egen kommunal avdelingsleder. Avdelingleder vil 

underlegges en kommunal enhetsleder innen helse og omsorg i Ringerike kommune, og dermed 

kunne benytte hele det kommunale støtteapparatet inne HR, økonomi, plan og stab. Men det er 

også helt nødvendig at Aurora, i en samhandlingsmodell med Menova as, deltar aktivt i: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm.  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige. 

 Endring og omstillingsarbeid.  

 Relasjoner innen kommersiell drift og salg. 

 

I tillegg til ledermøter med egen enhetsleder må avdelingsleder ved Aurora derfor delta i 

Menova Arbeid sine drifts- og samhandlingsmøter. Likeens i det nyopprettede rådgivende 

utvalg mellom Menova, Adaptor, NAV, Ringerike kommune og videregående skole som skal sikre 

at alle mennesker med en utviklingshemming får en reell avklaring og utprøving i forhold til rett 

arbeidstilbud, og muligheter for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Et endelig vedtak om etablering og samarbeid mellom Aurora og Menova as vil bli forankret i 

en samarbeidsavtale mellom arbeidsinkluderingsbedriften og kommunen. Da slik etablering 

ikke vil realiseres før årsskiftet 2021 – 2022 (det er tross alt 18 måneder fram i tid), vil en slik 

avtale vanskelig kunne detaljeres i dag. Rådmannen finner det allikevel riktig å presentere en 

intensjonsavtale i denne sak som angir innhold og anslag basert på dagens situasjon. Dette for 

at man kan danne seg et bilde av hvordan situasjonen vil bli, samt kostnadsestimat. Slikt forslag 

til intensjonsavtale er utarbeidet i samarbeid med Menova as, og ligger som vedlegg til saken. 
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Økonomiske forhold 

Aktivitetstilbudet Aurora har i dag en netto kostnad for kommunen på ca. kr. 12 850 000,-. 

Et estimat i forhold til de nå framlagte planer og forslag til avtaler vil se slik ut (kostnadsnivå 

2020).  Det har i hele denne prosessen vært viktig for rådmannen at kostnadene til dette 

tjenestetilbudet skal holdes innenfor dagens budsjett etter flytting til Kilemoen.  Rådmannen er 

glad for at at den løsningen som her foreligger kan dekkes innenfor dagens økonomiske 

rammer.  

  

Kostnadsdrivere 

Drift av Aurora 

Hovedlokasjon 

Kilemoen 

Lønnskostnader 7 386 600 

10 nye VTA-plasser 2 116 640  

Tomtefeste 100 000 

Andel av felleskostnader relatert til veiledergruppe og felles faglige 

ressuser 

50% av kostnad til kantineansvarlig/kokk 

 950 000 

 

334 400 

Driftskostnader 1 424 000 

Leiekostnader: 

Husleie Kilemoen, kapitalkostnader av 12,6 mill., 2% rente over 30 år 

Husleie til Menova as, -arealer som kantine, møte/undervisningsrom etc. 

  

562 700 

130 000 

FDVi-kostnader 200 000 

Refusjon sykefravær - 640 500 

Salgsinntekter - 1 100 000 

Tentativ netto driftskostnad Kilemoen 12 635 000 

    

Investeringskostnaderii 

Kjøp av nye lokaler (kjøpesummen dekker prosjekteringskostnader, 

byggeledelse, avgifter og kapitalutgifter) 

- Investeringstilskudd husbank 55% 

  

28 000 000 

 

-  15 400 000 

Kommunal egeninvestering 12 600 000 

 

                                                
i Forvaltning, drift og vedlikehold 
ii Eks. mva 
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Vedlegg 



 Rettighetsutvalget (NOU 2016:17) På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 

rettigheter for personer med utviklingshemming. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/ 

 

 Forslag til intensjonsavtale, - Samlokalisering og samarbeid mellom Aurora og Menova 

as 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/2103-8   Arkiv: V08  

 

Høring av Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA) - 

innspill fra Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet slutter seg til områdeavgresningen av KULA, med de endringer 

rådmannen foreslår i områdene A, B, C og D. 

2. KULA området som Riksantikvaren legger frem i det ferdigstilte registeret for 

Buskerud skal legges inn som hensynssone i Ringerikes neste kommuneplan.  

3. Formannskapet slutter seg til øvrige merknader om valg av landskap, 

områdebeskrivelse og avgrensning. 

 

  

 

Sammendrag 

Riksantikvaren har sendt ut et forslag på høring på 16 landskap i Buskerud som skal inngå i 

registeret Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, hvorav et av områdene er 

Steinsletta-Norderhov. Det aller meste av dette området er med i den landsomfattende 

satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (forkortet UKL), men med en utvidelse av 

Norderhov og Tanberg. UKL området ligger inne som hensynssone i kommuneplanens 

arealdel. 

 

Riksantikvaren ber spesielt om tilbakemelding og innspill på følgende: 

 Merknader til utvalget av landskap som er foreslått i fylket og til enkeltområder 

 Merknader og eventuelle nye opplysninger til områdebeskrivelse, størrelse og avgrensing 

av det enkelte område, herunder bruk av stedsnavn og gjerne bidrag til flere bilder fra 

landskapene 

 Merknader til retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhetsvurderinger og 

opplysninger om planstatus og – utvikling 

 

Rådmann har med utgangspunkt i dette utarbeidet et høringsinnspill.  Rådmann anbefaler at 

innspillet sendes inn som svar på høringsbrevet, og at KULA området legges inn som 

hensynssone ved neste revidering av kommuneplanens arealdel. 
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Innledning / bakgrunn 

Riksantikvaren har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å etablere et register over 

kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, forkortet KULA. I nært samarbeid med 

tidligere Buskerud fylkeskommune har Riksantikvaren foreslått Steinsletta-Norderhov som 1 

av 16 områder i Buskerud som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. 

  

 
Riksantikvarens forslag til avgrensning på KULA område Steinsletta-Norderhov. 

 

Hensikten med registreringen er å få oversikt over kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi i 

hele landet og på den måten bidra til økt kunnskap og bevissthet om dem i kommuner og andre 

relevante sektorer. Den skal også gi tidlige og tydelige signaler om hvilke landskap 

arealplanleggingen må ta særlig hensyn til. 

 

Forslaget er sendt ut på høring til de kommunene hvor det foreslås KULA landskap, samt til 

næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå. 
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Beskrivelse av saken 

KULA område Steinsletta – Norderhov; fruktbart jordbrukslandskap i sagakongenes rike  

Steinsletta – Norderhov foreslås som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. 

Landskapet er et jordbrukslandskap med røtter langt tilbake i tid og har en viktig rolle i den 

tidlige norgeshistorien. Ringerike er mye omtalt i sagalitteraturen og flere sentrale konger med 

tilknytning til rikssamlingen har forbindelse med Stein og Steinsletta. Halvdan Svarte, far til 

Harald Hårfagre, skal være gravlagt i Halvdanshaugen, og etterkommerne hans, Olav den 

hellige og Harald Hardråde skal også ha vokst opp på Stein. De fleste gårdene i området er 

kjent i skriftlige kilder fra 1300-tallet, men arkeologiske funn viser at mange er langt eldre. 

Tanberg i nord regnes som en av de eldste gårdene i området og var på et av de viktigste 

lendmannsetene på Østlandet på 1200 –tallet. Fra Tanberg har man utsikt mot Norderhov 

middelalderkirke med prestegården rett ved siden av. Gravfeltene på Stavhella og 

Tanbergmoen fra jernalderen er også viktige element som viser tidsdybden i dette landskapet. 

Mo gård har flere verneverdige bygninger og her føddes og vokste dikteren, presten og 

eventyrsamleren Jørgen Moe opp. Den kulturhistoriske verdien knytter seg som beskrevet til 

mange elementer i landskapet. Dels den overordnede eiendomsstrukturen med storgårder og 

husmannsplasser, plasseringen av tunene i landskapet og formen på tunene, dels de enkelte 

elementene av forhistoriske kulturminner, tun og bygninger. 

 

Hva betyr en KULA-status- konsekvenser for kommunene 

KULA registeret er ikke en verneplan og de utvalgte områdene blir ikke fredet eller vernet.  

Den legger ikke opp til noen båndlegging for utvikling, og kommunen står fritt til å velge 

hvordan man ønsker å forholde seg til KULA i sitt planarbeid. KULA er et signal om at det er 

viktig å ta hensyn til verdiene i landskapet, og skal være et kunnskapsgrunnlag som 

kommunene og andre etater kan bruke i sin arealplanlegging. Samtidig må man huske at 

KULA skal fungere som et verktøy, ikke bare for kommunene, men også for regionale og 

nasjonale kulturminnemyndigheter. De vil kunne se til KULA registeret når de skal ta stilling til 

utvikling innenfor områdeavgrensningen i kommunene. Riksantikvaren forventer at kommunen 

og andre myndigheter tar hensyn til landskapene i sine planer og tiltak.  

 

Kommunene oppfordres til å forvalte disse landskapene med egne virkemidler, der plan- og 

bygningsloven er viktigst. Landskapene bør ivaretas i kommuneplanens arealdel, primært ved å 

legge ut områdene som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap og bevaring av 

kulturmiljø med retningslinjer til og knytte generelle bestemmelser til dem.  

 

Konsekvenser for Ringerike kommune, sårbarhet og forslag til retningslinjer 

I gjeldende kommuneplan, vedtatt 31.01.2019, er området for UKL lagt inn som hensynssone 

Bevaring kulturmiljø med tilhørende bestemmelser. I arbeidet med ny kommuneplan bør 

KULA også legges inn som en hensynssone. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er 

igangsatt, og det er tatt sikte på å starte opp en revidering av kommuneplanens arealdel i 2021. 

Når kommunen tar inn KULA som hensynssone i kommuneplanens arealdel vil hensynssonen 

med tilhørende retningslinjer og bestemmelser bli juridisk bindende. Det er opp til kommunen å 

formulere det de anser som riktige retningslinjer og bestemmelser for området, men 

Riksantikvaren har anbefalinger og forslag. 
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I høringsutkastet av KULA rapporten for Buskerud beskrives området Steinsletta-Norderhov 

som sårbart for ny bebyggelse utenom gårdstuna, samt at jordbruket er viktig for å 

opprettholde kvalitetene i landskapet. Det foreslås to viktige punkter for planlegging og 

forvaltning av dette landskapet: 

 Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele arealet, for å hindre gjengroing og 

sikre at området beholder sin karakter av jordbruksbygd. 

 Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle bebyggelsen både i plassering, form og 

materialvalg.  

 

Kommunen oppfordres til å utarbeide retningslinjer til hensynssone for KULA, samt generelle 

bestemmelser som ivaretar disse punktene, og med det verdiene i landskapet. I de største 

delene av det som foreslås som KULA er de to viktige punktene som blir foreslått i forhold til 

planlegging og forvaltning allerede delvis ivaretatt i bestemmelsene til det som er LNF områder 

i kommuneplanen. I bestemmelsene til LNF § 10.1 kommer det frem: 

 

«I landbruks-, natur-, og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er nødvendige for landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. 

Forhold beskrevet i § 5.14 skal hensynstas. 

Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark. 

Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates oppføring 

av én kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før. 

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse 

av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål. 

Det tillates etablering av mindre kraft-/telefonledninger for boliger og stedbunden næring, 

kommunikasjonsmaster og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg. Utspillstillatelse 

for avløpsanlegg til godkjent bolig/fritidsbolig krever ikke dispensasjon».  

 

KULA og UKL må ses i en sammenheng slik at begges hensyn ivaretas hvis UKL erstattes av 

KULA. De har dog sammenfallende interesser, hvilket vil gjøre det mulig å få til det på en god 

måte. Samme hensynssone med samme bestemmelser gjelder også for kulturmiljøer i Hønefoss. 

Det bør i forbindelse med arbeidet med neste kommuneplan ses på om det er hensiktsmessig å 

skille på disse kulturmiljøene slik at de har egna bestemmelsene som er tilpasset type miljø. 

 

Innspill til høringsutkast 

Valg av landskap 

Valg av Steinsletta-Norderhov som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA), 

anser rådmann som riktig. Det er et landskap som ikke bare har stor lokal og regional verdi. 

Begrunnelsen i høringsutkastet beskriver godt de elementer som til sammen gjør at landskapet 

er av nasjonal interesse. Rådmannen har videre merknader og spørsmål til områdebekrivelsen, 

avgrensning, hensynssone inn i kommuneplanens arealdel og forhold til andre planer.  
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Kart 1: Kartet viser KULA områdets avgrensning. Områdene markert A-D viser steder hvor kommunen har 

merknader. 

Områdebeskrivelse 

Se punktene nedenfor for kommentarer til områdebeskrivelse: 

1. Område A (se kart 1): I beskrivelsen av området på side 49 i høringsutkastet skrives 

det kort om gravfeltene på Tanbergmoen og Stavhella. Det kommer ikke tydelig frem 

hva som menes med gravfeltet på Tanbergmoen. Rådmannen anser det som uklart om 

det som omtales er gravfeltet med id 3815 eller gravfeltet med id 13619. Gravfelt med 
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id 13619 passer med beskrivelsen om at det inneholder et tjuetalls graver, men det 

ligger utenfor KULA avgrensningen. Gravfelt 3815 ligger innenfor, men passer ikke inn 

i beskrivelsen da det kun består av to gravhauger. Hvis det er riktig at gravfeltet på 

Tanbergmoen med id 13619 ikke skal være med innenfor avgrensningen bør det ikke 

nevnes, da det gir inntrykk av at det ligger innenfor.  

 

 
Kart 2: Kartet viser område A med gravfeltene og gravhaugen omtalt i teksten. Den lilla streken er 

avgrensningen til KULA, hvor området sør for grensen er innenfor og nord utenfor.  

 

2. Kartverket har vedtatt skrivemåten «Tanberg» uten «d», slik det står i kartet på side 51 

i høringsutkastet. Anmoder om at navnet enders i teksten til «Tanberg». 

 

Avgrensning 

Se punktene nedenfor for kommentarer til avgrensning: 

1. Utvidelsen som er gjort i forhold til avgrensningen til Utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket (UKL), anser rådmannen til stor del som riktig. Utvidelsen omfatter de 

forhistorisk og historisk viktige områdene Norderhov og Tanberg og omkringliggende 

jordbrukslandskap med sine store sammenhengende jorder.  
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Kart 3: Nordre del av UKL som ikke har med Norderhov og Tanberg. Jevnfør med kart 1 som viser 

KULA som inkluderer Norderhov og Tanberg. 

 

2. Område A (se kart 1): Som nevnt i avsnitt om områdebeskrivelsen så beskrives et 

gravfelt på Tanbergmoen. Det er uklart om det vises til gravfelt med id 13619. 

Gravfelt med id 13619 ligger utenfor avgrensningen til KULA, men bør vurderes å 

inkluderes. Det ligger delvis i utkanten av et mindre, lett tilgjengelig skogholt og delvis 

i en høyspent trase. En tursti passerer gravfeltet. Det ligger også en enkelt gravhaug et 

stykke sør for gravfeltet med id 13266-1 som også kan vurderes å inngå i KULA (se 

kart 2). Ved en utvidelse må det tas hensyn til et område som er avsatt med boligformål 

i kommuneplan. Dette området må holdes utenfor KULA avgrensningen. Se kart 4 på 

neste side. 
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Kart 4: Kartet viser område A og er et utklipp fra kommuneplan som viser gult område med 

boligformål på Trygstad, samt gravfeltene. 

 

3. Område B (se kart 1): Ved Busundbrua vest for Norderhov kirke går avgrensningen til 

KULA rett gjennom en registrert lokalitet med id 140575 i Askeladden. Halve 

lokaliteten ligger innenfor KULA og halve ligger utenfor. Lokaliteten beskrives som et 

sannsynlig gravfelt, hvorav opptil 12 graver ble påtruffet under sjakting langs veitrase. 

Det bør vurderes å inkludere hele lokaliteten innenfor KULA. 

 
Kart 5: Kartet viser område B hvor lokalitet med id 140575 bestående av et gravfelt i dyrket mark 

(ikke synlig over bakken) deles i to av avgrensning til KULA.  
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4. Område C (se kart 1): Stiller spørsmål ved hvorfor utvidelsen av området i nordøst er 

gjort. Det gjelder bebyggelse og skogsområde nord for kryss Åsaveien/Vollgata og 

området nordøst for Vakergårdene. Disse områdene består i all hovedsak av moderne 

bebyggelse som ikke bidrar til opplevelsen av landskapet på en slik måte at de er 

naturlig å ta med i KULA. Her virker avgrensningen fra UKL mer hensiktsmessig.    

 
Kart 6: Kartet viser område C hvor kommunen stiller spørsmål til hensikten med utvidelsen av 

avgrensning i forhold til UKL. 

         

5. Område D Ringåsen (se kart 1) 

458 Ringåsen 2 er en plan for et boligområde som ble vedtatt i 1989. Plankart ble 

oppdatert av kommunen i 2019. Kommunen skal også revidere bestemmelsene i 2020. 

Boligområdet skiller seg ut fra jordbrukslandskapet rundt. Det er et tett bebygget 

boligområde med moderne boliger. Store deler av boligområdet ligger lite synlig fra 

landskapet rundt, skjermet av høydeforskjell og skogkledte skråninger. Det meste er 

utbygd, men det gjenstår en del tomter i nord og nordvest. Når og hvis disse tomtene 

blir utbygd så vil bebyggelsen være synlig fra landskapet rundt, da de fleste av disse 

tomtene grenser til dyrket mark eller er synlig fra landskapet rundt. Det er viktig at ny 

bebyggelse her avpasses til omkringliggende bebyggelse og landskapet rundt. 

Bestemmelsene for bebyggelse i Ringåsen sier: «Byggeområdet skal ha å pen 

villamessig bebyggelse bestå ende av eneboliger i en etasje. Sokkeletasjen kan, hvor 

terrenget ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen av 

bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims- sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet. 
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Bebyggelsens grunnflate, eksklusive garasje, skal ikke overstige 15% av tomtens 

nettoareal.» 

Arealet som omfattes av reguleringsplan for Ringåsen kan ikke måtte forholde seg til 

samme bestemmelser som hensynssone for KULA, fordi området har en annen karakter 

som ikke gjør den relevant for KULA. Rådmannen spesifiserer viktigheten av at KULA 

avgresningen ikke begrenser videre utvikling av dette som boligområde. 

 

6. Det bør være minst mulig tilfeldig avgrensning. Avgrensningen bør passe i forhold til 

hvordan landskapet oppleves visuelt. Grensen bør for eksempel ikke gå gjennom et tun 

eller dele en automatisk fredet lokalitet i to. Da må det velges mellom enten innenfor 

eller utenfor. Grensen bør ikke gå i vann, slik den gjør i nordøst. Den bør følge 

skogkanter, eller er det grunn til å ta med skog i utkant av jorder. Skal den følge veier, 

så bør grensen gå på eksakt samme sted som veien. Elvebredd, bekker, veier, 

skogkanter, jordekanter og andre markører kan bidra til en logisk avgrensning av 

KULA området.  

 

7. Der hvor det er tenkt at grensen skal sammenfalle med grensen til UKL må grensene 

sammenfalle eksakt.  

 

Samarbeid med Hole kommune 

I arbeidet med innspill til KULA har det vært dialog mellom administrasjonen i Ringerike og 

Hole kommune. Kommunene er i forskjellig situasjon i forhold til arbeid med ny kommuneplan. 

I Hole jobbes det for vedtak av ny kommuneplan før sommeren og KULA området vil ikke 

legges inn i den. KULA vil vurderes i forbindelse med neste kommuneplanprosess i Hole. I 

Ringerike er arbeidet med ny kommuneplan i startfasen hvor det ventes vedtak av planstrategi 

før sommerferien, og det legges opp til at KULA skal innarbeides i ny kommuneplan. Et 

samarbeid mellom kommunene om retningslinjer og bestemmelser vil være en fordel og 

Ringerike ønsker fortsatt dialog med Hole i arbeidet videre med KULA. 

 

Kommunale eiendommer 

Ringerike kommune eier flere eiendommer ved Norderhov kirke, og på sikt vil disse kunne 

utvikles. 

 

Alternative løsninger 

1. Formannskapet slutter seg ikke til områdeavgrensningen av KULA. 

 

2. KULA området som Riksantikvaren legger frem i det ferdigstilte registeret for 

Buskerud skal ikke legges inn som hensynssone i Ringerikes neste kommuneplan.  

 

Rådmannens vurdering 

KULA registeret skal ikke gjøre det vanskelig for kommunens gårdseiere å drive sine gårder 

slik de trenger eller overstyre kommunen i hvordan man ønsker å ivareta viktige kulturmiljøer. 

KULA er et hjelpemiddel for å på best mulig måte kunne ivareta nasjonalt viktige 

kulturhistoriske områder. Utvikling i området kan fortsatt skje, men målet med KULA er at 

kommunene og andre har et bevisst forhold til verdiene og kvalitetene i landskapet når man 

planlegger og forvalter det. Ringerike kan med stolthet vise til at man så langt har klart å ta så 
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godt vare på et område som er så viktig i Norgeshistorien at det har blitt utvalgt som et 

kulturhistorisk landskap av nasjonalt interesse. 

 

Rådmann anbefaler at innspillet sendes inn som svar på høringsbrevet og at KULA området 

legges inn som hensynssone i neste kommuneplan. 

 

 

Vedlegg 

1. Innspill fra Ringerike kommune til KULA 

2. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Buskerud – høring 

3. KULA rapport Buskerud høringsutkast 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

konst. avdelingsleder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 20/2279-1   Arkiv: A20  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 03.06.2020 

87/20 Formannskapet 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 

 

 Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2019 - 20.  

. Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på linje med både for fylket og 

nasjonalt – men med variasjoner mellom ulike årstrinn.  

Resultatene for skoleåret på de nasjonale prøvene i 5., 8. og 9. trinn viser at 5. og 8. trinn er noe 

under landsgjennomsnittet mens 9. trinn ligger på gjennomsnittet for fylket og landet. Det er positivt 

at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i regning og at 9. trinn er på landsgjennomsnittet både i 

lesing og regning.  

Grunnskolepoengene for elever som avla grunnskoleeksamen i 2019 var noe lavere enn året før og 

er fortsatt under landsgjennomsnittet.  

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned. Årsverk for undervisningspersonale har gått noe opp. 

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

Rapporten følger som vedlegg i saken. 
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Beskrivelse av saken 

 

Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 31 elever i forhold til forrige skoleår. 

Lærertettheten, antall elever per lærer,  på 1.-4. trinn er 14,7 (landsgjennomsnitt: 14,0). På 5.-7.trinn 

er den 16, 2 (landsgjennomsnitt: 16,5) og på 8.-10.trinn  18,0 (landsgjennomsnitt: 17,8) 

 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Ringerike er er på linje med de nasjonale tallene. Indeksen for 7. og 10. trinn viser at mobbingen er 

ulikt fordelt mellom trinnene; mer på 7. trinn og mindre på 10. trinn sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. 

 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn.  

8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing og engelsk. I regning 

ligger 8. trinnselevene på landsgjennomsnitt.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 3-

4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser god utvikling av disse ferdighetene fra 8.- 9.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,7 i 2019. Det er under de nasjonal 

tallene som er 41,9 og er en liten nedgang fra 2018.  

 

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 85 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 88,6 % gjennomført i 2019.   

 

Spesialundervisning:  

I Ringeriksskolen er det 8,3 % av elevene som får spesialundervisning. Landsgjennomsnittet er på 

7,7 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever 

som mottar spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke flere enn 7% av elevmassen skal 

ha spesialundervisning.   

 

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk 

og samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen ble sagt opp fra 

og med 010120. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere. 

   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2019.  Dette videreføres i 2020, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 
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fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag.Det er og fukus påLederutdanning samt 

internt arbeid med oppdatering innen IKT i forbindelse med kommunens handlingsplan på 

området. 

På grunn av koronakrisen  kunne ikke alle fagnettverk våren 2020 gjennomføres. 

Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO-ansatte. 

 

Private skoler 

Det er tre private skoler i Ringerike kommune med til sammen 183 elever per 1. oktober 

2019.. Elevene er hjemmehørende i Ringerik kommune og nabokommunene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet fra kommunens handlingsprogram 2019 – 2022, og 

handlingsplan for Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 96/19.  

Tiltak for å forvedre læringsresultatene ble behandlet i kommunestyret i sak 217/19. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs 4. bærekraftmål er «God utanning»  Det skal sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 Dette bærekraftmålet konkretiseres blant annet i kommunens handlingsplan «Sammen for 
Ringeriksskolen» og i denne saken rapporteres de på status og måloppnåelse i grunnskolen. 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de blir mobbet i undersøkelsen. 

Resultatene på elevundersølelsen følges opp i skolene og  understreker hvor  viktig det er å fortsette 

med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i årene som kommer.  

Rådmannen vil og peke på viktigheten av det forebyggende arbeidet, og den fornyelsen av felles 

forebyggende program på dette området. 

Det er rådmannens vurdering at en de  neste årene må og har  sterkt fokus på læringsresultater. Det 

må jobbes for å forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. 

Resultatene har ligget nær landsgjennomsnittet, men det er for store variasjoner fra skole til skole. 

Rådmannen vil her peke momenter fra sak 217, systemantisk og kunnskapsbasert arbeid over tid, 

tidlig innsats, og kompetanseutvikling for medarbeiderne..   
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Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing og fokus på intensiv opplæring (1.- 4. trinn) og tilpasset opplæring - forventes det 

en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes resultater 

må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene – særlig må det jobbes systematisk med den 

intensive opplæringen i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter - slik at de elevene som 

begynner å henge etter får den hjelpen/veiledningen de trenger. I tide.  «Rett medisin til riktig tid». 

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019-20 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Siri Strømmen 
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Arkivsaksnr.: 20/2564-1   Arkiv: 614  

 

Etterbruk av skoler og barnehager  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/20 Formannskapet 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det utredes om Hønefoss skole midlertidig kan benyttes av lag og foreninger som har 

behov for lokaler fra høsten 2020. 

2. Eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt områdereguleringsplan, med 

oppstart i 2021, for så å selges. Bygningen rives. Kostnadene til riving innarbeides i 

handlingsprogram for 2021-2024. 

3. Etterbruk av Kirkeskolen settes på vent til sak om ny brannstasjon er avklart. 

Skolen er i mellomtiden en buffer for oppvekstsektorens behov. 

4. Åsbygda skole overdras til Åsbygda vel. 

 

  

Sammendrag  

Saken omhandler forslag til hva som bør gjøres med nedlagte skoler og barnehager.  

Det pekes på mulige kommunale bruksområder og på salg eller overdragelse av eiendommene. 

Det foreslås alternativt midlertidig bruk av Hønefoss skole, å omregulere og selge Eikli skole, 

overdra Åsbygda skole til den lokale velforeningen og avvente hva som videre skal skje med 

Kirkeskolen. 

 

Innledning/Bakgrunn for saken 

Saken dreier seg om etterbruk av kommunale bygg/eiendommer. 

I kommunens budsjettvedtak for 2020 (K-sak 192/19) heter det at «Midlertidig bruk av 

Hønefoss skole, etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen, Heggen utredes innen sommeren 

2020.»  Bakgrunnen er at Hønefoss skole legges ned fra sommeren 2020. Kirkeskolen og Eikli 

skole opphørte som barneskoler 1. januar 2019. Åsbygda skole ble lagt ned som grunnskole i 

2007. 

 



  Sak 88/20 

 

 Side 55 av 69   

 

Saksutredning  
Med endret barnehage- og skolestruktur må det vurderes og avklares om kommunen skal bruke ledige bygg og 

eiendommer til egne formål, eller om eiendommene skal avhendes.   

 

Aktuelle kommunale formål kan være: 

- Beredskapsarealer  

Det kan oppstå akutte situasjoner der det raskt er bruk for erstatningslokaler for skoler eller 

barnehager for eksempel ved brann, akutte miljø- eller naturkatastrofer, og som denne våren, ved 

Covid-19. 

- Framtidige barnehager og skoler 

Det kan være aktuelt ved befolkningsvekst og økt barnetall å bevare, bygge om eller ruste opp byggene 

til framtidige skoler eller barnehager. 

- Andre kommunale formål 

Tomme bygg kan og bygges om for å dekke andre kommunale formål og behov innen administrasjon, 

tekniske tjenester, kultur eller helse. 

 

Alternativer til kommunalt bruk kan være  

- Bygg/tomter til makeskifte i videre utvikling av kommunen 

- Salg av eiendommene  

- Overdragelse til lokale velforeninger 

 

Avklaring kan skje ut fra en vurdering av egne behov, beliggenhet, kostnader, investeringsbehov og 

reguleringsbestemmelser ved fortsatt kommunal drift og eierskap. 

Når det gjelder overdragelse til andre, må det avklares om det kan skje innenfor gjeldende statsstøtteregler.  

 

Hønefoss skole 

Hønefoss skole er i drift fram til sommeren. Skolen har to bygg, et skolebygg som skal bevares 

og et idrettsbygg som er vurdert til å rives. 

I kommunens områdereguleringsplan for Hønefoss, byplanen, er det vedtatt at «Området ved 

Hønefoss skole skal benyttes til barnehage og skole» (K-sak 124/19). Og i et senere vedtak at 

det skal «vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier for 

bruk av området /anlegget skal igangsettes». (K-sak16/20) 
 

Fram til dette skjer, er det flere muligheter: 
- La bygget stå tomt og avstengt og dermed ha lavest mulig driftskostnader i påvente av ny start.  

- Få vurdert om skolen kan godkjennes til bruk som erstatningslokaler for barnehager eller skoler 

ved kritiske hendelser.  

- Benytte bygget midlertidig til andre formål. Forutsetningene for det siste alternativet, må være 

at det ikke gjøres/endres noe som vil være til hinder for vedtatt bruk.  

Et mulig formål er Hønefoss skole som et midlertidig Frivillighetens hus, uten ombygging og 

renovering. Dette vil være i tråd med kommunestyrets vedtak om at «kommunen inviterer 

frivillighetssentralen og andre interessenter til å etablere frivillighetens hus sammen med 

kommunen» (K-sak 192/19).  Et Frivillighetens hus er et sted der blant annet lag og 

organisasjoner kan få låne lokaler svært rimelig, et behov Kulturplan Ringerike kommune 

2017-2025 peker på. 

Ut fra et eier- og forvaltersynspunkt vil fortsatt bruk av bygget være bedre enn at bygget står 

tomt med hensyn til vedlikehold og oppfølging.  
Bygget har et stort renoveringsbehov. I 2019 kalkulerte Rambøll kostnadene til 120 millioner kroner med 

moms, for å sette det gamle hovedbygget i stand til fortsatt skoleformål. Riving og gjenoppbygging av 

idrettsbygg og uteanlegg kommer i tillegg. 
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Eikli skole  

Eikli skole er utleid til Viken fylkeskommune i forbindelse med rehabilitering av Ringerike 

videregående skole. Leiekontrakten varer ut 2020. Fylkeskommunen benytter den nyeste del av 

hovedbygget. Paviljongen, nær Osloveien, blir våren 2020 benyttet av Eikli barnehage for å få 

ekstra areal til driften i forbindelse med Covid-19. 

Av kommunale formål kan bygget være aktuelt som beredskapsskole/-barnehage eller som et 

frivillighetens hus. Skolen var ikke godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern blant annet 

på grunn av beliggenhet og manglende universell utforming. 

I reguleringsbestemmelsene i byplanen er arealformålet for eiendommen «boliger, offentlig og 

privat tjenesteyting».  Det betyr at eiendommen kan videreutvikles av kommunen til andre 

formål, eller den kan selges og kjøper utvikler eiendommen i tråd med 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Kirkeskolen 

Kirkeskolen ble fraflyttet i 2019, da Benterud skole åpnet. Skolen har tidligere vært planlagt 

brukt som barnehage. Det var avsatt investeringsmidler til dette i kommunens 

handlingsprogram fra 2016-2018, med planlagt ferdigstilling i 2021.   

Kommunens barnehagebehov er endret. Med god barnehagedekning og lavere vekst i 

barnetallet enn tidligere prognoser viste, er dette alternativet lagt bort. 

Kommunestyret har nylig vedtatt å «starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av 

ny brannstasjon og ny lokalisasjon i Hønefoss sør.» (K-sak 169/19) 

I den forbindelse er Kirkeskolen aktuell som lokalisering, eller i et makeskifte for annen aktuell 

tomt i Hønefoss sør. Skolen kan også være aktuelle som beredskapsskole/-barnehage. Skolen 

var godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern. 

 

Heggen barnehage  

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 04.06.20 i sak 54/20 at Heggen barnehage skal 

vidreføres. 

 

Åsbygda skole 

Skolen ble lagt ned i 2007, men har etter dette blitt nyttet noen år til skoleformål for 

elevgrupper. Bygget ble leid ut til Bufetat under flyktningkrisen i 2016, men ble ikke tatt i bruk 

til formålet. Deler av anlegget; gymsal med garderober, brukes av lokale lag og foreninger. 

I nedleggelsesvedtaket fra 2007 er det en klausul om at den lokale velforeningen kan få overta 

bygget. Dette er nå aktualisert og et avtaleforslag er til vurdering i velforeningen. 

 

Økonomiske forhold 

Å ha eiendommer stående tomme er også en kostnad for kommunen. Åsbygda skole og 

Kirkeskolen stod i hovedsak tomme i 2019. De andre omtalte eiendommene var i drift eller 

utleid. Her er driftskostnadene for selve byggene i 2019:  

 

Tomme bygg: 

Åsbygda skole:     210 000 kroner 

Kirkeskolen:      360 000 kroner 

Bygg med kommunal drift: 

Hønefoss skole:  2 800 000 kroner 

Eikli skole (2018):  2 000 000 kroner 
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Tallene inkluderer energi, tekniske avtaler, renhold, vaktmestertjenester, vedlikehold, og andre 

kostnader knyttet til selve byggene.  Kostnader til de kommunale tjenester som var i byggene, 

kommer i tillegg. 

Utgifter til fortsatt bruk av Hønefoss og Eikli til andre formål vil være avhengig av formålet, 

men trolig ligge på noe under dagens nivå, viss tjenester som for eksempel renhold, kan 

reduseres.  

Salgsverdi for eiendommene er ikke utredet i denne saken. 

 

Forhold til overordnede planer 

I saken «Områderegulering Hønefoss – byplan» (K-124/19) inngår to av eiendommene, 

Hønefoss skole og Eikli skole.  

Det er vedtatt at «Området ved Hønefoss skole skal benyttes til barnehage og skole». 

For Eikli skole sier reguleringsbestemmelsene at arealformålet for eiendommen er «boliger, 

offentlig og privat tjenesteyting». 

 

FNs bærekraftmål 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftsmål kan være relevante for etterbrukssaken. Det 

overordnede mål er som ligger til grunn for sakene har vært å gi barn og unge god utdanning, 

som er bærekraftsmål nummer 4.  Barnehage og skole har og som intensjon å skape mindre 

ulikhet, bærekraftsmål nummer 10. Mål som bærekraftige by- og lokalsamfunn og å stoppe 

klimaendringene kan og være relevante for saken. 

 

Alternative forslag til vedtak 

Det kan tenkes flere alternative forslag:  

- Hønefoss skole benyttes midlertidig som bufferskole i akutte situasjoner. 

- Eikli skole selges uten omregulering. 

- Eikli skole utvikles til et Frivillighetens hus 

- Kirkeskolen legges ut for salg viss eiendommen ikke er aktuell i forbindelse med ny 

brannstasjon. 

- Kirkeskolen beholdes som bufferskole i akutte kritiske situasjoner. 

- Åsbygda skole selges. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig for kommunen å avklare framtidig bruk av ledige barnehage- 

og skolebygg. Det beste ut fra et økonomisk perspektiv er å avhende eiendommene ved salg, 

makeskifte eller overdragelse til andre. Dette demper presset på driftsutgifter og en 

omprioriterer ressurser til eiendommer i drift.  

Men kommunen må og vurdere langsiktige behov, og det kan derfor være aktuelt å beholde 

noen av eiendommene i kommunalt eie, eller i drift i samarbeid med private, slik som et 

Frivillighetens hus.  

Når det gjelder Åsbygda skole kan ikke rådmannen se kommunale behov på kort eller lang sikt 

og foreslår derfor overdragelse til Åsbygda Vel. Det siste i den grad det er mulig ut fra 

statsstøttereglene. Overdragelse til velforeninger kan og være et insitament til videre lokalt 

engasjement i grendene. 

Rådmannen vurderer at Kirkeskolen bør beholdes inntil sak om brannstasjon er avklart, 

kombinert med å være bufferskole ved akutt krise.  

Når det gjelder Eikli skole, er det en verdifull sentrumsnær eiendom. Rådmannens vurdering er 

at eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt byplan, med oppstart i 2021. 
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Bygningen bør rives før eiendommen selges, og kostnadene til dette innarbeides i nytt 

handlingsprogram. 

Rådmannen er og positiv til å finne alternativ drift ved Hønefoss skole fra høsten av, og 

foreslår derfor midlertidig utleie av rom til lag og organisasjoner, fram til skolen på nytt skal 

benyttes til skole- og eller barnehage. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Elisabeth Brørby Fivesdal 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/2490-1   Arkiv: V72  

 

Skjøtsel av St. Hanshaugen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/20 Formannskapet 16.06.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Det gjennomføres skjøtsel og istandsetting av St. Hanshagen i tråd med 

saksutredningen. Utgiftene fordeles over to år (2020 og 2021) 

2. Det bevilges kr. 170.000,- eks mva til ryddinga og fjerning av undervegetasjon på 

St.Hanshaugen inneværende år. Dette dekkes av midler over formannskapets 

disposisjonskonto. 

3. Det innarbeides minimum kr. 570.000,- eks mva i budsjettet for 2021 til hogst, flising 

av skogsvirke, utbedring av stier og opprydding av gamle installasjoner. Fra 2022 

må det innarbeides i driftsbudsjettet midler til skjøtsel av området. 

 

  
 

Sammendrag 
Med bakgrunn i bestilling fra Kommunestyret er det laget en plan for å sette St.Hanshaugen 

i stand som en brukervennlig, bynær grønn lunge.  

St.Hanshaugen ble gitt i gave til kommunen i 1940 av lektor O.F.Lagesen. Forutsetningen 

for gaven var at arealet skulle benyttes til park for byens innbyggere. 

 

Tilstanden i dag bærer preg av lite eller ingen skjøtsel de siste tiårene. Dette er et flott, 

variert område som ligger ca. 70 meter fra Nordre park og vil være et attraktivt 

rekreasjonsområde om det settes i stand. 

 

Det er laget en skjøtselsplan som beskriver hva som bør gjøres, og hvor området er delt inn 

i fem soner. Planen tar sikte på å utbedre stier og lage et skogbilde som kan overholdes 

over tid, uten for mye vedlikehold. 

 

Framtidig skjøtsel kan bli tatt hånd om av lokalt vel og/eller foreninger. Skilting blir utført 

med samme utforming som øvrige friluftsområder i bynære områder. 

 

Det er satt opp et budsjett basert på tiltak som må utføres, arbeidstid og maskin/ timesatser. 

Total kostnad er beregnet til kr. 740.000,- eks mva. 
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Bakgrunn 
I verbalforslaget til budsjettvedtaket som ble fattet av kommunestyre (KS) den 12.12.2019 

fremkommer det; 

 

I løpet av første halvår 2020 fremmes det egen sak om hvordan grønt-området ved St. 

Hanshaugen kan utvikles som et attraktivt grøntområde for byen. Utredningen skal baseres på at 

St. Hanshaugen skal settes i en slik stand at den er mer tilgjengelig for bynært friluftsliv og 

rekreasjon, - blant annet med stier og skilting. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Historikk 

St.Hanshaugen ble i 16.01.1940 gitt i gave til Hønefoss kommunen av lektor O.F.Lagesen. 

Formålet skal være park, åpen for allmenn ferdsel. Den kan ikke anvendes på annen måte 

eller selges videre. Videre heter det; Bortkjørsel av lere, eller utleie til havnegang, eller 

lignende, der kan bevirke rampone-ring av stedet, maa ikke skje.  

Eiendommen ble målt opp 31.06.1940. Arealet var 25,420 dekar. Arealet i dag er 25, 167 

dekar og har gårds- og bruksnummer 317/211. Adressen er Parkgata 6C. 

St.Hanshaugen har hatt slalombakke og hoppbakke. Den inneholder tilfluktsrom for tyske 

soldater fra krigens dager. I dag finnes det en akebakke ned mot Ankersgate, og snarveier 

mellom bydeler. 

 

Kart 

 
 

Beliggenhet 
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St Hanshaugen ligger sentralt til nord-øst for Nordre park og omkranses av gatene 

Hammerbrogaten, Lagesensgate, Akersgate og Parkgata. Avstanden fra Hammerbrogaten 

til St.Hanshaugen er 70 meter, inn Wiels gate og Bjørklunds gate.  

Den bynære beliggenheten, omkranset av boligbebyggelse på alle kanter tilsier at dette bør 

være en svært attraktiv grønn lunge. Med den avlange utformingen og med store 

høydeforskjeller oppleves området som større enn det i virkeligheten er. Det vises videre til 

vedlagt kart. 

 

Dagens tilstand 

Området bærer sterkt preg av å ikke være skjøttet på svært lang tid. Det er bekreftet at det 

ikke er gjort noe i området de siste 25 år. Sannsynlighet for at det er mer enn 35 år siden 

arealene ble stelt er nok mer sannsynlig.  

 

Skogen har fått vokse fritt slik at det i dag er et skogbilde av eldre trær, vesentlig bjørk og 

furu. Undervegetasjon er stedvis tett og gir utrykk av å være ustelt. Stiene i området er på 

steder rast igjen etter leirras og stedvis grodd igjen med vegetasjon. 

Gamle sittebenker, gapahuk og gjerder er i svært dårlig forfatning og må fjernes og fornyes. 

 

En uslipt diamant – kan bli et attraktivt nærturområde 

Ved istandsetting av St.Hanshaugen vil dette bli et svært attraktivt nært oppholds-, tur- og 

treningsområde i et fint parkanlegg. Det er mulig å få til universell utforming slik at alle 

mennesker kan benytte området. Det vil være et fint lekeområde for barn sommer, som 

vinter. Samlet lengde på stiene er ca. 1500 meter, i kupert terreng. Stiene gir mulighet til å 

forflytte seg mellom deler av bydelene som omkranser området. Med høyder som gir god 

utsikt til fossen og byen kan det bli et fint samlingspunkt for Hønefoss-innbyggere og andre.  

 

Plan for skjøtsel av St.Hanshaugen 

Å sette St.Hanshaugen i god stand blir utfordrende. Dette skyldes topografi, grunnforhold 

og bebyggelse helt inn til skråningsfoten. Det er stedvis så bratt som naturlig rasvinkel 

tillater. Utglidning av grunn har allerede skjedd. Mye grov skog er med på belaste de bratte 

skråningene. Disse utfordringene gjør skjøtselen arbeidskrevende. 

 

Det tas sikte på å ruste opp den nedre stien som omkranser haugene. Total lengde rundt er 

760 meter. Stubber og noe av massene som graves ut må kjøres bort og deponeres, på 

grunn av terrenget.  Det tas sikte på å deponere stubber og jord/leirmasser øst på området 

for å stabilisere et mindre ras. Ved graving må stabiliteten av masse i innerkant av stien 

vurderes kontinuerlig. 

 

Før tiltak starter må kabler og rør i området påvises. 
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Områdekart 

  
Området er inndelt i 5 områder. For hvert av områdene er skjøtselen grovt skissert før 

detaljplanlegging skjer. 
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Område 1  

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og benyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for et åpent skogbestand. 

Skogbilde skal bestå fortrinnsvis av selje, rogn og lønn. Hassel-kratt settes igjen. Furu som 

kan inngå i framtidig bestand skal settes igjen. Tettheten skal være slik at det er grunnlag 

for regulering får å få et fremtidsbestand. 

Gran tas ut. Enkelte større trær (bjørk/furu) tas ut. Det tynnes helst fra toppen – større, 

gamle trær tas fortrinnsvis ut. 

 

Område 2 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for skogbestand. Skogbilde 

skal bestå av selje, rogn og lønn. Hassel-kratt settes igjen. Furu som kan inngå i framtidig 

bestand skal settes igjen. I dette området er det innslag en del fremmede treslag, slik som 

kirsebær og lind. Dette er også treslag som vokser sakte og er dekorative. De bør inngå i 

skogbilde. 

 

Tettheten skal være slik at det er grunnlag for regulering får å få fremtidsbestandet. 

Gran tas ut. Området er tett bestokket med bl.a gammel bjørk. Det bør tas ut en god del av 

denne bjørka for å senke alderen og høyden i bestand. En må da huske på å spare 

fremtidstrær ved rydding. 

Det avklares om den nord-østre del, under det et lille raset, kan benyttes som deponi av 

stubber og jord/leiere for å stabilisere skråningen. 

 

Område 3 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for skogbestand. 

Dagens skogbilde opprettholdes. Gran tas ut. 

 

Område 4 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Skogbilde vil her bestå av større furutre og noe bjørk. En del større tre må hogges da 

denne sektoren skal åpnes for å gi utsikt til Hønefossen og elva opp mot Gladtvet og 

Hønefoss skole. Det vil si at det her blir et åpent skogbilde. Det må tas hensyn til vind og 

fremherskende vindretning ved hogst. 

Areal som ligger inn til Bjørklundsgate må ryddes. 

Innen dette området står det en «gapahuk» som må fjernes og bygges opp på ny. Plan for 

dette må tas på i detaljplanleggingen. Det samme gjelder fjerning av gamle krakker og 

gjerder. 

 

Område 5 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Skogbilde er i dag dominert av store, gamle bjørker og furu. Hassel-kratt settes igjen. 

Det må til en tynning. I hovedtrekk må bjørk som henger utover og er en belastning på 

grunnen i svært bratt terreng hogges. Det må også tynnes i eldre furu. Lengst sør og 

nederst i område er eldre, dekorative lauvtrær. En del av disse skal spares. 

 

Gjennomføring 

Utføringen kan skje etappevis. Skal området kunne tas i bruk må undervegetasjon ryddes, 

kvisten fjernes og stiene opparbeides. Hogsten av de større trærne kan gjøres i flere 

omganger. Dette vil fordyre prosjektet totalt da utstyr og maskiner må flyttes flere ganger. 

Skogvirke anses ikke som salgbart på grunn av fare for metall i virke, og det foreslås derfor 

at dette flises opp og blir forsøkt solgt som energiflis. 
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Gjennomføringen betinger gode driftsforhold. Med leiregrunn må det være tørt. 

Terrengskadene kan ellers bli store.  

 

St.Hanshaugen er ikke en oase bare for mennesker men også for fugler. Det vil ikke bli satt 

i gang noen aktivitet før fugleungene har forlatt reiret. 

 

Bevilges det penger til tiltaket kan arbeidet starte opp i begynnelsen av juli måned 

inneværende år. Værforholdene har betydning for driften og framdrift og ferdigstilling styres 

av vær og føreforhold. Ved gjennomføringen av en reguleringshogst vil kommunen unngå 

fremtidige henvendelser om fjerning av enkelttrær som er til fare eller sjenanse for 

omliggende boliger.  

 

Oppbygging av fasiliteter og framtidig skjøtsel 

Når området er satt i stand, skogen ryddet og tynnet og stiene satt i stand, må det 

utplasseres sittebenker og gjerne en ny gapahuk, som erstatning for den som står der i dag. 

Videre må det til noe oppfølging og vedlikehold i årene framover.  

Det arbeides med en modell der lokalt vel eller foreninger tar på seg dette arbeidet og får 

ansvar for gjennomføringen. Disse har mulighet til å søke om eksterne finansieringer av 

tiltak de vil sette ut i livet. Det bør vurderes om en slik organisering kan gis noe årlig 

kommunal støtte til drift. Dette vil gi et godt signal til de som vil bruke fritiden sin på å holde 

området vedlike og være billig for kommunen. 

Det må avklares hvordan søppel skal håndteres. Tømmingen av søppelkasser blir fort en 

kommunal oppgave. 

 

Skilting 

Det er nå flere skiltprosjekt i friluftsområder rundt Hønefoss. Kommunen har god 

kompetanse til å lage en skiltplan. Utformingen av skiltene vil bli lik som de øvrige 

områdene. Skiltene blir plassert ut så snart tiltakene er gjennomført og området tilgjengelig. 

 

Kostnader 

Arbeidet som skal utføres er komplisert og arbeidskrevende. Det er så langt innhentet et 

tilbud. Det viser at det er utfordrende å beregne en pris med så mange usikkerhetsfaktorer. 

En entreprenør må derfor legge inn store marginer for usikkerheten. Ut fra tilbudet som er 

mottatt er driftsopplegget endret. Rådmannen vil hente inn flere tilbud.   

Det er satt opp et budsjett etter tiltak som må gjennomføres basert på antatt tidsforbruk i 

timer og timesatser for mann og maskiner. Rammen for å sette området i god stand som en 

grønn lunge beløper seg til minimum.kr. 740.000,- eks mva. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt vedtak 1 

Om det ikke er ønskelig å iverksette skjøtsel av St.Hanshaugen inneværende år, kan 

arbeidet forskyves til neste år, evt. kan det gjøres gjennom flere etapper.  

- Ved bevilgning av kr. 170.000,- vil undervegetasjon bli ryddet og stiene kan benyttes 

slik de ligger i dag.  

- Bevilges det mindre enn budsjettert beløp på kr. 570.000,- vil område 4 og 5 bli 

prioritert. Når dette er gjort vil utbedring av stinettet kunne utføres. 

 

Forslag til vedtak: 

Kostnader for skjøtsel og istandsetting av St.Hanshaugen i god stand som parkområde 

innarbeides i budsjett for 2021 og 2022, og rådmannen bes om å legge frem en forslag til 

etappevis gjennomføring. 
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Rådmannens vurdering 
St.Hanshaugen kan gjøres tilgjengelig for bruk gjennom flere etapper. I første runde må 

området ryddes for undervegetasjon og gjengrodde stier. Nedskåret virket må fjernes. Dette 

vil medføre mye manuelt arbeid. Bare rydding og fjerning av undervegetasjon vil ikke gi 

universell utforming av stiene. Kostnadene på dette arbeidet er budsjettert til å koste kr. 

170.000,- eks mva. Dette kan gjennomføres i løpet av barmarksesongen 2020.  

 

For å få kostandene så lave som mulig bør resten av arbeidet gjøres samtidig. Dette har 

med oppstarts- og flyttekostnader å gjøre. Det gjenværende arbeidet blir 

gjennomhogst/tynning, utbedring av stinettet, flising av skogsvirke og opprydding av gamle 

installasjoner. Den samlede kostnaden for dette er budsjettert til kr. 570.000,- eks mva. 

Dette kan gjennomføres eksempelvis i 2021. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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Arkivsaksnr.: 20/2466-1   Arkiv: G11  

 

Møteplassen for ungdom  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

90/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsplassen samlokaliseres med andre tjenester på tvers av sektorene. De gode 

erfaringene tas med og brukes for å imøtekomme ungdommenes behov for å møte kommunens 

fagmiljø for hjelp og rådgiving uten timeavtale.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Holtenutvalget foreslo i saksfremlegg 07.08.2017 tiltak i 14 punkter, herunder punkt 3 som 

lyder «De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange ulike 

tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må yte et samlet 

og helhetlig tilbud til ungdommen». Utvalget foreslo et dropin senter, hvor ungdom kunne 

komme uten timeavtale og få veiledning der og da. Formannskapet vedtok i 2018 1,5 mill i 

driftsmidler til et pilotprosjekt som kunne prøves ut i 2019. «Rådmannen legger frem sak om å 

etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom kan konsultere kommunens hjelpeordninger for 

råd og bistand uten timeavtale.» 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Mye av kontakten med ungdom foregår gjennom Ungdomskontakten, en oppsøkende 
tjeneste på ungdommens arena. Det vil si ute i det offentlige rom, der ungdommen befinner 
seg. Dette har vært oppfattet som positivt og riktig. Ungdata viser at det ungdom i Ringerike 

strever med er psykisk helse (tunge tanker, mye stress og psykosomatiske plager som setter 

seg i hodet og kroppen), og en følelse av ensomhet. 
 

Det overordnede målet for prosjektet er «Utprøvelse av en felles arena der denne 

ungdomsgruppen kan få nødvendig kontakt med våre tjenester uten timeavtale». 
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Beskrivelse av saken 

 

Brukermedvirkning har vært et grunnleggende prinsipp i utarbeidelse av Ungdomsplassen. 

Dette har vært praktisert ved «hva er viktig for deg?» kvelder og et enkelt svarskjema 

ungdommen svarer på etter hvert besøk på ungdomsplassen. Saken vil beskrive tjenestens 

utforming og organisering og evaluering. I prosjektrapporten vises det til erfaringer og detaljer 

i utprøvingsfasen.  

 

I Holtens utvalgets brukte navnet Møteplassen. Arenaen ble gjennom brukermedvirkning 

omdøpt til Ungdomsplassen.  

 

Ungdataundersøkelsen 2020 skulle i utgangspunktet brukes til å analysere ungdommenes 

tilbakemelding i tillegg til evalueringen som er gjort omkring ungdomsplassen. På grunn av 

Korona situasjonen er svarprosenten lav og resultatene er usikre. Det avventes om 

ungdataundersøkelsen skal gjennomføres igjen eller om den utsettes.  

 

Tjenestens utforming og organisering. 

 

Ungdomsplassen er en dør inn til alle kommunale tjenester for målgruppen 13-23 år. Lokalene 

ligger midt i sentrum. Lokaler er leid i prosjektperioden. Det er åpent to kvelder i uken og en 

formiddag. (se vedlegg for utfyllende informasjon). Åpningstidene er samordnet med Freezone, 

ungdomsklubben som drives av Stiftelsen Positiv oppvekst.  

 

Tjenesten tilbyr tre funksjoner: 

Drop in: Ungdom kan komme rett inn fra gaten uten timeavtale og få samtale der og da.  

Veiviser: Ungdomsplassen kan gi informasjon om andre tilbud i kommunen, eller de kan 

videreformidle direkte kontakt til aktuell hjelpetjeneste.  

Oppfølging: Ungdom kan få tilbud om oppfølgingssamtaler, gruppetilbud, temakvelder eller 

andre aktiviteter. 

  
 

Evaluering 

90% av ungdommene som har besøkt ungdomsplassen har svart at de fikk det de kom for, og 

78 % svarer at de ønsker å komme tilbake. Dette er svært høy brukertilfredshet og viser at 

målgruppen opplever tilbudet som nyttig og meningsfullt. 

 

Pilotprosjekt Ungdomsplassen har vist at det er et behov for et sted i sentrum med åpen dør, 

som ungdom kan komme uten avtale. 38% av de besøkende har et ønske om å snakke med en 
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voksen/få hjelp. Ca. 40% kommer for å henge, noe vi vet av erfaring betyr at de trenger tid til å 

bli kjent og få tillit til de ansatte, og at de vil åpne seg på sikt. 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

1. Holtenutvalget, ad-hoc utvalg vedtatt i kommunestyret 24.11.2016. Mandat «Utrede 

hvordan Menova og de andre ideelle arbeidstreningsbedriftene skal brukes til 

kommunale oppgaver for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid».  

2. Formannskapet vedtok i 2018 1,5 mill i driftsmidler til et pilotprosjekt som kunne 

prøves ut i 2019. «Rådmannen legger frem sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested 

der ungdom kan konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten 

timeavtale.» 

3. I mars 2019 åpnet «Ungdomsplassen» i sentrumsnære lokaler.  

4. 11/12 Desember 2019 vedtas det 750 000 kr. driftsmidler til videre utprøving av 

Ungdomsplassen frem til politisk behandling i April 2020. 

Økonomiske forhold 

 

 Budsjettet 2020 januar til juli: 

 Ca. 750 000,- kr til stillinger, vikarer og lønn. 

 Ca. 135 000,- kr til leie av lokaler. 

 Resterende til rengjøring, mat, utstyr (pc, telefon, i Pad, digital skjerm), møbler, kurs, 

aktiviteter og annet til driften. 

 

Resten av året løses deler  av oppgavene av enheter i kommunen innenfor dagens drift. 

 

Alternative løsninger 

 

Ungdomsplassen består der den er i dens nåværende form. Driftsmidler på 1,5 mill. pr. år 

videreføres. Midlene må da innarbeides i forbindelse med behandling av 2. kvartal.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

 
Nr. 3. God helse. Målet er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

(3.5. og 3.8).  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at tiltak er utprøv og erfaringer innhentet. Rådmannen mener at 

måten å jobbe på kan videreføres i en samordning med sektor Helse og omsorg og Teknisk og 

kultur. Dette innenfor dagens organisering og tildelte budsjetter. Familiens hus metodikken vil 

være hensiktsmessig å bruke for å ivareta erfaringene. Det vil i tiden fremover arbeides for å 

systematisere arbeidet slik at ungdommene fortsatt kan få et tilbud selv om det ikke er samme 

sted.  

 

Vedlegg 

Prosjektrapport for Ungdomsplassen, pilot periode 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Kiahma Lise Whelan 
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Vedtak - Ringerike kommune - Søknad om dispensasjon fra markaloven for 
tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen 

Vi viser til oversendelse fra Ringerike kommune datert 15. april 2020, hvor det bes om at 
Fylkesmannen fatter vedtak i sak som gjelder søknad om dispensasjon for tilrettelegging for en 
aktivtetspark ved Ringkollen, gnr. 134/125. 
 

Bakgrunn 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging for en aktivitetspark ved 
Ringkollstua ved Ringkollen. Det er Fossen Friluft som søker om dispensasjon for å legge til rette for 
dette, sekundært er det ønske om en midlertidig dispensasjon. I tillegg til å ligge innenfor Marka 
utgjør området ved Ringkollen en del av et statlige sikret friluftsområde. 
 
Den omsøkte aktivitetsparken ønskes opparbeidet ved å ta i bruk blant annet stokker og kvist etter 
hogst i området og bruke dette til ulike tiltak langs løypa. Vedlagt søknaden er det lagt ved en 
illustrasjon hvor det er vist tre campområder som skal tilrettelegges med sittegrupper, bålplass og 
gapahuk. I tilknytning til campområdene skal Fossen Friluft tilby utleie av svevetelt for overnatting. 
Videre er det et eget område for lavo og et aktivitetsområde hvor det skal opparbeides en løype med 
ulike stasjoner. Aktivitetsløypa skal blant annet inneholde øksekasteblinker laget av tømmer, 
balansestokker som henges opp mellom trærne, naturstiposter og balansestubber. 
 
Fossen Friluft skal bruke søppelhåndtering og toalettfasiliteter på Ringkollstua for gjestene på 
campen og de skal sørge for at området tas vare på. 
 
Fossen Friluft leier i dag Ringkollstua av Ringerike kommune og arrangerer aktiviteter for ulike 
grupper. Blant annet teambuilding for bedrifter og det står at de lager morsomme opplegg for 
vennegjenger og organiserer turer for opplevelsessøkere. 
 
Vi har i brev av 28. mars 2019 uttalt oss til dispensasjonssøknaden som ble oversendt på høring fra 
Ringerike kommune i brev av 12.februar 2019. I uttalelsen viste vi til at de omsøkte tiltakene var å 
anse som næringsformål. Tiltakene er ment som et tilbud som Fossen Friluft kan selge til sine 
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kunder. Det er ikke åpnet opp for etablering av ny næringsvirksomhet i Marka. Vi motsatte oss 
derfor at det ble gitt dispensasjon.  
 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon, 
har ikke kommunen vedtakskompetanse til å gi dispensasjon. Dette følger av markaloven § 15 tredje 
ledd. Kommunen avslo derfor dispensasjonssøknaden. Tiltakshaver klagde på dette vedtaket og i 
klagebehandlingen opprettholdt Ringerike kommune sitt vedtak og sendte saken over til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) i brev av 6. juni 2019. I brev av 18. mars 2020 fra 
Fylkesmannens juridiske avdeling blir det vist til at saken burde vært behandlet av Fylkesmannen 
som førsteinstans. Bakgrunnen for dette var at Ringerike kommune i utgangspunktet ønsket å 
innvilge søknaden. I klagebehandlingen og oversendelsen til Fylkesmannen anbefalte kommunen at 
klagen ble tatt til følge. Det ble derfor presisert i brevet fra juridisk avdeling at Fylkesmannen bør 
behandle saken som førsteinstans når kommunen er positivt til søknaden og Fylkesmannen har 
motsatt seg tiltaket. 
 
På bakgrunn av FMOV juridisk avdeling sitt brev, anbefalte rådmannen at kommunens vedtak ble 
opphevet og at saken ble sendt til FMOV for behandling som førsteinstans. Som det står i saken vil 
dette sikre søker en reell to-instansvurdering ved en eventuell klage på fylkesmannens vedtak. 
 
I sak 43/20 i Formannskapets møte 14. april 2020 ble det fattet vedtak om at tidligere vedtak ble 
opphevet og at saken skulle sendes til FMOV for behandling som førsteinstans. 
 
Klima- og miljødepartementets dispensasjonsmyndighet etter markaloven § 15 er i brev av 18. mars 
2010 delegert til Fylkesmannen.  Klima – og miljødepartementet er endelig klageinstans.  
 
Fylkesmannen må derfor fatte vedtak i saken.  
 

Fylkesmannens vurdering 
Innenfor markalovens geografiske virkeområde er bygge- og anleggstiltak forbudt. Med bygge- og 
anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, jf. markaloven § 5 første ledd.  
 
Tiltakene som utgjør aktivtetspark og campområde er søknadspliktige tiltak samlet sett og er 
avhengig av en dispensasjon etter markaloven § 15. 
 
Dispensasjon kan bare gis dersom de kumulative vilkårene i markaloven § 15 annet ledd første 
punktum er oppfylt. I bestemmelsen står det: 
 
Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene for 
friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 
 
Formålet med markaloven fremgår av § 1:  
 
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre 
Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- kulturmiljø med kulturminner.  
 
Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. 
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Tiltaket omfatter aktiviteter i Marka som etter vår vurdering ikke går inn under noen av de tre 
hovedformålene med Marka; idrett, friluftsliv og natur. Selv om aktiviteten som tilbys er rettet mot 
friluftsliv, er det likevel kommersiell næringsvirksomhet som ligger bak.  
 
I utgangspunktet mener vi det er positivt med tiltak som fremmer friluftslivet i området og som er 
allment tilgjengelige. Det går imidlertid ikke frem av søknaden hvor hyppig området vil bli brukt. I de 
periodene hvor det foregår aktivitet, vil området fremstå som privat og ekskluderende for andre 
brukergrupper slik vi vurderer saken. Tiltakene gjør også at området i større grad vil oppleves som 
privatisert når det ikke er i bruk. 
 
Flere av tiltakene er isolert sett av en slik karakter at de ikke er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven, eksempelvis oppføring av en øksekasteblink. Likevel er det søkt om en permanent 
aktivitetspark og campområde. Vår vurdering av omsøkte tiltak er derfor ut fra en samlet vurdering 
av alle tiltakene og hvordan området vil fremstå etter at aktivtetsparken og campområdet er ferdig 
etablert. Videre legger vi til grunn at aktiviteten det legges opp til er av kommersiell art, selv om 
området kan benyttes av allmennheten når det ikke foregår aktivitet her. 
 
Markalovens § 1, siste setning, åpner for at det kan tillates bærekraftig bruk til andre formål. I 
forarbeidene til loven, OT. prp. 23, kap. 3.3.1 første avsnitt, tredje setning om bærekraftig bruk til 
andre formål, fremkommer det at eksisterende næring i Marka, med eksemplene landbruk, skogbruk 
enkel betjening, skal kunne videreføres. Vi finner ikke at aktiviteten i denne saken kan innplasseres 
som næring i tråd med hensikten i forarbeidene. 
 
Selv om tiltak for å fremme friluftsliv er å anse som positivt, må vi være prinsipielle på det å åpne 
opp for næringsinteresser i Marka. Vi er kritiske til å tillate kommersiell virksomhet av denne 
karakteren i marka og legger vekt på presedensvirkningen av å åpne opp for dette. Det er flere 
aktører som dette kan være aktuelt for. 
 
Når det gjelder Ringkollen som statlig sikret friluftsområde er det viktig at nye tiltak som ønskes 
gjennomført, for å fremme dette som friluftsområde, først blir vurdert som en del av revideringen av 
forvaltningsplanen for området. Et vilkår for nye tiltak må være at det skal være allment tilgjengelig. 
Det er Viken fylkeskommune som har ansvaret for dette. 
 
Med utgangspunkt i at dette er en del av et næringskonsept har vi kommet frem til at bruken i seg 
selv er i konflikt med allmenne interesser, friluftslivet i Marka og bidrar til økt grad av privatisering i 
Marka. 
 
Etter en konkret vurdering anser vi derfor at tiltaket vesentlig vil tilsidesette hensynet i lovens 
formålsbestemmelse. Vi avslår derfor søknad om dispensasjon fra markaloven § 5 for etablering av 
omsøkte aktivitetspark og campområde ved Ringkollen. 
 
Vi går ikke nærmere inn på en vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større 
enn ulempene, da vilkårene i markaloven § 15 annet ledd er kumulative og vi ikke anser at det første 
vilkåret er oppfylt.   
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Konklusjon 
Fylkesmannen gir ikke varig eller midlertidig dispensasjon fra markaloven § 5 jf. § 15 for 
tilrettelegging for en aktivtetspark og campområde ved Ringkollen slik det er omsøkt. Vi mener 
tiltaket vil tilsidesette formålet med markaloven i vesentlig grad. 
 
Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. 
Dersom vi opprettholder vårt vedtak sendes saken til Klima- og miljødepartementet for endelig 
avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsleder 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Fossen Friluft    
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 16.06.2020 00:00:00-16.06.2020 00:00:00     Utvalg: FS  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

19/476-19 20.05.2020 R/TEK/KRIGRO GNR 134/125 

23655/20 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Vedtak -Søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging for en 

aktivitetspark Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

 



Fra: Brede Kihle [fmbubki@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Viken fylkeskommune [post@viken.no]; Fossen Friluft [endre@fossenfriluft.no] 

Sendt: 19.05.2020 16:16:24 

Emne: Vedtak - Ringerike kommune - Søknad om dispensasjon fra markaloven for 

tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen 

Vedlegg: Vedtak - Ringerike kommune - Søknad om dispensasjon fra markaloven for 

tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen.PDF 

Hei 

 

Et brev fra Fylkesmannen følger vedlagt. 

Vi sender brevet kun per e-post. 

 

 

Vennlig hilsen 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Klima- og miljøvernavdelingen 

Brede Kihle, seniorrådgiver i plansaker 

tlf: 32 26 68 65 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/  



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  18.05.2020  2019/15210 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  15.04.2020  19/476-4 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  

 

Vedtak - Ringerike kommune - Søknad om dispensasjon fra markaloven for 
tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen 

Vi viser til oversendelse fra Ringerike kommune datert 15. april 2020, hvor det bes om at 
Fylkesmannen fatter vedtak i sak som gjelder søknad om dispensasjon for tilrettelegging for en 
aktivtetspark ved Ringkollen, gnr. 134/125. 
 

Bakgrunn 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging for en aktivitetspark ved 
Ringkollstua ved Ringkollen. Det er Fossen Friluft som søker om dispensasjon for å legge til rette for 
dette, sekundært er det ønske om en midlertidig dispensasjon. I tillegg til å ligge innenfor Marka 
utgjør området ved Ringkollen en del av et statlige sikret friluftsområde. 
 
Den omsøkte aktivitetsparken ønskes opparbeidet ved å ta i bruk blant annet stokker og kvist etter 
hogst i området og bruke dette til ulike tiltak langs løypa. Vedlagt søknaden er det lagt ved en 
illustrasjon hvor det er vist tre campområder som skal tilrettelegges med sittegrupper, bålplass og 
gapahuk. I tilknytning til campområdene skal Fossen Friluft tilby utleie av svevetelt for overnatting. 
Videre er det et eget område for lavo og et aktivitetsområde hvor det skal opparbeides en løype med 
ulike stasjoner. Aktivitetsløypa skal blant annet inneholde øksekasteblinker laget av tømmer, 
balansestokker som henges opp mellom trærne, naturstiposter og balansestubber. 
 
Fossen Friluft skal bruke søppelhåndtering og toalettfasiliteter på Ringkollstua for gjestene på 
campen og de skal sørge for at området tas vare på. 
 
Fossen Friluft leier i dag Ringkollstua av Ringerike kommune og arrangerer aktiviteter for ulike 
grupper. Blant annet teambuilding for bedrifter og det står at de lager morsomme opplegg for 
vennegjenger og organiserer turer for opplevelsessøkere. 
 
Vi har i brev av 28. mars 2019 uttalt oss til dispensasjonssøknaden som ble oversendt på høring fra 
Ringerike kommune i brev av 12.februar 2019. I uttalelsen viste vi til at de omsøkte tiltakene var å 
anse som næringsformål. Tiltakene er ment som et tilbud som Fossen Friluft kan selge til sine 
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kunder. Det er ikke åpnet opp for etablering av ny næringsvirksomhet i Marka. Vi motsatte oss 
derfor at det ble gitt dispensasjon.  
 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon, 
har ikke kommunen vedtakskompetanse til å gi dispensasjon. Dette følger av markaloven § 15 tredje 
ledd. Kommunen avslo derfor dispensasjonssøknaden. Tiltakshaver klagde på dette vedtaket og i 
klagebehandlingen opprettholdt Ringerike kommune sitt vedtak og sendte saken over til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) i brev av 6. juni 2019. I brev av 18. mars 2020 fra 
Fylkesmannens juridiske avdeling blir det vist til at saken burde vært behandlet av Fylkesmannen 
som førsteinstans. Bakgrunnen for dette var at Ringerike kommune i utgangspunktet ønsket å 
innvilge søknaden. I klagebehandlingen og oversendelsen til Fylkesmannen anbefalte kommunen at 
klagen ble tatt til følge. Det ble derfor presisert i brevet fra juridisk avdeling at Fylkesmannen bør 
behandle saken som førsteinstans når kommunen er positivt til søknaden og Fylkesmannen har 
motsatt seg tiltaket. 
 
På bakgrunn av FMOV juridisk avdeling sitt brev, anbefalte rådmannen at kommunens vedtak ble 
opphevet og at saken ble sendt til FMOV for behandling som førsteinstans. Som det står i saken vil 
dette sikre søker en reell to-instansvurdering ved en eventuell klage på fylkesmannens vedtak. 
 
I sak 43/20 i Formannskapets møte 14. april 2020 ble det fattet vedtak om at tidligere vedtak ble 
opphevet og at saken skulle sendes til FMOV for behandling som førsteinstans. 
 
Klima- og miljødepartementets dispensasjonsmyndighet etter markaloven § 15 er i brev av 18. mars 
2010 delegert til Fylkesmannen.  Klima – og miljødepartementet er endelig klageinstans.  
 
Fylkesmannen må derfor fatte vedtak i saken.  
 

Fylkesmannens vurdering 
Innenfor markalovens geografiske virkeområde er bygge- og anleggstiltak forbudt. Med bygge- og 
anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, jf. markaloven § 5 første ledd.  
 
Tiltakene som utgjør aktivtetspark og campområde er søknadspliktige tiltak samlet sett og er 
avhengig av en dispensasjon etter markaloven § 15. 
 
Dispensasjon kan bare gis dersom de kumulative vilkårene i markaloven § 15 annet ledd første 
punktum er oppfylt. I bestemmelsen står det: 
 
Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene for 
friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 
 
Formålet med markaloven fremgår av § 1:  
 
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre 
Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- kulturmiljø med kulturminner.  
 
Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. 
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Tiltaket omfatter aktiviteter i Marka som etter vår vurdering ikke går inn under noen av de tre 
hovedformålene med Marka; idrett, friluftsliv og natur. Selv om aktiviteten som tilbys er rettet mot 
friluftsliv, er det likevel kommersiell næringsvirksomhet som ligger bak.  
 
I utgangspunktet mener vi det er positivt med tiltak som fremmer friluftslivet i området og som er 
allment tilgjengelige. Det går imidlertid ikke frem av søknaden hvor hyppig området vil bli brukt. I de 
periodene hvor det foregår aktivitet, vil området fremstå som privat og ekskluderende for andre 
brukergrupper slik vi vurderer saken. Tiltakene gjør også at området i større grad vil oppleves som 
privatisert når det ikke er i bruk. 
 
Flere av tiltakene er isolert sett av en slik karakter at de ikke er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven, eksempelvis oppføring av en øksekasteblink. Likevel er det søkt om en permanent 
aktivitetspark og campområde. Vår vurdering av omsøkte tiltak er derfor ut fra en samlet vurdering 
av alle tiltakene og hvordan området vil fremstå etter at aktivtetsparken og campområdet er ferdig 
etablert. Videre legger vi til grunn at aktiviteten det legges opp til er av kommersiell art, selv om 
området kan benyttes av allmennheten når det ikke foregår aktivitet her. 
 
Markalovens § 1, siste setning, åpner for at det kan tillates bærekraftig bruk til andre formål. I 
forarbeidene til loven, OT. prp. 23, kap. 3.3.1 første avsnitt, tredje setning om bærekraftig bruk til 
andre formål, fremkommer det at eksisterende næring i Marka, med eksemplene landbruk, skogbruk 
enkel betjening, skal kunne videreføres. Vi finner ikke at aktiviteten i denne saken kan innplasseres 
som næring i tråd med hensikten i forarbeidene. 
 
Selv om tiltak for å fremme friluftsliv er å anse som positivt, må vi være prinsipielle på det å åpne 
opp for næringsinteresser i Marka. Vi er kritiske til å tillate kommersiell virksomhet av denne 
karakteren i marka og legger vekt på presedensvirkningen av å åpne opp for dette. Det er flere 
aktører som dette kan være aktuelt for. 
 
Når det gjelder Ringkollen som statlig sikret friluftsområde er det viktig at nye tiltak som ønskes 
gjennomført, for å fremme dette som friluftsområde, først blir vurdert som en del av revideringen av 
forvaltningsplanen for området. Et vilkår for nye tiltak må være at det skal være allment tilgjengelig. 
Det er Viken fylkeskommune som har ansvaret for dette. 
 
Med utgangspunkt i at dette er en del av et næringskonsept har vi kommet frem til at bruken i seg 
selv er i konflikt med allmenne interesser, friluftslivet i Marka og bidrar til økt grad av privatisering i 
Marka. 
 
Etter en konkret vurdering anser vi derfor at tiltaket vesentlig vil tilsidesette hensynet i lovens 
formålsbestemmelse. Vi avslår derfor søknad om dispensasjon fra markaloven § 5 for etablering av 
omsøkte aktivitetspark og campområde ved Ringkollen. 
 
Vi går ikke nærmere inn på en vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større 
enn ulempene, da vilkårene i markaloven § 15 annet ledd er kumulative og vi ikke anser at det første 
vilkåret er oppfylt.   
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Konklusjon 
Fylkesmannen gir ikke varig eller midlertidig dispensasjon fra markaloven § 5 jf. § 15 for 
tilrettelegging for en aktivtetspark og campområde ved Ringkollen slik det er omsøkt. Vi mener 
tiltaket vil tilsidesette formålet med markaloven i vesentlig grad. 
 
Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. 
Dersom vi opprettholder vårt vedtak sendes saken til Klima- og miljødepartementet for endelig 
avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsleder 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Fossen Friluft    
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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Regnskap 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunes driftsregnskap for 2019 godkjennes og regnskapsmessig mindreforbruk 

(overskudd) på 13.918.000 avsettes til disposisjonsfond.  

1. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2019 som er avlagt i balanse 

godkjennes.  

2. Årsrapport og Årsberetning 2019 for Ringerike kommune tas til etterretning. 

 

 

 

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken omhandler den formelle politiske behandling og godkjenning av regnskap og 

årsberetning 2019 for Ringerike kommune iht forskriftskrav, herunder vedtak om disponering 

av regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,9 millioner kroner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Etter kommuneloven skal det avlegges årsregnskap og årsberetning i tråd med egen forskrift.  

Regnskapet og årsberetningen har vært til gjennomgang hos revisor og revisjonsberetningen 

følger vedlagt. Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrift og gir et dekkende bilde av den finansielle stillingen til Ringerike kommune pr 

31.12.2019.  

Regnskapet er oversendt kommunens Kontrollutvalg til behandling før behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Protokoll vil bli ettersendt. 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv og deretter oversendes 

fylkesmannen. 

Årsregnskapet for 2019 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter. I kapitlet om regnskapsprinsipper og vurderinger er det gjort 

nærmere rede for de bestemmelser og prinsipper som er lagt til grunn i regnskapet.  



- 

Årsrapport 2019, er en redegjørelse for virksomheten og tar for seg viktige hendelser. 

Årsberetningen 2019 gir i tillegg en vurdering av kommunens økonomiske stilling og 

måloppnåelse i forhold til de fastsatte mål og økonomiske rammer kommunestyret har vedtatt. 

Årsrapporten og årsberetningen skal fylle kravet om å være utfyllende i forhold til den 

informasjonen som gis i årsregnskapet. 

 

 

Vurdering 

Årets resultat Netto driftsresultat blir sett på som en viktig indikator for kommunens 

finansielle stilling og økonomisk handlingsrom. Regnskapet for 2019 viser et netto 

driftsresultat på 62,2 mill kr og tilsvarer 2,6% av driftsinntektene. Anbefalt minimumsnivå for 

bærekraftig økonomi er 1,75%.  

Resultatet er høyere enn budsjett og sterkere enn fjorårets resultat.  

 

Saldo på Disposisjonsfondet er pr. 31.12.2019 på 220 millioner kroner (ekskl. Krisesenter-

fond).  

 

Overskuddet (mindreforbruket) for 2019 er 13,9 millioner kroner, etter overføring av 0,9 

millioner kr til investeringsregnskapet samt avsetninger og bruk av avsetninger.  

Kommunestyret skal ved behandling av regnskapet beslutte disponering av dette overskuddet, 

og administrasjonen anbefaler at midlene avsettes til Disposisjonsfond. Fondet vil da i 2020 

være på anbefalt nivå for å ha en buffer mot uforutsette kostnader og svikt i inntektene.  

 

Det fremgår av årsberetningen i årsrapporten, et merforbruk på kommunens 

tjenesteproduksjon med 24,8 millioner kroner i 2019, i forhold til tildelte budsjettrammer.  

Når kommunen likevel legger frem regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,9 

millioner kroner, etter avsetninger til disposisjonsfond på 47,5 millioner kroner som 

budsjettert, så skyldes det i hovedsak at de sentrale inntektene er blitt vesentlig høyere enn det 

som var budsjettert: 

 

Kommunen har fått inn 4 millioner mer i skatt, 16,4 millioner mer i rammetilskudd inkludert 

inntektsutjevning og 29,3 millioner kroner mer i finansinntekter inkludert avkastning på fond 

– sum 49,7 millioner kroner.  

Som en motpost til dette har kommunen fått inn 3,3 millioner mindre i eiendomsskatt, 0,6 

millioner mindre i salgsinntekter og økte renteutgifter på 7,1 millioner – sum 11 millioner 

kroner. 

Samlet sett utgjør dette merinntekter på 38,7 millioner kroner. Dette dekker opp merforbruket 

i tjenesteproduksjonen på 24,8 millioner og gir et overskudd på 13,9 millioner kroner. 

 

Det er utfordrende å forutsi inntektsutjevningen i rammetilskuddet gjennom året, da dette 

avhenger av hvordan skatteinntekter landet over blir. Det er også knyttet en del usikkerhet til 

størrelsene på utbytter og de endelige avkastningene fra fond. Utbyttet fra RingriksKraft ble i 

2019 på 25,5 millioner og fra Fossefondet 18,5 millioner kroner – samlet sett 13,8 millioner 

mer enn forventet i budsjett. 

En større forutsigbarhet i disse inntekten kunne gjort det mulig å justert budsjettene gjennom 

året. Sektorenes merforbruk og årsakene til dette, omtales sektorvis i beretningen. Det er 

Helse og omsorg og Utdanning og familie, som har de største utfordringene i forhold til å få 

de tildelte økonomiske rammer til å strekke til.  

 



- 

Kommunens egenkapital er bedret etter tre år med gode netto driftsresultater, og balanseført 

egenkapital er 641,4 millioner kroner. 

 

Kommunens likviditet er god. Likviditetsgrad 1 er på 3,2, og dette er en økning fra 2019 der 

likviditetsgraden var på 2,7. Dette viser at kommunens kortsiktige soliditet er god og at man 

har god evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Målet er 2.  

Også likviditetsgrad 3 er tilfredsstillende. Her er målet 0,33 og kommunen ligger på 1,6. Det 

sier noe om at kommunen har god evne til å betale sin kortsiktig gjeld med umiddelbare 

tilgjengelige midler. 

 

Lånegjelden har i 2019 økt med 453,1 millioner kroner i 2019, og er ved utgangen av året på 

2.832,2 millioner kroner. 182,3 millioner kroner av står ved utgangen av året ubrukt. 

 

Rådmannen er samlet sett fornøyd med kommunens økonomiske resultater i 2019, men 

erkjenner at driften av enkelte tjenesteområder er utfordrende og vil også bli det fremover. 

 

 

 

Vedlegg 

Årsregnskap 2019 - Ringerike kommune 

Årsberetning 2019 – Ringerike kommune 

Årsrapport 2019 – Ringerike kommune  

Revisjonsberetning 2019 - Viken kommunerevisjon  

Uttalelse til årsregnskap 2019 – Kontrollutvalget i Ringerike 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelser i kommuneloven, forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter.

Regnskapsforskriften inneholder regler for pliktige noter til regnskapet. Noter skal bidra til å
øke regnskapsbrukerens forståelse av regnskapet og hjelpe brukeren til å vurdere regnskapet.
Videre inneholder kommunal regnskapsstandar d (KRS) nr 6 Noter og årsberetning ytterligere
noter som anses nødvendig for at regnskapet skal være avlagt i henhold til god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunen fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler
bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder
også interne finansieringstran saksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun
den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen
som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger,
inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av an leggsmidler og omløpsmidler
Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er i balanseregnskapet klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler dersom de forfaller til betal ing innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Videre er fordringer knyttet til egen vare - og tjenesteproduksjon
samt markedsbaserte verdipapirer klassifisert som omløpsmidler, med mindre kommunen har
foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller s amfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet . Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og
påkostninger i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde
anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en
standardheving av anleggsmiddelets utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføre s i
investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av
likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er korts iktig gjeld. Neste
års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler e r vurdert til virkelig verdi.
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Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene
starter året etter anleggsmiddelet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten.
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til
virkelig verdi i balansen.

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner m.v.) samt over - og underkurs er finansutgifter og -
inntekter. Over - og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/ gjeld
etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningsli njer gitt av Kommunal -
og moderniseringsdepartementet i dokument H - 3/14.

Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon

Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet
av loven. For kommunens øvrige virksomhet k rever kommunen
merverdiavgiftskompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt merverdiavgift er finansiert
av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet for kommunesektoren.
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Note 2 - Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet

Regnskapet for 201 9 viser et netto driftsresultat/ overskudd etter finansposter på 62.190 millioner kroner.
Budsjettert netto driftsresultat i 201 9 var på 28,06 millioner kroner. Overføring ti l investeringsregnskapet utgjør
888.202 kroner og regnskapsmessig mind r e forbruk for 201 9 er på 13,92 millioner kroner.

Brutto driftsresultat er på 46,44 millioner kroner mot budsjettert 35,35 millioner kroner. Det vil bli gjort nærmere
rede for avvik i forhold til budsjett for de ulike rammeområdene i rådmannens årsb eretning.

Investeringsregnskapet gjøres opp i balanse.

Avskrevet kundefordringer

Det er gjort en vurdering på de kundefordringene som kommunen med stor sikkerhet ikke får inn. Dette beløper
seg til 0,485 million kroner og er avskrevet i 201 9 .

Kommunens likviditetssituasjon har bedret seg i løpet av 201 9 . Trekkrettigheten har ikke vært benyttet fordi
likviditeten har vært bedre enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at vi har ett solid disposisjonsfond. Vi har
vesentlige ubrukte lånemidler ved utgan gen av året, da investeringene ble 120 millioner lavere enn planlagt.



R inger ike kommune - R e g n s k a p 201 9

1 3

Note 3 – Endring i arbeidskapital
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Note 4 – Avsetning og bruk av avsetninger
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Note 5 – Betingede forhold og hendelser etter balansedagen

Ressurskrevende brukere:

Det er ved årsavslutningen gjort en avsetning for refusjon knyttet til ressurskrevende
brukere på 37,7 millioner kroner. Det knytter seg noe usikkerhet til dette tallet, da
refusjonen ikke er revidert. Det er innkalkulert ca. 0,2 millioner kroner i usikker het
(reduksjon av anslått refusjon) i det avsatte beløpet.

Merverdiavgift:

Det har ved utgangen av 2019 vært noe usikkerhet og risiko rundt mva. knyttet på enkelte
områder.

Det ble på slutten av året startet ett arbeid med å kartlegge rutinen for frad ragsføring av
mva. kompensasjon i kommunen , for å avdekke hvorvidt praksis er i tråd med gjeldende
regelverk for mva. kompensasjon.

Vi har derfor kalkulert med en avsetning på 6,7 millioner kroner for risikoen for feilaktig
fradragsført merverdiavgift i årets regnskap.

Boligstiftelsen:

Det ble ved årsskiftet varslet ett mulig krav på kompensasjon til Boligstiftelsen som følge av
endring av vedtak knyttet til bolig som tidligere har vært brukt til enslige mindreårige
flyktninger, og derav har gitt rett på mva. kompensasjon. Denne boligen ble fraflyttet av de
enslige mindreårige i august 2018, og ble da gjort om til ordinær bolig uten rett på mva.
kompensasjon. Dette er en justeringshendelse som vi må dekke kostnadene til ihht. avtale.
Forpliktelsen er ka lkulert til 55,6 tusen kroner for deler av 2018 og for 2019, som vi vil få krav
på fra boligstiftelsen. I tillegg har vi avsatt for 46,9 tusen kroner for mva. fradragsført i eget
regnskap i samme periode.

Monserud renseanlegg:

Monserud Renseanlegg er i te stfase nå og man skal sette avløpsvann på anlegget vår 2020
og fortsette testingen. Overtagelse planlagt til sommer / høst 2020. Prosjektet er vesentlig
forsinket knyttet til reklamasjoner og feil på byggentreprisen. Forhold mot entreprenør og
avlaringer rundt sluttoppgjør forventes i løpet av 1. halvår 2020.

Note 6 - Endring av prinsipper, estimater og retting av tidl. års feil

Opptjent, ikke utbetalt lønn pr 31.12

Som følge av anordningsprinsippet avsettes det ved årsoppgjøret opptjent, ikke utbetalt lønn pr 31.12. Avsetning
i 2019 utgjør 17,458 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift), noe som er noe høyere enn avsetningen pr
31.12.2018.
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Nedskrivning av eiend ommer i balansen:

Det ble i løpet av året oppdaget at kommunen hadde balanseførte eiendommer som var solgt i 2011. Bokført
verdi av disse eiendommene var på 59,24 millioner kroner. De er nedskrevet pr. 01.01.2019 og bokført mot
kapitalkonto.

Note 7 – K apitalkon to
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Note 8 – Spesifikasjon over regnskapsmess ig resultat
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Note 9 – Pensjonsforpliktelser
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Note 10 – Garantiforpliktelser

Note 11 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak (KF)
og samarbeid etter KL § 27

Kommunen har ingen kommunale foretak eller samarbeid etter KL § 27 i 2018.
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Note 12 - Langsiktig gjeld
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Note 13 - Oversikt over aksjer og andeler
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Note 14 - Finansielle omløpsmidler

Bokført verdi

pr 31.12.201 7

Årets verdiendring Anskaffelseskost

De norske bykredittforeninger * 3 000 - 1 000 21 000

Sum 3 000 - 1 000 21 000

*) Avtale inngått mellom Ringerike kommune og De norske bykredittforeninger 15.01.1988. I hht avtalen skal
det skje en gradvis nedbetaling med siste forfall 15.11.2020. Nedbetalingen styres av Sparebank1.

Årets verdiendring er forskjellen mellom b okført v erdi pr 01.01 og pr 31.12 i regnskapsåret . Dette beløpet er
ikke ført i driftsregnskapet med resultatvirkning i 2019 .

I forbindelse med forvaltning av «Fossefondet» er det pr 31.12.2019 investert i følgende finansielle
omløpsmidler:

I tillegg er det i forbindelse med Fossefondet den 31.12.2019 innestående 175.301,41 kr på klientkonto hos DNB.

Fossefondet forvaltes i tråd med retningslinjer beskrevet i kommunens finansreglement kapittel 4.

Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for o mløpsmiddelet da det ble kjøpt, og bokført verdi viser
markedsverdien pr 31.12.2019.
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Note 15 - Salg av finansielle anleggsmidler
Det ble ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2018.

Note 1 6 - Vesentlig forpliktelser
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Note 17 – Organisering av kommunens virksomhet

1. Kommunens organisering
Ringerike kommune er organisert i en tonivå - modell med enhetsledere som rapporterer til
kommunalsjefene.

Tore Isaksen tiltrådte som råd mann 1. januar 2014. Per 1.1.2020 hadde kommunen følgende
organisering:

2. Styringsprinsipper
Rådmannen og kommunalsjefene utgjør kommunens øverste administrative ledelse.
Virksomhetene opptrer innenfor de rammer som trekkes opp, enten gjennom årlige
budsjettvedtak eller gjennom delegasjon av myndighet fra rådmannen. Støtteenhe tene utfører
støttefunksjoner overfor toppledelsen og virksomhetene, men har også selvstendige oppgaver
overfor publikum.

3. Tjenester løst av andre
a) Renovasjonstjenestene leveres av HRA – Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.
b) I kommunen er det 19 private barnehager.
c) Snøbrøyting av veier med kommunalt ansvar utføres delvis av private entreprenører.
d) Kommunen kjøper enkelte institusjonsplasser fra andre innen helse - og

omsorgssektoren.
e) Vaskeritjenester kjøpes fra Menova.
f) Det kjøpes advokattjenester i forbind else med barnevern.
g) Kommunen kjøper også tjenester fra interkommunale samarbeid (IS og IKS):

Søndre Buskerud 110 - sentral (brann og redning), IKA Kongsberg (arkiv) og Buskerud
kommunerevisjon.

h) Legevakten, Ringerike krisesenter , Barnevernsvakten og Ringe rike brannvesen er
organisert som kommunale samarbeid med Ringerike som vertskommune.
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Note 18 - Årsverk og likestilling
Årsverk og likestilling

Kjønnsfordeling 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Antall årsverk 1876 1853 1784 1763
Antall ansatte 2292 2290 2239 2380

Antall kvinner 1819 1825 1801 1847
Prosentvis andel kvinner 79% 80 % 80 % 78 %
Antall menn 473 465 438 533

Prosentvis andel menn 21% 20 % 20 % 22 %
Antall kvinner i høyere stillinger 6 6 6 6

% - andel kvinner i høyere stillinger 66% 60 % 67 % 67 %
Antall menn i høyere stillinger 3 4 3 3

% - andel menn i høyere stillinger 34% 40 % 33 % 33 %
Høyere stillinger = k ommuneoverlege n, kommuneadvokaten, kommunalsjefer og rådmann

Fordeling heltid/deltid

Kjønnsfordeling deltid 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Antall ansatte i deltidsstillinger 1160 1252 1499 1250

Antall kvinner i deltidsstillinger 1011 1088 1300 1094

% - andel kvinner i deltidsstillinger 87% 87 % 87 % 88 %

Antall menn i deltidsstillinger 148 164 199 156

% - andel menn i deltidsstillinger 13% 13 % 13 % 12 %

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører

(beløp i hele kroner) 2019 2018 2017 2016

Rådmannens årslønn 1341 600 1 300 000 1 250 000 1 210 000

Ordførerens godtgjørelse 989 997 956 463 928 602 906 928

Revisjonshonorar

(beløp i hele kroner) 2019 2018 2017 2016

Regnskapsrevisjon 495 000 532 000 464 000 500 000

Forvaltningsrevisjon 1 185 800 623 500 790 000 470 500

Annen bistand 605 000 731 500 657 000 885 500

Sum 2 285 800 1 887 000 1 911 000 1 855 000
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Note 19 – Investeringer i nybygg og nyanlegg
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Note 20 – Anleggsmidler

Note 21 - Selvkost

1.1 Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale
og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).

End ring i selvkostforskriften fra 01.01.2020

Selvkostforskriftens § 8 gir regler for h åndtering av overskudd og underskudd på selvkostkalkylen. Det har fra
2020 vært anledning til å fremføre underskudd på selvkostkalkylen. Her har det kommet endringer som gj elder
selvkostområdene. I selvkostforskriften står det å lese:

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal underskuddet
dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så lenge det er tilgjengelige midler på fon det. Et underskudd som ikke
dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostregnskapet til inndekning i et senere år. Et
underskudd som er fremført, skal dekkes inn av et fremtidig overskudd senest i det femte året etter at
underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at brukerne
ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer.
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Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for gebyrer etter plan - og bygningslov en, eierseksjonsloven eller
matrikkellova.

Dette medfører at et underskudd på reguleringsplaner, bygge - og delesaker samt eierseksjonering ikke lenger er
fremførbart og at det dermed må dekkes av kommunekassa uten mulighet til å søke dette dekket gjennom
gebyrer i påfølgende 5 - års periode.

Etterberegning for 2019 viser følgende resultat:

Vann, avløp, slam

Kommunen har side 2014 bygget selvkostfond på vann, avløp og slam. I 2018 bidro store investeringer i vann og
avløp til bruk av fond mens slam fortsatt bygget fond. I 2019 er fin ansiell dekningsgrad for vann 98 % og det ble
brukt 0, 9 millioner kroner av selvkostfondet. Avløp og slam har en finansiell dekningsgrad på henholdsvis 112 %
og 108 % og begge selvkostfondene styrkes med avsetning på henh oldsvis 6,3 millioner kroner og 0,2 millioner
kroner.

Feiing

I 2012 vedtok kommunestyret at feiing og tilsyn skal faktureres årlig og ikke etter utført tjeneste. Dette sikret at
man fikk en mer stabil og forutsigbar inntekt og at innbyggerne i løpet av en fireårsperiode får de tjenestene de
betaler for. Fra 2018 er feiing av fritidsboliger også medregnet i selvkostkalkylen. Det er ikke differensiert på pris
på feiing av fritidseiendom og bolig.

I 2014 - 2016 bygget feiing selvkostfond mens det i 2017 og 2018 ble brukt fra fondet. I 2019 er finansiell
dekningsgrad 88 % og fondsreserven på 0,6 millioner kroner går til delvis dekning av merkostnadene. Feiing går
ut av 2019 med et negativt fond på 0,3 millioner som vil bli dekket via gebyrer i løpet av neste 5 - årsperiode.
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Reguleringsplaner

Fra 2015 har reguleringsplaner hatt en positiv selvkostbalanse og bygging av selvkostfond fortsatte i 2016 mens
det i 2017 og 2018 ble brukt av fondet slik at fondet var tilnærmet nullet ved inngangen til 2019. I 2019 v ar
finansiell dekningsgrad på 124 % og selvkostfondet ble styrket med 0,5 millioner kroner.

Bygge - og delingssaker

Fra 2015 har bygge - og delesaker bygget selvkostfond. I 2018 lå gebyrinntekter under budsjett samt at avdelingen
hadde utgifter til skannin g av byggesaksarkiv med den følge at en stor andel av selvkostfondet brukes. Finansiell
dekningsgrad er i 2019 på 73 % og resterende fond på 0,8 millioner benyttes til dekning. Negativt fond på 2,2
millioner er det ikke lenger anledning til å fremføre så dette slettes.

Utslipp stillatelser og tilsynssaker

Etterberegning for 2016 viste at utslipp - og tilsynssaker hadde opparbeidet et negativt fond på ca 0,5 millioner i
2014 - 2015. Utslipp - og tilsynssaker vis te svært positiv utvikling i 2016 og 2017. Det negative fondet ble da dekket
og kommunen begynte å bygge selvkostfond. I 2018 brukes det planmessige av selvkostfondet og i 2019 brukes
resterende fond på 0,7 millioner. Selvkostområdet går ut av 2019 med et negativt fond på 0,5 millioner kroner
som vil bli dekket via gebyrer i løpet av neste 5 - årsperiode. Finansiell dekningsgrad for 2019 er på 60 %.

Oppmåling

Selvkostområdet hadde i all vesentlighet bygget negativt fond i perioden 2012 - 2017. I 2018 ble en marginal
andel av det negative fondet dekket. Etter 5 - års regel om utligning av selvkostfond samt generasjonsprinsippet,
ble det negative fondet slettet gje nnom kommunestyrevedtak slik at fondet ved inngangen til 2019 hadde en 0 -
saldo. Finansiell dekningsgrad i 2019 var på 105 % og det ble avsatt 0,2 millioner kroner til selvkostfondet.

Eierseksjonering

Fra 01.01.2018 iverksettes endringer i Eierseksjonsloven og eierseksjonering kommer til som eget
selvkostområde. Etterberegning for 2019 viser en finansiell dekningsgrad på 253 % for og overskudd på 0,1
millioner kroner settes av til fond.
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Utvikling se lvkostfond pr 2016 – 2026

Utvikling kapitalkostnader vann og avløp 2016 – 2026
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HRA renovasjon

HRA ivaretar renovasjon for Ringerike kommune og beregner også selvkost. Siste mottatte etterbe regning fra
HRA er pr 31.12.2019 :

I 2017 leverte HRA et positivt selvkostresultat og det bygges fond. I 2018 er selvkostgraden for Ringerike
kommune 99 % og følgelig brukes det fra fond. Ved inngang til 2019 er selvkostfondet likevel solid og det avsettes
ytterligere 1,5 mill kroner til fo ndet. Finansiell dekningsgrad er på 104 %.
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Uttalel,se om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Ringerike kommunes årsregnskap som viser kr t sgg 447 tusen til. fordeLing drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr r3 gr8 tusen. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
zorg, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter ti[ årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medføtgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det al.t
vesentlige en dekkende frernstilling av den finansielle sti[[ingen til. Ringerike kommune per 31, desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med [ov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge,

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene), Våre oppgaver og pl.ikter i henhol"d til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon,

Øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttatelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen,

I forbindeLse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formåt å vurdere hvorvidt det forel.igger vesenttig inkonsistens metlom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, etler hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesenttig feilinformasjon, Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesenttig fei[informasjon er vi pål.agt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende, Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen>> under uttaletse om øvrige
lovmessige krav,

Kommunedirektørens ansvar for årsreg nskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge,

I

Vlken kommunerevlsjon ll(S

Org.nr.:965731 o9a MVA
post@vkrevisjon,no I vkrevisjon.no

Hovedkontor - Drammen

Postadrssæ: Poslboks 4197, 3oo5 Drammen
B€søksdr€sser øvre Elkervel 14,3048 Drammen

Avdetlngskontor - Hønefoss

Postadrgse: Postboks 123, Sentrum, 3So2 Høhefoss
Besøksadresse: Oslov€ign 1 3gu Hønefoss

Avdetlngskontor - Ski

Postadr€ssq Postboks 173, 1401 Ski
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Kommunedirektøren er også ansvarlig for stik intern kontrolt han finner nødvendig for å kunne utarbeide
et årsregnskap som ikke inneholder vesenttig feitinformasjon, verken som følge av misligheter e[[er
utilsiktede feil.,

Revisors oppgaver og pl,ikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt måL med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesenttig feitinformasjon, verken som følge av misligheter e[[er utilsiktede feil., og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, al.Ltid vit avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer, Fei[informasjon kan
oppstå som følge av misligheter e[[er utilsiktede feiL. Feil.informasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis e[[er samtet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet,

Som del av en revisjon i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, I tiltegg:

r identifiserer og anstår vi risikoen for vesenttig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eLler util.siktede fei[, Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er til,strekkel.ig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konktusjon. Risikoen for at vesentl.ig feil.informasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyl.des utilsiktede feit, siden mistigheter kan

innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstiLl.inger e[[er overstyring av
intern kontro[[,

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og ti[hørende noteopplysninger utarbeidet av kommunedirektøren er
rime[ige,

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
til.leggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de undertiggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstitling.

Vi kommuniserer med kontroltutvalget og kommunedirektøren blant annet om det ptantagte omfanget
av revisjonen og tiL hviLken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utvekster også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i l.øpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i

den interne kontro[[en,

Uttal,else om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

Regnskapsskjema zA - investeringsregnskapet, viser vesentlige awik meltom regulert budsjett 2o1g og
regnskap 2o1g for investeringer i anleggsmidler,

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak om forholdet som
er beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det att
vesentlige er isamsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene iårsregnskapet stemmer med
regulert budsjett,

Side I z
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Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at oppl.ysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med tov og
forskrifter,

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til. internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3ooo
<<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon e[[er forenklet revisorkontroll av historisk finansiel.l.
informasjon>>, mener vi at ledelsen har oppfyl.t sin pl.ikt til å sørge for ordentlig og oversikttig registering
av kommunens regnskapsopplysninger isamsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge,

Drammen, r3, maizozo

Side lg



Ringerike kommune
Årsrapport 2019



Årsrapport2019

Side 2 av 65

I nnhold
Forord ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3

Ringerike kommune som arbeidsgiver ................................ ................................ ............................ 4

Satsingsområder ................................ ................................ ................................ .............................. 9

Investering ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 1 2

Sentrale kapitler ................................ ................................ ................................ ............................ 1 6

Kommunens tjenesteområder ................................ ................................ ................................ ...... 1 7

Folkevalgte og revisjon ................................ ................................ ................................ .............. 1 7

Administrasjon og fellestjenester ................................ ................................ ............................. 1 8

Strategi og utvikling ................................ ................................ ................................ ................... 22

Utdanning og familie ................................ ................................ ................................ ................. 25

Helse og omsorg ................................ ................................ ................................ ........................ 35

Teknisk, kultur og idrett ................................ ................................ ................................ ............ 42

Selvkost ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 56

Vedlegg : P olitiske saker og verbalvedtak ................................ ................................ ...................... 59



Årsrapport2019

Side 3 av 65

Forord

Kommunen er oss som arbeider her

I 2019 har arbeidet med å bygge en sterk og fleksibel organisasjon med høy kompetanse hatt stort
fokus. Dette er for å møte økte krav fra innbyggerne og de endringer vi ser i samfunnet.

Denne satsingen gir resultater. Byplanen, eller rettere sagt områdereguleringen for Hønefoss som ble
vedtatt i september, gir tiltakshavere muligheter for å realisere planene sine i sentrum.

Det er nå god kapasitet med høy kompetanse i kommunen til å følge opp p lansaker og legge til rette for
næringsutvikling.

Kommunens store investeringsprogram er i rute innenfor bevilgede rammer. 2019 og 2020 blir
toppårene i det omfattende investeringsprogrammet kommunestyret startet opp i 2015. Ny
bygningsmasse gir nye muligh eter for fremtidsrettede tjenester.

2019 ble som forventet krevende i driften da store deler av budsjettet nå går med til å betjene renter og
avdrag. Det er økonomiske utfordringer i flere tjenester og dette har stort fokus inn i 2020.

Kommune har i 2019 hatt et for høyt sykefravær. Flere tiltak blir nå gjennomført både på enhetsnivå og
overfor den enkelte ansatte. Resultatene vil komme.

Vi har sett gjennom 2019 at vi nå har lettere for å rekruttere høyere kompetanse. Vi er en attraktiv
arbeidsgiver og har et godt omdømme.

Satsningen over flere år på ledelse og medbestemmelse gir resultater. God dialog og klare føringer gir
trygghet og forutsigbarhet i enhetene.

Dette arbeidet skal videreutvikles og forsterkes inn i 2020.
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Ringerike kommune som arbeidsgiver

Organisasjonskart

Medarbeidere

Viktige innsatsområder i arbeidsgiverpolitikken (2018 - 2022) er arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse,
kommunikasjon og "tenke nytt" (innovasjon). Våre verdier er Nyskapende, Ærlig og Respektfull (NÆR).

I 2019 er det arbeidet videre med innsatsområdene i arbeidsgiverpolitikken og verdiene NÆR.

Viktige resultater

Sykefravær redusert til 9,36% totalt
Satt i gang sykefraværsopplegget "Sterkere tilbake" i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten
Gjennomført lederut viklingsprogram modul A og B - Utvikling & Styring
Startet ledertalentprogram i samarbeid med Kartverket
Satt i gang arbeid med å øke den digitale kompetanse i organisasjonen
Satt i gang det partssammensatte prosjektet "Nytt blikk" som et ledd i arbeidet m ed
heltidskultur
Satt i gang "Prosjekt innsats", en systematisk tilnærming til arbeidstreningsplasser
Økt antall lærlingeplasser med seks plasser
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Utarbeidet revidert målsetting, samt styrende dokument for systematisk helse, miljø og
sikkerhet i Ringerike k ommune

Utfordringer

Ringerike kommune har fortsatt høyt sykefravær. Vi vil i årene fremover jobbe målrettet med å redusere
fraværet gjennom å innføre en rekke organisatoriske tiltak.

Dette jobbet vi med i 2019

Ledelse
Ringerike kommune har nærmere 170 le dere med personalansvar. Kommunen arbeider aktivt for å
støtte lederne innen områder knyttet til HR og administrasjon, blant annet innenfor:

Personalsaker
Lederveiledning
Kulturbygging, endring, omorganisering og arbeidsmiljø
Kurs og opplæring innen en rekke områder
Økonomioppfølging
Støtte i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen

I 2015 ble det innført en ny lederstruktur i kommunen. Undersøkelser gjort blant kommunens ledere og
medarbeidere viser at lederstrukturen har mange positive sider, men også om råder som kan forbedres.
Det har i 2019 derfor vært gjort flere endringer og justeringer basert på disse tilbakemeldingene.

I tråd med arbeidsgiverpolitikken startet kommunen opp et nytt to - årig lederutviklingsprogram for alle
kommunens ledere med personalansvar. Modul A og B ble gjennomført i 2019 og hadde fokus på
verdier, målarbeid, styring og gjennomføring. Arbeid med folkehelse, sykefravær og digitalisering har
blitt vektlagt. Lederutviklingsprogrammet fortsetter i 2020.

I samarbeid med Kartver ket ble det i 2019 startet opp et ledertalentprogram for medarbeidere i
kommunen som er nysgjerrige på om ledelse er noe for dem. Hensikten med programmet er å
identifisere lederspirer for fremtidig rekruttering internt. Av nesten 70 søkere ble 15 søkere v algt ut til å
være med på programmet. Kartverket har 14 deltagere i programmet.

Kompetanse
Kommunen samarbeider i dag med flere utdanningsinstitusjoner, og har ønske om å tilby våre ansatte
som ønsker høyere utdanning denne muligheten. Det er innført sti pendordninger innen helse og omsorg
for ansatte som starter i grunnutdanning sykepleie eller vernepleie. Det er også innført økonomiske
støtteordninger innen alle sektorer for ansatte som tar videreutdanning.

Kommunen satser på praksis - og lærlingeplasser , og har i 2019 seks nye lærlingeplasser innen helsefag
og barne - og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg har kommunen prioritert at flere av våre egne
medarbeidere tar fagbrev ved å gjennomføre teoretisk og praktisk eksamen.

Det er gjennomført en rekke tiltak for å øke den generelle digitale kompetansen blant ansatte i
kommunen, og for å nå målene i kommunens digitaliseringsstrategi. Det er blant annet gjennomført
individuell opplæring for assistenter og fagarbeidere innen helse og omsorg, barnehager, SFO og
t ekniske områder. I tillegg har det vært et lavterskel - tilbud for alle ansatte hvor bistand til bruk av
digitale enheter har vært tema. Arbeidet med å heve den digitale kompetansen vil fortsette i årene
fremover.
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Heltidskultur
Kommunen har startet et omfat tende kulturutviklingsprosjekt for å øke andelen ansatte som jobber
heltid. 31.12.2019 var andelen heltidsansatte i kommunen 49,9%, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse
81,9%. Andelen heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse varierer veldig me llom sektorene.

Kommunen har satt i gang et partssammensatt prosjekt kalt "Nytt blikk" for å sikre oppfølgingen av
målet om å øke andelen heltidsstillinger. Prosjektet inkluderer i dag tre enheter innen helse og omsorg,
og en skole og tre barnehager innen utdanning og familie. Ringerike kommune er en av de første
kommunene i Norge som gjennomfører et slikt prosjekt.

* lærlinger er ikke tatt med i den videre beregning fordi de jobber innenfor ulike sektorer.
** ledere og andre med personlig avlønning er under gruppen "andel med formell utdanning".

Prosjekt innsats
Prosjekt Innsats er en systematiske tilnærming til praksis - og arbeidstreningsplasser som kommunen
innførte høsten 2019 i samarbeid med NAV.

Prosjektet har som mål å sikre at personer med beh ov for bistand fra NAV gis mulighet til
arbeidstrening, enten det leder til utdanning eller ordinært arbeid.

Første kull bestod av 15 deltagere fordelt på områdene barnehage, skole, sykehjem, administrasjon og
teknisk drift. Prosjektet har hatt positive r esultater, noe som har ført til en forlengelse av prosjektet i
2020 og inntak av et nytt kull.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid
Kommunen har i løpet av 2019 utarbeidet et revidert, overordnet styrende dokument for det
systematiske helse, miljø og sikkerhe tsarbeidet i organisasjonen. Dette har også medført en revidering
av kommunens målsetting for HMS - arbeidet:

"Ringerike kommune skal være en trygg, sikker, utviklende, helsefremmende og inkluderende
arbeidsplass. Ringerike kommune skal bidra til å minimer e negativ påvirkning på miljøet".

For å oppnå dette kreves det at ledere og medarbeidere i Ringerike kommune utøver et systematisk
HMS - arbeid, og at dette arbeidet er sterkt forankret i toppledelsen. Videre krever det praktisering av
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medvirkning og medbes temmelse, at organisasjonen har nødvendig kompetanse, og at lovgivningen og
interne rutiner og retningslinjer etterleves i det daglige arbeidet.

Enhetenes miljø - og kvalitetssikringsgrupper (MKS), som består av ledere, verneombud og tillitsvalgte,
har en viktig rolle i kommunens systematiske HMS - arbeid. MKS - gruppene behandler spørsmål knyttet
til HMS innenfor eget verneområde og skal bidra aktivt til planlegging, gjennomføring og oppfølging av
blant annet risikovurderinger, avvik og uønskede hendelser, v ernerunder, tilsyn og den årlige
egenevalueringen.

Medarbeiderundersøkelsen
Ringerike kommune gjennomfører 10 - faktor medarbeiderundersøkelse annenhvert år. På
medarbeiderundersøkelsen i 2019 var den totale svarprosenten på 83%. Dette er en økning fra 2017 .
Resultatene innen de 10 faktorene er generelt sett gode, selvom vi har hatt en liten nedgang på tre av
faktorene: Mestringsorientert ledelse, Rolleklarhet, og Mestringsklima.

Alle enheter i kommunen utarbeider målsettinger og tiltaksplaner for å forbedr e egne resultater
fra medarbeiderundersøkelsen.
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Sykefravær

Fravær Korttid Langtid Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2018 2,37 % 7,52 % 9,88 %
Årlig sykefravær 2019 1,19 % 8,17 % 9,36 %

Ringerike kommune har redusert sitt sykefravær i 2019 sammenliknet med 2018.

Rapporteringen av sykefraværet er endret fra 2018 til 2019. Vi har derfor endret resultatene for 2018 i
tråd med dette. Sykefraværet for 2019 er 9,36 %. Det er positivt at samtlige sektorer, med unntak av
Utdanning og familie, har ha tt en nedgang i sykefraværet. Det er likevel store forskjeller mellom enheter
og avdelinger. Dette følges tett opp av ledelsen.

Sykefraværet for kommunen er likevel høyt og det arbeides aktivt med tiltak for å redusere
sykefraværet. Tilrettelegging og tilb akeføring til arbeid, og tett samarbeid med NAV er viktige tiltak for å
redusere sykefraværet. Aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten er noe vi ser gode resultater fra, både i
enkeltsaker og når det arbeides med arbeidsmiljø i avdelinger.

I 2019 har kommunen besluttet å inngå et samarbeid med bedriftshelsetjenesten i et
sykefraværsopplegg kalt «sterkere tilbake». «Sterkere tilbake» prøves ut i seks enheter innen helse og
omsorg, barnehage og skole. Ansatte tilbys en individuell kartleggingssamtale som vil ide ntifisere behov
for tiltak rettet mot den ansatte. I 2019 har 80 ansatte gjennomført en kartleggingssamtale. Tiltak og
oppfølging til ansatte og ledere vurderes og tilbys etter endt kartlegging. Tiltakene skal sikre at de i
større grad kan komme tilbake ti l ordinært arbeid. Arbeidet vil videreføres i 2020.

Ny avtale for Inkluderende Arbeidsliv (inngått 1.1.2019) gir føringer og tydelige anbefalinger i arbeid
med sykefravær. Det arbeides sentralt (NAV og KS) med å utarbeide gode virkemidler for arbeidsgivere i
form av egne bransjeprogrammer. Barnehage og sykehjem er prioriterte områder. Kommunen ser frem
mot støtte og veiledning i sykefraværsarbeidet også i årene fremover. Tett samarbeid med Nav og
Arbeidslivssenteret er derfor viktig for oss som arbeidsgiver

Sykefravær per tjenesteområde

Fravær 2019 Fravær 2018
Tjenesteområde Korttid i % Langtid i

%
Samlet

fravær i %
Korttid % Langtid i

%
Samlet

fravær %
Administrasjon og fellestjenester 1,48 % 4,11 % 5,59 % 2,22 % 6,22 % 8,44 %
Avsetninger, overføringer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,54 % 31,71 % 40,24 %
Strategi og utvikling 0,83 % 2,84 % 3,67 % 1,43 % 3,79 % 5,22 %
Utdanning og familie 1,20 % 6,83 % 8,04 % 2,11 % 5,70 % 7,81 %
Teknisk, kultur og idrett 1,03 % 6,15 % 7,19 % 2,23 % 6,59 % 8,82 %
Helse og omsorg 1,18 % 11,02 % 12,19 % 2,69 % 10,27 % 12,96 %
Selvkost 1,18 % 3,58 % 4,76 % 2,92 % 2,05 % 4,97 %
Sum tjenesteområder 1,19 % 8,17 % 9,36 % 2,37 % 7,52 % 9,88 %
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Satsingsområder

Ringerike kommune har i samfunnsdelen av kommuneplanen (2015 - 2030) konkrete målsettinger
innenfor områdene; befolkning, næring, by - og lokalutvikling, og kommunen som organisasjon.

Arbeidet med kommunen som organisasjon er beskrevet i kapittelet "Ringerike kommune som
arbeidsgiver". Nedenfor vil du kunne lese om utv algte resultater og utvikling som kommunen har jobbet
med for å nå de øvrige målene.

Næringsutvikling

Arbeidsplasser

Den ønskede befolkningsveksten lar foreløpig vente på seg. Årsaken til dette ligger i liten innvandring
nasjonalt og lokalt, samt svak utvikling i arbeidsplasser. Før ny E - 16 og Ringeriksbane blir bygget, vil
Ringerike kommune og resten av regionen være avhengig av vekst i arbeidsplasser for å få
befolkningsvekst. Siden bunnåret 2015 har antall arbeidsplasser i Ringeriksregionen økt med 1 117.
Gjennom 2019 økte antallet arbeidsplasser i regionen med 223. Ringerike med en vekst på 72
arbeidsplasser. Det viser seg at Ringeriksregionen har en utvikling i arbeidsplasser på linje med
kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og det er nærl iggende å anta at det er de nasjonale
og internasjonale trendene som i størst grad påvirker utviklingen.

Analyser foretatt av USN referert til i Vekstbarometer for 2018, viser at befolkningsvekst i regionen - før
Ringeriksbanen blir bygget - vil være avhen gig av arbeidsplasser.

Sysselsetting

Gjennom 2019 økte antallet sysselsatte i regionen med 93. Endringen skjedde med en vekst på 119 i
Ringerike, en nedgang på 70 i Hole og en vekst på 44 i Jevnaker. Ser vi tilbake i tid, til 2008, har
sysselsettingen i Ri ngerike gått ned med 72 personer. Antall sysselsatte i Ringerike per 31.12.2019 var
14 937. Disse tallene er interessante for oss, for det er de sysselsatte som gjennom sitt arbeid, lønn og
betaling av skatt gir grunnlaget for privat og offentlig velferd i regionen. Høy sysselsetting er også viktig
for næringslivet og produktiviteten ved at det er riktig tilgang til kompetent og god arbeidskraft. For
kommunen gir høy sysselsetting skatteinntekter.

Næringsavdeling

Kommunens egen næringsavdeling arbeider godt , og er styrket med dedikerte planressurser. Proaktiv
arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer er kommunens største påvirkningsmuligheter på
næringsutviklingen. Strategi og mål i Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er fulgt opp, o g det
er utarbeidet en handlingsplan for næring som forventes vedtatt 1. halvdel 2020.

Som ledd i å styrke næringsutviklingen i Ringerike, deltok også næringsavdelingen aktivt i
næringssamarbeidet i Osloregionsamarbeidet.

Arbeidet med organiseringen av nær ingsutviklingsarbeidet har pågått gjennom hele 2019. Ringerike
utvikling er vedtatt nedlagt, og avvikler sin virksomhet pr mars 2020. Sammen med næringslivet og
nabokommunene er det inngått partnerskapsavtale med Universitetet (USN), og det er opprettet et
regionalt næringsteam. Arbeidet med å samle alle aktiviteter i tråd med vedtak som er fattet er
tidkrevende og krever samarbeid med mange aktører. Arbeidet fortsetter med full styrke i 2020.
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Næringsavdelingen gjennomførte mer enn 100 bedriftsbesøk i 2019 med mål om bygge relasjoner,
innhente kunnskap og spørre "Hva kan vi gjøre?".

Byutvikling

I 2019 var byutvikling og byplanlegging et helt sentralt tema for kommunen. Med bakgrunn i et
fornyelesesbehov og store samferdselsprosjekter knyttet til vår region, har fornyelese av planverket
vært påkrevd.

Områderegulering Hønefoss (byplanen)

I september 2019 ble "Områderegulering Hønefoss" (byplanen) vedtatt, KS - sak 124/19. Byplanen gir
rammer for den videre utvikling av Hønefoss sentrum i et 20 års perspektiv me d potensielt 4000 nye
innbyggere sentralt i byen, med gåavstand til Hønefoss stasjon. Den gir grunnlag for å styrke byens
regionale posisjon på kultur - , utdannelses - og næringslivsområdet, og befester Hønefoss som
regionhovedstad. Byplanen er et styringsve rktøy som gjennom krav til detaljreguleringsplaner for de
fleste områdene, gir en helhetlig og forutsigbar utvikling.

Kommunen har opplevd et økende trykk på oppstart av detaljreguleringsplaner innenfor
byplanområdet, noe som viser at planen virker etter h ensikten.

Veien videre

Sektor for Strategi og utvikling har rigget seg for å håndtere et økt plantrykk og kunne levere på de
forventninger som innbyggere og tiltakshavere har til oss. Detaljreguleringsplaner blir høyt prioritert, og
arbeidet med ny kommune plan er i full gang med sikte på en ytterligere forbedring innenfor dette
området.

Klima - og miljø

I løpet av 2019 ble det tatt viktige grep for å integrere hensyn til bærekraft, klima og miljø inn i
kommunens styringsdokumenter. Oversikt over de viktigste faktorene som påvirker folkehelsa i
Ringerike ble utarbeidet våren 2019.

Høsten 2019 ble det som del av arbeidet med ny planstrategi 2020 - 2023 gjort en gjennomgang av hvilke
av FNs bærekraftsmål Ringerike har utfordringer innen og som kommunen ka n påvirke. November 2019
(KS - sak 158/19) vedtok kommunestyret følgende ni bærekraftsmål som skal gi retning for kommunens
prioriteringer fremover:

god helse (3)
god utdanning (4)
anstendig arbeid og økonomisk vekst (8)
innovasjon og infrastruktur (9)
min dre ulikhet (10)
bærekraftige byer og samfunn (11)
stoppe klimaendringene (13)
liv på land (15)
samarbeid for å nå målene (17)
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Disse fokusområdene er lagt til grunn for forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel som ble sendt på høring i februar 2020. I arbeid med kommuneplanens samfunnsdel i 2020
skal det konkretiseres egne, lokale mål for Ringerike innen de prioritere fokusområdene. Herunder skal
planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomleggi ng og klimatilpasning
integreres (KS - sak 35/19). Det er også vedtatt i kommunestyret å opprette et klimagassregnskap for
Ringerike (KS - sak 138/19).

Parallelt er det i 2019 arbeidet med og gjennomført en rekke konkrete klima - og miljøtiltak. Blant
annet til rettelegging for kompakt byutvikling og gående og syklende i byutviklingsstrategien og byplanen
(områderegulering Hønefoss), miljø - og klimakrav til nye kommunale bygg som f.eks. nye Hov
ungdomsskole, utskiftning av kommunale tjenestebiler til elbiler, opp rettelse av nye sykkelparkeringer,
el - sykkelbibliotek for alle innbyggere og el - tjenestesykler for kommunalt ansatte og gjennomgang av
hvordan kommunen følger opp sitt ansvar knyttet til forbudet mot bruk av mineralsk olje til oppvarming
og nedgravde oljet anker.

To andre større prosjekt som bør nevnes er:

prosjekt om smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling sammen med Treklyngen,
Vardar og Ringerikskraft mm.
oppstart av Miljøfyrtårnsertifisering av alle Ringerike kommunes enheter

En prinsipielt vikti g enkeltsak som ble avgjort av kommunestyret i mars 2019 var fastsettelse av
støygrenser for Kryptovault Hønefoss sitt datasenter (KS - sak 27/19) og tilsyn og håndhevelse av disse.
Kommunestyrevedtaket ble påklaget, men så endelig stadfestet av Fylkesmanne n i Oslo og Viken i
februar 2020.

Tre «høydepunkt»:

Vedtak av at ni utvalgte fokusområder blant FNs bærekraftsmål samt klima - og
energiplanlegging som skal gi sentrale føringer og retning for kommuneplanens
samfunnsdel.
Oppstart av Miljøfyrtårnsertifiserin g av alle Ringerike kommunes enheter.
Oppstart av prosjekt om smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling sammen med
Treklyngen, Vardar, Ringerikskraft og andre interesserte næringsaktører.
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Investering

Kommunen er inne i en periode med høy investeringsaktivitet. Nedenfor vises status og de viktigste
gjennomføringene i løpet av året for utvalgte investeringsprosjekter.

Ullerål skole med idrettshall

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

151 911 008 149 920 475 1 990 533

Ullerål skole er under utførelse og går etter omforent fremdrift og økonomiplan. Skolen overtas for
testing i juni 2020 og skal være klar til skolestart 2020. Fremdrift og økonomi er i henhold til plan.

Benterud skole

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

18 331 644 3 024 562 15 307 082

Skolen er ferdigbygd og har vært i drift i over ett år. Det står igjen og etablere en tursti og ballbane i
forbindelse med uteområdet til skolen. Dette har vært forsinket pga. av forurenset grunn på nabotomt.
Dette er nå i orden for den delen som turstien og ballbanen skal etableres på og man planlegger dette
utført i 2020.

Heradsbygda omsorgssenter

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

133 499 005 91 636 829 41 862 176

Heradsbygda omsorgssenter er godt i gang med byggearbeider. Man forventer tett bygg i løpet av våren
2020 med en ferdigstillelse i 2022.

Endringer i forbindelse med flytting av hjemmetjenesten til omsorgssenteret har generert en forsinkelse
på ca 2 mnd. Prosjektet går ellers etter plan.

Hov vest omsorgsboliger

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

1 982 235 1 242 298 739 937

Anbudskonkurranse er gjennomført. Prosjektet har fått igangsettingstillatelse og det er etablert en
omforent fremdriftsplan med entreprenør. Entreprenøren starter med forberedende arbeider fra mars
2020. Prosjektet er noe forsinket som følge av endret anbud og ny anbudsutlysning. Omforent
fremdriftsplan skal følges.

Hov øst omsorgsboliger

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

25 719 462 9 926 351 15 793 111

Hov øst omsorgsboliger er under bygging og følger omforent fremdriftsplan. Prosjektet bygges etter
Tek17 krav men med krav om redusert energibruk.
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Ringerike legevakt og ambulansesentral

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

27 590 086 22 874 933 4 715 153

Ringerike interkommunale legevakt er under oppføring og skal overtas av kommunen juni 2020 og med
full overlevering i august 2020. Prosjektet ligger litt etter fremdriftsplan noe som også gir effekt i form
av lavere utbetalinger i 2019.

Trygg skolevei Benterud skole

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

2 089 980 5 361 178 - 3 271 198

Prosjektet er en del av skoleprosjektet Benterud skole og er ferdigstilt. Avviket er dekket inn over
budsjettet for Benterud Skole.

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

- 5 272 663 - 5 272 663

Prosjektet omfatter opparbeidelse av fortauer, trafikksikringstiltak som rekkefølgebestemmelser i plan
for Ullerål skole og Hov omsorgssenter setter som krav for å kunne gjennomføre disse prosjektene

Hovsmarkveien er ferdigstilt med alle tiltak, gjenstår kun noe pus se arbeider. Hov alle ferdigstilles
vår/sommer 2020. VA - ledninger dekkes inn over driftsbudsjettet til VA, mens rekkefølgekravene knyttet
til veianlegg og fortau dekkes inn av hhv prosjektene for Hov omsorgssenter og Ullerål Skole.

Ullerål skole - Trygg sk olevei

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

- 432 161 - 432 161

Prosjektet er under utførelse og inneholder en rekke tiltak i Parkgata, langs Hønengata mm. Skal
ferdigstilles til skolestart 2020. Tiltakene dekkes inn gjennom skoleprosjektet for Ullerål skole og
innenfor vedtatt ramme og gjennom utbyggingsavtaler med andre aktører.

Oppgradering og sprinkling Riddergården

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

1 050 988 710 081 340 907

Som rapportert i 2. tertial ble ikke alle planlagte tiltak utført i 2019, da det var behov for videre
detaljprosjektering. Detaljprosjektering og utføring av tiltakene planlegges gjennomført i 2020.

Schjongshallen

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

6 698 218 6 702 699 - 4 481

Prosjekt avsluttet i 2019. Det mangler endelig branngodkjenning av bygget. Sak til kommunestyret
planlegges. I Schjongshallen er det gjort oppgraderinger med hensyn til el - sikkerhet, inneklima,
temperatur og fukt. Brannsikkerheten er kontrollert, og avvik som ble funnet, er rettet. Det tekniske
anlegget er oppgradert og medfører redusert e driftskostnader. Risiko for legionella er fjernet. Det er
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utført bygningsmessige utbedringer, blant annet sikring av sørveggen. SD - anlegg er installert, og det er
gravd og installert kommunal fiber.

Kommunale veier

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Bud sjettavvik 2019

15 758 903 15 586 021 172 882

Alt gjennomført som planlagt. Deler av følgende veier ble oppgradert: Holleiaveien på Tyristrand,
Vælerenveien Tyristrand, Østsideveien Nes i Ådal og Odins Vei i Heradsbygda.

Ringerike vannverk

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

13 399 241 11 659 498 1 739 743

Ringerike vannverk med prosessutstyr og høydebasseng er ferdigstilt. Det har vært
reklamasjonsarbeider på tak på høydebassenget samt på lagunene utenomhus som infiltrerer
manganholdig spylevann. Det har vørt en lang prosess med å få disse til å virke men har nå funnet en
løsning p å dette. Det er også noen små arbeider utenomhus som ferdigstilles vår 2020. Det gjenstår
sluttfaktura for utenomhus.

Overføringsledninger Åsa - Monserud

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

33 820 680 34 899 757 - 1 079 077

Prosjektet i Åsa har bestått av fem entrepriser. 4 av fem entrepriser er sluttført og ledningsentreprisen
for Åsa vest sluttføres nå våren 2020

Monserud renseanlegg

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

99 089 270 83 408 191 15 681 079

Monserud Renseanlegg er i testfase nå og man skal sette avløpsvann på anlegget vår 2020 og fortsette
testingen. Overtagelse planlagt til sommer / høst 2020. Prosjektet er vesentlig forsinket knyttet til
reklamasjoner og feil på byggentreprisen. Forhold mot entreprenør og avlarin ger rundt sluttoppgjør
forventes i løpet av 1. halvår 2020.

VA - anlegg Parkgata - Storjordet

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

4 191 750 1 228 848 2 962 902

Prosjektet er del 1 av et prosjekt for å hente en bekkelukking fra Storjordet. Del 1 er planlagt frem til
krokenveien. Prosjektet er også en del av trygg skole vei og tiltakene er gatetun og
envegskjøring. Prosjektet er under utførelse og den delen av prosjektet som omhandler trygg skolevei
sk al være ferdig til skolestart 2020
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Utskifting vannledninger 2019

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

9 708 875 9 282 489 426 386

Utskifting vannledninger er foretatt følgende steder: Froksmoen, Ringeriksgata, Nye Ullerål skole,
Kvernbergsund bru (elvekryssing, ikke ferdigstilt) og ny Ringledning Permobakken. Tiltak er gjennomført
som planlagt, med unntak av en liten forsinkelse i forbindelse med elvekryssingen ved Kvernbergsund
bru.

Utskifting avløpsledninger 2019

Reg. budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik 2019

10 394 341 9 689 200 705 141

Utskifting avløpsledninger er foretatt følgende steder: Hov Alle, Ringeriksgata, Linneaveien og
Stikkveien. Stort sett alt er gjennomført som planlagt. Et lite mindreforbruk skyldes noen usikkerheter
rundt Hov Alle.
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Sentrale kapitler

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2019

Regnskap Avvik i kr Regnskap
i fjor

Frie disponible inntekter
Ordinært rammetilskudd - 782 200 - 797 761 - 814 183 16 422 - 776 795
Andre generelle statstilskudd - 20 800 - 20 800 - 20 269 - 531 - 22 116
Skatt på eiendom - 60 000 - 60 000 - 56 744 - 3 256 - 52 803
Skatt på inntekt og formue - 836 150 - 836 150 - 840 146 3 996 - 803 490
Sum Frie disponible inntekter - 1 699 150 - 1 714 711 - 1 731 342 16 631 - 1 655 203

Finansinntekter og - utgifter

Beløp i 1000

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2019

Regnskap Avvik i kr Regnskap
i fjor

Finansinntekter/ - utgifter
Gevinst finansielle instrumenter - 7 000 - 7 000 - 18 517 11 517 700
Renteinntekter og utbytte - 23 750 - 23 750 - 42 484 18 734 - 26 118
Avdrag på lån 109 250 106 161 105 561 600 90 661
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 48 662 49 200 48 872 327 36 336
Sum Finansinntekter/ - utgifter 127 162 124 611 93 432 31 179 101 580

Ønsker du å vite mer om finansforvaltningen, se årsrapport for finansområdet .

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2019

Regnskap Avvik i kr Regnskap
i fjor

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 35 464 47 512 47 512 0 43 636
Netto avsetninger 35 464 47 512 47 512 0 43 636
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune styres etter hovedutvalgsmodellen med formannskap som fast utvalg for plan - og
økonomisaker, og tre hovedutvalg. De tre hovedutvalgene er innen helse og omsorg, oppvekst og kultur,
og miljø og arealforvaltning. I tillegg har kommunen kontrollutvalg, eldreråd, råd for
funksjonshemmede, ungdomsråd og integreringsråd.

Kommunen har ordfører i 100 % stilling og varaordfører i 50 % stilling.

Viktige begivenheter

Det ble i 2019 gjennomført kommunevalg i Norge, og den politiske strukturen i Ringerike kommune ble
vedtatt i oktober.

Fordeling av representanter per parti etter valget 2019

PARTI Kommunestyre Formannskapet
Arbeiderpartiet 10 3
Høyre 8 3
Senterpartiet 11 4
Fremskrittspartiet 4 1
Uavhengige
representanter

2

Miljøpartiet de grønne 2 1
Rødt 2
Sosialistisk venstreparti 2 1
Kristlig folkeparti 1
Venstre 1
Totalt 43 13
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Administrasjon og fellestjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune styres administrativt gjennom rådmannens strategiske ledergruppe.
Fellesadministrasjonen skal legge til rette for virksomhetsstyring av hele kommunen og skal bidra til
oppnåelse av overordnede mål og delmål som er definert i rådmannens grunnlagsdokument.
Administrasjonen har et gjennomgående fagansvar for virksomheten og består av følgende fagområder:

Økonomi, lønn og innkjøp
Skatt og kommunal innkreving
Informasjons - og kommunikasjonsteknologi (IKT)
Human Resou rces (HR)
Fellestjenester (arkiv, servicetorg og politisk sekretariat)
Kvalitet og internkontroll
Beredskap og samfunnssikkerhet
Informasjonssikkerhet og personvern
Kommunikasjon
Kommuneadvokatkontoret

Utvikling og utfordringer

Økonomi, innkjøp, regnskap og lønn

Avdelingene har jobbet med å digitalisere flere av de økonomiske prosessene i organisasjonen. Blant
annet har vi tatt i bruk Framsikt som et helhetlig rapporteringsverktøy. Alle enheter i kommunen har i
2019 fått opplæring og tatt i bruk Framsikt t il økonomi - og sykefraværsrapportering. Det jobbes videre
med å tilrettelegge for at enhetene får et helhetlig verktøy hvor økonomi, mål og resultat, sykefravær,
og politiske vedtak/verbalvedtak kan rapporteres og følges opp på samme sted.

Skatt og kommuna l innkreving

Regjeringen vedtok i behandlingen av Statsbudsjettet for 2020 at skatteoppkreverfunksjonen skal flyttes
fra kommunene til skatteetaten i 2020.

Informasjons - og kommunikasjonsteknologi
IT - enheten har i 2019 hatt flere store leveranser, blant a nnet:

IT - drift: Etablering av ny hovedbrannmur, tilgjengeliggjøring av tjenester i privat sky, flåtestyring av
mobile enheter, automatisering av tilgangsstyring, samt etablering av tjenester ved utbygging av nye
lokasjoner som Benterud skole og Monserud renseanlegg.

IT - service: Full overgang til Windows 10, oppgradering av FEIDE pålogging til skoler, fremføring av fiber
til flere lokasjoner og oppfølging av infrastruktur i og til flere nybygg. I tillegg har IT - service bistått i
byggeprosjektene i kommu nen og vært forhandlingsleder for anskaffelse av nytt sak - og arkivsystem.

Human Resources
Kommunen har arbeidet videre med innsatsområdene i arbeidsgiverpolitikken fra 2018:
arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse, kommunikasjon, og tenke nytt (innovasjon).
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I 2 019 har kommunen hatt fokus på gjennomføringen av modul A (utvikling) og B (styring) i
lederutviklingsprogrammet, satset på heltidskultur og sykefravær, og gjennomført flere
kompetansehevingstiltak - med spesielt fokus på digitalisering.

Det har i 2019 ogs å vært arbeidet med å videreutvikle kommunens systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid. Dette arbeidet har ført til utarbeidelsen av et nytt overordnet styrende dokument for
HMS, en tydeliggjøring av roller og ansvar, samt tydelige målsettinger for HMS - arbeidet. Det vil i 2020
fokuseres på å implementere det systematiske HMS - arbeidet i organisasjonen.

Fellestjenester (arkiv, servicetorg og politisk sekretariat)
Kommunen forbereder overgang til nytt saks - og arkivssystem Acos/Websak. Avdeling for fell estjenester
har stått i front for dette arbeidet. I 2019 har fellestjenester sørget for innføringen av mobilt
sentralbord, og ledet arbeidet med ombyggingen av rådhusets lokaler. Avdelingen har også vært et
pilotprosjekt i forbindelse med varig tiltettelag t arbeidsplass i samarbeid med NAV, og sørget for
nødvendig arkivering av gamle sakspapirer hos IKA Kongsberg.

Kvalitet og internkontroll
Kommunen har et stadig økende fokus på kvalitet både i tjenestene vi leverer, oppgavene vi utfører, og
hvordan vi iva retar kravet om internkontroll.

Det er i 2019 arbeidet med å få på plass felles prosesser, verktøy og systematikk for kvalitetsarbeid og
kontinuerlig forbedring. Videre er det arbeidet med å videreutvikle kommunens system for styrende
dokumentasjon, samt å innføre verktøy og systemer for målarbeid og rapportering.

Det er fortsatt forbedringspotensial i organisasjonen både når det gjelder kvalitetsarbeid og
internkontroll, og det vil i 2020 fortsatt være stort trykk på dette fagområdet.

Beredskap og samfu nnssikkerhet
Kommunen har i 2019 fått ny beredskapsansvarlig. Beredskapsansvarlig har hatt stort fokus på
innføringen av beredskapssystemet DSB CIM, oppdateringen av kommunens overordnede og
fagspesifikke ROS - analyser og beredskapsplaner, samt trening og opplæring av kommunens
kriseledelse.

I 2019 opplevde Ringerike kommune at klima og værforhold førte til et stort leirras langs elva i sentrum
av Hønefoss, heldigvis uten store konsekvenser. Beredskapsansvarlig og kriseledelsen fikk med dette
gode praktis ke erfaringer og læring som tas med i det videre beredskapsarbeidet.

Informasjonssikkerhet og personvern
Informasjonssikkerheten i Ringerike kommune er et viktig område, der konsekvensene av uønskede
hendelser kan være enorme for en kommune. Etter innføri ngen av EUs personvernforordning i 2018 har
kommunen også hatt et økt fokus på personvern og behandling av personopplysninger, både på våre
digitale og fysiske arbeidsflater.

Kommunen har i 2019 blant annet innført nye retningslinjer og styrende dokumenta sjon for
informasjonssikkerhet og personvern, samt hyret inn et eksternt personvernombud som skal bistå
kommunen og dets innbyggere. Det er også ansatt en digitaliseringssjef fra 2020 som er tiltenkt store
deler av ansvaret for informasjonssikkerheten i ko mmunen, sammen med IKT - enheten.
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen har i 2019 jobbet målrettet med innholdsproduksjon på kommunens
hjemmeside, sosiale medier, og intranettside med fokus på klarspråk. Avdelingen har i 2019 avholdt
kurs i klarspråk for ansatte og ledere. Fokuset på klarspråk vil opprettholdes i 2020.

I 2020 vil det prioriteres å legge til rette for bedre internkommunikasjonsflater i organisasjonen, og å
sikre mer og bedre innhold som kan kommuniseres ut fra sektorene våre.

Kommunea dvokatkontoret
Kommuneadvokatkontoret gir juridisk rådgivning til alle enhetene i kommunen og er kommunens
prosessfullmektige for domstolene og fylkesnemnda. De er også en sentral rådgiver for den politiske og
administrative ledelsen i kommunen.

Kommuneadv okatkontorets gjennomførte i 2019 sitt første kommunestyrevalg som støtteenhet. Dette
ble gjennomført i henhold til ny kommunelov, og med lite erfaringsgrunnlag å lene seg på. Prosessen har
medført at kommuneadvokatkontoret har tilegnet seg stor praktisk e rfaring og læring, og ledet til at
kommunen nå har utviklet gode rutiner og retningslinjer i forbindelse med kommunestyrevalg.

I 2019 er det også arbeidet med å få på plass nytt delegeringsreglement for kommunestyret. Det jobbes
videre med å dokumentere hvordan rådmannens myndighet delegeres videre i organisasjonen.

Kommuneadvokatkontoret vil fortsette rådgivning til og opplæring av lederne. I 2019 ble alle ledere
kurset i styringsrett, og i 2020 vil det være fokus på opplæring i delegeringsreglementet s amt
behandling av politiske saker.

Utvalgte resultater

Tatt i bruk Framsikt som et helhetlig rapporteringssystem, hvor både mål, politiske vedtak,
sykefravær, KOSTRA - analyser, handlingsprogram og økonomirapportering foregår.
Full oppgradering til Windows 10
Gjennomført lederutvikling modul A (utvikling) og B (styring)
Utarbeidet overordnet styrende dokumentasjon for det systematiske Helse, miljø og
sikkerhetsarbeidet i Ringerike kommune
Innført felles prosesser for kvalitetsarbeid og internkontroll
Innfør t enhetens virksomhetsplan for å koble målsettinger i budsjett og handlingsprogram med
enhetenes delmål og tiltak
Ny beredskapsansvarlig for kommunen er på plass og har innført DSB CIM som
beredskapssystem
Utarbeidet overordnet styrende dokumentasjon for i nformasjonssikkerhet og personvern
Nytt personvernombud er på plass
Avholdt opplæring i klarspråk for 205 ansatte, derav 86 ledere.
Kraftig økning i nettrafikk til våre nettsider både via Google, Facebook og intranett.
Støttet gjennomføring av kommunestyrevalg
Revidert og vedtatt nytt delegeringsreglement for kommunestyret
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KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Adm, styring og fellesutgifter

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Administrasjon lønnsutgifter fratrukket
sykelønnsrefusjon andel av totale
utgifter (prosent)

4,4 % 5,3 % 4,6 % 4,2 % 4,0 % 5,1 % 5,2 %

Administrasjon nettodriftsutgifterandel
av totale utgifter (prosent)

6,0 % 6,5 % 5,7 % 4,6 % 4,9 % 6,0 % 5,6 %

Administrasjon nettodriftsutgifterbeløp
pr innb (kr)

3 244 3 662 3 257 2 839 2 996 3 571 3 309

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

4 419 4 713 4 444 4 746 4 407 4 981 4 987

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

311 290 398 539 312 302 343

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

74 87 188 62 68 158 88

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

3 493 3 879 3 459 3 538 3 220 3 960 3 833

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

137 87 60 106 413 341 302

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

404 370 339 501 394 220 421
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Strategi og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren består av enhetene strategi og utvikling, utbygging, miljø - og arealforvaltning og areal og
byplanenheten. Disse ble samlet som en sektor fra august 2019, og er samlet og organisert i Fossveien 7 -
9. Det er gjennomført et omfattende arbeid og en rekke milepæler er nådd gjennom året.

Utvikling og utfordringer

I 2019 var arbeidet med ny byplan den mest omfattende saken i sektoren. Denne ble fremmet og
ve dtatt i henhold til fremdriftsplanen i september 2019. Det har også vært rekordhøy aktivitet i
planavdelingen generelt, og ny kommuneplan ble vedtatt i januar 2019. Disse to planene har gitt oss et
langt bedre grunnlag for det videre arbeidet med samfunnsu tviklingen.

Sektoren har også koordinert arbeidet med folkehelseoversikten, som gir et godt grunnlag for
planlegging og tiltak på tvers i kommunen.

Byggesak, oppmåling og landbruk leverer også stabilt gode resultater, og vi er gode både på kvalitet og
saksbehandlingstid.

Kommunen er videre midt inne i et omfattende investeringsprogram, med en rekke
utbyggingsprosjekter innenfor alle tjenesteområder. Åpningen av nye Benterud Skole var ett av
høydepunktene i 2019. Investeringsprosjektene har gjennomgåend e god styring både på gjennomføring
og økonomi.

Når det gjelder Helse - miljø og sikkerhet har sektoren gjennomgående gode resultater og et stabilt lavt
sykefravær.

Viktige begivenheter

Vedtak av ny kommuneplanens arealdel og oppstart av arbeidet med ny pl anstrategi og
samfunnsdel
Vedtak av Områderegulering Hønefoss
Ferdigstillelse av nye Benterud Skole
prosjekt om smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling sammen med Treklyngen, Vardar
og Ringerikskraft mm.
oppstart av Miljøfyrtårnsertifisering av alle Ringerike kommunes enheter
Inngåelse av partnerskapsavtale med Universitetet i Sør - Øst Norge

Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
God ressursutnyttelse Sektoren lever godt på de fleste måleparametre og har høy aktivitet i alle enhetene.

Tilstrekkelig kvalitet Sektoren leverer gjennomgående god kvaslitet i saksbehandling og tjenester



Status mål

Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

God ressursutnyttelse Tjenesten skal bistå
personell eller dyr i
nød innenfor frister
gitt i forskrift.

Mål ressursutnyttelse Tilfredss.

Tilstrekkelig kvalitet Alle
investeringsprosjekt
skal leveres i henhold
til oppdragsbestilling

Mål for investeringer 90,0 %

Andel
oppmålingssaker som
går over fristen (16
uker)

Andel
oppmålingssaker som
går over fristen (16
uker)

0%

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3 ukers
frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 10

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
saker etter jord - /
konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

15 12

Kontroller innenfor
jord skal utføres etter
lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 %

Kontroller innenfor
skog skal utføres etter
lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 50,0 %

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen
(16 uker)

Mål andel som går
over fristen

4,0 % 5,0 %

Salg av
eiendomsinformasjon
skal utføres innen
fristen (7 dager)

Mål andel som går
over fristen

0,0 % 0,0 %

Skanning og
digitalisering av
byggesaksarkiv

Mål andel fullført 100,0 % 88,0 %



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Samlet lengde av turveier, turstier og
løyper tilrettelagt for sommerbruk (km)

350 350 200 610 328

Kostra - analyse - Næringsforv. og konsesjonskraft

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Kommunal næringsvirksomhet brutto
investeringsutgifter beløp pr innb (kr)

31 26 0 79 50 104 291

Landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp
pr innb (kr)

128 159 142 173 219 165 62

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og
bistand for næringslivet i prosent av
samlede netto (B)

0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % - 0,1 % 0,2 %

Tilrettelegging og bistand for
næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr
innb (kr)

185 108 185 235 346 - 42 144
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Utdanning og familie

Tjenesteområdebeskrivelse

I oktober 2019 ble sektorene «Barn og unge» og «Skole» slått sammen til «Utdanning og familie».
Sektoren har fått ansvar for å utvikle et mer samordnet og helhetlig tilbud til barn, unge og deres
familier. Ny organisering av oppvekstområdet skal bidra til å utvikle tydelige og samordnede tjenester
som er tilgjengel ige og effektive for innbyggerne.

Barnehage

I Ringerike kommune er det 11 kommunale barnehager og 17 private barnehage (ordinære - og
familiebarnehager). Visjonen for de kommunale barnehagene er «Fra ord til handling». Innholdet i
barnehagehverdagen utvikles i samarbeid med barnas hjem, og er i tråd med kommunens verdigrunnlag
og planer.

Grunnskole

I Ringerike er det 13 kommunale barne - og ungdomsskoler samt Læringssenteret for voksne.
Handlingsplanen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» har fokus på at elevene skal oppleve mestring og
et godt læringsutbytte i et inkluderende, godt læringsmiljø

Spesielle tiltak

De fleste barn og unge i Ringerike har en trygg og god oppvekst. Allikevel finnes det barn og unge som
har utfordringer i oppvekst - og livssitu asjon. Dette henger sammen med kommunens folkehelseprofil.
For å ivareta alle på best mulig måte, har kommunen samlet forebyggende helsetjenester og folkehelse,
spesialpedagogisk tjenester, barneverntjenesten, avlastning, barnebolig og utvidet skole - og
ba rnehagetilbud under "Spesielle tiltak". Målet er å nå flere bedre og tidligere.

Utvikling og utfordringer

Sektorens overordnede mål er å se barns læring, mestring og selvhjulpenhet i et livslangt perspektiv. De
kommunale tiltakene settes i stadig større grad sammen på tvers av både sektorer og tjenester for
å nå flere bedre og tidligere.

Barnehage

Barnehagemyndigheten gjennomførte tilsyn etter barnehageloven i 2019. Tema for tilsyn har vært
implementering av ny rammeplan, og tilrettelegging for barn med s ærskilte behov.

I Ringerike samarbeider de private og kommunale barnehagene om kompetanse - og kvalitetsutvikling.
Felles satsningsområder i 2019 har vært kompetanseløftet «Være sammen» og oppmerksomhet på
tema «vold og seksuelle overgrep».

I 2019 er det gjennomført foreldreundersøkelse i alle 11 kommunale barnehager, og i 15 private
barnehager. Det ble en samlet svarprosent på 70 % i 2019, en økning på 14 % fra forrige
undersøkelse. Det er ikke forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør ti llegges vekt.

Undersøkelsen viser blant annet at
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foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet
foreldre er mest fornøyd med barnets trivsel og barnets utvikling
foreldre er minst fornøyd med ute - og innemiljø, informasjon og medvirkning
bar nehagene i Ringerike har gjennomgående høy score på årets undersøkelse.

Ringerike kommune oppfylte lovfestet rett til barnehageplass i 2019 for barn født september, oktober
og november 2018. For å operere med gode prognoser, ble det det utarbeidet en barne hage - og
skolebehovsanalyse for 2016 – 2030 av Norconsult i Bergen.

Skole

I 2019 viser resultatene at elevenes prestasjoner er nær gjennomsnittet for landet og at trivselen i
skolene er god. Gjennomføring av Handlingsplan for Ringeriksskolen går som planl agt, det samme
gjelder prosjektet «Digital barnehage - og skolehverdag». Ny barneskole i Hønefoss Sør, Benterud skole,
ble tatt i bruk 1. januar 2019 og bygging av nye Ullerål skole går etter planen.

Målene for grunnskolen var i 2019 knyttet til elevenes l æring og trivsel. Elevene skal prestere på linje
med landet for øvrig på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Det er og et mål å øke elevenes
gjennomsnittlige grunnskolepoeng og fortsatt ha høy score på trivsel og lav på opplevd mobbing.

På de na sjonale prøvene i lesing, regning og engelsk i 2019 ligger resultatene for 8. og 9. trinn på fylkes -
og landsgjennomsnittet. På 5. trinn er resultatene fortsatt litt under landsgjennomsnittet. I 2019 var
gjennomsnittet for grunnskolepoeng 40,7, en nedgang på 0,2 i forhold til 2018. Landsgjennomsnittet er
42,0.

Elevundersøkelsen viser at elevene på Ringerike scorer over landsgjennomsnittet på spørsmål om trivsel
og motivasjon. Den viser videre at elevene i Ringerike i 2019 melder om mobbing på et noe høyere nivå
enn fylket og landet for øvrig. På 10. trinn er det i Ringerike en stor nedgang i andel elever som melder
om mobbing sett i forhold til 2018.

Avlastning, barnebolig og utvidet skole - og barnehagetilbud

I løpet av 2019 har 60 barn og unge hatt vedtak på tjenester. De fordeler seg slik; 27 barn hadde
avlastning i institusjon på Austjord. 30 barn hadde privat avlastning. Austjord administrerte også et
helhetlig tilbud til et barn fra juni - 19. Seks barn hadde hele sitt skoletilbud ved Austjord, og en ele v
hadde deler av sitt tilbud der. Ett barn hadde barnehagetilbud ved Austjord to dager i uken og et
barnehagebarn har hele sitt tilbud ved Austjord. I 2019 solgte Ringerike kommunen en skoleplass og et
avlastningstilbud til Hole kommune og en barnehagetilb ud og et avlastningstilbud til Jevnaker
kommune. Buskerud fylkeskommune kjøpte to skoleplasser for videregående elever. To barn bor i
barnebolig i Færdenveien, et barn har sitt avlastningstilbud der.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten fikk innvilget to nye prosjektstillinger med fokus på ungdomshelse. Ressursene ble
fordelt på Hov ungdomsskole og Veienmarka ungdomsskole hvor helsesykepleier - ressursen ble doblet.
Det ble gjennomført «Tankevirus - kurs» for elever og lærere på 10. trinn, « Åpen dør» og «Ladestasjon på
begge skolene». Det er økt kapasitet på Helsestasjon for ungdom med temakvelder, samt at all
seksualundervisning ble foretatt i egne lokaler. Ungdomsteamet vant «Bry seg om prisen 2018».

Jordmortjenesten er utvidet med en ny jordmorstilling. Dette for å kunne ivareta nasjonale føringer for
svangerskapsoppfølging og tidlig hjemmebesøk. Videre er helsestasjonen styrket med to
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helsesykepleierene for å øke samhandlingen med barnehager med fokus på barn med flerkulturell
bakgrunn.

Folkehelse/Frisklivsentralen:

Utstyrssentralen er videreutviklet og det ble etablert BUA - medlemskap, et nasjonalt nettverk for utlån
av fritidsutstyr. BUA - sentralen er et samarbeid med Ringerike Frivilligsentral.

Tjenesten har også hatt et tilbud om to ord ninger for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
Ordningene er kalt "smaksverkstedet" - et tilbud etter skoletid, og "opplevelseskortet" - et tilbud som gir
gratis adgang til kultur - og fritidsaktiviteter til barn og unge.

Folkehelsekoordinator ledet arbeidet med å kartlegge kosthold og fysisk aktivitet i de 11 kommunale
barnehagene. Kartleggingsrapporten dannet grunnlag for søknad om tilskudd fra Buskerud
fylkeskommune gjennom «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017 - 2027». Arbeidet med
kosthold er igangsatt og de kommunale barnehagene har felles retningslinje for mat og måltider i tråd
med helsedirektoratet og rammeplanen. Folkehelsekoordinator vært med på å
utarbeide Folkehelseoversikten 2019, deltatt i arbeidet med å etablere Rask psykisk hels ehjelp og vært
delprosjektleder inn i reformen «Leve hele livet».

Enslige mindreårige flyktninger

Enheten fortsatte omstillings - og nedbemanningsprosessen i 2019 på grunn av endret
flyktningsituasjonen. Målet er å følge opp oppvekstbetingelser for ungdomme ne, slik at de blir rustet til
å mestre en selvstendig tilværelse og skape seg et meningsfylt liv. Det miljøterapeutiske arbeidet
fokuserer på god og kvalifisert omsorg, skole og selvstendiggjøring.

Spesialpedagogisk tjeneste (SPT)

SPT har startet arbeide med endring av tilbud og annen type etterspørsel for å jobbe i tråd med
anbefalinger som ligger i Stortingsmelding nr. 6, 2019.

PPT har hatt en liten nedgang i nye henviste saker i 2019 sammenliknet med 2018, mens antall
rehenvisninger har økt. I 2019 hadd e skolene 140 henviste saker (156 saker i 2018) og på barnehage -
området 47 saker (42 saker i 2018). I tillegg til nye saker er det mange rehenvisninger slik at PPT ved
utgangen av 2019 har 609 aktive saker totalt.

PPT har i 2019 hatt en økning i antall sys temsaker fra spesielt skolene. Dette handler om bistand til
læringsmiljø, klassemiljø og mobbesaker. PPT har deltatt i faglig nettverk med Fylkesmann i tidligere
Buskerud, Høgskolen i Innlandet og mobbeombudet i kompetanseheving «PPT som systemaktør» for
s tørre innsikt og verktøy på disse områdene.

Logopedtjenesten har nå 85 aktive saker. Tjenesten består av 1,4 årsverk og jobber både direkte med
barn og elever med språk - , uttale - , kommunikasjonsvansker og med veiledning til ansatte og foreldre.

Spesialped agogisk team har i 2019 jobbet med for å dreie fokus på sine tjenester. Det har vært en
økning i både saker og omfang i timer pr. vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Vedtak i antall saker pr.
barn ligger langt over landsgjennomsnittet. I tillegg har Ringeri ke kommune flere barn med omfattende
vedtak enn sammenlignbare kommuner. Spesialpedagogisk team har utfordringer i forhold til både å
dekke opp vedtakene i tillegg til å fokusere på tidlig innsats og veiledning.
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I spesialpedagogisk team er det ansatt to sp råkveiledere som jobber med minoritetspråklige barn i
barnehagene.

Både spesialpedagoger og ansatte i PPT er knyttet til Tibir (tidlig innsats for barn i risiko) i form av
veiledning og PMTO (Parent Management Training).

Høsten 2019 startet tiltaket "Tid lig Møte", en møtearena hvor Heradsbygda barnehage og Veien skole
fikk tett oppfølging og veiledning av PPT for å jobbe i komplekse individ - og systemsaker for å gi tidlig
bistand og redusere henvisninger. Dette blir implementert i flere barnehager og skol er i 2020.

Tverrfaglig miljøteam (TMT) ble opprettet i 2018 og hadde sitt første hele driftsår i 2019. Teamet består
av 2,8 årsverk fordelt på 4 fagpersoner. I 2019 jobbet man med 15 aktive skolevegringssaker i tillegg til å
veilede skolene. Teamet jobber etter en forskningsbasert tilnærming, «Hemmasitterprogrammet», hvor
det fokuseres på elevens stemme, kartlegging, skole - hjem samarbeid og at snuoperasjoner kan ta lang
tid. «Hemmasitterprogrammet» er utviklet av Magelungen for å hjelpe elever som har et la ngvarig
skolefravær tilbake til skolen. TMT er de første i Norge som har hatt denne opplæringen. Teamet har
knyttet til seg to ressurspersoner som både bistår aktivt i sakene i tillegg til å ukentlig veilede teamet.

Familiens hus

Familiens hus ble etablert og har en dør inn til mange tjenester. Målet er å fremme trivsel og god helse
hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Tjenestene er samordnet,
lett tilgjengelig og tverrfaglig.

Utvalgte resultater

Åpning av Benterud sko le
På de nasjonale prøvene er elevenes prestasjoner er nær gjennomsnittet for landet
Elevundersøkelsen viser at trivsel og motivasjon i skolene er bedre i Ringeriksskolen enn
gjennomsnittet for landet
På 10. trinn er det fra 2018 til 2019 fortsatt en nedga ng i andel elever som melder om mobbing
Gjennomføring av Handlingsplan for Ringeriksskolen går etter planen
3 200 elever har tatt i bruk Chromebook og barnehagene har tatt i bruk iPader og digitale
verktøykasser gjennom prosjektet «Digital barnehage - og sk olehverdag»
Bygging av nye Ullerål skole går etter planen
Gjennomført foreldreundersøkelse i barnehage
Kompetanseløftet "Være sammen" følger oppsatt tidslinje og aktivitetsplan.
Åpning av Familiens hus.
Nedgang i antall meldte saker til Pedagogisk - psykologisk tjeneste.
Oppstart av prosjektet "Møteplassen" for ungdom.
BUA Ringerike åpnet - her kan alle låne fritidutstyr gratis.

Viktige begivenheter

Det har vært en nedgang i antall elever i 2019. Sist høst var det 3 235 elever i de kommun ale
grunnskolene.

8,2 prosent av elevene i Ringerike mottok spesialundervisning høsten 2019 mot 7,8 prosent i landet for
øvrig. Det er et mål at flest mulig elever skal få utbytte av den ordinære opplæringen.
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I handlingsplanen «Sammen for Ringeriksskolen» er hovedmålet å sikre en helhetlig opplæring fra 1. til
10. trinn, som blir tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever mestring og utvikling
både faglig og sosialt.

Arbeidet med Språkløyper ble avsluttet og hovedsatsningen for innevæ rende skoleår er Fagfornyelsen,
nye lærerplaner for grunnskolen.

Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag har som mål å fremme læring ved bruk av digitale
verktøy innen alle fagområder. Kompetansebygging innen IKT er et satsningsområde og alle eleve r og
pedagoger får i perioden 2017 - 2019 sin egen Chromebook.

Nye Benterud skole er ferdigstilt, og ble tatt i bruk i januar 2019.

Bygging av nye Ullerål skole går som planlagt. Skolen skal tas i bruk i august 2020.

Hallingby skole og Tyristrand skole fik k fornyet inventar til skolestart i august 2019.

Læringssenteret for voksnes flyktningeavdeling bosatte 30 flyktninger, i tråd med kommunestyrets
vedtak og IMDi (Integrerings - og mangfoldsdirektoratet) sin anmodning. Læringssenteret hadde en
nedgang i delt akertall i undervisning og introduksjonsprogram og gjennomførte en
nedbemanningsprosess som følge av dette.

Også i 2019 har lærere deltatt på statlige kompetansehevende tiltak. 12 lærere deltar på regional
videreutdanning i norsk 1 - 7. Sju lærere tar 30 s tudiepoeng i henholdsvis matematikk, engelsk, naturfag,
tysk og karriereveiledning. Ved skolestart i august ble det arrangert felles kursdag for alle ansatte i
skolen hvor hovedtemaet var traumer og traumebevisst omsorg. SFO - ansatte hadde eget kurs om li v
og lek i SFO. Kurset tok opp hvo rdan vi kan øke kvaliteten i skolefritidsordningen. I november ble det
arrangert fagdag med 11 ulike kurs hvor ansatte meldte seg på ut fra interesse. Alle SFO ansatte fikk
samme kurset om traumebevisst omsorg som lærerne hadde ved skolestart.

Nettverket "Være sammen" (11 kommunale barnehager og 15 private barnehager) har fått
kompetanseheving gjennom regional kompetanseordning hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.
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Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
Bruker - medvirkning Det er gjennomført foreldreundersøkelse i de kommunale barnehagene i desember

2019. Resultatene vil være klare i 2020, og vil bli presentert ved første
kvartalsrapportering.

Dekningsgrad barnehageplasser Ringerike har god dekning av plasser til barn i kommunen. Flere barnehager, både
private og kommunale, har ledige plasser som ikke bemannet opp.

Dekningsgrad barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år
Formell kompetanse De kommunale barnehagene oppfyller dagens pedagognorm.

F lere assistenter har meldt seg opp til fagprøve i 2019. Resultatene for 2019 vil først
være tilgjengelig i 2020.

God ressursutnyttelse
Minoritetsspråklige barn i barnehage Språkveilederene spesialpedagogisk tjeneste jobber aktivt med å rekruttere

minoritetsspråklige familier til barnehage.

Omfang på tjenester tilpasset
brukernes behov
Redusere behovet for langvarige
eller permanente tilbud fra
barnevernet

Det jobbes med å sette inn hjelpetiltak som skal redusere behovene for langvarige og
perma nente tilbud i barnevernet. Blant annet tilbys det familieterapi, råd og veiledning,
og andre lavterskel tilbud.

Tilstrekkelig kvalitet Både i barnehage og skole er det de siste årene innført lovpålagte pedagog - /lærer -
/bemanningsnormer.

I skolen gir dette føringer for fordeling av ressurser. Målet er at alle skoler oppfyller
pedagognormen.



Status mål

Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Bruker - medvirkning Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra.

10. trinn - Andel
elever som har
opplevd mobbing 2 - 3
ganger i måneden
eller oftere (prosent)

4,5 7,6

10. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,5 3,4

10. trinn - Mestring 4,1 3,9
10. trinn - Støtte
hjemmefra

4,1 3,9

10. trinn - Trivsel 4,5 4,1
7. trinn - Andel elever
som har opplevd
mobbing 2 - 3 ganger i
måneden eller oftere
(prosent)

4,0 7,5

7. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

4,1 3,8

7. trinn - Mestring 4,5 4,0
7. trinn - Støtte
hjemmefra

4,5 4,4

7. trinn - Trivsel 4,5 4,4
God
brukermedvirkning

Brukerundersøkelse i
barnehager

4,6 Det er gjennomført
foreldreundersøkelse i de
kommunale barnehagene i
desember 2019.
Resultatene vil være klare i
2020, og vil bli presentert
ved første
kvartalsrapportering.

Redusere antall
barnvernstiltak

Andel undersøkelser
som førte til tiltak

48,0 % Resultat for 2019 er ikke
tilgjengelig før våren 2020.

Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser
etter brukernes
behov

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

88,0 % Resultat for 2019 er ikke
tilgjengelig før våren 2020.

De kommunale og private
barnehagene oppnår
tilstrekkelig antall
barnehageplasser til det
behovet kommunen har.
Det er bestilt en ny
behovsanalyse våren 2020
som vil beskrive dagens
behov for
barnehageplasser.

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

98,0 % Resultat for 2019 er ikke
ti lgjengelig før våren 2020.

De kommunale og private
barnehagene oppnår
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

tilstrekkelig antall
barnehageplasser til det
behovet kommunen har.
Det er bestilt en ny
behovsanalyse våren 2020
som vil beskrive dagens
behov for
barnehageplasser.

Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak pr
31.12 ift. innbyggere
0 - 17 år

5,4 %

Formell kompetanse Oppnå
tilfredsstillende andel
fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 27,0 % Resultat for 2019 er ikke
tilgjengelig før 2020.

Flere assistenter har meldt
seg opp til fagprøve i 2019.
Resultatene for 2019 vil
først være tilgjengelig i
2020.

God ressursutnyttelse Effektiv arbeidsflyt Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

99,0 % Resultat for 2019 er ikke
tilgjengelig enda, men vil
bli presentert når KOSTRA
er publisert.

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

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

77,0 % Det er færre barn med
minoritetsspråklig
bakgrunn i Ringerike. Dette
skyldes den avtagende
flyktningestrømmen. Det
er også flere barn med
innvandrerbakgrunn. Disse
to faktorene gjør at tallet
går ned.

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent.

Andel godkjente
skolebygg

85,0 % 61,5 %

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 41,5 40,7

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene skal
ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i lesing,
regning og engelsk.

5. trinn: Lesing 50,0 49,0

5. trinn: Regning 51,0 48,0
8. trinn: Lesing 50,0 50,0
8. trinn: Regning 51,0 49,0

Redusere andel
elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

7,0 % 8,2 %



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Grunnskole

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til grunnskole
(202), per innbygger 6 - 15 år (B) *) **)

82 406 84 705 84 714 97 426 106 928 89 108 89 008

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

14 664 17 651 19 753 18 863 19 392 17 874 18 183

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

3 026 3 068 2 910 2 115 4 351 2 715 1 705

Produktivitet
Elever per kommunal grunnskole (B) 237 233 249 212 199 226 288
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. -
10.årstrinn (B)

14,5 14,7 14,6 12,1 11,8 14,3 13,7

Dekningsgrad
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning (B)

8,2 % 8,1 % 8,4 % 7,4 % 8,1 % 8,9 % 7,4 %

Andel innbyggere 6 - 9 år i kommunal
SFO

62,8 % 57,7 % 55,1 % 60,0 % 61,9 % 54,6 % 58,7 %

Kvalitet
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng
(antall)

39,7 40,9 40,7 42,1 40,0 40,4 41,9

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Barnevern

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251,
252) per barn i barnevernet *)

165 868 161 510 134 924 193 035 119 071 111 842 130 416

Netto driftsutgifter per innbygger 0 - 17
år, barnevernstjenesten (B) *) **)

15 343 13 786 11 834 20 468 11 704 10 849 10 123

Produktivitet
Andel undersøkelser med
behandlingstid innen 3 måneder

99,0 % 93,0 % 99,0 % 86,0 % 93,0 % 95,0 % 88,0 %

Dekningsgrad
Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 22 år

4,6 % 3,9 % 4,2 % 4,2 % 4,4 % 4,6 % 3,6 %

Andel barn med tiltak som er plassert
(funksjon 252) ift. ant innbyggere 0 - 17
år

1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 0,9 %

Barn med undersøkelse ift. antall
innbyggere 0 - 17 år

5,2 % 4,7 % 5,2 % 6,3 % 6,0 % 6,1 % 4,8 %

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Kostra - analyse - Barnehage

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

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

13,3 % 12,5 % 13,6 % 12,5 % 13,6 % 14,8 % 15,2 %

Netto driftsutgifter per innbygger 1 - 5
år i kroner, barnehager *) **)

164 258,2 159 636,2 175 322,8 167 467,9 172 151,7 188 838,4 159 934,5

Produktivitet
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i
kommunale barnehager (B)

13 223 12 765 12 311 12 559 11 528 12 296 12 483

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

84,8 % 86,1 % 84,1 % 90,2 % 82,0 % 84,6 % 84,8 %

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

97,9 % 97,8 % 99,0 % 100,9 % 95,7 % 96,5 % 97,1 %

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

46,4 % 46,0 % 45,2 % 42,7 % 50,9 % 52,3 % 40,5 %

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

18,1 % 18,4 % 21,1 % 18,3 % 14,1 % 14,1 % 19,2 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall ansatte i barnehager,
basisvirksomhet, antall menn

23 24 28 38 40 13 3 099

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Kommunehelse

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

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

3 296 3 033 3 434 3 030 2 994 4 043 2 930

Dekningsgrad
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 4 års alder (B)

100,9 % 96,6 % 103,9
%

92,0 % 94,2 % 96,9 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall avtalehjemler for private
fysioterapeuter, deltid (fom 40 - 100
prosent)

21 23 35 15 23 4 596

Antall avtalehjemler for private
fysioterapeuter, fulltid

5 3 3 16 8 8 742

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og omsorgssektoren i Ringerike kommune har jobbet med morgendagens helse - og
omsorgstjenester som handler om å skape forutsetninger for gode og likeverdige tjenester for et antatt
høyere antall brukere og for et større mangfold av brukere. Helse - og omsorgstjenester betyr mye for
innbyggerne våre og spesielt for de med de største behovene og deres pårørende. Kommunen har
jobbet og vil fortsette å jobbe for å utgjøre en forskjell for folks trygghet og livskvalitet.

Utvikling og utfordringer

Utvikling overliggere

I Ringerike var det relativt stabil mengde overliggerdøgn på sykehus i forhold til 2018. Noe forhøyet pga.
innføring av overliggerdøgn fra spesialisthelsetjenesten for psykiatri og rus fra 1.1.2019.

Utvikli ng hjemmetjenester

Ringerike kommune hadde jevn mengde hjemmetjeneste gjennom 2019. Noe variasjon mellom
måneder som kan skyldes varierende behov for hjemmetjenester ved utskrivelser fra sykehus.

Utvikling ventelister

Søknader om langtidsplasser behandles ukentlig. Ved stor pågang blir ventelistene lenger. I løpet av
2019 har det vært perioder både med og uten venteliste. Pasientene har blitt ivaretatt ved økt
hjemmetjeneste eller korttidsopphold i påvente av tildelt plass.

Utvikling kvalitetsindikatorer

Se ktoren har i 2019 arbeidet med nye kvalitetsindikatorer for alle kommunens hjemmetjenester,
institusjoner, tildelingstjenester, sosiale og interkommunale tjenester. Kvalitetsindikatorene gir
en pekepinn på kvaliteten på områdene som måles. De fungerer som støtte til kvalitetsforbedring,
virksomhetsstyring og som sammenligningsgrunnlag internt og nasjonalt.

FACT - samarbeidsprosjekt med spesialisthelsetjenesten for psykiatri - og ruspasienter

FACT er et godt tilbud og har ført til færre innleggelser i spesialisthelsetjenesten, smidigere innleggelser
og bedre daglig samhandling om felles pasienter.

Tverrfaglig miljøteam

Satsningen har jobbet direkte med barn og unge i samarbeid med deres pårørende og skolen med
problematisk skolefravær. Teamet jobber på de arenaene barna/ungdommene er. Ringerike kommune
og Magelungen Utveckling AB i Stockholm har avtale om samarbeid til september 2021.

Velferdsteknologi

Ringerike fortsatte det interkommunale samarbeidete med Hole og Jevnaker kommune i 2019.
Prosjektet bl e tatt opp i Nasjonalt velferdsteknologi Program. Ringerike er også med i Helsedirektoratets
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teknologisk knutepunkt slik at data kan utveksles mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal
(EPJ). Knutepunktet vil utgjøre kjernen i en nasjonal infr astruktur for velferdsteknologi. Det er anskaffet
flere medisindispensere og utstyr til anonymisert digitalisert tilsyn. Lokaliseringsteknologi som GPS er
også tatt i bruk.

Startlån

I 2019 søkte 267 husstander om startlån. Antall startlånssøknader holder s eg høyt sammenlignet med
historiske tall, og har vært jevnt økende for hvert år siden 2016. 72 husstander fikk innvilget startlån, av
disse var 52,8 % barnefamilier. Et gjennomsnittlig startlån var 2019 kr 1,4 mill. I løpet av året lånte
Ringerike kommune ut totalt kr 103,3 mill.

Byggeprosjekter

Helse og omsorg har hatt 4 byggeprosjekter på gang i 2019:

Hov Vest: På grunn av veiarbeider har man valgt å utsette byggestart noe. Ingen kritisk faktor,
hverken i forhold til ferdigstillelse eller økonomi. Beregne t oppstart medio mars 2020.
Hov Øst: Arbeidet er godt i gang og prosjektet følger plan i forhold til framdrift og økonomi.
Heradsbygda omsorgssenter: Prosjektet følger plan i forhold til framdrift og økonomi.
Legevakt og ambulansesentral: Prosjektet følger plan i forhold til framdrift og økonomi

Utvikling av dagtilbudet for funksjonshemmede

Det har i 2019 blitt utredet mulig fusjon/samarbeid med Menova as for bedre å til rette tilbud og VTA -
plasser for psykisk utviklingshemmede i kommunen. Et slikt samarbei d vil bety å flytte dagsenteret fra
Hensmoen til Kilemoen. Dersom politisk aksept av slik løsning blir gitt, vil endringen realiseres i 2020/21.

Utvikling fysioterapitjenesten

Ringerike kommune har hatt flere små avtalehjemler (rundt 20%) med fysioterapeut er. En endring i
lovverket gjør nå at slike avtaler må være på minst 50% for å oppnå refusjon fra Helfo, noe som er
nødvendig for å kunne drive privat fysioterapitjeneste i kommunen.
Ringerike kommune har derfor oppjustert alle avtalehjemler under 50% til 50% hjemmel i 2019.

Samarbeidsavtale Kirkens bymisjon

Kirkens bymisjon har etablert seg i Ringerike kommune i 2019, og vil tilføre kommunen en rekke nye
tilbud. Det er inngått en samarbeids - /partnerskapsavtale med kommunen

Matchbox

Formålet med tilbudet er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i aktivitet
som styrker deres muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse. Tilbudet hadde pr.
september 2019 72% overgang til arbeid eller utdanning (hele landet har u nderkant av 40 %). Dette er et
svært godt resultat, og videreføring av tilpasset aktivitetstiltak for beskrevne målgruppe er besluttet
videreført.
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Familiens hus

Familiens hus ble etablert og har en dør inn til mange tjenester. Målet er å fremme trivsel o g god helse
hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Tjenestene er samordnet,
lett tilgjengelig og tverrfaglig.

Strategi for fastlegeordning – til flerlegepraksis (Hente fra politisk sak - Kristin

Ringerike kommune vedtok å avvikle etablerte solopraksiser for fastleger og etablere disse i
flerlegepraksis. Det gjøres for å sikre stabilitet, rekruttering og fortsatt utvikling av en bærekraftig og
funksjonsdyktig fastlegeordning for kommunens innbyggere.

Brukerutvalg

Det har vært arbeidet med etablering av brukerutvalg fra 2020.

Dette vil vi fortsette å jobbe med:

Kompetansebygging for alle ansatte og ledere.
Satsing på velferdsteknologi.
Ny dimensjonering og dreining av psykisk helse og rustjenestene til økt fokus på forebyg gende
og tidlig innsats.
Handlingsplan basert på Stortingsmeldingen og kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet».
Fremtidig behovs - og strukturanalyse for Helse og omsorgssektoren.
Heltidskultur – dreining til flere i større stillinger for å sikre kvalitet på tjenestene, godt
arbeidsmiljø for medarbeiderne og gode forutsetninger for ledelse og styring.

Status målsettinger

Bruker - medvirkning
Fravær
God ressursutnyttelse
Ledelse
Medarbeiderskap
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov
Tilstrekkelig kvalitet



Status mål

Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

God
ressursutnyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Andel korttidsplasser
belagt med korttidsplasser

90,0 % 92,5 %

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at
pasienten er definert som
utskrivningsklar

0 - 3 døgn 2,28 Mangler kredittnota for
desember om kan
redusere antall døgn og
pasienter.¨

Ledelse Lederne er
mestringsorienterte
og tydelige
premissleverandører

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,3 3,7 Gjennomsnitt fra
hjemmetjeneste og
institusjon.

Medarbeiderskap Organisasjonen
preges av
selvstendige,
fleksible og
kompetente
medarbeidere

Samlet score på
medarbeiderundersøkelsen

>4,3 4,3

Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusert fravær 10,0 % 12,2 %

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Antall husstander som har
gått fra leie til eie

20 30

Færre innbyggere er
avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med
sosialhjelp

360 295 Tall fra 3.tertial.
Gjennomsnitt for 2019 er
262,33.

Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp

50 58

Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

5,00 6,49

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall produserte timer
innen ambulerende og
stasjonær hjemmetjeneste

31 000 33 956

Antall søknader på
tjenester

2 400 2 489

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i omsorgsbolig
pr.mnd

10,0 10,5

Gjennomsnittlig antall på
venteliste institusjon
pr.mnd

5,0 6,8

Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Andel digitale
trygghetsalarmer

100,0 % 53,0 %

Antall Evondos ( medisinsk
medisindosett)

60 54

Styrke
demensomsorgen

Antall personer som har
mottatt
pårørendeopplæring

100 17

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende demente

7 6
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Økt selvhjulpenhet Andel unge under 30 år
som har krav om
aktivitetsplikt

90,0 % 81,0 %

Antall gruppearrangement
for hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed pr.
år.

10 4

Antall personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering

74 24



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Pleie og omsorg

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Aktivisering, støttetjenester (f234) -
andel av netto driftsutgifter til plo (B)

4,4 % 4,4 % 3,7 % 4,5 % 4,9 % 2,6 % 5,3 %

Institusjoner (f253+261) - andel av
netto driftsutgifter til plo (B)

41,7 % 41,0 % 39,3 % 33,4 % 53,6 % 39,6 % 42,1 %

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter (B)

35,2 % 35,0 % 36,3 % 32,3 % 33,4 % 36,6 % 31,9 %

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg
pr. innbygger 80 år og over (B)

380 131 389 366 415 710 416 500 427 409 439 885 440 506

Tjenester til hjemmeboende (f254) -
andel av netto driftsutgifter til plo (B)

54,5 % 55,2 % 57,6 % 61,1 % 45,0 % 57,2 % 52,2 %

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass (B)

1 402 914 1 457 444 1 531 797 1 659 605 1 319 897 1 260 200 1 318 453

Dekningsgrad
Andel kommunale institusjonsplasser
av totalt antall institusjonsplasser (B)

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,7 % 100,0 % 96,3 %

Andel plasser i brukertilpasset
enerom m/ eget bad/wc (B)

83,8 % 83,8 % 84,3 % 84,4 % 69,9 % 93,3 % 86,9 %

Andel plasser i skjermet enhet for
personer med demens (B)

19,7 % 19,7 % 19,8 % 34,7 % 14,4 % 46,7 % 28,9 %

Kvalitet
Andel brukertilpassede enerom m/
eget bad/wc (prosent)

92,2 % 92,2 % 92,2 % 89,9 % 79,5 % 100,0 % 90,3 %

Andel plasser i enerom i pleie - og
omsorgsinstitusjoner

100,0 % 100,0 % 100,0 % 98,6 % 90,9 % 100,0 % 97,8 %

I publiseringen til SSB mangler bruker - og tjenestedata knyttet til helse og omsorg, nærmere bestemt
data som skal komme fra Kommunalt Pasientregister. Dette er veldig beklagelig ettersom dette er
viktige data for å analysere og følge opp den kommunale tjenesteproduksjonen. Basert på informasjon
fra hjemmesiden til SSB kan det se ut til at denne informasjonen ikke vil bli oppdatert før næ rmere den
endelige publiseringen av KOSTRA - tallene i juni. Av den grunn er det indikatorer tilhørende Pleie og
omsorg som mangler.
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K ostra - analyse - Sosiale tjenester

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
innbygger 20 - 66 år (B)

6 548 6 583 6 425 6 585 5 173 5 253 5 909

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp pr. mottaker (B)

52 863 53 926 53 336 56 859 51 316 44 274 54 860

Dekningsgrad
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde (B)

44,5 % 48,4 % 48,2 % 38,7 % 45,3 % 27,7 % 44,6 %

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen
20 - 66 år, av innbyggerne 20 - 66 år (B)

5,0 % 5,2 % 5,1 % 5,2 % 4,1 % 4,9 % 3,9 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Gjennomsnittlig stønadslengde
mottakere 18 - 24 år

5,5 5,2 5,4 5,3 4,8 5,4 250,8

Kostra - analyse - Kommunale boliger

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto investeringsutgifter til
boligformål per innbygger i kroner

47 151 2 203 2 139 547 1 440 1 622

Kommunale boliger korrigerte brutto
driftsutgifter beløp pr innb (kr)

1 991 2 000 2 051 232 1 004 1 190 1 411

Dekningsgrad
Kommunalt disponerte boliger per
1000 innbyggere

21 21 21 32 21 26 18

Økonomi
Korrigerte brutto driftsutgifter (265)
kommunalt disponerte boliger

51 104 53 814 55 218 278 20 988 16 050 2 674 087
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Teknisk, kultur og idrett

Tjenesteområdebeskrivelse

I 2019 ble det gjennomført to omorganiseringer som berørte sektoren, tidligere Kulturtjenesten og
Samfunn. Den første ble gjennomført den 01.08.19 da Miljø og areal og Utbygging ble flyttet til Strategi -
og utvikling. Den andre b le gjennomført den 01.10.19 da Kulturtjenesten innlemmet i sektoren og
sektoren fikk nytt navn Teknisk, kultur og idrett.

Sektoren ledes av kommunalsjef og er organisert i enhetene Brann og redning, Teknisk drift, Teknisk
forvaltning og Kultur og idrett s om omfatter kulturadministrasjon, bibliotek og kulturskolen.

Selvkostområdene gikk ut av sektor Samfunn 01.10.19 og ble da definert som egen sektor med egne
økonomiske rammer men selvkostområdene innenfor vann, avløp/rens og slam (VARS) og feiing ledes av
kommunalsjef for Teknisk, kultur og idrett.

Sektoren har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Ringerike kommunes
eiendomsmasse og infrastruktur. I tillegg ansvaret for kultur, idrett og ivareta beredskap og sikre liv og
helse når uønskede hendelser oppstår. De fleste tjenestene er definert som samfunnskritiske
tjenester. Ringerike kommune ivaretar også brannberedskapen i Hole kommune gjennom en
vertskommuneavtale.
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Sektoren skal bidra til å nå målene innenfor folkehelse, sykefravær og digitalisering. Sektoren skal være
en profesjonell, effektiv, fleksibel og løsningsorientert organisasjon med godt omdømme og som leverer
tjenester som brukerne er fornøyd med.

Sektoren skal ha høy grad av profesjonalitet og enhetene skal fokusere på å være effektive,
kostnadsorienterte og å legge til rette for et godt samarbeidsklima i kommunen, med innbyggere og
andre eksterne aktører. Det jobbes kontinuerlig med utvikling og forbedring av tjenestene og
samhandlingen internt og eksternt.

Teknisk forval tning og Teknisk drift

Enhetene er organisert etter "bestiller - utfører modellen". Det vil si at Teknisk forvaltning kjøper
tjenester av teknisk drift, samarbeidspartnere eller eksterne aktører. Teknisk forvaltning har ansvar for
forvaltning, drift, rehab ilitering og utvikling av kommunens infrastruktur. Teknisk drift skal levere drifts -
og vedlikeholdstjenester

Fagområdene som dekkes er:

vei
park og idrett
parkering
vann, avløp/rens og slam
eiendom
kommunens skoger

Brann - og redningstjenesten

Brann - og redningstjenesten har følgende i tillegg til administrasjon, beredskapsavdeling
og forebyggende avdeling og feiervesenet. De ivaretar også brannberedskapen i Hole kommune.
Ringerike kommune har brannstasjon i Hønefoss, på Nes og Sokna. Enheten er døgnbeman net og
kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann - og redningsarbeid. Brann - og
redningstjenesten besøker ca 7 000 husstander (feiing, tilsyn, aksjon boligbrann, trygghetsalarm) og i
underkant av 100 bedrifter hvert år. I tillegg feies ca 500 fritidsboliger årlig.

Kulturenheten

Ringerike kommune skal legge til rette for et aktivt og mangfoldig kulturliv. Vi skal sikre innbyggernes
mulighet for aktiv deltagelse og utøvelse av kultur, idrett og frivillighet. Dette gjøres både direkte og
indirekte . Direkte gjennom drift og utvikling av Kulturskole, bibliotek, kursing, opplæring og opplevelser
for barn, unge og voksne; samt indirekte gjennom tilskudd til organisasjoner, arrangører og arealer både
innen kultur, idrett og friluftsliv.

Ringerike kommun e har en visjon om at det hos oss skal være «Kultur for alle». For å gi kultur til alle må
tilbudet i kommunen være variert, tilgjengelig og mangfoldig.

Kulturenheten består av avdelingene Kulturskole, Bibliotek og Kultur - og idrettsadministrasjon. Enheten
hadde i 2019 22,5 årsverk. Disse fordeler seg på Bibliotek: 9,4 årsverk, Kulturskolen: 10,2 årsverk og
Kulturadministrasjonen: 2,9 årsverk.
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Biblioteket

Biblioteket har sitt hovedbibliotek i Hønefoss Sentrum, filialer på Sokna og Nes, samt driver
Fengsels bibliotek på Ringerike Fengsel. Både Hovedbiblioteket og Sokna bibliotek er Meråpent, med fri
tilgang for publikum utenom bemannet åpningstid.

Ved utgangen av 2019 hadde 1697 personer tegnet meråpentavtale, det var avholdt 170 arrangementer
med 4070 deltag ere og biblioteket hadde 91.400 besøk i løpet av året.

Kulturskolen

Kulturskolen underviser i musikk, visuell kunst, film og teater. I tillegg har kulturskolen i 2019 hatt gratis
kulturopplæring på skolene gjennom prosjektene «Splash», Klasseorkester (tidl . «Korps i skolen») og
musikk/drama i velkomstklassen ved Veienmarka ungdomsskole, samt drevet språkkafé på biblioteket.

Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Hønefoss sentrum og ute på skoler i kommunen.
Totalt har 333 elever fått kultursk oleundervisning, 325 elever har fått orkesteropplæring i skolen og 170
voksne fra 44 nasjoner har deltatt en eller flere ganger på språkkafé.

Idrett

Vi forvalter 6 hallflater fordelt på 4 lokaliteter: Ringerikshallen, Benterudhallen, Hønefoss Arena og
Tyri strandhallen. I tillegg til disse har kommunen flere utendørs idrettsanlegg som er flittig brukt av
idretten på Ringerike. Idrettsrådet er bindeleddet mellom idrettsklubbene og kommunen. Dette er et
samarbeid som fungerer godt.

Allmenn kultur

Vi utarbeider et godt profesjonelt program til Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle
Spaserstokken. Her samarbeider vi med lokale profesjonelle aktører, kulturbedrifter, museer og
folkehøgskolen. Internasjonal kultur og mangfold er fokus i «Internasjonal kulturu ke».

Kulturarv

Det er samarbeid med Bygningsvernsenteret i Buskerud om kursing i tradisjonelle håndverksteknikker.
Både private, profesjonelle og elever i VGS har vært målgruppe. Dette har kommet i gang i forbindelse
med oppgradering av 1700 - tallsgården Ri ddergården.

Utvikling og utfordringer

Kultur er livskvalitet

Kulturaktiviteter i Ringerike kommune realiseres av frivillige, organisasjoner, næringsaktører og
offentlige aktører. Det å delta i kultur - , idrett - og frivilligaktiviteter har stor betydning f or det enkelte
menneskets livskvalitet og folkehelse. Deltagelse forebygger utenforskap, bidrar til meningsutveksling
og meningsfullhet. Kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for organisasjonsliv, idrett og kultur,
samt utforske muligheter for u organisert fritid og sosiale møteplasser.
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Vei, park og idrett

Været har vært utfordrende i året som gikk, med snørik vinter. Dette medførte store ekstra kostnader
innenfor brøyting, bortkjøring av snø og strøing. I tillegg har det vært mye nedbør/regn i store mengder
som har skapt endel utfordringer. Konsekvensen har blitt redusert veivedlikehold og et betydelig
overforbruk på driftsavtaler på veibudsjettet.

Eksterne brøyteroder var ute på anbud tidlig høsten 2019. Snødeponi på Petersøya ble midlertidig
godkjent men disp fra reguleringsplanen ble kun gitt for 2018/2019. Nye alternativer utredes i 2020.

Driftsweb er anskaffet og det utvikles en app for innmelding av Tips på feil/mangler på veier og
friområder. Sweco ble engasjert til å gjøre en tilstandsvu rdering på alle våre veier. Rapporten vil være
klar i løpet av våren 2020, den vil bli fremlagt for politisk behandling.

Det har i 2019 blitt gjennomført noen bæreevneregistreringer på veiene, flere vil bli gjennomført i 2020.
Veilistene revideres to gange r årlig, 1. april og 1. oktober.

Vann, avløp og rens

Ringerike kommune har driftet Tyristrand vannverk siden juni i 2019 siden Tyristrand vannverk ik ke
hadde noen til å drifte sitt eget vannverk. Tyristrand vannverk er et privat vannverk med 1 028
abonnen ter. Det er inngått en egen midlertidig driftsavtale mellom Tyristrand vannverk og Ringerike
kommune som strekker seg inn i 2020. Det faktureres etter medgått tid.

Høsten 2019 fikk Ringerike kommune henvendelse fra Tyristrand vannverk der de anmoder om å u trede
kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk. Kommunestyret behandlet denne anmodningen i sitt
møte den 13.12.19. Utredningen om eventuell kommunal overtakelse er igangsatt.

Hovedplan vann har vært under utarbeidelse og er i sluttfasen, planen kommer til politisk behandling
våren 2020.

Det ble montert nødstrømsaggregat på Ringmoen vannverk for å kunne levere stabil vannforsyning til
innbyggerne i området.

Prosjekt IT - sikkerhet på VAR

Våren 2019 ble det nedsatt en gruppe som kartla og risikovurderte IT sikkerhet på VAR - området.
Arbeidsgruppen som gjorde denne kartleggingen foreslo noen forbedringstiltak, blant annet å flytte
ansvaret for IT - sikkerhet VAR over til IT. Dette ble gjennomført høsten 2019. I tillegg er det avsatt midler
til en ny ansatt på om rådet, og det er avsatt investeringsmidler til diverse utbedringer både i 2020 og
2021.

Eiendom

Flytting av teknisk til Hensmoveien 19

Ringerike kommune kjøpte våren 2018 Hensmoveien 19, tidligere Menova, for å samlokalisere de
tekniske tjenestene. Planleg gingen av flytteprosessen ble igangsatt høsten 2018. Innflyttingen på
Hensmoen startet våren 2019. Målet var at alle skulle være samlokalisert i løpet av 2019. Dette er noe
forsinket. Kommunestyret bevilget 9,9 mill kroner til tilpasninger av bygningsmass en i egen sak 45/19
i KS 02.05.19. I løpet av våren 2020 vil de som skal flytte til Hensmoen være på plass.
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Energi

Det har vært en økning i strøm - og energiprisene også i 2019, noe som har medført vesentlig økning i
kostnadene for kommunen. I tillegg har energibruken økt på grunn av blant annet økte arealer i
hovedsak på skolebygg. På bakgrunn av dette har prioritering av budsjettmidler ført til at det har blitt
mindre ressurser til vedlikehold av kommunens eiendommer.

Innføring av SD - system er igangsatt o g vi får stadig bedre både styring og kontroll av våre bygg. Bygg
som har fått sentral styring av varme og ventilasjon har hatt en positiv effekt og vil fortsette å øke jo
flere bygg som kan styres sentralt. Fokus på enøk, styring og kontroll av blant anne t ventilasjon og
varme har bidratt positivt. Samtlige bygg hvor det er gjennomført ENØK - tiltak har reduksjon i forbruk. I
2020 forventes forbedringer på Hallingby, Vang, Tyristrand og Helgerud skoler.

Det har vært en reduksjon på de fleste skoler og barneh ager som kommunen eier. Ringerikshallen har
hatt mest nedgang på hele 30% som følge av bedre styring av bygget.

Vedlikehold av eiendommer

Sektoren drifter og forvalter 130 000 m2 med bygg innenfor skole, barnehager, idrettsbygg, helse - og
administrasjonsby gg. I tillegg leier vi 26 000 m2 som skal driftes og forvaltes. I 2019 ble det brukt ca 5,4
mill kroner til vedlikehold av Ringerike kommunes eiendommer. Dette gjør at etterslepet på
kommunens eiendommer øker. Et verdibevarende vedlikehold av eiendommene e r beregnet til 25 mill
kr årlig.

Det gjøres både daglige, ukentlige og årlige kontroller av våre bygg. Til tross for dette har det i 2019 blitt
avdekket mangler blant annet på Tyristrand skole. Eiendomstjenesten har stort fokus på å forbedre sine
rutiner o g dokumentere avvik osv. Vi har i dag ikke et helhetlig FDV - system, dette vil bli prioritert i 2020.

Tyrimyra

I 2017 fikk Ringerike kommune brev fra fylkesmannen, der fylkesmannen hadde gjort vedtak om krav til
overvåking etter vannforskriften i resipiente r ved deponier i Buskerud.

Ringerike kommune engasjerte NGI (Norges Geotekniske Institutt) for bistand til utarbeidelse av nytt
overvåkningsprogram for Tyrimyra nedlagte fyllplass.

Overvåkningsprogrammet ble ferdigstilt 2018. Overvåkningsprogrammet ble ikk e godkjent av
fylkesmann og NGI har utarbeidet et revidert overvåkningsprogram som er oversendt fylkesmannen for
godkjenning januar 2020.

Overvåkningsprogrammet har gitt kostnader i form av etablering av 3 nye grunnvannsbrønner,
nødvendig prøvetaking og an alyser av prøver, samt årlig rapport.

Fylkesmannens vedtak betyr løpende årlige driftskostnader i størrelsesorden kr 700 000.

Postalt tilsyn på asbest

Arbeidstilsynet har gjennomført postalt tilsyn på asbesthåndteringen i kommunen. Vi fikk varsel om
pålegg på noen områder.

1. Asbest – informasjon og opplæring (ikke saneringsarbeid)
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a. Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått nødvendig
informasjon om hvor asbest forekommer og hvor asbest typisk kan forekomme i den
type bygg og installasjoner som kommunen eier.

b. Beskrivelse av hvordan vaktmestere og annet nøkkelpersonell har fått informasjon om
hvilke rutiner som skal følges dersom det er mistanke om asbest.

c. Bekreftelse på at verneombudet har fått nødvendig informasjon.
d. Beskrivels e av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring.

2. Asbest – rutine for å kartlegge asbest ved oppdragsforhold

a. Kopi av den skriftlige rutinen
b. Beskrivelse av hvordan den skriftlige rutinen er gjort kjent
c. Beskrivelse av hvordan verneombud /ansattes representant har medvirket

Pålegget er oppfylt og saken er lukket.

Fremtidens Brann og redningstjeneste

Utredning av fremtidens brann og redningstjeneste har vært et prioritert arbeid i 2019. Bakgrunnen for
at arbeidet ble igangsatt var spesielt to forhold, utfordringer med å ivareta HMS for de ansatte ved
dagens brannstasjon i Hønefoss og lukke avvik på respons tid til Hole.

Kommunestyret behandlet i 2019 to saker som omhandlet dette temaet. KS konsulent ble engasjert til å
bistå kommunen i arbei det, rapporten med forslag til veien videre ble fremlagt kommunestyret den
07.11.19 i sak 157/19. Kommunestyret vedtok veien videre og dette arbeidet er igangsatt og det
planlegges sak for kommunestyret i juni 2020.

Kompetanseheving

Det har vært fokus på k ompetanseheving i sektoren. IKT - opplæring er gjennomført, en til en, blant
nesten alle fagarbeiderne ved Teknisk drift via HAPRO. Dette har vært et prosjekt over to år og er delvis
finansiert gjennom kompetanse Norge.

En ansatt ved nye Kilemoen vannbehandl ingsanlegg (Ringerike vannverk) besto fagbrev innen
kjemiprosessfaget i 2019, som den første.

Utfordringer - muligheter

Det er et sammensatt bilde av utfordringer vi ser fremover. Vi vil bli stilt ovenfor endrede krav,
forventninger og problemstillinger, s om vil medføre andre måter å jobbe på. Rammebetingelser endrer
seg og vi må tilpasse oss slik at vi klarer å møte fremtidens behov innenfor våre tjenester på en mer
effektiv måte. Det ble derfor i 2019 igangsatt et arbeid for å se på hvordan vi løser oppga ver, kan vi løse
dem annerledes, feks ny teknologi, hvilke oppgaver løser vi, er det noen vi ikke skal løse og er det noen
vi ikke løser som vi burde løse. Dette forbedringsarbeidet fortsetter i 2020.

I sektoren er de ansatte den viktigste ressursen for å kunne gi innbyggerne de tjenestene de har krav på
og behov for. Målet er å forvalte de ressursene vi har på en best mulig måte til beste for kommunens
innbyggere.
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Utvalgte resultater

Kultur

Både Biblioteket og kulturskolen viser bra måloppnåelse i 2019. Elevtall i kulturskolen,
brukermedvirkning og antall personer med Meråpentavtale er alle svært nær eller over målsetting for
2019. Biblioteket er svært godt besøkt, med nærmere 92000 besøkende årlig.

Ringerike kulturskole var deltager i et skandinavisk ku lturskoleutviklingsprogram i regi av Kulturrådet,
Nordisk Ministerråd og Kulturskolerådet. «Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)».

Brann og redning

Brann - og redningstjenesten har besøkt 7 000 husstander i fo rbindelse med feiing, tilsyn og
røykvarslerdagen (tidligere aksjon boligbrann) samt i forbindelse med montering/endring av
trygghetsalarmer. Det er utført 76 tilsyn med særskilte brannobjekt, samt gjennomført 35 kurs og
øvelser med 485 deltagere og 21 gjennomganger på skoler i forbindelse med kalenderundervisning.

Viktige begivenheter

Organisasjonsendring

I 2019 ble det gjort flere endringer organisatorisk som har påvirket sektoren, endringer som påvirker
måten vi jobber på og hvordan vi samhandler. Det er fokus på å bygge en n y organisasjon, det at kultur
og idrett er kommet inn er veldig positivt, kultur og teknisk har flere områder som tangerer hverandre
og som det er potensiale for synergier og mere helhet. Det har vært fokus på å innlemme og etablere
gode samarbeidsarenaer mellom enhetene i sektoren.

Kultursenteret

Ringerike kommune inngikk samarbeid med Sparebankstiftelsen Ringerike om kjøp av eierseksjoner
1,4,6, og 7 i Sameiet Hønefoss bru 3 og tilhørende parkeringsplasser fra Samfunnshuset Hønefoss
AS. Overtakelse er pla nlagt den 01.06.20. Egen avtale.

Formålet er å sikre langsiktighet og stabilitet i driften til kultursenteret og i tillegg utvikle bygget til å
være et komplett kulturhus. Vesentlige grep for ombygging vil bli gjennomført og finansiert av
Sparebankstiftels en.

Det er igangsatt et arbeid sammen med kultursenteret med å fylle det nye kulturhuset med innhold, det
er kartlagt behov, det sees på løsninger for sambruk av arealer og mere samhandling. Det planlegges å
samlokalisere den kommunal kulturvirksomheten i bygget.

Brann og redning

Brann og redning overtok montering av trygghetsalarmer fra 1 april. Enheten deltok også i etableringen
av branntips.no, en nettportal for enkelt å kunne rapportere inn bekymringsmeldinger. Brannbamsen
Bjørnis ble fast ansatt på br annstasjonen i Hønefoss og ble med på det forebyggende arbeidet rettet
mot barn.



Årsrapport2019

Side 49 av 65

Brann og redning fikk ansvar for brannberedskap i forbindelse med flyvinger på Eggemoen, noe som er
et nytt fagfelt for enheten. Beredskapsavdelingen ble også involvert i hend elser som ras og
sammenraste bygninger. Beredskapsavdelingen hadde 150 færre utrykninger i 2019 enn i 2018.

Nedleggelse Hønefoss skole

Denne saken er den enkeltsaken vi som organisasjon har brukt mest tid på igjennom hele 2019.
Sektoren har bidratt med å få frem kostnadskalkyler, saksfremlegg, orienteringer, svart ut
innsynsbegjæringer og spørsmål.

Internasjonal uke 11. - 15. juni

Gamle og nye ringerikinger møttes til dans, foredrag, musikk, folk møter folk, tur, kino,
ungdomsaktiviteter, fest i parken.

Tradisjonshåndverk

Samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter: Vindusrestaureringskurs for profesjonelle, skolelever og
privatpersoner

Milliongave til Riddergården

Milliongave fra Sparebankstiftelsen DNB til Riddergården. Til oppgradering av kjøkken, hage og til
historisk skilting.

Bokåret 2019

Biblioteket deltok i prosjektet Bokåret i Buskerud – fest fra fjord til fjell! i regi av Buskerud
fylkesbibliotek. 23 bibliotek fra 18 kommuner deltok. Prosjektet mottok 800 000 kr i arenamidler fra
Nasjonalbiblioteket – hvorav Ringerike fikk 34 000 til ar rangementer på hovedbiblioteket og samme sum
til fengselsbiblioteket.

Ny e - bokløsning

BookBites fra desember

Flerbrukshallen

Flerbrukshallen på nye Benterud skole åpnet i 2019, og var i full drift fra høsten 2019.

Oversikt over prosjekter som sektoren har deltatt aktivt i 2019, nevner spesielt:

Miljøfyrtårn arbeidet
Planstrategiarbeidet
Byreglement
Parkeringsstrategi
Alle utbyggingsprosjektene
Frivilligpolitikk
Bilparkstrategi
Velkommen til oss
Veinorm og formingsveilederen
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Ombygging Hensmoveien 19
Flytting til Hensmoveien 19
Friluftskartlegging
Ny Vei og bane - FRE16

Status målsettinger

Bruker - medvirkning
God ressursutnyttelse
Tilstrekkelig kvalitet



Status mål

Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Bruker - medvirkning God brukermedvirkning i
kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

95,0 % 95,0 % Elevsamtaler
gjennomføres med alle
som ønsker det, og er
innarbeidet i
kulturskolens årshjul

God
ressursutnyttelse

Effektivisering av
energibruk

Mål innsparing av
energi

5,0 % - 5,9 % Det har vært en økning av
energibruket på 5,9 % i
2019, tilsvarende 1,2
mill kWh. Økt energibruk i
2019 skyldes i hovedsak
flere arealer på Benterud
skole og Austjord, endret
energikilde
Ringerikskjøkken, økte
målinger paviljongskolen
og tiltak Schjongshallen
som følge av GET - ligaen.

Reduksjon av vanntap på
nettet.

Mål reduksjon
vanntap på nettet

40,0 % 49,0 % Resultatet er en
korreksjon av tidligere
rapporteringstall. Antall
abonnenter har
økt. Produks jon av vann
har falt med ca 400.000
kubikk fra 2018.

Øke antall brukere med
"Meråpent - avtale"

Antall brukere med
"Meråpent - avtale" -
ny indikator 2017

1200 1699 Ca. 460 nye personer har
tegnet meråpentavtale i
2019, og målet for 2019
er dermed nådd. Måltall
for 2020 må oppjusteres.

Tilstrekkelig kvalitet Forvaltning og Drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

Mål tjenestelevering
i hht. avtale

100,0 % 90,0 % Drift har i stor grad levert
iht. bestillingen fra
forvaltning.

Det er blitt gjennomført
spørreundersøkelse på
leveranse til brukerne.
Brukerne er stort sett
fornøyd med tjenesten
som blir levert. Det er
forbedringspunkter og
dette jobbes det med.

Det gjenstår stadig endel
på implementering av
avtalen, dette er
kontinuerlig arbeid
ettersom det byttes
ledere og ansatte med
jevne mellomrom i de
forskjellige enhetene
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Tjenesten skal ha høyt
servicenivå målt på antall
klager på saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.

Målt antall deltakere 10 3 Antall formelle klager på
feiing har vært lavt, men
det har vært ca. 650
henvendelser i
forbindelse med blant
annet innføring av gebyr
for feiing - og tilsyn med
fritidsboliger.

Øke antall elever i
kulturskolen, målt i
prosent av antall barn i
grunnskolealder.

Antall barn 10,0 % 9,7 % Elevtallet i kulturskolen
varierer noe igjennom
året. Ved utgangen av
2019 var det 333 elever
ved skolen

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 5 3 Kulturskolen underviser i
musikkfag, Visuelle
kunstfag (tegning/maling,
film) og teater (Teater og
kulturmix). Kulturskolene
opererer gjerne med 5
fagområder, selv om det
her er noen
sjangeroverskridelser.
Dans og Skapende
skriving er fagområder
som mangler ved
kulturskolen.

Energieffektivisering

Arbeidet med energieffektivisering har fortsatt i. Det er ikke utarbeidet plan for energieffektivisering for
alle kommunale bygg og anlegg. Byggene er kartlagt og det er blitt iverksatt tiltak for å sentralisere
styringen av store kommunale bygg for å få mest effekt ut av energieffektivisering.

Tjeneste leveranseavtaler

01.01.18 var alle tjenesteleveranseavtaler mellom Teknisk forvaltning og alle sektor/enheter på plass. Vi
leverer tjenster iht. leveranseavtalen.



KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Kultur og idrett

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Aktivitetstilbud barn og unge
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)

41 52 52 159 259 218 198

Bibliotek nettodriftsutgifterbeløp pr
innb (kr)

230 241 258 252 261 309 283

Netto driftsutgifter for kultursektoren
per innbygger i kroner

1 215 2 013 1 692 2 330 2 321 2 275 2 399

Produktivitet
Kommunale driftstilskudd til
idrettslaglag per lag som får tilskudd

203 650,0 89 809,5 34 909,1 68 965,5 169 511,1 155 238,1 126 946,0

Dekningsgrad
Andel elever (brukere) i
grunnskolealder i kommunens musikk -
og kulturskole, av antall barn i al (B)

6,3 % 7,5 % 6,9 % 9,2 % 9,6 % 11,2 % 11,0 %

Besøk i folkebibliotek per innbygger (B) 2,7 2,9 3,0 3,2 4,1 2,5 4,8
Utlån alle medier fra folkebibliotek per
innbygger (B)

2,0 2,0 1,9 2,5 2,6 2,8 2,7

Kvalitet
Tilskudd til frivillige barne - og
ungdomsforeninger per lag som
mottar tilskudd

97 889 237 800 271 000 136 400 30 852 9 100 50 159

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall elever fra kommunen i musikk -
og kulturskoler

221 289 285 464 525 275 35 069

Andre nøkkeltall
Netto driftsutgifter (383) Musikk - og
kulturskoler

5 370 6 900 7 520 8 279 8 489 4 902 561 331

Kostra - analyse - Brann og ulykkesvern

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere 0,36 0,66 0,46 0,23 0,35 0,71 0,35
Netto driftsutgifter per innbygger (338)
forebygging av branner og andre ulykker
(B) **)

79 103 95 95 94 0 66

Netto driftsutgifter per innbygger (339)
beredskap mot branner og andre ulykker
(B) **)

834 869 867 791 666 595 758

Dekningsgrad
Andel piper feiet 50,0 % 40,4 % 22,1 % 43,9 % 31,9 % 47,6 % 27,4 %
Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret +1)

350 350 371 480 664 538 392

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall utrykninger (antall) 633 758 599 423 543 264 39 150

**) Justert for utgiftsbehov
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Kostra - analyse - Eiendomsforvaltning

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Netto driftsutgifter til forvaltning av
eiendom per innbygger (kr)

137 87 60 106 397 340 324

Netto driftsutgifter til førskolelokaler
per innbygger (B) **)

448 418 459 435 406 741 436

Netto driftsutgifter til
institusjonslokaler per innbygger (B)
**)

1 235 1 184 1 210 778 1 534 506 943

Netto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltning per innbygger (B)
**)

4 276 4 811 5 107 4 667 5 476 4 214 5 179

Netto driftsutgifter til skolelokaler per
innbygger (B) **)

1 541 1 908 2 209 2 057 2 221 2 062 2 231

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter til
førskolelokaler per kvadratmeter (B)

1 755 1 643 1 820 1 823 1 374 2 488 1 597

Korrigerte brutto driftsutgifter til
institusjonslokaler per kvadratmeter
(B)

1 502 1 259 1 289 817 1 231 645 1 160

Korrigerte brutto driftsutgifter til
kommunale idrettsbygg per
kvadratmeter (B)

1 967 2 576 2 549 1 383 1 451 715 1 436

Korrigerte brutto driftsutgifter til
skolelokaler per kvadratmeter (B)

693 780 991 1 068 1 104 1 030 1 045

Økonomi
Utgifter til vedlikehold per
kvadratmeter (kr)

102 70 70 97 110 229 106

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra - analyse - Samferdsel

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Brutto driftsutg til gatebelysning langs
kommunale veier og gater per kilometer
belyst vei (kr

12 183 15 642 16 492 31 667 35 533 26 067 22 739

Samferdsel, kommune
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)

684 805 947 798 880 1 359 941

Produktivitet
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal
vei og gate

109 476 125 295 145 220 155 720 150 991 206 921 222 302

Dekningsgrad
Andel km tilrettelagt for syklende som
kommunen har ansvaret for i prosent av
alle kommunale veier og gater

11,9 % 11,9 % 11,6 % 23,2 % 18,3 % 18,8 % 20,6 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall parkeringsplasser skiltet for
forflytningshemmede (HC)

17 17 17 26 22 90 2 248

Antall utstedte parkeringstillatelser for
forflytningshemmede

285 285 298 334 194 274 24 810

Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier 3 212 3 424 3 008 21 704 3 122 2 937 566 468
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Kostra - analyse - Klima og energi

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Prioritet
Andel av energikostnader i komm.
eiendomsforv. brukt på strøm, konsern

59,9 % 57,8 % 58,1 % 73,3 % 54,1 % 87,4 % 82,1 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Samlet energibruk i komm. eiend.forv.,
konsern, egne bygg. kWh

21 010 22 817 17 246 25 127 0 1 303 134

Andre nøkkeltall
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne
bygg, per m2, konsern

123 319 171 234 0 184

Samlet energibruk i komm.
førskolelokaler, egne bygg, per m2,
konsern

180 170 172 166 0 0

Samlet energibruk i komm. skolelokaler,
egne bygg, per m2, konsern

132 107 124 119 0 120
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Selvkost

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune har flere selvkostområder:

vann
avløp
slam
feiing
private reguleringsplaner
byggesak
utslipp/tilsyn
oppmåling
eierseksjonering

Feiing av fritidsboliger er iverksatt fra 2018 og sorterer under ordinær feiing pr nå.

Fra og med 2018 er selvkost et eget budsjettområde og fra og m ed 01.10.2019 en egen sektor. Det vil gi
en bedre oversikt over selvkostområdene, samt gi et mer korrekt bilde av sektorens økonomi.

Kommunalsjef Teknisk, kultur og idrett har ansvaret for

vann
avløp
slam
feiing

og kommunalsjef for Strategi og utvikling har ansvaret for

private reguleringsplaner
byggesak
utslipp/tilsyn
oppmåling
eierseksjonering

Det foretas en gjennomgående analyse og beregning på selvkostområdene to ganger årlig. Første gang
er primo februar og hovedfokus da er etterberegning for foregående år i forbindelse med
årsavslutningen. I august/september gjennomføres den andre gjennomgangen, da med hovedfokus på
prognose inneværende år samt budsjett for neste år samt budsjett for kommende HP.

Alle kommunens selvkostområder hadde ved inngan gen til 2019 solide selvkostfond som blant annet
kan fungere som stabilisator med hensyn til gebyrnivå, uforutsette utgifter eller svikt i inntekter.

Utvikling og utfordringer

Budsjett 2020 - 2023 blir lagt tidlig høst 2019 ut i fra de forutsetninger som d a er tilstede. Vann og avløp
har hatt og har store investeringer noe som påvirker kapitalkostnadene i kalkylen. Både variasjon i
rentenivået og avvik fra planlagt fremdrift på investeringsprosjektene påvirker selvkostberegningen slik
at det kan bli variasj oner i forhold til premissene som ble lagt til grunn for budsjettet.



Årsrapport2019

Side 57 av 65

Kommunal - og moderniseringsdepartementet kom i april 2019 med:

Høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (Forskriftene om finans -
og gjeldsforvaltning, garan tier, selvkost, rapportering (KOSTRA) og kommunalt rapporeringsregister
(KOR)) .

Høringsnotatetets punkt 7.5 og Selvkostforskriften §10 omhandler Håndtering av overskudd og
underskudd for selvkostområdene:

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og år ets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal
underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så langt det er midler på fondet. Et underskudd
som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostkalkylen til inndekning i et
sene re år. Et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av overskudd senest i det femte året etter at
underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at
brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjen nomførte investeringer.
Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for tjenester hvor adgangen til å kreve gebyr er hjemlet i
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven), lov 16. juni
2017 nr. 65 om eierse ksjoner (eierseksjonsloven) eller lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering
(matrikkellova).

Ifølge høringsnotatet tillates det altså ikke fra 01.01.2020 at selvkostområdene som hjemles i plan - og
bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkell oven kan ha fremførbare underskudd.

Et eventuelt underskudd er følgelig et direkte tap for kommunen.

Utvalgte resultater
Etterberegning for 2019 viser følgende resultat:
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KOSTRA Nøkkeltall

Kostra - analyse - Vann, avløp og renovasjon

Ringerike
2017

Ringerike
2018

Ringerike
2019

Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe
13

Produktivitet
Avløp - driftsutgifter per innbyggere
tilknyttet kommunal avløpstjeneste
(kr/tilkn.innb)

1 225 1 364 1 294 2 486 1 678

Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten
(gjelder rapporteringsåret+1)

5 250 5 250 6 150 2 520 6 014 5 700 3 874

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én
sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

9 000,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 12 840,0 6 443,1

Vann - Driftsutgifter per tilknyttet
innbygger (kr/tilkn.innb)

692 785 754 1 710 1 196

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

3 150 3 600 3 600 2 456 3 713 3 208 2 608

Dekningsgrad
Avløp - Andel av befolkningen som er
tilknyttet kommunal avløpstjeneste

79,0 % 78,6 % 78,6 % 82,4 % 73,5 % 68,3 %

Vann - Andel av befolkningen som er
tilknyttet kommunal vannforsyning

91,4 % 90,9 % 90,9 % 83,5 % 68,0 % 71,2 %

Kvalitet
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for
spillvannsnett med kjent alder

48,0 49,0 50,0 35,0 25,0 44,0

Estimert vannlekkasje per meter
kommunal ledning per år (m3/m/år)
(m3)

5,0 5,7 5,7 5,6 2,6 4,9

Renovasjon - Husholdningsavfall per
innbygger (kommune)

525 503 0 557 509 502

Økonomi
Avløp - Finansiell dekningsgrad (B) 110 92 112 97 115 98
Vann - Finansiell dekningsgrad (B) 106 91 99 87 101 95
Grunnlagsdata (Nivå 3)
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én
sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

9 000,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 12 840,0 6 940,1
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Ved l egg:
P ol i ti ske sa ker og verb a l ved tak

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon og fellestjenester

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 193/19
Forvaltningsrevisjon
av etikkarbeid

Forsinket Lav risiko Ringerike kommune har innført følgende tiltak
for å i møtekomme funn i forvaltningsrevisjon
av etikkarbeidet:

Etikk er et jevnlig tema i
lederutviklingsprogrammet, også i
2020
Etiske retningslinjer har vært tema i
samlinger for vernetjenesten i 2019
Etikk var eget tema i opplæring for
nye folkevalgte 31.10.2019
Innført krav om gjennomgang av
etiske retningslinjer årlig for alle
ansatte
Temaet varsling, og trygghet i
forbindelse med varsling, har vært
tema i mange fora i 2019.
Varslingssekretariat et erfarer økning i
antall varslingssaker
Det vurderes innkjøp av elektronisk
varslingssystem i 2020 som vil gi
bedre oversikt over saker og i enda
større grad vil legge til rette for
anonymitet ved varsling
Tydeliggjøring av kommunens
antikorrupsjonsarbei d er planlagt i
2020

For å ha kontroll med etterlevelsen av
kommunens retningslinjer og krav i forbindelse
etikk og antikorrupsjon er dette temaet
inkludert i våre kvalitetsindikatorer og følges
opp gjennom Ledelsen gjennomgang.
Resultatene fra organisasjo nens arbeid med
etikk og antikorrupsjon inkluderes i den årlige
rapporten for kvalitets - og HMS - arbeidet i
Ringerike kommune.

Kommunestyret orienteres om tiltakene innen
juni 2020, og det vil lages en politisk sak
angående antikorrupsjonsarbeid høsten 202 0.

Ståstedsanalyse IT Iht. plan Lav risiko Ringerike kommune har i 2019 gjennomført
følgende tiltak for å imøtekomme gap i
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
«Tilstandsvurdering for Ringerike kommune –
Virksomhetsområde IT»

Utarbeidet overordnet styrende
dokument for informasjonssikkerhet
og personvern
Utarbeidet rutine for varsling til
datatilsyn
Utarbeidet retningslinjer for bruk av
sosiale medier
Oppdatert personvernerklæring jfr.
personvernforordningen
Utarbeidet sikkerhetsinstruks og
inkludert dette i opplæringsmateriale
for nyansatte
Oppdatert mal og tydeligere rutine
for bruk av databehandleravtale
Revitalisert det tverrfaglige forum
«Sikkerhetssekretariatet» for å
vurdere, forebygge og løse
utfordringer innen
informasjonssikkerhet og personvern
Opp datert maler og rutine for bruk av
DPIA
Hyret eksternt personvernombud
med kompetanse innen personvern
ecIT har i 2020 gjennomført ISO27002
samsvarsanalyse ift «best practice »
ovenfor IT - drift

Planlagte tiltak i 2020

Kommunen har startet utforming av
komp etansehevingsplan for
informasjonssikkerhet og personvern
Etablere rutiner for ledelsens årlige
gjennomgang av
informasjonssikkerhet og personvern
Etablere ansvar for
informasjonssikkerhet i
organisasjonen slik at den får direkte
tilgang på rådmann
Årlig oppdatering og gjennomgang av
overordnede dokumenter
Etablere Informasjonssikkerhetspolicy
med regler for IT - brukere og regler
for behandling av personopplysninger
Rutine for årlig gjennomgang av
Behandlingsprotokoller i hele
organisasjonen jfr.
Personvernforordningen
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Strategi og utvikling

Andre oppdrag
Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 22/19 Interpellasjon
fra Elsa Lill Piltingsrud
Strande (H) -
Kommunens
forpliktelser i
selskaper/organisasjoner

Egen sak vil bli fremmet våren 2020

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 159/19 Ny
organisering av regional
næringsutvikling

Arbeidet med organiseringen av
næringsutviklingsarbeidet har pågått
gjennom hele 2019. Ringerike
utvikling er vedtatt nedlagt, og
avvikler sin virksomhet pr mars 2020.
Kommunens egen næringsavdeling
arbeider godt, og er styrket med
dedikerte planressurser. Sammen
med Næringslivet og
nabokommunene er det inngått
partnerskapsavtale med
Universitetet (USN), og det er
etablert et felles prosjekt med
Ringerike Næringsforening og
gårdeiere om et
sentrumsutviklingsprosjekt (ERIGO)
Arbeidet med å samle alle aktiviteter
i tråd med vedtak som er fattet er
tidkrevende og krever samarbeid
med mang e aktører. Arbeidet
fortsetter med full styrke i 2020.

Utdanning og familie

Andre oppdrag
Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 71/19 - Uttalelse -
Discovery Intenational
School AS

Discovery International School har
fått godkjenning fra
Utdanningsdirektoratet og kan starte
opp.

KS 96/19 -
Tilstandsrapport for

Bestilt oppfølgingssak om
resultatene i grunnskolen er
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
grunnskolen i Ringerike
2019

behandlet i kommunestyret. (K - sak
217/19)

Helse og omsorg

Andre oppdrag
Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
KS 143/18 Avklare
fremtidig struktur for
helse og omsorgsbygg,
herunder behov for
institusjonsplasser

Budsjettvedtak 2019 Arbeidet med å
avklare fremtidig struktur for helse
og omsorgsbygg, herunder behov for
institusjonsplasser(sykehjemsplasser)
intensiveres i 2019

Iht. plan Arbeidet med å effektuere vedtaket
pågår. Saken er noe utsatt i påvente
av neds ettelse av politisk utvalg i
forhold til deltagelse og mandat.

Terapibasseng ved
Ringeriksbadet

Forsinket Høy risiko Saken har vært utsatt i påvente av
endelig avklaringer i forhold til
badets organisasjon og økonomi.
Disse forhold ansees nå som avklart,
og KS - vedtaket vil bli drøftet med
styre/representantskap i
førstkommende eiermøte. Ringerike
kommune er ikke hovedaksjonær i
Ringerikesbadet as, og kun deleier i
Ringeriksbadet IKS. En utredning av
de utfordringer vedtaket tar opp, vil
være avhen gig av enighet blant
eierne, og er ikke et spørsmål som
kan avgjøres eller iverksettes av
Ringerike kommune alene.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
Heradsbygda
Omsorgssenter - status

Iht. plan Lav risiko Framdrift i henhold til plan.

KS 18/19 Bygging av
omsorgsboliger - BP 2
10007 "Hov Vest"

Iht. plan Lav risiko Ferdigstilles februar 2021. Framdrift i
henhold til plan.

KS 5/19 Bygging av
omsorgsboliger - BP 2
10008 "Hov Øst"

Iht. plan Lav risiko Framdrift i henhold til plan.

KS 52/2019
Fysioterapitjenesten i
Ringerike kommune

Lav risiko Driftstilskudd til privatpraktiserende
fysioterapeuter er økt med kr 1,2
mill. fra 2019 til 2020. Alle
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
driftsavtaler på mindre enn 50 % er
oppjustert til 50 % fra 01.01.20. Det
er ikke avsatt budsjettmidler til
turnuskandidater.

KS 94/19 Individuell
tilrettelegging av
krisesentertilbudet -
Tilleggsproblematikk
innen rus og psykiatri

Iht. plan Lav risiko Det er igangsatt tilpasning av leilighet
i eksternt bygg for å kunne gi
lovpålagt krisesentertilbud til
mennesker med tilleggsproblematikk
innen rus og psykiatri. Planlagt
oppstart er sommer 2020. Framdrift i
henhold til plan.

KS 95/19 Framtidig
driftsform for Aurora.
Felles organisering og
drift av Aurora og
Menova AS

Saken behandles politisk i februar -
mars 2020

Teknisk, kultur og idrett

Andre oppdrag
Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
Interpellasjon fra Knut
Arild Melbøe (MDG) -
Offentlig bytoalett

Sak om bytoalett er i prosess
kommer til behandling rett på nyåret
i 2020.

KS 18/19 Interpellasjon -
Bygdefolkets rett til å
brukes Åsbygda skole

Det er opprettet god dialog med
Åsbygda vel. Avtale om overtakelse
er i sluttfasen og det planlegges sak
til kommunestyret snarest.

KS 39/19 Grunngitt
spørsmål fra Knut
Stubben (KRF) - Nytt
krematorium

Ny sak om krematoriet og veien
videre er under utarbeidelse, noe
forsinket. Kommer til behandling
våren 2020.

Kulturarvstrategi Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode.

Forsinket Arbeidet er ikke igangsatt.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
FS 115/19 - Oppstart:
Klarlegge forhold rundt
hvorfor kommunen
drifter enkelte
vegstrekninger som ikke

Forsinket Prosjektet er forsinket. Ved inngåelse
av nye brøytekontrakter høsten
2019. ble det avdekket og ryddet opp
i noen veistrekninger.
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
er i kommunal, men i
privat eie

Kapasitetsproblemer frem til ny vei
ingeniør er på plass. Mere
kartlegging må til, og veier må
avklares ifht eierforhold.

Invitasjon til samarbeid
med Haugsbygd
Idrettsforening,
Flerbrukshall -
Haugsbygd Arena

Iht. plan Sak 80/19 i KS den 27.06.19

Retningslinjer for garantisaker
planlegges tidlig i 2020.

Vedtak i budsjett for 2020 den
12.12.19

Rådmannen kommer med en sak om
Ringerike kommune skal bygge
Haugsbygd Arena selv innen 2022,
innen mai 2020. Rådmannen skal
samtidig legge frem en prognose på
når leiekostnadene passerer
ned betalingen av et lånefinansiert
kommunalt anlegg.
Ringerike kommune er positive til en
hall i Haugsbygda.

KS 157/19 Utredning om
framtidens brann - og
redningstjeneste i
Ringerike

I sak 157/19 vedtok kommunestyret
følgende.

1.Kommunestyret ber rådmannen
starte forarbeidet og å utrede
kostnadene for bygging av ny
brannstasjon og ny lokalisasjon i
Hønefoss sør.
2. Kommunestyret ber rådmannen gå
i dialog med private aktører på
Eggemoen, Forsvaret og Jevnaker
kommune, for et eventuelt offentlig -
priv at samarbeid om en brannstasjon
på Eggemoen.
3. Kommunestyret ønsker å
videreføre samarbeidet med Hole
kommune, og eventuelt utvide
samarbeidet til å omfatte Jevnaker
og Modum kommuner. Rådmannen
bes om å avklare et mulig utvidet
interkommunalt samarbeid.
4. Som en del av
beslutningsgrunnlaget bes det om at
det tas et nærmere avklaringsmøte
med nærliggende kommuner for et
videre samarbeid.
5. Som en del av
beslutningsgrunnlaget må
fremtidsbilde i lys av fellesprosjektet
(Fre16) og nye bosetningsmiljøer
vurd eres.
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse
Utredningen er i gangsatt og sak vil
bli lagt frem for kommunestyret i juni
2020.

KS 208/19 Anmodning
fra Tyristrand vannverk
SA om forhandlinger om
kommunal overtakelse
av vannverket

Utredningen er igangsatt.

KS 86/19 - Kommunal
garanti - Hønefoss
Tennisklubb

Kommer til ny behandling når
retningslinjer for garantisaker har
vært til politisk behandling i 2020.

KS - sak 30/2018
Etablering av
ladepunkter for ladbar
motorvogn

Forsinket Arbeidet er forsinket da det ikke ble
avsatt nødvendige midler til å få
gjennomført prosjektet.
Kommunestyret har avsatt
investeringsmidler til dette i
budsjettet for 2020 og 2021. og
arbeidet med å gjennomføre
vedtaket er igangsatt.

Schjongshallen - tiltak
og tilpasninger etter
opprykk til GET ligaen

Kommunestyret ble orientert om
status tiltak og tilpasninger etter
opprykk til Get ligaen i sak 32/19 den
04.04.19.

Prosjektet er i sluttfasen.Det
planlegges ny sak for kommunestyret
våren 2020.

Trafikksikkerhetsplan for
Ringerike kommune
2017 – 2021

Iht. plan Revideringen av
trafikksikkerhetsplanen er ikke
igangsatt. Er vurdert i
planstrategiarbeidet. Revidering
planlegges gjennomført i 2020.



Kommunestyret i
Ringerike kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RINGERIKE KOMMUNES ÅRSREGNSKAP
FOR 201 9

Kontrollutvalget har i møte r 14 .05. 2020 og 05.06.2020 behandlet Ringerike kommunes årsregnskap
for 20 1 9 .

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 20 1 9 , års beretningen for 201 9 og
revisors beretning datert 1 305.2020 . I tillegg har administrasjonen og revisor deltatt i forbindelse
med kontrollutvalgets behandling.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse:

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen

Driftsregnskap og budsjett

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 13,918 mill.
kr.

Netto d riftsresultat utgjør 62,2 mill. kr, som er 2,55 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat blir
ansett som en hovedindikator for den økonomiske balansen og bør ligge på minimum 1,75 % av
driftsinntektene. I 2018 var netto driftsresultat på 1,27 % av drift sinntektene.

Skatteinntektene utgjør 896,9 mill. kr., som er 0,7 mill. kr høyere enn justert budsjett, og 40,6 mill.
kr høyere enn i 2018. Ordinært rammetilskudd i skjema 1 A utgjør 814,2 mill. kr, som er ca. 16,4
mill. kr høyere enn justert budsjett.

Det p ositive resultatet skyldes i hovedsak høyere rammetilskudd og netto finansinntekter budsjettert.

Overordnet analyse av budsjettavvik på sektornivå viser et samlet merforbruk i forhold til budsjett på
24,8 mill. kr. Seks av åtte rammeområder har merforbruk . Utdanning og familie og helse og omsorg
har de største merforbrukene med henholdsvis 21,8 mill. kr. (3,3%) og med 11,1 mill. kr (1,6%).
Dette skyldes i hovedsak press på og voksende kostnader på tjenesteproduksjon.

Ringerike kommune
Kontrollutvalget
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Det er i 2019 disponert 14,8 mill. kr i bruk av tidligere års mindreforbruk som gjelder overskudd
2018.

For nærmere analyse og opplysninger vises til årsberetningen.

Investeringsregnskap og budsjett

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Det fremgår av regnskapsskjema 2A at det er investert i anleggsmidler for 571,4 mill. kr, som er
118,8 mill. kr lavere enn regulert budsjett. Avvikene og forklaring av disse fremgår til dels av
rådmannens årsberetning og årsrapportens side 12 - 15. Avvik mel lom regnskap og justert budsjett
forklares i hovedsak med at fremdriften i prosjekter ikke er slik som planlagt. Kommunen er inne i
en periode med høy investeringsaktivitet, og 2019 og 2020 er toppårene i satsingen som startet i
2015. Vi viser her til rådm annens årsrapport.

Revisor har i sin beretning omtalt at det er vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap i
regnskapsskjema 2A for investeringer i anleggsmidler, og tatt forbehold i sin konklusjon om
budsjett.

Samlet fremkommer et finansierin gsbehov i investeringsregnskapet i skjema 2A på 739,45 mill. kr.
Årets finansieringsbehov er finansiert ved bruk av lånemidler, salg av anleggsmidler, mottatte avdrag
på utlån og refusjoner, momskompensasjon, samt overføring fra driftsregnskapet og bruk av
avsetninger. Bruk av lånemidler er redusert som følge av lavere finansieringsbehov, i tråd med
regnskapsforskriftenes bestemmelser, og investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Likviditet

Likviditetsgradene har økt i 2019 som følge av lavere fremdri ft i investeringsprogram og et større
opptak av Husbanklån på slutten av året.

Rådmannen opplyser i sin årsberetning at kommunen har hatt en god likviditet det siste året, og at
trekkrettigheten på 100 mill. kr ikke er benyttet i 2019 fordi likviditeten b le bedre enn budsjettert..

Kasse og bankinnskudd utgjør pr 31.12.19 ca. 506 mill. kr, som er en reduksjon på 22 mill. kr fra
2018. Det opplyses at konsernbankkonti har svingt mellom ca. 210 mill. til 900 mill. kr i løpet av
2019.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen har et netto akkumulert premieavvik på 185 mill . kr i
balansen, som er en økning fra 2018 på ca. 25 mill. kr. Ordningen er et resultat av de
regnskapsreglene for pensjon som ble innført i kommuneregnskapene fra 2002 som hadde til formål
å bidra ti l en jevnere utgiftsbelastning over flere år. Kommunen har bokført pensjonsutgiftene og
premieavviket i tråd med disse bestemmelsene.

Egenkapital

Kommunens samlede fondsreserver er bokført med ca. 486,7 mill . kr ved utgangen av 2019, mot
426,6 mill . kr si ste år.
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Det er viktig at kommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil drift. Av
samledene fondsreserver er 235,4 mill. kr fritt driftsfond (disposisjonsfond) og 150,2 mill. kr frie
(ubundet) investeringsfond. Disposisjonsfond et er i 2019 økt med 47,5 mill. kr.

Gjeld

I kommunens balanse pr. 31.12.2019 utgjør langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) 2 832,2
mill. kr mot 2 366,2 mill. kr i 2018, dvs. en økning på 466 mill. kr. Netto pensjonsforpliktelser var
ved utgangen av 2019 ca. 409 mill. kr.

Som følge av store investeringer øker også renter og avdrag som utgjør stadig større andel av
budsjettet. Et nøkkeltall her er netto lånegjeld i forhold til driftsinntekter hvor måltall er 75%, mens
Ringerike har 100,5%. For hel e landet 90% og sammenlignbare kommuner på 92%.
Lånegjeld per innbygger for Ringerike kommune utgjør pr 31.12.2019 kr 74 303 mot kr 61 968 for
2018. På landsbasis var lånegjeld per innbygger kr 74 791 for 2019.

Ubrukte lånegjeld utgjør per 31.12.2019 18 2,3 mill. kr.

Noteopplysninger

Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og anbefaling fra
foreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet

Fristen for å avlegge årsregnskapet er fastsatt til 15. februar. Første utgave av regnskapet ble levert
innen fristen. Det er foretatt korrigeringer i etterkant, og endelig årsregnskap ble oversendt
11.5.2020.

Fristen for rådmannens årsberetning er 31. mars. Første utgave av årsberetningen ble mottatt innen
fristen. Det er som følge av korrigeringer i regnskap også foretatt korrigeringer i årsberetningen, og
endelig årsberetning ble mottatt 11.5.2020.

Revisors beretning

Revisor har i sin beretning datert 13. mai 2020 konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar
med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen og resultatet pr
31.12.2019.

Revisor har i sin konklusjon om budsjett tatt forbehold knyttet til vesentlige budsjettavvik i
regnskapsskjema 2A – invester ingsregnskap når det gjelder investeringer i anleggsmidler.

Det er ikke avdekket spesielle forhold knyttet til budsjett, årsberetningen eller registrering og
dokumentasjon.
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Avslutning

Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Ringerike kommunes
årsregnskap for 201 9 .

Ringerike kommune
K ontrollutvalget, 5. juni 2020

Anne - Marit Lillestø
leder

(sign.)

Kopi: Formannskapet
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Årsberetning

Innledning

Ringerike kommunes regnskapsmessige resultat for 2019 ble på 13,92 millioner kroner, og vi avsatte
47,51 mill. kroner til disposisjonsfond.

I forhold til de tre foregående årene er dette ett bedre resultat enn foregående år, men noe svakere enn
2017. Selv om resultatet i seg selv er tilfredsstillende, ser vi imidlertid at driften har en del utfordringer
økonomisk, med ett samlet merforbruk på 38 millioner kroner i de tjenesteytende enheten e.

Det er gjort avsetning på 6,7 millioner kroner for risikoen for feilaktig fradragsført mva., knyttet til
enkelte områder. I tillegg er det avsatt ett mindre beløp for en varslet mva. korreksjon knyttet til
boligstiftelsen. Ved avleggelsen av regnskapet er det også kalkulert med 0,2 millioner kroner i usikkerhet
knyttet til ressurskrevende brukere, som ikke var ferdig revidert på det aktuelle tidspunktet.

Avkastningen på Fossefondet ble i 2019 god, med en positiv avkastning på 18,5 millioner kroner. Det te
er ett positivt resultat i forhold til fjorårets negative avkastning på 0,7 millioner kroner, og gir avvik i
forhold til budsjett med 11,5 millioner kroner.

Skatteinngangen for Ringerike kommune har vært omtrent som budsjettert, mens landets skatteinnga ng
har vært svært god, og har gitt oss 17 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett i totalt
rammetilskudd.

Driftsinntektene økte med 3,55 % i 2019, mens driftsutgiftene økte med 4,9 %. Dette viser at Ringerike
kommune også for 2019 hadde større økning i driftsutgiftene enn driftsinntektene. Det er spesielt
innenfor utdanning og familie hvor kostnadene øker, samtidig som inntektene reduseres. I tillegg ser vi
at kostnadene øker for tjenestene helse og omsorgstjenester i institusjon og til hjemmeboende. For
ytterligere analyser viser vi til Årsrapport 2019.

Kommunen må fortsatt ha fokus på å tilpasse utgiftene til inntektene i inneværende år og årene som
kommer.

Finansutgiftene er lavere enn opprinnelig budsjett med 26,2 millioner kroner på grunn av laver e rente
enn budsjettrenten og noen forsinkelser i låneopptak til investeringer.

Netto driftsresultat ble i 2019 62 millioner kroner, og regnskapsmessig mindreforbruk ble på 13,92
millioner kroner.

Ringerike kommune betalte i 2019 3,7 millioner kroner mer e nn minimumsavdrag på sine lån, dette var
mindre enn avskrivningene i 2019.

Likviditeten i Ringerike kommune er bedret, og vi er nå på nivåer hvor vi kan plassere
overskuddslikviditet. Vi har ikke i 2019 benyttet oss av kommunes trekkrettighet på 100 mill. kroner.

Hendelser etter balansedagen

Verden ble i starten av 2020 rammet av en stor epidemi, som også i Norge gjorde seg gjeldene i mars
måned. Dette la store restriksjoner på Norge og det norske næringslivet, som ser ut til å komme til å gi
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store ringvirk ninger en god stund fremover . Selv om dette ser ut til å gå hardest ut over det private
næringslivet, vil også kommunene bli sterkt preget av dette. Det gjelder også Ringerike Kommune.

Ringerike Kommune har en større post investert i markedsbaserte omløpsmidler - Fossefondet. Dette er
vår mest utsatte post mot ytre påkjenninger. Dette har vi redegjort for under punktet om finans senere i
årsberetningen.

Ellers har vi ikke gjort noen tilpasninger i regnskapet knyttet til denne epidemien ved avleggels e av årets
regnskap. En av grunnene til dette er at det er mye som er uklart enda, både hvor lenge disse
tilpasningene vil vare, og hvordan påvirkningen av dette vil være på det norske næringslivet. Staten
kommer løpende med nye økonomiske støtteordninger, både til kommune og stat, som vi tror bidrar til
å holde den økonomiske situasjonen noe i sjakk. Kommunen har en overvekt av varige driftsmidler på
vår aktiva side i balansen, som vi tror i liten grad påvirkes av dette. Det vi imidlertid ser kan være en
r isiko, er i forhold til verdi av pensjonsmidler, fremdriften i investeringsprosjekter grunnet konkurs hos
leverandører, og de privates evne til å betale sine forpliktelser ovenfor Kommunen. Vi tror mye av dette
vil kunne håndteres av støtteordningene som b åde privat og offentlig vil kunne benytte seg av, men
følger nøye med på situasjonen for å gjøre eventuelle tilpasninger når dette syntes nødvendig. Tiltak vil
da bli foretatt i 2020 regnskapet.
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Regnskapsresultat 2019

Regnskapet for 2019 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 62,2 millioner kroner.
Det er overført 0,9 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter overføring til
investeringsregnskapet og avsetninger og bruk av avsetninger bl e det et regnskapsmessig mindreforbruk
i 2019 på 13,92 millioner kroner.

Ringerike kommune har i 2019 et netto driftsresultat på 2,6 % av brutto driftsinntekter og foreløpige tall
Kostra tall pr 15.mars viser et landssnitt uten Oslo på 1,2 %. Sett i forhol d til landsgjennomsnittet viser
dette nøkkeltallet følgende utvikling i Ringerike siste 10 år:

Netto driftsresultat blir ansett som hovedindikator for den økonomiske balansen. Netto driftsresultat
viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk fra hva kommunen har til
disposisjon til avsetninger og investeringer. O ver tid bør netto driftsresultat utgjøre 1,75 % av
driftsinntektene. For Ringerike vil det utgjøre 43 millioner kroner årlig med dagens driftsinntekter

Grafen viser at netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter har ligget under 1,75 % i Ringerike i fram
til og med 2014, med unntak av 2012. I 2017 og 2018 har Ringerike kommune hatt netto driftsresultat i
% av brutto driftsinntekter på 3 og 1,3 %. 2019 er derfor ett sterkere resultat enn fjoråret, men
nærmere nivået det har ligget på tidligere. Ringe rike har samme utvikling som landet for øvrig.
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Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

Oppr.
bud. 2019

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Avvik i kr
2019

Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue - 836 150 - 840 146 - 836 150 3 996
Ordinært rammetilskudd - 782 200 - 814 183 - 797 761 16 422
Skatt på eiendom - 60 000 - 56 744 - 60 000 - 3 256
Andre generelle statstilskudd - 20 800 - 20 269 - 20 800 - 531
Sum Frie disponible inntekter - 1 699 150 - 1 731 342 - 1 714 711 16 631

Finansinntekter/ - utgifter
Renteinntekter og utbytte - 31 451 - 50 715 - 32 951 17 765
Gevinst finansielle instrumenter - 7 000 - 18 517 - 7 000 11 517
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 53 762 61 326 54 200 - 7 126
Avdrag på lån 109 250 106 161 106 161 0
Sum Finansinntekter/ - utgifter 124 562 98 255 120 410 22 155

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til ubundne avsetninger 35 464 47 512 47 512 0
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk 0 - 14 848 - 14 848 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger 35 464 32 664 32 664 0

Overført til investering
Overført til investering 0 888 888 0
Til fordeling drift - 1 539 124 - 1 599 535 - 1 560 749 38 786
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 539 124 1 585 617 1 560 749 - 24 868
Merforbruk/mindreforbruk 0 - 13 918 0

Skatt på inntekt og formue og netto inntektsutjevning

Kommunens budsjetterte skatteinntekter for regnskapsåret 2019 var satt til
kr 836 millioner kroner. Den faktiske skatteinngangen ble 4 millioner kroner høyere enn budsjettert og
endte i 2019 på 840 millioner kroner. Det er en økning på 4,6 % i forhold til 2018.

Kommunens totale skatteinntekter inklusive eiendomsskatt ble 897,3 millioner kroner. Dette var 1,1
millione r kroner mer enn budsjettert.

Ringerike kommune hadde i 2019 86,4% av landsgjennomsnittet i skatt per innbygger.

Ulikheter i skatteinntekter pr. innbygger mellom kommunene utjevnes delvis gjennom
skatteutjevningen. Denne utjevningen skjer løpende gjennom å ret og kommer med et oppgjør etter
årsskiftet. Dette er ment å dekke opp noe av den ulikheten kommunen har hatt i sine skatteinntekter i
forhold til landsgjennomsnittet og utgjør en del av rammetilskuddet.

Etter skatteutjevningen er Ringerike kommune på 94 ,6 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskudd og skjønnsmidler fra staten

Rin gerike kommune fikk overført 814,2 millioner kroner i samlet rammetilskudd fra staten i
2019. Avviket i forhol d til regulert budsjett er på 16,4 millioner kroner og skyldes at innt ektsutjevningen
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ble ytterligere høyere enn vi anslo i 2. tertial som en konsekvens av god skatteinngang for landet som
helhet.

Netto inntektsutjevning i 2019 for Ringerike kommune utgjorde 79,3 millioner kroner, og det ordinære
skjønnstilskuddet 4,5 millio ner kroner.

Eiendomsskatt

Ringerike kommune fikk inn 56,7 millioner kroner i eiendomsskatt i 2019. Dette er 3,3 mill. kroner lavere
enn budsjettert. Inntekten fordeles på f aste boliger og fritidseiendommer med 36,7 millioner kroner og
annen eiendom med 20 millioner kroner. Det er en svak økning fra foregående år.

Driftsinntekter fordeling

Figuren viser hvordan de totale driftsinntektene fordeler seg på ulike typer inntekter.

Felles skatteinntekter og rammetilskudd fra staten er i utgangspunktet inntekter kommune i liten grad
kan påvirke. For 2019 utgjorde disse inntektene 70,1 % av de totale driftsinntektene til kommunen, som
er en liten økning fra 2018.

Driftsinntekter – utvikling
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De totale driftsinntektene i 2019 var på 2,44 milliarder kroner, en økning på 86,6 millioner kroner i
forhold til 2018. Av økningen utgjør vekst i skatt og rammetilskudd 78,6 millioner.

Samlet vekst av totale inntekter fra 2018 til 2019 var på 3,55 % .

Driftsutgifter - fordeling

Figuren viser hvordan de totale d riftsutgiftene fordeler seg på ulike typer utgifter.

Lønnsutgiftenes andel av kommunens samlede utgifter utgjør 68 % i 2019.

Driftsutgifter – utvikling

Lønn og oppgavepliktig ytelser utgjorde 1 218,9 millioner kroner i 2019. Fra 2018 til 2019 utgjør
ø kningen 36,8 millioner kroner, en vekst på 3,1 %.

Sosiale utgifter utgjorde 331 millioner kroner i 2019. Fra 2018 til 2019 utgjør økningen 16,2 millioner
kroner, en vekst på 4,9 % .

Innkjøp til egen tjenesteproduksjon utgjorde i 2019 430 mill. kroner, en ø kning på 19,4 mill. kroner fra
2018, en vekst på 4,6 %.

Kjøp fra andre som erstatter egenproduksjon viser en økning i 2019 på 8,9 mill. kroner til 239,7 mill.
kroner.

Overføring til andre utgjorde i 2019 109 mill. kroner, en nedgang fra 2018 på 22 mill. kr oner – 17%.
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Utvikling akkumulert premieavvik

I perioden 2006 - 2019:

?

Fra 2003 ble det innført regler for regnskapsføring av premieavvik og amortisering av premieavvik.
Premieavvik er differansen mellom den innbetalte premien og regnskapsført netto pensjonskostnad. I
perioden 2003 til 2011 ble premieavviket i Ringerike amortisert over 15 år og fra 2012 ble det endret til
10 år. Fra 2014 ble premieavviket i Ringerike amortisert over 7 år. Redusert amortiseringstid
(nedbetaling) vil belaste regnskapet med høyere pensjonskostnader i årene framover enn det som har
vært hittil.

Som grafen viser ble det en kraftig økning i akkumulert premieavvik i 2012 og en stor økning i 2014.
Akkumulert premieavvik har en økning fra 2018 til 2019, 15 millioner kroner. Det akkumulerte
premieavviket ved utgangen av 2019 var på 185 millioner kroner inkludert arbeidsgiveravgift.

Særskilte forhold utgifter 2019

Ressurskrevende brukere:

Det er ved årsavslutningen gjort en avsetning for refusjon knyttet til ressurskrevende bruk ere på 37,7
millioner kroner. Det knytter seg noe usikkerhet til dette tallet, da refusjonen ikke er revidert. Det er
innkalkulert ca. 0,2 millioner kroner i usikkerhet (reduksjon av anslått refusjon) i det avsatte beløpet.

Merverdiavgift:

Det har ved utg angen av 2019 vært noe usikkerhet og risiko rundt mva. knyttet på enkelte områder.

Det ble på slutten av året startet ett arbeid med å kartlegge rutinen for fradragsføring av mva.
kompensasjon i kommunen, for å avdekke hvorvidt praksis er i tråd med gjelde nde regelverk for mva.
kompensasjon.

Vi har derfor kalkulert med en avsetning på 6,7 millioner kroner for risikoen for feilaktig fradragsført
merverdiavgift i årets regnskap.
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Boligstiftelsen:

Det ble ved årsskiftet varslet ett mulig krav på kompensasjon t il Boligstiftelsen som følge av endring av
vedtak knyttet til bolig som tidligere har vært brukt til enslige mindreårige flyktninger, og derav har gitt
rett på mva. kompensasjon. Denne boligen ble fraflyttet av de enslige mindreårige i august 2018, og ble
da gjort om til ordinær bolig uten rett på mva. kompensasjon. Dette er en justeringshendelse som vi må
dekke kostnadene til ihht. avtale. Forpliktelsen er kalkulert til 55,6 tusen kroner for deler av 2018 og for
2019, som vi vil få krav på fra boligstiftel sen. I tillegg har vi avsatt for 46,9 tusen kroner for mva.
fradragsført i eget regnskap i samme periode.

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

Oppr.
bud. 2019

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Avvik i kr
2019

Avvik hiå i
% 2019

Folkevalgte og revisjon 10 788 11 274 10 974 - 300 - 2,7 %
Administrasjon og fellestjenester 105 102 117 143 112 928 - 4 215 - 3,7 %
Strategi og utvikling 30 528 32 438 43 750 11 312 25,9 %
Utdanning og familie 638 300 686 107 664 278 - 21 829 - 3,3 %
Helse og omsorg 624 622 711 818 700 688 - 11 129 - 1,6 %
Teknisk, kultur og idrett 168 759 177 481 173 793 - 3 688 - 2,1 %
Selvkost - 59 637 - 55 251 - 56 547 - 1 296 - 2,3 %
Avsetninger, overføringer 20 662 - 95 481 - 89 117 6 364 7,1 %
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0,0 %
Finans 0 87 0 - 87 0,0 %
Regnskapsskjema 1B - Drift per område 1 539 124 1 585 617 1 560 749 - 24 868 - 1,6 %

Tabellen over viser et samlet negativt avvik mellom regulert budsjett og regnskap innenfor
rammeområdene på 25,4 millioner kroner (1,6 %). De tjenesteproduserende sektorene (Utdanning og
familie, Helse og omsorg, Teknisk, kultur og idrett) har samlet sett ett merforbruk i forhold til regulert
budsjett på 36,6 mill. kroner.

Ringerike kommune vedtar budsjettet per sektor og det rapporteres måne dlig til Formannskap og
Kommunestyret på dette nivået.

Rådmannen har delegert budsjettansvaret for hver sektor til respektive kommunalsjef, og
kommunalsjefen delegerer så til hver enhetsleder innenfor sin sektor respektivt budsjett.

Budsjettet følges opp på totalramme per enhet av kommunalsjefene. Det kan derfor være avvik mellom
regnskap og budsjett per KOSTRA - art innenfor rammen.

Rådmannen ser at det vil bedre økonomistyringen ved å gjøre flere budsjettjusteringer gjennom året,
både innenfor kommunalsjef ens ansvarsområde, men også innenfor den enkelte enhet sin
budsjettramme for å ha mindre avvik mellom regnskap og budsjett på KOSTRA - art - nivå for hele
kommunen. Dette vil ha stort fokus i 2020, blant annet gjennom endring av tidspunkt for rapportering.

Fol kevalgte og revisjon

Samlet merforbruk i sektoren var 0,3 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 2,7 %.

Merutgifter til kontroll og revisjon
Merforbruk på lønn/godtgjørelser som følge av varaordfører i mer enn 50% stilling
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Mindreforbruk på øvrige mø tegodtgjørelser mv.

Administrasjon og fellestjenester

Samlet merforbruk på sektoren var 4,2 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 3,7 %.

Merforbruk lønn på avd. regnskaps og lønn
Uinnfridd sparekrav - økt bruk av digitale møteformer og redusere reiseutgifter
Uinnfridd sparekrav - inntektstap da kommuner trakk seg ut av IT - samarbeid

Strategi og utvikling

Samlet mindreforbruk i sektoren var 11,3 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 25,9 %.

Planlagte tiltak i forbindelse med rundkjøring USN ikke fullført i 2019
Lavere innkjøp av konsulenttjenester

Utdanning og familie

Samlet merforbruk i sektoren var 21,8 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 3,3 %.

Høyere utbetalinger av driftstilskudd til private barnehager
Redusert betaling i barn ehage - flere tok i bruk moderasjonsordninger
Økt spesialpedagogisk hjelp i barnehagene
Feilbudsjettering enslige mindreårige flyktninger
Manglende effektivisering i skole og barnehage

Helse og omsorg

Samlet merforbruk i sektoren var 11,1 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 1,6 %.

Hjemmetjenesten, ambulerende og i bofellesskap
Økonomisk sosialhjelp
Drift av sykehjem
Manglende refusjon ressurskrevende tjenester

Teknisk, kultur og idrett

Samlet merforbruk i sektoren var 3,7 millioner kroner, et avvi k fra årsbudsjett på 2,1 %.

Driftstilskudd Ringeriksbadet 1 million kroner KS 81/19
Drift og vedlikehold av kommunale veier
Utskifting oljetanker som var ført som investering men ble i årsavslutningen omgjort av
revisjonen til bruk av driftsmidler

Selvkost

Samlet merforbruk i sektoren var 1,3 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 2,3 %.

Større avsetninger til fond enn forutsatt og budsjettert på Vann, Avløp, Rens
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Lavere inntekter på byggesaker enn forutsatt og budsjettert

Avsetninger, overføringer

Samlet mindreforbruk i sektoren var 6,4 millioner kroner, et avvik fra årsbudsjett på 7,1 %.

Lavere utgifter enn budsjettert, til reguleringspremie på KLP pensjon
Høyere avkastning fra KLP pensjonspremiefond
Noe lavere statlige overføringer fo r flyktninger/asylsøkere
Lavere utgifter på FS disposisjonskonto

Regnskapsskjema 2A investering

Investeringsregnskap 2019

De fleste store investeringsprosjektene går over flere år, men det presiseres fra Kommunal - og
regionaldepartementet at investerings budsjettet er å anse som års - uavhengig på lik linje med
driftsregnskapet. I regnskapsmessig forstand skal prosjektene avsluttes årlig. Totalkostnadene for
enkelte prosjekter vil være høyere enn det som fremkommer av regnskapet for 2019.

Totale investeringer har vært høyere i 2019 enn i 2018, men også i 2019 ser vi at det er krevende å
opprettholde planlagt framdrift.

Ringerike kommune har nå svært mange investeringsprosjekter, flere av disse hadde i 2019 budsjett på
under 5 millioner kroner. Avv ik mellom regnskap 2019 og regulert budsjett er på 118,8 millioner kroner.
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Overføring til investeringsregnskapet

Det er i 2019 overført 0,8 millioner kroner fra drifts - til investeringsregnskapet mot budsjettert 0,8
millioner kroner.

I tråd med forskrift er 100 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer ført i
investeringsregnskapet.

Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer ble 74,5 millioner kroner, noe som er 26,9 millioner
kroner lavere enn forventet i revidert budsjett 2019.
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Egenkapital

Kommunens økonomiske handlingsrom er bedret etter tre år med gode netto driftsresultater.
Balanseført egenkapital viser 639,3 millioner kroner ved utgangen av 2019. Kommunen velger å
lånefinansiere det meste av sine investeringer siden det fremdeles er begrenset med fondsmidler.

Finans

Kommunens finansielle stilling behandles i sin helhet utenfor denne årsrapporten, i sin egen rapport.
Etterfølgende fremstilling er således bare hovedlinjene på finansområdet. For detaljert fremstilling
henvises det til finansrapporten .

Finansinntekter

Kommunen fikk 25,5 millio ner kroner i utbytte fra Ringerikskraft AS i 2019 etter at 2018 var et svært
godt år for Ringerikskraft AS. Selskapet ser det som viktig å opprettholde stabil utdeling av utbytte til
sine eiere. Det er 2,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. I tillegg har kommunen fått ett budsjett
av det heleide aksjeselskapet Fossveien 7 - 9 AS på 2 millioner kroner, som ikke var budsjettert.

Fossefondet hadde i 2019 positiv avkastning på 18,5 millioner kroner. 2019 var ett svært godt år i
markedet generelt og for fon det. Det var budsjettert med 7 millioner kroner i avkastning i fondet, og det
positive avviket ble på 11,5 millioner kroner. Med et langsiktig perspektiv på avkastningen og en passiv
forvaltning, er nok dette ett høyere resultat enn vi kan vente oss alle å r, men som kan oppstå.

Utvikling i netto finansutgifter

Det er betalt renter og avdrag på gjeld med 167,6 millioner kroner og av dette utgjør renteutgifter 61,4
millioner kroner. Det er utgiftsført låneavdrag med 106,2 millioner kroner.

Netto finansutgi fter ble 97,8 millioner kroner i 2019. Det er 22,1 millioner kroner lavere enn opprinnelig
budsjett. Dette skylles i hovedsak positiv avkastning på Fossefondet med 18,5 millioner kroner. i tillegg
til økte renteinntekter og utbytte fra Ringerikskraft og Fo ssveien.

Det bemerkes at det for 4. kvartal 2019 ble det trukket og bokført kreditrenter på til sammen 5,2
millioner kroner på to konti innenfor konsernstrukturen. Det skylles en inkurie fra banken, da renter skal
beregnes samlet for alle konti innenfor k onsernstrukturen. Dette påvirker ikke bunnlinjen på
finansinntekter, men vil presentasjonsmessig vise renteinntekter for høyt og rentekostnader for lavt
med dette beløpet. Vi har imidlertid ført rentene etter bruttoprinsippet, da dette også er slik banken har
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innrapportert dette til myndighetene. Men det er slik vi vurderer det ingen reell rentekostnad som
Kommunen skal ha i sitt regnskap.

Finanskostnader for øvrig ble noe høyere enn budsjettert, noe som skylles renteutgifter på startlån.

Utvikling i likviditet

Grafen nedenfor viser saldo på kommunens konsernkonto gjennom året.

Som grafen viser, økte likviditeten kraftig i slutten av juni da årets største låneopptak til investeringer
ble foretatt. Deretter ble likviditeten redusert i takt med bruk av lånemidler inntil det ble foretatt
nye låneopptak.

Periodisert likviditetsprognose er den samme som 2. tertial, og avviket skylles i hovedsak lavere bruk av
lån etter forsinket investeringsfremdrift. I tillegg bel det gjort ett større opptak av startlån på 50
millioner kroner mot slutten av året.

Den faktiske likviditetsutviklingen har ligget litt under prognosen frem til begynnelsen av september for
så å forsterke seg.

Kommunens likviditetsgrad 1 er på 3,2. Dette er en økning fra 2018, der likviditetsg raden var på 2,7.
Dette viser at kommunens kortsiktige soliditet er god, og at man har en god evne til å betale kortsiktige
forpliktelser. Man ønsker her ett tall over 2, og det har Ringerike Kommune hatt de siste årene.

Også likviditetsgrad tre er tilfre dsstillende for Ringerike Kommune, med 1,6 i 2019 og 1,5 i 2018. Målet
her er 0,33, og viser at Kommunen har god evne til å betale den kortsiktige gjelden med umiddelbare
tilgjengelige midler.
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Begge disse likviditetsgradene, sammenholdt med den faktiske l ikviditetsutviklingen vist ovenfor,
indikerer at Kommunen det siste året har hatt en god likviditet.

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2019, fordi likviditeten ble bedre enn budsjettert.

Utvikling i langsiktig finansiell aktiva

Ved utgangen av 2019 var Fossefondets markedsverdi 158 millioner kroner. Årets avkastning har vært
meget god, med 12,68 prosent. Avkastningen utgjorde i beløp kroner 18,5 millioner kroner, som er 2,5
ganger så høyt som budsjettert avkastning på 7 millioner. Det bemerkes at dette i hovedsak er en
urealisert avkastning. Realisert avkastning var på 4,5 millioner kroner, og kommer av endringer i
porteføljens sammensetting.

Starten av 2020 har vært turbulent grunnet den pågående Korona epidemien. Dette har også i årets
første tre måne der vist seg i Fossefondet. Markedsverdien er pr. 11.03.2020 på 146,4 millioner kroner,
som viser ett urealisert tap på 11,6 millioner kroner. Det tilsvarer - 6,74 % i år. Vår forvalter
Industrifinans følger situasjonen nøye, og kommer jevnlig med sine mar kedskommentarer knyttet til
denne situasjonen. De mener imidlertid at porteføljen er bredt diversifisert med en betydelig andel
solide selskaper med lav gjeld. Porteføljens rentedel består i all hovedsak av rentepapirer med god
kredittkvalitet. Totalt sett har porteføljen lav eksponering mot sektorene som er mest rammet som
reise, fly og olje/materialer. De mener derfor at porteføljen er godt rustet til å stå igjennom
markedsturbulensen vi nå er inne i, noe vi støtter oss til.

Fondets kostpris på 141,5 mill ioner kroner er fortsatt i behold.

Utvikling i gjeldsporteføljen

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 2019. Den viser at alle
typer lånegjeld har økt i 2019.

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidli ng til kommunens innbyggere.)

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 gebyrfinan sierte investeringer. Begge lånene ble inngått hos KLP Banken til flytende rentebetingelser.
Faktisk låneopptak ble mindre i 2019 enn vedtatt låneramme.

Kommunen fikk i 2019 innvilget til sammen 150 millioner kroner til startlån i husbanken.

Tabellen ned enfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens ubrukte lånemidler for 2019:



Årsrapport2019

Side 17 av 19

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

Internkontroll

Ringerike kommunes kvalitetssystem skal bidra til kontinuerlig forbedring og økt kvalitet i tjenester og
oppgaveutførelse, og ivareta kravene om internkontroll.

Kvalitetssystemet er to - delt. Den ene delen inneholder all styrende dokumentasjon som kommunens
ledelse og medarbeidere må følge for å kunne utøve sitt arbeid på en sikker og effektiv måte, og i tråd
med lovgivningen. Den andre delen inneholder kommunens felles prosesser og verktøy for forbedring,
risikostyring og avvikshåndtering, samt beskrivelser og krav til hvordan kommunens ledelse følger opp
kvalitetsarbeidet og internkontrollen i organisasjonen.

Viktige resultater

Innført bruk av virksomhetsplaner på enhetsnivå for å synliggjøre og knytte sammen den
enkelte enhets delmål og tiltak med kommunens og egen sektors målsettinger
Dokumentert og implementert kommunens systematisk arbeid med kvalitet
Innført felles risikostyringsprosess og avvikshåndteringsprosess
Innført ny struktur for kommunens styrende dokumentasjon for å legge til rette for
standardisering og deling av felles ru tiner, skjemaer og vedlegg
Videreutviklet og dokumentert kommunens systematiske arbeid med helse, miljø og
sikkerhet. Implementeringsarbeidet fortsetter i 2020.
Utviklet sjekkliste for egenevaluering av kvalitets - og HMS - arbeid på enhetsnivå

Utfordringer
Det er fortsatt mangler i kommunens styrende dokumentasjon innen de fleste sektorer. Det vil i 2020
jobbes videre med utarbeidelsen av dette og fortsette fokuset på standardisering og felles styrende
dokumentasjon innenfor den enkelte sektor og tjenesteomr åde. Arbeidet med implementering av våre
felles prosesser vil også jobbes videre med.

Integreringen av enhetens virksomhetsplan med kommunens digitale rapporteringssystem Framsikt er
ikke optimal. Det vil i 2020 jobbes videre sammen med leverandør slik at målformuleringer og tiltak på
enhetsnivå kan rapporteres effektivt gjennom Framsikt.

Det er behov for bedre kommunikasjon, samhandling og samarbeid om kvalitetsarbeidet og
internkontrollen på tvers av sektorer. Det vil derfor i 2020 innføres et tverrsekto rielt kvalitetsnettverk
som skal arbeide for å bedre dette.
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Etikk

I 2019 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i Ringerike kommune med etikk som tema. Det ble
gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte. Resultatene fra undersøkelsen var positive. Blant
annet svarte 89% av de ansatte at de har kjennskap til at kommunen har etiske retningslinjer og av disse
mener 92% at de kjenner eller delvis kjenner innholdet i retningslinjene og at retningslinjene er
relevante, konkrete, oversiktlige og forståelige.

Etikk er jevnlig et tema i lederutviklingen, men også på samlinger med vernetjenesten blir etiske
retningslinjer tatt opp og benyttet i ulike sammenhenger. Videre var Etikk eget tema på opplæringen for
nye folkevalgte 31.10.2019.

Åpenhet, ytringskultur og varsling er tema kommunen har stor oppmerksomhet på. I revisjonsrapporten
fremkommer det at 84 % av de ansatte i Ringerike kommune opplever at sin leder praktiserer åpenhet
og 74 % av alle ansatte opplever at det er en åpen ytringskultur i kommunen. Dette indikerer at mange
ansatte opplever stor grad av åpenhet. Det må likevel arbeides kontinuerlig for å sikre en stor grad av
åpenhet og trygghet for ytre seg.

I 2019 har varsling vært tema i mange sammenhenger. Det har vært arbeidet aktivt m ed at det skal være
trygghet for å varsle om kritikkverdige forhold. Dette arbeidet gir resultater og kommunens
varslingssekretariat erfarer en økning i antall varslingssaker. Det er også igangsatt et arbeid med å
vurdere et elektronisk system for varsling , og vi er i dialog med aktuelle leverandører. Dette vil gi oss
bedre oversikt over varslingssaker som oppstår på ulike nivå i kommunen. Det vil også i større grad gi
enklere mulighet for anonym varsling.

Mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling er forankret i Ringerike kommunes arbeidsgiverpolitikk og i vår lokale
lønnspolitikk. Kommunen ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø. I rekrutteringsprosesser oppfordres derfor
kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjo nsnedsettelse.

I Ringerike kommune er en stor andel ansatte kvinner, 79 %. Dette nivået har vært tilnærmet det samme
de siste årene, se tabell. Når det gjelder fordeling mellom kvinner og menn i ledende stillinger har
kommunen en overvekt av kvinner, dett e gjelder på alle nivå og gjenspeiler sammensetningen for øvrig.
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I Ringerike kommunes lønnspolitikk er det nedfelt at det skal være likelønn. Lønnsstatistikken viser at
det er tilnærmet likelønn på de fleste stillingskategorier. Det er likevel en generell trend at menn ligger
noe over kvinner. Forskjellene er i mange tilfeller marginale, men det er likevel grunn til å ha spesiell
oppmerksomhet på dette i forbindelse med lønnsfastsettelse og i forbindelse med lokale
lønnsforhandlinger.
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Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal rapporteres hvert 

tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike kommune og rutiner for 

finansforvaltningen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I inneværende planperiode viser den økonomiske utviklingen at lånegjelden vil overstige 120 

prosent av brutto driftsinntekter etter 2021. Budsjettert låneopptak er høyt da vi i 2020 

gjennomfører en topp i forhold til planlagte investeringer. Kommunen har en høy lånegjeld og 

bør fra en topp i 2022 arbeide for å bygge ned sin lånegjeld. Målet bør være å komme under 

100 prosent av brutto driftsinntekter mot slutten av 2020-årene.  

 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2020 er høyere enn på samme tid i fjor grunnet økte 

låneopptak.  

  

Ved inngangen til 2020 var den flytende renten i Kommunalbanken 2,4 prosent. Renten er 

redusert to ganger i 1. tertial, først til 1,9 prosent gjeldende fra 20. mars, deretter til 1,4 

prosent gjeldende fra 14. april. Grønn rente er 0,1 prosentpoeng lavere. I KLP er rentene også 

redusert, men på litt senere tidspunkt enn i Kommunalbanken. 

  

Som følge av rentenedsettelsene, er prognosen for renteutgifter per 1. tertial redusert med 17 

millioner kroner i forhold til budsjett. 

  

All gjeld til gebyrfinansierte investeringer har flytende rente. Ved utgangen av 1. tertial utgjør 

VAR-lån om lag 60 prosent av investeringsgjelden som har flytende rente. Lavere renter i 

selvkostregnskapet vil komme innbyggerne til gode. 
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Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial i fjor til samme periode i år og skyldes økt lånegjeld. 

Økt samlet negativ nettoverdi medfører økte netto finansutgifter og svekker det økonomiske 

handlingsrommet. 

 

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 25,4 millioner kroner i løpet av et år. Risikoen er omtrent uendret siden 

årsskiftet. Ved utgangen av mars i år, var Fossefondets markedsverdi 140,8 millioner kroner. 

Verdifallet tilsvarer nesten hele fjorårets avkastning. Ved utgangen av 1. tertial er mye av 

verdifallet hentet inn igjen, men ikke alt. 

 

 

Likviditet 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2020. Saldo på 

konsernkonto er 390,3 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2020. Av dette utgjør 

ubrukte lånemidler til startlån 127,7 millioner kroner. 

 

Reguleringspremien er redusert med nesten 30 millioner kroner i oppdaterte prognoser fra 

KLP. Dette forbedrer kommunens likviditet i forhold til budsjettert reguleringspremie, men det 

får ingen resultateffekt. 

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 298 millioner kroner, 162 millioner kroner lavere 

enn saldo ved inngangen til 2020. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler er hovedårsaken til at 

prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året.  

 

 

Fossefondet 

 

Ved utgangen av april 2020 var Fossefondets markedsverdi 149 332 592 kroner. Avkastningen 

endte opp 6,03 % i april måned. Hittil i år er avkastningen -7 522 786 kroner, som tilsvarer -

4,84 %.  

 

Referanseporteføljen har hatt en mindre negativ avkastning enn Fossefondet hittil i år. 

Referanseporteføljens avkastning hittil i år er -2,71 %. 

 

Fossefondets porteføljevekt ved utgangen av 1. tertial er som følger: 

• 14,1 % pengemarkedsfond 

• 33,5 % obligasjonsfond (hvorav høyrente utgjør 4,1 %) 

• 52,5 % aksjefond (39,5 % internasjonale aksjer og 13 % norske aksjer) 

 

Myndighetenes kraftige stimulanser slo inn i markedet i april, og det ble en god måned for 

renter og risikoaktiva. Kredittspreadene i rentemarkedet gikk inn i april. Dette førte til god 

avkastning både i obligasjoner med god kredittkvalitet og høyrentepapirer. Rett over påske 

økte vi vekten i obligasjoner med høy kredittverdighet, og porteføljen har nytt godt av denne 

endringen. 

 

Vi har denne måned besluttet å tegne i det internasjonale aksjefondet SGA Global Growth 

Fund. SGA Global Growth Fund (fondet) forvaltes av Sustainable Growth Advisers (SGA). 
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Forvaltningen er forankret i grundig fundamentalanalyse av kvalitetsselskaper med bærekraftig 

forretningsmodell.  

 

Avkastningsmålet for Fossefondet er 7 millioner kroner. Prognosen er ikke endret per 1. tertial.   

 

 

Gjeldsforvaltningen 

 

Årets låneramme til investeringer er på 638,3 millioner kroner, herav 86,7 millioner kroner til 

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 1. tertial viser samlet sett at 

lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen.  

 

Estimert bruk av lån basert på investeringsprognosene per 1. kvartal, er 650 millioner kroner i 

2020. Bruk av lån omfatter både låneopptak og ubrukte lånemidler. Det er ikke foretatt 

låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Det har vært tilstrekkelig likviditet i banken.  

 

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 1. tertial. Ved 

utgangen av 1. tertial utgjør startlånsmidlene en betydelig andel av kommunens likvide midler 

på konsernkontoen. Det er verdt å merke seg at midlene er likvide fordi de er en del av 

konsernkontoen, men de er ikke frie midler. Midlene er bundet i den forstand at de må brukes 

til videreformidling av startlån. 

 

I opprinnelig budsjett for 2020 er det lagt til grunn 126,4 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Det foreligger ingen beregning av minimumsavdrag på rapporteringstidspunktet. 

Det budsjetterte avdragsnivået opprettholdes som det beste målet på nedbetaling av 

lånegjelden. 

 

Ved inngangen til 2020 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 66,3 prosent 

og er ved utgangen av 1. tertial 65,9 prosent. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er opptatt av at kommunestyret skal ha god oversikt og kunnskap om utviklingen i 

kommunens økonomi og ber kommunestyret om at ta finansrapport 1. tertial 2020 til 

orientering. 

 

 

 

Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2020 

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje 

Industrifinans månedsbrev mai 2020 

SGA Global Growth Fund 2020 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
kommune og r utiner for finansforvaltningen .

Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 5. september 2019.

Overordnet finansiell strategi og stilling
I inneværende p lanperiode viser den økonomiske utviklingen at lånegjelden vil
overstige 120 prosent av brutto driftsinntekter etter 2021. B udsjette r t
låneopptak er høyere enn ønskelig . Derfor må kommunen arbeide for å bygge
ned sin lånegjeld. Målet bør være å komme under 100 prosent av brutto
driftsinntekter mot slutten av 2020 - årene .

Økt lånegjeld påvirker kommunens driftsbudsjett og handlingsrom direkte
gjennom økte rente - og avdrags utgifter .
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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 renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honor arer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 20 1 9 - 20 20 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Netto finansutgifter per 1. tertial 20 20 er h øyere enn på samme tid i fjor grunnet
økte låneopptak . Renteu tgiftene er 1 , 2 million er kroner høyere sammenlignet
med fjoråret , og avdragsutgiftene er økt med 2 , 3 millioner kroner.

Finansinntektene er 1,6 million er kroner høyere enn sa mme periode i fjor. Det
skyldes både økte r enteinntekter startlån og økte rente inntekter på
konsernkontoen . Prognosen for renteinntekter startlån ble i 1. kvartal økt med
3,2 millioner kroner i forhold til budsjett.

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente , gjelder flytende
rentebetingelser. Ved inngangen til 20 20 var den flytende renten i
Kommunalbanken 2,4 prosent. Renten er redusert to ganger i 1. tertial, først til
1,9 prosent gjeldende fra 20. mars , deretter til 1,4 prosent gjeldende fra 14 .
april. Grønn rente er 0,1 prosentpoeng lavere. I KLP er rentene også redusert,
men på litt senere tidspunkt enn i Kommunalbanken .

Som følge av rentenedsettelsene, er p rognosen for renteutgifter per 1. tertial
redusert med 17 millioner kroner i forhold til budsjett.

Beregningen av nye renteprognoser er baser t på kjent e lånebehov i Budsjett
2020 og Handlingsprogram 2020 - 2023 og rapporterte årsprognoser for
investeringer per 1. kvartal.
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All gjeld til gebyrfinansierte inve s te ringer har flytende rente. Ved utgangen av 1.
tertial utgjør VAR - lån om lag 60 prosent av investeringsg jeld e n som har flytende
rente. Lavere renter i selvkostregnskapet vil komme innbyggerne til gode.

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.

Samlet nettoverdi er redusert fra 1. tertial i fjor til samme periode i år og skyldes
økt lånegjeld . Økt samlet negativ nettoverdi medfører økte nett o finansutgifter
og svekker d et økonomiske handlingsrommet.

Kortsiktig plassering er redusert siden årsskiftet . Det skyldes bruk av ubrukte
lånemidler til investeringer i perioden. Plasseringene er h øyere sammenlignet
med samme periode i fjor . Noe av forklaringen er at lånemidler til
videreformidling av startlån på 100 millioner kroner ble godskrevet
konsernkontoen i 1. tertial.

Risikovurdering
Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner ). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune er det endringer i rentenivå og
svingninger i aksjemarkedene som er de viktigste faktorene.
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Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samle t, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 25, 4 millioner kroner i løpet av et år.
Risikoen er omtrent uendret siden årsskiftet.

Ved utgangen av mars i år, var Fossefondets markedsverdi 140,8 millioner
kroner. Verdifallet tilsvarer nesten hele fjorårets avkastning . Ved utgangen av 1.
tertial er mye av verdifallet hentet inn igjen , men ikke alt.

Likviditet
Ringerik e kommune har t il enhver tid i 1 . tertial 20 20 hatt likviditet til å dekke
sine betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100
millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten
har ikke vært benyttet hittil i år.

Saldo på konsernkonto er 390 , 3 millioner kroner ved utgangen av 1 . tertial 20 20
og består av fondsmidler og ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler til startlån
utgjør 1 27,7 millioner kroner per april 2020.
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Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den fa ktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
20 20 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer
også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2020.
Prognosen viser et betydelig låneopptak i juni. I siste tertial viser prognosen at
konsernkontoen reduseres som følge av blant annet utbetaling av
reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler.

Reguleringspremien er redusert med nesten 30 millioner kroner i oppdaterte
prognoser fra KLP. Dette er innarbeidet i prognosen i grafen over og forbedrer
kommunens likviditet i forhold til budsjettert reguleringspremie. Derimot har
lavere reguleringspremie ingen resultateffekt , fordi motposten kun reduserer
årets produserte premieavvik.

Ved utgan gen av året er prognostisert saldo 29 8 millioner kroner, 1 6 2 millioner
kroner lavere enn saldo ved inngangen til 20 20 . Planlagt bruk av ubrukte
lånemidler er hovedårsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i
løpet av året.
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Forvaltningen a v l angsiktige finansielle aktiva

Kort om porteføljens utvikling

Ved utgangen av april 2020 var Fossefondets markedsverdi 149 332 592 kroner.
Avkastningen endte opp 6,03 % i april måned. Hittil i år er avkastningen -
7 522 786 kroner, som tilsvarer - 4,84 % .

Avkastningen på referanseporteføljen endte opp 5,45 % i april, litt mindre enn
Fossefondet. R eferanseporteføljen har ha tt en mindre negativ avkastning enn
Fossefondet hittil i år . Referanseporteføljens avkastning hittil i år er - 2,71 % .

Fo ssefondets porteføljevekt ved utgangen av 1. tertial er som følger :

• 1 4,1 % pengemarkedsfond
• 3 3 , 5 % obligasjonsfond (hvorav høyrente utgjør 4,1 %)
• 52,5 % aksjefond (3 9 , 5 % internasjonale aksjer og 13 % norske aksjer)

Myndighetenes kraftige stimulanser slo inn i markedet i april , og det ble en god
måned for renter og risikoaktiva.

Kredittspreadene i rentemarkedet gikk inn i april. Dette førte til god avkastning
både i obligasjoner med god kredittkvalitet og høyrentepapirer. Rett over påske
økte vi vekten i obligas joner med høy kredittverdighet , og porteføljen har nytt
godt av denne endringen. Det norske aksjemarkedet målt ved OSEFX steg med
10,2 % i april, mens den brede globale indeksen målt ved MSCIW AC steg med
10,3 % i lokal valuta. Den norske kronen styrket se g i april , og det globale
aksjem arkedet i NOK steg med 9,1 %.

For mer detaljer vedlegges portefølje rapporten etter april 2020 fra vår rådgiver,
Industrifinans.

Markedssyn

Den store usikkerheten er knyttet til hvor lenge de omfattende smittehemmende
tiltak vil vedvare, og med hvilken styrke veksten i global økonomi kommer
tilbake. Historisk sterke finans - og pengepolitiske tiltak har vært sentrale for å
løfte markedene i april. På grunn av den vedvarende usikkerheten til
inntjeningsutviklingen , har vi om lag nøytralvekt i aksjer. Vi beholder overvekten
i høyrente. Les mer om fondsforvalterens markedssyn i vedlagt e månedsbrev.

Porteføljeendringer

Vi har denne måned besluttet å tegne i det internasjonale aksjefondet SGA
Global Growth Fund. SGA Global Growth Fun d (fondet) forvaltes av Sustainable
Growth Advisers (SGA). Robert Rohn, George Fraise og Gordon Marchand er
ansvarlige forvaltere. Forvaltningen er forankret i grundig fundamentalanalyse av
kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell. SGA har en l ang
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investeringshorisont og et sterkt forhold til ESG. Porteføljen er konsentrert og
preget av solide og lønnsomme selskaper i vekst. Historisk har strategien og
aksjevalgene levert høyere avkastning enn markedet. Les mer om SGA i vedlagt
fondsnotat. Inves teringen blir finansiert ved at vi velger å innløse alle andeler i
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk.

Etter den sterke oppgangen i aksjemarkedet i april, velger vi å redusere den
samlede overvekten i aksjer til om lag nøytralvekt. Nedvekting gjennomføres i
internasjonale aksjer. Vi anvender provenyet fra innløsningen til å øke vekten i
obligasjoner med høy kredittverdighet.

Avkastningsmålet for Fossefondet er 7 mill ioner kroner. Prognosen er ikke endret
per 1. tertial .

Forvaltningen av finansielle p assi va
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
1 . tertial 20 20 :

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

Investeringsgjelden er redusert med periodens avdrag . Startlån har økt til 510,4
m illioner kroner som følge av nytt låneopptak i Husbanken .

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

Gjelden til gebyrfinansierte investeringer utgjør 34 ,3 prosent av
investeringsgjelden totalt .
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Lån til gebyrfinansierte investeringer
Oppsettet nedenfor vise r hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer
fremkommer.

Rutinen for låneopptak ble endret i 2015 for å skille lån til gebyrfinansierte og
ikke - ge byrfinansierte investeringer. Det har vært nødvendig å gjøre noen
forutsetninger for alle låneopptak før 2015.

Forutsetningene er som følger:
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
gjenstående 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 fo rdeles jevnt over året, det vil si
1/3 hvert tertial.
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 gebyrfinans ierte investeringer utgjør 50,8 mill ioner kr oner av lån nr .
8317.53.62862 i KLP i 2014 (dvs. 64,66 % av totalt låneopptak i 2014 på 78,56
mill ioner kr oner ).
I 2015 var det ingen låneopptak til gebyrfinansierte investeringer.

Låneopptak og bruk av lån
Åre ts låneramme til investeringer er på 638 , 3 millioner kroner , h er av 86 , 7
millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer . Investeringsprognosene i 1 .
tertial viser samlet sett at låne behovet er innenfor den vedtatte rammen .

Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Det har
vært tilstrekkelig likviditet i banken, slik at det ikke har vært nødvendig å foreta
låneopptak hittil i år.

Det er planlagt med et låneopptak før sommerferien . Låneopptakets størrelse vil
avhenge av hva investeringsprognosene viser i forkant av lånebeslutningen.

Estimert bruk av lån basert på investeringsprognosene per 1 . kvartal , er 650
millioner kroner i 2020 . Bruk av lån omfatter både låneopptak og ubrukte
lånemidler .

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 1.
tertial.
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Ubrukte startlånsmidler var 55 , 2 millioner kroner ved inngangen til 20 20 .
Medregnet det nye lånet på 100 millioner kroner, er disponible startlånsmidler
15 5,2 millioner kroner i 2020. Regnskapet viser at 2 7 , 5 millioner kroner er
videreformidlet ved utgangen av 1. tertial . Gjenstående disponible
startlånsmidler er 12 7, 7 millioner kroner .

Ved utgangen av 1. tertial utgjør startlåns midlene en betydelig andel av
kommunens likvide midler på konsernkontoen. Det er verdt å merke seg at
midlene er likvide fordi de er en del av konsernkontoen, men de er ikke frie
midler. Midlene er bundet i den forstand at de må brukes til videreformidling av
startlån.

Avdrag
I opp rinnelig budsjett for 20 20 er det lagt til grunn 1 26,4 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
nedbetalingsplaner.

Det foreligger ingen beregning av minimumsavdrag på rapporteringstidspunktet.
Det budsjetterte avdragsnivået oppre ttholdes som det beste målet på
nedbetaling av lånegjelden.

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 19,45 år.

Kommunen har ikke beta lt ekstraordinære avdrag i 1. tertial. Det planlegges
med betaling av ekstraordinære avdrag på startlån når regnskap 2019 er
godkjent . Beløpet fastsettes basert på ekstraordinære mottatte avdrag på
startlån for fjoråret.

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

Ved inngangen til 2020 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte
gjeld 66,3 prosent og er ved utgangen av 1. tertial 65,9 prosent.

Rentebindingstiden var 2, 45 år ved inngangen til 20 20 og er redusert til 2, 03 år
ved utgangen av 1. tertial. Løpetiden er redusert fordi vi er ett år nærmere
forfall.
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Kommunen har to avdragsfrie lån , men ingen av dem forfaller de neste 12
månedene. Andel gjeld til forfall de neste 12 måneder utgjør 4,79 prosent
( ordinære avdrag) .

Fjorårets låneopptak til ikke - gebyrfinansierte investeringer er det største
enkeltlånet i gjeldsporteføljen og utgjør per 1. tertial 14,8 prosent av saml et
investeringsgjeld.

Dagens rentebinding har følgende forfall:



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.03.2020
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 20 994 618 150 971 -7 600 000 14 % 20 % -8 871 900 10 % 30 %

Obligasjoner 43 837 036 986 262 727 759 29 % 30 % -962 742 20 % 40 %

Høyrenteobligasjoner 6 087 406 215 165 5 872 241 4 % 0 % 6 087 406 0 % 10 %

Internasjonale aksjer 32 228 028 2 582 946 -23 186 018 22 % 18 % 5 348 161 8 % 28 %

Internasjonale aksjer valutasikret 26 769 661 2 583 643 24 186 018 18 % 17 % 1 383 120 7 % 27 %

Norske aksjer 19 415 843 1 979 099 0 13 % 15 % -2 984 046 5 % 25 %

Totalt 149 332 592 8 498 087 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 07.05.2020

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2020



Totalt 8 498 087 -7 522 786 14 697 840 25 706 318

Avkastning (NOK)
Denne
måned

Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 150 971 34 001 1 211 641 1 996 398

Obligasjoner 986 262 -1 367 279 2 332 472 4 739 500

Høyrenteobligasjoner 215 165 215 165 215 165 215 165

Internasjonale aksjer 2 582 946 -4 386 265 9 428 241 14 630 925

Internasjonale aksjer valutasikret 2 583 643 2 583 643 2 583 643 2 583 643

Norske aksjer 1 979 099 -4 602 051 -1 073 322 1 540 687

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 6,03 % -4,84 % 3,54 % 4,60 %
Referanseportefølje 5,45 % -2,71 % 3,66 % 4,68 %

Pengemarked 0,56 % 0,14 % 1,31 % 1,49 %
ST1 X 0,03 % 0,52 % 0,84 % 0,75 %

Obligasjoner 2,50 % -2,93 % 1,36 % 1,29 %
NORM123D3 1,66 % 3,51 % 2,08 % 1,58 %

Høyrenteobligasjoner 3,66 %
NOHYNH 2,16 %

Internasjonale aksjer 9,90 % -2,91 % 9,06 % 9,31 %
MSCI AC World NR 9,83 % -5,07 % 7,92 % 10,46 %

Int. aksjer valutasikret 10,68 %
MSCI AC World NR Local 8,29 %

Norske aksjer 11,35 % -19,16 % 0,36 % 6,76 %
OSEFX 10,18 % -16,66 % 3,45 % 7,69 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 07.05.2020
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Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Holberg Likviditet 30.10.2019 118 101,63 101,41 11 977 097 102,05 30.04.2020 12 052 260 8,1 % 75 163

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 87 139,12 100,32 8 741 558 101,50 30.04.2020 8 844 533 5,9 % 102 975

Klientkonto DNB 175 848 175 848 0,1 % 0

Skyldig honorar -78 023 -78 023 -0,1 % 0

Sum 20 816 480 20 994 618 14,1 % 178 138

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration 28.10.2019 230 899,84 99,42 22 955 634 99,13 30.04.2020 22 889 101 15,3 % -66 533

DNB Obligasjon E 24.08.2015 2 038,00 10 349,93 21 093 198 10 278,65 30.04.2020 20 947 935 14,0 % -145 263

Sum 44 048 832 43 837 036 29,4 % -211 796

Høyrenteobligasjoner

Holberg Kreditt 20.11.2015 68 425,96 104,03 7 118 292 88,96 30.04.2020 6 087 406 4,1 % -1 030 886

Sum 7 118 292 6 087 406 4,1 % -1 030 886

Internasjonale aksjer

Fundsmith Equity Fund 20.02.2019 45 976,92 202,28 9 300 000 257,70 30.04.2020 11 848 053 7,9 % 2 548 053

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 28 700,46 295,27 8 474 325 403,18 30.04.2020 11 571 345 7,7 % 3 097 020

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 1 054,30 30.04.2020 7 804 769 5,2 % 2 360 634

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 464,57 1 076,26 500 000 1 091,03 30.04.2020 506 861 0,3 % 6 861

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 191,88 2 605,83 500 000 2 590,20 30.04.2020 497 000 0,3 % -3 000

Sum 24 218 459 32 228 028 21,6 % 8 009 569

Internasjonale aksjer valutasikret

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 9 857,22 1 030,59 10 158 757 1 091,03 30.04.2020 10 754 522 7,2 % 595 764

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 897,00 2 287,39 8 913 970 2 590,20 30.04.2020 10 094 008 6,8 % 1 180 037

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 073,12 30.04.2020 5 921 131 4,0 % 180 428

Sum 24 813 431 26 769 661 17,9 % 1 956 230

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 07.05.2020
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Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 5 577,99 1 373,23 7 659 851 1 422,18 30.04.2020 7 932 920 5,3 % 273 069

Arctic Norwegian Value Creation 17.06.2019 6 800,37 1 316,10 8 950 000 1 137,06 30.04.2020 7 732 434 5,2 % -1 217 566

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 382,59 9 981,30 3 818 708 9 802,99 30.04.2020 3 750 489 2,5 % -68 219

Sum 20 428 558 19 415 843 13,0 % -1 012 715

Totalt 141 444 053 149 332 592 100,0 % 7 888 539

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4 Produksjonsdato: 07.05.2020
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Holberg Likviditet 106 313 105 085 160 702 372 828 24.08.2015

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 44 658 -71 632 122 217 122 217 14.06.2018

Klientkonto DNB 0 547 7 358 25 739 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 921 364 1 475 614

Sum 150 971 34 001 1 211 641 1 996 398 19.08.2015

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration 358 031 -136 207 -50 756 -50 756 28.10.2019

DNB Obligasjon E 444 480 202 480 1 440 037 1 675 621 24.08.2015

Holberg Kreditt 183 751 -1 433 551 -358 420 430 967 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 1 301 612 2 683 668

Sum 986 262 -1 367 279 2 332 472 4 739 500 23.08.2015

Høyrenteobligasjoner

Holberg Kreditt 215 165 215 165 215 165 215 165 07.04.2020

Sum 215 165 215 165 215 165 215 165 06.04.2020

Internasjonale aksjer

Fundsmith Equity Fund 854 982 1 090 908 2 548 053 2 548 053 20.02.2019

Veritas Global Focus Fund USD C 986 184 819 380 3 257 845 3 257 845 18.06.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 611 304 65 328 3 045 472 3 045 472 24.10.2018

RBC Global Equity Focus Fund hedged 99 026 -2 378 290 -492 208 -492 208 16.11.2017

Nordea Stabile Aksjer Global 31 450 -2 380 208 181 383 2 136 514 24.08.2015

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 0 -1 603 382 -345 131 -345 131 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 1 232 826 4 480 379

Sum 2 582 946 -4 386 265 9 428 241 14 630 925 20.08.2015
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Internasjonale aksjer valutasikret

RBC Global Equity Focus Fund hedged 1 153 590 1 153 590 1 153 590 1 153 590 07.04.2020

Nordea Stabile Aksjer Global 904 494 904 494 904 494 904 494 07.04.2020

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 525 559 525 559 525 559 525 559 07.04.2020

Sum 2 583 643 2 583 643 2 583 643 2 583 643 06.04.2020

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 852 959 -1 650 606 -235 914 273 069 17.02.2016

Arctic Norwegian Value Creation 762 798 -1 908 389 -1 217 566 -1 217 566 17.06.2019

Nordea Norge Verdi 363 342 -1 043 056 -337 658 1 050 489 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 717 815 1 434 695

Sum 1 979 099 -4 602 051 -1 073 322 1 540 687 23.08.2015

Totalt 8 498 087 -7 522 786 14 697 840 25 706 318 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 6,03 % -4,84 % 3,54 % 4,60 % 19.08.2015
Referanseportefølje 5,45 % -2,71 % 3,66 % 4,68 %

Pengemarked 0,56 % 0,14 % 1,31 % 1,49 % 19.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,52 % 0,84 % 0,75 %
Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,70 % 0,70 % 1,00 % 30.10.2019
ST1 X 0,03 % 0,52 % 0,79 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,37 % -0,55 % 0,96 % 14.06.2018
ST1 X 0,03 % 0,52 % 1,10 %

Obligasjoner 2,50 % -2,93 % 1,36 % 1,29 % 23.08.2015
NORM123D3 1,66 % 3,51 % 2,08 % 1,58 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration ALGMDIN NO 1,75 % -0,87 % -0,55 % 28.10.2019
ST4X 0,42 % 3,53 % 3,34 %
DNB Obligasjon E AFOBL3 NO 2,45 % 1,07 % 2,44 % 2,42 % 24.08.2015
NORM123D3 1,66 % 3,51 % 2,75 % 2,38 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 3,23 % -19,62 % -3,04 % -0,53 % 24.08.2015
ST1 X 0,04 % 0,53 % 0,86 % 0,76 %

Høyrenteobligasjoner 3,66 % 06.04.2020
NOHYNH 2,16 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 3,66 % 07.04.2020
ST1 X -0,01 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 9,90 % -2,91 % 9,06 % 9,31 % 20.08.2015
MSCI AC World NR 9,83 % -5,07 % 7,92 % 10,46 %
Fundsmith Equity Fund FSEFIAU LX 7,78 % 10,14 % 24,83 % 20.02.2019
MSCI World NR 9,33 % 2,20 % 16,80 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID 9,32 % 7,62 % 18,98 % 18.06.2018
MSCI World NR 9,33 % 2,20 % 13,20 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID 8,50 % 0,84 % 26,66 % 24.10.2018
MSCI World NR 9,33 % 2,20 % 19,07 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX 1,37 % 28.04.2020
MSCI AC World NR Local 1,26 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -0,60 % 28.04.2020
MSCI World NR Local 1,20 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 0,00 % -22,91 % -5,35 % 20.02.2019
MSCI World NR Local 1,96 % -18,53 % -5,63 %

Internasjonale aksjer valutasikret 10,68 % 06.04.2020
MSCI AC World NR Local 8,29 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX 12,02 % 07.04.2020
MSCI AC World NR Local 7,52 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 9,84 % 07.04.2020
MSCI World NR Local 7,86 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 9,74 % 07.04.2020
MSCI World NR Local 7,86 %

Norske aksjer 11,35 % -19,16 % 0,36 % 6,76 % 23.08.2015
OSEFX 10,18 % -16,66 % 3,45 % 7,69 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 12,05 % -17,22 % 1,93 % 7,68 % 17.02.2016
OSEFX 10,18 % -16,66 % 3,45 % 8,32 %
Arctic Norwegian Value Creation SOLNOED ID 10,94 % -19,79 % -12,09 % 17.06.2019
OSEFX 10,18 % -16,66 % -8,16 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 10,73 % -21,76 % -2,55 % 6,31 % 24.08.2015
OSEFX 10,18 % -16,66 % 3,45 % 7,69 %
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK OVERFØRT 06.04.2020 5 517,68 977,87 -5 395 573

Holberg Kreditt OVERFØRT 06.04.2020 68 425,96 85,82 -5 872 241

Nordea Stabile Aksjer Global OVERFØRT 06.04.2020 3 897,00 2 358,10 -9 189 514

RBC Global Equity Focus Fund hedged OVERFØRT 06.04.2020 9 857,22 974,00 -9 600 931

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK OVERFØRT 07.04.2020 5 517,68 977,87 5 395 573

Holberg Kreditt OVERFØRT 07.04.2020 68 425,96 85,82 5 872 241

Nordea Stabile Aksjer Global OVERFØRT 07.04.2020 3 897,00 2 358,10 9 189 514

RBC Global Equity Focus Fund hedged OVERFØRT 07.04.2020 9 857,22 974,00 9 600 931

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration TEGNING 23.04.2020 38 589,06 98,47 3 800 000

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic INNLØSNING 23.04.2020 37 461,49 101,44 -3 800 000

Holberg Likviditet INNLØSNING 23.04.2020 37 281,15 101,93 -3 800 000

DNB Obligasjon E TEGNING 28.04.2020 273,38 10 242,29 2 800 000

Nordea Stabile Aksjer Global TEGNING 28.04.2020 191,88 2 605,83 500 000

RBC Global Equity Focus Fund hedged TEGNING 28.04.2020 464,57 1 076,26 500 000

Netto endring likvide midler 0

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

31.03.2020
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
30.04.2020

Pengemarked 28 443 647 150 971 0 -7 600 000 20 994 618

Obligasjoner 42 123 015 986 262 0 727 759 43 837 036

Høyrenteobligasjoner 0 215 165 0 5 872 241 6 087 406

Internasjonale aksjer 52 831 100 2 582 946 0 -23 186 018 32 228 028

Internasjonale aksjer valutasikret 0 2 583 643 0 24 186 018 26 769 661

Norske aksjer 17 436 744 1 979 099 0 0 19 415 843

Totalt 140 834 506 8 498 087 0 0 149 332 592
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Side 1

Klinten skilles fra hveten
O slo, 7 . mai 2020

En refleksjon

"Time is the friend of the wonderful business, the enemy of the mediocre."

Warren Buffet, Letter to shareholders of Berkshire Hathaway, 2. mars 19 90

Makro

Vår investeringsfilosofi er å kjøpe kvalit etsselskaper til
en fornuftig pris med en langsiktig horisont . Dette er
selskaper som ikke nødvendigvis i enhver periode har
bedre avkastning enn markedet . Men det treffende
sitatet , som er hentet fra Warren Buffet s aksjonær -
brev , minner om be tydningen av langsiktighet . V i tror
at kvaliteten i selskapene g ir resultater over tid. De t
året vi er inne i , er en slik tid hvor kvalitet verdsettes .

Smitteverntiltakene som ble implementert under
koronakrisen har gitt en kr aftig reduksjon i øk o nomisk
ak tivitet og tilsvarende økning i arbeidsledig het . S olide
selskaper med god egenkapitalavkastning har stått seg
bedre enn markedet generelt. Figuren til høyre
illustrerer dette med avkastningen for tre in dekser
siden nyttår , målt i lokal valuta .

V erdensindeksen MSCI All Countries World falt som
kjent kraftig i første del av koronakrisen . Den er
illustrert med den sorte linjen i grafen. Myndigheter og
sentralbanker responderte på de økonomiske
problemene med ny ekspansiv penge - og finanspolitikk ,
noe som bidro mye til markedsoppgangen i april .
Indeksen MSCI All Countries Quality har også falt siden
nyttår, men har hatt en avkastning som er bedre enn
verdensindeksen hittil i år, relativt sett. MSCI All
Countries Quality fokuserer på kv alitetsaksjer, ved at
den inkluderer selskaper fra verdensindeksen som har :

1. Høy egenkapitalavkastning
2. Lav gjeldsgr ad
3. God stabilitet i inntjeningen

Det er mange andre elementer som viser kvalitet i et
selskap enn de tre som inng år i indeksen . Poenget med
figuren er likevel at gode og solide selskaper står seg
bedre i urolige tider , relativt til andre selskaper.
Investorene skiller klinten fra hveten.

Et eksempel på slik e kvalitetsselskaper er Charter
Communications, en amerikansk leverandør av
internett og kabel - TV med 27 millioner kunder i USA,
spesielt blant husholdninger. Selskapet har ikke gjort
noe dramatisk annerledes i 2020 , men har fortsatt å
levere god og voksende i nntjening og fri kontantstrøm .
R egnskap for første kvarta l , som inkluderer første delen
av koronakrise n , viste ganske enkelt fortsatt gode tall .
F olks behov for internett har heller styrket seg i disse
tider med sosial distansering . Aksjen har steget i verdi
hittil i år , i lokal valuta.

Kv alitetsaksjer s tår seg relativt bedre

Kilde: Bloomberg

Avkastning – hittil i år

Avkastningen til verdensindeksen for aksjer, MSCI All
Countries World , i norske kroner hittil i år per 30 . april
er 1 ,6 % . D enne avkastningen var imidlertid et resultat
av svekk et NOK. Tilsvarende avkastning i lokal valuta
var - 11,7 %. Europ eiske aksjer var med å trekke ned
avkastning en .

Det var de mer stabile, globale sekto rene, helse, IT,
kommunikasjon og konsum, som har hatt best
avkastning hittil i år. Energi - og finanssektor en var
særskilt svak e med henholdsvis - 2 4, 2 % og - 14,6 %
avkastning hittil i år per 30. april , målt i NOK.

Hittil i år, per 30. april hadde Oslo Børs , målt ved OSEFX -
indeksen, falt 16,7 %.
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Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged NOK
måler avkastningen t il internasjonale obligasjoner med
høy kredittverdighet sikret til NOK. Avkastningen hittil i
år per 30 . april var 2,9 %. Løpende rente per 3 0 . april
var 1, 0 % mot 1,5 % ved inngangen til året, regnet i USD.

Bloomberg Barclays Global High Yield Hedged NOK
måler avkastningen til internasjonale høyrente -
obligasjoner sikret til NOK. Avkastning hittil i år per 3 0 .
april var - 12,5 %. Løpende rente per 3 0 . april var 9,4 %,
mot 5,7 % ved inngangen til året, regnet i USD.

Løpende rente til ST5X, indeksen for 5 - åri ge norske
statsrenter, var 0,5 % per 3 0 . april , mot 1,4 % ved
årsskiftet.

NBP Norske obligasjoner med høy kredittverdighet og
tre års rentedurasjon, har gitt 3,5 % avkastning hittil i år
per 3 0. april . Indeksens løpende avkastning var 1,4 %
per 3 0 . april , mot 2,3 % ved årsskiftet.

Indeksen NBP Norske høyrenteobligasjoner har gitt
- 14, 4 % avkastning i samme periode, og løpende
avkastning var 12,4 % per 3 0 . april , mot 6,9 % ved
inngangen til året.

Hittil i år, per 3 0. april har gullprisen steget med
10,8 %. Industrimetallene k obber og aluminium har falt
med henholdsvis 16,1 % og 18,1 %. Råvare prisene er
målt i USD .

Oljeprisen (Brent) har falt kraftig og var per 30. april
USD 25, 3 , som er 61,7 % lavere enn ved årsskiftet.
Oljeprisfallet har vært ett av de mest dramatiske
markedskonsekvensene av koronakrisen. Et stort
etterspørselsfall har fylt opp oljelagrene til rand en.

Valutamarkedet har vært preget av svært høy
volatilitet. Hittil i år, per 30 . april hadde USD, EUR, GBP
og SEK styrket seg mot NOK med henhold svis 16,7 %,
14,0 %, 10,8 % og 1 2,0 %.

Likviditet, Verdi og Sentiment

Investor er s søken etter kvalitetsaksjer har som nevnt
vært en viktig faktor for den relative avkastningen hittil
i år. Men det er styrket likviditet gjennom penge - og
finanspolitikk som er mye av årsaken til den gode
absoluttavkastningen i april.

Ny, ultraekspansiv pengepolitikk i mange land bidro til
å redusere likviditetspremien i markedene.
Obligasjonsmarkedene tør ket ut da koronakrisen slo til,
noe som gav ytterligere verdifall. Nå e r markedene i
større grad fungerende igjen og verdiene hentet seg
noe inn igjen bare av den grunn.

En viktig type pengepolitiske tiltak er gjenopptakelsen
av store verdipapirkjøp , gjern e kalt kvantitative
lettelser . Figuren til høyre viser endringen i de s tore
sentralbankenes balanser de siste årene , mye som
resultat av verdipapirkjøpene . Slike vir k emidler ble for
alvor kjent etter finanskrisen. Forskjellen denne gangen
er hvor hurtig pr ogrammene ble satt i verk og hvor
sterkt balanseveksten av den grunn ha r blitt .

Finanspolitiske tiltak har vært mye sterkere i denne
krisen enn under F inanskrisen. Skatteutsettelser og
- reduksjoner, direkte statlig støtteoverføringer og

låneordninger grip er rett inn i underliggende økonomi
for å dempe fallet i økonomisk akti vitet. Selv om det tar
tid før alle tiltakene gir effekt i realøkonomien har de til
en viss grad allerede blitt neddiskontert i
verdipapirmarkedene.

Om effekten til slutt blir sterk nok til å opprettholde
dagens markedsnivåer , vil være knyttet til hvor sto re
hemningene på økonomisk vekst blir ved ytterligere
forlengelser av smitteverntilttak.

Sentralbankene kjøper store volum av verdipapirer

Kilde: Bloomberg

Konklusjon

Den store usikkerheten er hvor lenge de omfattende
smittehemme nde tiltak må vare , og i hvor høy grad
veksten i global økonomi kommer tilbake . I denne
situasjonen har h istorisk sterke finans - og
pengepolitiske tiltak vært sentrale for å løfte
markedene i april.

På grunn av den vedvarende usikkerheten til
inntjeningsut viklinge n har modellporteføljen om lag
nøytralvekt i aksjer med noe overvekt i internasjonale
aksjer og noe undervekt i norske aksjer. Vi beholder
overvekt en i høyrente .
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R elevante markedsindikatorer p e r 30 . april 20 20

Avkastningsperiode, ikke annualisert: siste mnd 3 mnd hittil i år 12 mnd 3 år 5 år kurs/yield
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd 0,0 % 0,5 % 0,5 % 1,4 % 2,5 % 3,9 % 0,28 %
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år 0,4 % 3,0 % 3,5 % 4,5 % 5,9 % 8,5 % 0,43 %
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år 1,0 % 4,5 % 5,5 % 7,0 % 9,2 % 12,9 % 0,52 %
NBP obligasjoner, høy kredittverdighet (RM123D3) 1,7 % 2,3 % 3,5 % 4,7 % 8,5 % 13,4 % 1,39 %
NBP høyrenteobligasjoner (H YNK) 5,4 % - 15,4 % - 14,4 % - 12,7 % - 2,9 % 3,3 % 12,36 %
Bloomberg Barclays Global Mul tiverse Hedged NOK 1,7 % 0,4 % 2,2 % 6,8 % 11,5 % 17,9 % 1,36 %
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged NOK 1,6 % 1,0 % 2,9 % 7,5 % 12,0 % 17,9 % 1,00 %
Bloomberg Barclays Global High Yield Hedged NOK 4,3 % - 12,8 % - 12,5 % - 8,7 % - 3,5 % 10,5 % 9,43 %
Oslo Børs Fondsindeks 10,2 % - 15,2 % - 16,7 % - 10,3 % 10,7 % 24,1 % 770,00
Oslo Børs Hovedindeks 9,6 % - 15,2 % - 16,8 % - 12,0 % 11,1 % 21,2 % 775,11
Oslo Børs Small Cap Index 15,4 % - 26,5 % - 30,7 % - 25,7 % - 23,2 % - 25,4 % 488,39
Oslo Børs Egenkapitalbevisindeks 11,6 % - 13,3 % - 11,6 % - 2,3 % 30,3 % 56,5 % 1 934,30
Oslo Børs Eiendomsindeks 6,9 % - 19,6 % - 16,5 % 0,3 % 21,1 % 41,4 % - -
VINX Benchmark Cap 6,4 % - 0,4 % 3,2 % 13,9 % 27,3 % 53,0 % 470,53
MSCI All Countries (A C) World Local 10,3 % - 11,2 % - 11,7 % - 4,2 % 15,1 % 27,8 % - -
MSCI All Countries (AC) World 9,1 % - 2,0 % 1,6 % 12,9 % 36,1 % 68,5 % - -
MSCI Developed World 9,3 % - 1,9 % 2,2 % 14,0 % 38,1 % 73,0 % - -
MSCI Emerging World 7,6 % - 2,6 % - 2,7 % 4,5 % 21,4 % 35,4 % - -
MSCI Frontier World 5,2 % - 12,7 % - 8,6 % 2,5 % 10,4 % 21,1 % - -
MSCI Developed Europe (EMEA) 4,4 % - 8,4 % - 6,5 % 2,6 % 13,8 % 29,3 % - -
MSCI Emerging Europe (EMEA) 8,5 % - 12,8 % - 11,4 % - 1,8 % 9,6 % 21,0 % - -
MSCI Develope d North America 11,5 % 0,4 % 5,4 % 18,4 % 50,3 % 98,3 % - -
MSCI Emerging Latin America 4,8 % - 31,8 % - 32,5 % - 25,6 % - 16,4 % - 3,2 % - -
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 8,2 % 0,7 % 1,6 % 8,6 % 27,4 % 45,7 % - -
MSCI Japan 3,9 % - 1,0 % 2,3 % 15,2 % 2 8,1 % 51,6 % - -
MSCI AC Consumer Discretionary 13,9 % 2,4 % 6,1 % 15,7 % 43,3 % 81,3 % - -
MSCI AC Consumer Staples 4,5 % 2,0 % 6,5 % 16,3 % 28,3 % 63,5 % - -
MSCI AC Energy 14,1 % - 20,6 % - 24,2 % - 24,0 % - 14,1 % - 13,5 % - -
MSCI AC Financials 5,5 % - 15,8 % - 14,7 % - 7,0 % 5,8 % 30,4 % - -
MSCI AC Health Care 10,0 % 11,7 % 15,4 % 36,8 % 60,3 % 84,7 % - -
MSCI AC Industrials 6,6 % - 10,2 % - 7,0 % 1,0 % 17,2 % 52,7 % - -
MSCI AC Information Technology 11,6 % 5,9 % 14,0 % 35,2 % 97,0 % 188, 2 % - -
MSCI AC Materials 12,3 % - 2,1 % - 3,2 % 4,8 % 19,5 % 44,0 % - -
MSCI AC Real Estate 6,7 % - 7,6 % - 3,6 % 5,5 % 24,3 % 45,8 % - -
MSCI AC Communication Services 10,0 % 4,2 % 9,1 % 18,3 % 31,8 % 45,2 % - -
MSCI AC Utilities 2,3 % - 6,3 % 2,9 % 16,1 % 37,1 % 66,8 % - -
USDNOK - 1,4 % 11,4 % 16,7 % 18,8 % 19,4 % 36,1 % 10,25
EURNOK - 2,2 % 10,0 % 14,0 % 15,9 % 20,0 % 32,8 % 11,22
GBPNOK 0,0 % 6,2 % 10,8 % 14,7 % 16,1 % 11,6 % 12,90
SEKNOK 0,0 % 9,8 % 12,0 % 15,4 % 8,3 % 16,1 % 1,05
Bloomberg Commodity - 1,5 % - 18,5 % - 24,5 % - 23,2 % - 23,7 % - 37,8 % - -
Bloomberg Agriculture and Livestock - 5,6 % - 12,3 % - 17,9 % - 13,3 % - 29,9 % - 36,1 % - -
Brent Crude (ICE) 11,1 % - 56,6 % - 61,7 % - 65,3 % - 51,2 % - 62, 2 % 25,27
Norway Salmon Exports Fresh Price (NOK/Kg) - 4,2 % - 25,2 % - 24,8 % - 18,8 % - 12,9 % 50,1 % 56,46
Gull spot 5,6 % 6,6 % 10,8 % 31,5 % 33,2 % 42,9 % 1 687,66
Aluminium spot - 2,2 % - 14,5 % - 18,1 % - 18,2 % - 23,3 % - 24,5 % 1 459,00
Kobber spot 4,5 % - 7,0 % - 16,1 % - 19,7 % - 9,6 % - 18,9 % 5 160,25
Alle avkastningstall er i NOK uten valutasikring, med unntak av NBP sine indekser (sikret til NOK) , globale renteindekser (sikret til NOK),

MSCI All Countries (AC) World Local ( avkastning i lokal valuta) og råva reindeksene (avkastning i USD).

Ansvarsbegrensning . Dette månedsbrevet uttrykker Industrifinans Kapitalforvaltnings vurderinge r og markedssyn per brevs dato. Markedssynet og vurderingene er

gjenstand for løpende overvåking som følge av markedsendringer, ny informasjon og øvrige forhold, og kan derfor endres på ethvert tidspunkt. Markedsbrevet er på

ingen måte et tilbud om eller u nderlag for beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer. Referanser til enkelte aktivaklasser, verdipapirfond eller verdipapirer er for

eksemplifiserende formål og er ikke ment å være, og skal heller ikke oppfattes til å være, anbefalinger for kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen

garanti for fremtidig avkastning.
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1 Introduksjon
Industrifinans har beskrevet sin filosofi og prosess for forvalterseleksjon i et eget notat. Prosessen følger tre
hovedspor: kvalitativ, kvantitativ og en vurdering av motpartsrisiko. Det kvalitative vektlegges mest, hvor
grunnlaget legges i møter med forvalter. Siste møte med forvalter var i mars 2020.

1 .1 Overordnet vurdering

Virtus GF SGA Global Growth Fund, heretter kalt SGA Global Growth Fund (fondet), forvaltes av Sustainable
Growth Advisers (SGA). Robert Rohn, George Fraise og Gordon Marchand er ansvarlige forvaltere. De tre
porteføljeforvalterne er grunnleggerne av SGA og har startet opp forvaltningen av denne strategien. SGA eies
69 % av Virtus Investment Partners og 31 % av partnerne i SGA. Hele SGA er fokusert rundt samme team,
filosofi og prosess. Forvaltningen er forankret i grundig fundamentalanalyse av kvalitetsselskaper med
bærekraftig forretningsmodell. SGA har en lang investeringshorisont og et sterkt forhold til ESG. Porteføljen
er konsentrert og preget av solide og lønnsomme selskaper i vekst. Historisk har strategien og aksjevalgene
levert vesentlig høyere inntjeningsvekst enn markedet, og det med lavere volatilitet i den samme inntjeningen.
Dette har videre bidratt godt til at forvaltningsteamet også har levert gode avkastningsresultater over tid.

Mange elementer ved forvaltningen inngår i vurderingen, som det framgår av dette fondsnotatet. Avgjørende
kriterier for valg av dette fondet til modellporteføljen var flere. De allmenne kriteriene var godt oppfylt med
en investeringsfilosofi som er i tråd med vår egen og demonstrerte resultater i form av risikojustert
meravkastning på svært høyt nivå sammenlignet med konkurrenter. Spesielle elementer som medvirket til
investeringsbeslutningen i dette tilfellet var et sterkt og stabilt team og dets svært konkurransedyktige
avkastningsprofil. I denne seleksjonen var også deres ESG-profil spesielt framhevet.
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1 .2 Oppsummering

Forvaltningselement Vurdering

Kvalitativ vurdering

Team George Fraise, Gordon Marchand og Robert Rohn er ansvarlige portefølje-
forvaltere og har forvaltet fondet siden oppstart.

Filosofi SGAs forvaltningsfilosofi er sentrert rundt kvalitet, vekst og verdsetting.

Analyse Analysen er fundamental og selskapsorientert.

Metode Forvaltningsmetoden styres av overbevisning og avkastningsmuligheter.

Risiko Risikostyringen er knyttet til dyp kjennskap til selskapene.

Operativ SGA har egen handelsdesk.

Compliance SGA har egen, separat compliance.

ESG SGA har signert UN PRI og følger eksklusjonslisten til Etikkrådet til SPU.

Kvantitativ vurdering

Beholdning vs. strategi Beholdningen gjenspeiler strategien.

Avkastning vs. strategi Avkastningen er god og i tråd med strategien.

Avkastning vs. mål Avkastningen oppfyller målsetningen.

Avkastning vs. peer Avkastningen på medium til lang historikk står seg svært godt mot konkurrenter.

AUM Strategien har en forvaltningskapital på om lag 3,6 milliarder USD. Inkludert
overlappende mandater, forvalter SGA totalt 14,9 milliarder USD.

Honorar og TER Forvaltningshonoraret er på linje med konkurrenter.

Motpartsrisiko

Fondet Fondet er et UCI TS, registrert i Irland og godkjent for markedsføring i Norge.

Investeringer Fondet har en veletablert depotmottaker i EØS.

Tilsyn Forvaltningsselskap, fond, administrator og depotmottaker er under tilsyn.

Organisering SGA er en veletablert og fokusert boutique.

Kontinuitet Det er god kontinuitetssikring med tre porteføljeforvaltere.

Interessekonflikter Interessekonflikter er kontrollert ved at porteføljeforvalterne har betydelige
andeler av egne midler investert i fondet og overlappende strategier.

Rapportering Teamet rapporterer månedlig og gir utdypet kommentar hvert kvartal.

Oppfølging SGA er svært serviceorientert.

Likviditet Fondet har daglig likviditet.
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1 .3 Korte fondsfakta

Fondstype 1 Fondet er et globalt aksjefond .

Andelsklasser /
søsterfond 2

SGA Global Growth Fund har flere ulike andelsklasser, hvorav Industrifinans benytter
andelsklasse USD D Acc og NOK H Acc.

Identifikatorer
og valuta 3

Andelsklasse ISIN Bloomberg-ticker Valuta

USD D Acc I E00BDR6MJ45 SGGEGDA I D USD (åpen)

NOK H Acc I E00BJ9MH N17 SGGEGHA I D NOK (sikret)

Forvaltnings-
honorar, rabatt
og samlet
kostnad 4

Andelsklasse Forvaltningshonorar
før / etter rabatt

Rabatt Estimert kostnad i
2020 før / etter rabatt

USD D Acc 0,75 % / 0,65 % 13,33 % 0,90 % / 0,80 %

NOK H Acc 0,75 % / 0,65 % 13,33 % 0,95 % / 0,85 %

Likviditet og
NAV5

N AV beregnes for hver handelsdag og publiseres på Bloomberg.

Fondsandeler kan handles med samme frekvens.

1 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020
2 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020
3 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020
4 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020, prospectus supplement per 09.08.2019, nøkkelinformasjon for USD D Acc og NOK H Acc per 22.01.2020
5 Kilde: Fund Questionnaire 03/2020, Bloomberg
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2 Kvalitativ evaluering av forvaltningen

2.1 Målsetning og investeringsunivers i

Fondets målsetning er å oppnå langsiktig kapitalvekst.

Fondet kan investere i aksjer lokalisert i hele verden, men maksimum 25 % av forvaltningskapitalen kan være
investert i fremvoksende markeder. Fondet vil hovedsakelig investere i store og mellomstore selskaper.

2.2 Forvaltningsteam ii

Forvaltningsteamet består av 11 personer som er lokalisert i Stamford, Connecticut i USA. George Fraise,
Gordon Marchand og Robert Rohn er ansvarlige porteføljeforvaltere og har forvaltet fondet siden oppstart.
De tre porteføljeforvalterne grunnla SGA sammen i 2003 og er alle medlem av SGA sitt Advisory Board. Tucker
Brown, Alexandra Lee, Kishore Rao, Hrishikesh (HK) Gupta, Luying Wang, James Li, Jon Richter og Julian
Cochran er analytikere. Alle teammedlemmene fungerer som generalister med ulike bakgrunner.
Porteføljeforvalterne fungerer også som analytikere med egne ansvarsområder.

Alle analytikerne er medlemmer av SGAs investeringskomité og deltar i diskusjoner rundt mulige investeringer,
mens siste beslutningsansvar ligger hos de tre porteføljeforvalterne. Enhver handel krever at to av tre
porteføljeforvaltere er enige for at den skal bli gjennomført. En struktur med tre porteføljeforvaltere sikrer
handlekraft og flertallsstyre ved hver endelig beslutning.

George Fraise er analytiker og porteføljeforvalter for SGA Global Growth Fund. Han
er utdannet BA ved Trinity College og MBA ved Stern School of Business ved New York
University. George Fraise startet sin karriere i 1987 og har vært analytiker hos Drexel
Burnham Lambert, Smith Barney og Chancellor Capital Management. I 1997 startet
han hos Scudder Kemper Investments, hvor han var Senior Vice President og
porteføljeforvalter. I 2000 startet han hos Yeager, Wood & Marshall, hvor han blant
annet var styremedlem og porteføljeforvalter. George Fraise var med å grunnlegge
SGA i 2003.

Gordon Marchand er analytiker og porteføljeforvalter for SGA Global Growth Fund.
Han er utdannet B.Sc. ved Georgetown University, MBA ved University of
Massachusetts og master ved Oxford University. Han er også autorisert
finansanalytiker (CFA), investeringsrådgiver (CIC) og revisor (CPA). Gordon Marchand
startet sin karriere i 1982 som konsulent hos Price Waterhouse. I 1984 startet han hos
Yeager, Wood & Marshall, hvor han blant annet var styremedlem, COO og CFO. Han
har tidligere vært styreleder og hatt andre sentrale roller i Investment Adviser
Association. Gordon Marchand var med å grunnlegge SGA i 2003.

Robert Rohn er analytiker og porteføljeforvalter for SGA Global Growth Fund. Han er
utdannet BA ved Dartmouth College og MBA ved Harvard Business School. Han startet
sin karriere i 1983 hos JP Morgan med kredittanalyse og bedriftsfinans. Fra 1988 til
1991 jobbet han hos Yeager, Wood & Marshall, hvor han var Vice President og
medlem av deres Investment Policy Committee med ansvar innen aksjeanalyse og
porteføljeforvaltning. Robert Rohn startet i W.P Stewart & Co i 1991, hvor han blant
annet var porteføljeforvalter, styreleder og CEO for selskapets virksomhet i USA.
Robert Rohn var med å grunnlegge SGA i 2003.



SGA Global Growth Fund

Side 6

2.3 Forvaltningsfilosofi iii

SGAs forvaltningsfilosofi er sentrert rundt elementene
kvalitet, vekst og verdsetting. Dette er illustrert av SGA
i figuren til høyre. Forvaltningsfilosofien er basert på
følgende prinsipper:

Identifiser de globale selskapene som gir sterk,
forutsigbar og bærekraftig vekst på lang sikt.
Invester med overbevisning basert på grundig
selskapsanalyse.
Konstruer porteføljen basert på investerings-
muligheter, ikke referanseindeksen.
Bruk verdsetting som et avgjørende element i
investeringsprosessen, hvor kontantstrøm-
beregninger reflekterer virkeligheten best.
Invester med et langsiktig tidsperspektiv som
utnytter kortsiktige ineffektiviteter og
volatilitet.

2.4 Forvaltningsprosess iv

SGA utfører fundamental selskapsanalyse og mener at denne metoden gir størst potensial for meravkastning.
SGA mener at den beste måten å skape høy avkastning med lav risiko på, er å investere kun i de mest
forutsigbare og bærekraftige kvalitetsselskapene i vekst. Teamet fokuserer på å estimere fremtidige inntekter
og kontantstrømmer og deretter ta verdsettelsen i betraktning slik at de ikke betaler for mye.

Forvaltningsprosessen er illustrert av SGA i figuren under:

Identifisering av selskaper

Teammedlemmene vurderer tusenvis av selskaper som kandidater til deres liste over kvalifiserte selskaper.
Forvaltningsteamet bruker en robust og systematisk tilnærming for å identifisere mulige nye kandidater. En
kilde til nye idéer er blant annet deres egen filtrering basert på økonomiske nøkkeltall som omsetning,
inntjening per aksje, marginer og volatilitet. En annen kilde er ulike rapporter, publisert av akademiske og
finansielle medier, som identifiserer de beste selskapene innen områder som ledelse, innovasjon og
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merkevarebygging. Hvert kvartal gjennomgår de et vurderingsskjema som rangerer selskaper basert på hvor
ofte de fremheves via de ulike kildene.

Analytikerne presenterer jevnlig nye idéer for investeringskomitéen, som vurderer idéene basert på kvalitet
og langsiktig vekstpotensiale. Hver idé som møter SGAs kvalitet- og vekstkriterier blir tildelt to analytikere som
utfører dyp analyse og due diligence av ledelsen, konkurrenter og bransjen. Analytikerne utfører også 10-års
økonomiske prognoser for selskapene. Analytikerne bruker om lag 2-6 måneder på analyse og due diligence
per selskap før de presenterer deres detaljerte funn på nytt i investeringskomitéen. To av tre
porteføljeforvaltere må være enige for at en aksje skal legges til SGAs liste over kvalifiserte selskaper, der den
gjøres tilgjengelig for kjøp. For å bli inkludert i listen over kvalifiserte selskaper, må et selskap inneha følgende
egenskaper:

Prissetter: De beste selskapene har makt til å sette priser som konsekvent gir gode marginer og sterk
avkastning på investert kapital. Dette er ofte forbundet med en sterk franchise, et sterkt varemerke
eller en lavkostposisjon. I et stadig mer konkurransedrevet globalt miljø tenderer disse selskapene til
å være mer lønnsomme og oppnå økte markedsandeler.
Stabil inntekt: SGA ser etter selskaper med produkter og tjenester som brukes ofte, og som jevnlig må
byttes ut eller fornyes kontraktsmessig. Det er lettere for et selskap å vokse hvis de har en kjerne med
lojale kunder som allerede er forpliktet til å kjøpe selskapets produkter og tjenester. Disse selskapene
er mer forutsigbare og mindre sårbare for økonomiske svingninger.
Global: Selskaper med globalt omfang er ikke begrenset til en bestemt region eller marked for å vokse.
De langsiktige vekstutsiktene er mer bærekraftige på grunn av det globale omfanget av deres
muligheter i markedet.
Finansiell soliditet: SGA fokuserer spesielt på marginstruktur, evne til å skape kontantstrømmer og
favoriserer selskaper med sterk balanse.
God ledelse: SGA legger spesielt vekt på ledelsens gjennomføringsevne og evne til å forvalte
aksjonærkapitalen.

Seleksjon av selskaper

Analytikere utfører kontinuerlig due diligence av alle selskapene på listen over kvalifiserte selskaper. Denne
listen består av rundt 100 selskaper. Selskapene sammenlignes basert på vekst, kvalitet og verdsettelse. SGA
anser kontantstrøm som den viktigste verdiberegningsmetoden og fokuserer på en 10-årig diskontert
kontantstrømmodell, samt selskapenes løpende totalkapitalavkastning.

Antall aksjer i porteføljen er begrenset til 35 for å sikre at porteføljen kun inneholder de selskapene med høyest
overbevisning og best avkastningsmulighet. Dette gjelder uavhengig av om selskapene er en del av
referanseindeksen eller ikke. Til enhver tid vil det være vanlig at selskaper i porteføljen har estimert
vekstpotensiale på opp mot 30 %. Forvaltningsteamet kjøper en aksje når den tilbyr forbedringer i vekst,
kvalitet og verdsettelse. På den andre siden selges en aksje når teamet identifiserer en forverring i
nøkkeldrivere, at verdsettingen blir strukket eller at andre aksjer med lignende kvaliteter og vekstpotensiale
blir mer attraktivt priset. To av tre porteføljeforvaltere må være enige for at et kjøp eller salg skal bli
gjennomført. Porteføljeforvalterne formidler alle investeringsbeslutninger til SGAs egen handelsdesk, som
består av tre personer.

Fondets årlige omløpshastighet har ligget på 0,35-0,40 siden oppstart og var 0,36 i 2019.

2.5 Risikostyring v

SGAs overordnede mål er å bevare og øke kundenes kapital over tid med et lavere risikonivå. SGAs primære
definisjon av risiko er permanent tap av kapital som følge av et negativt avvik i inntjening og kontantstrømvekst
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i forhold til forventet utvikling. Med andre ord kan risiko defineres som volatiliteten i driftsresultatet til
selskapene i porteføljen.

SGAs tilnærming til risikostyring er fundamentalt drevet, uten å benytte programvare eller kvantitative
modeller for å kortollere risikoer. SGA mener at den fundamentale tilnærmingen er bedre, da den ikke prøver
å kvantifisere risiko, noe teamet mener kan være vanskelig og misvisende. Analytikernes selskapsdekning er
avgjørende for risikostyringsprosessen i SGA. Alle medlemmene i investeringskomitéen har en aktiv rolle i SGAs
kvalitative tilnærming til risikostyring.

SGA søker aktivt å maksimere potensialet for attraktiv absolutt- og relativ avkastning på lang sikt ved å
minimere tre typer risikoer:

1. SGA søker å begrense grunnleggende forretningsrisiko ved å være svært selektive ved investeringsvalg.
2. SGA søker å begrense menneskelig risiko gjennom en teambasert prosess.
3. SGA søker å begrense prisrisikoen ved å benytte en egen kontantstrømmodell som sikrer at de ikke

betaler for mye for et gitt vekstnivå.

I tillegg søker SGA å minimere konsentrasjonsrisiko ved å diversifisere porteføljen basert på hvor selskapene
er på sin vekstkurve, underliggende økonomiske drivere, samt allokering på land, region, sektor og industri.

2.6 E SG vi

SGA signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI) i 2014 og følger eksklusjonslisten til
Etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU).

ESG er integrert i fondets forvaltningsprosess gjennom fokus på kvaliteter og risikoer som kan identifisere
forutsigbar og bærekraftig vekst. Teamet vurderer for eksempel hvor bærekraftig selskapenes langsiktige
inntjening og resultatvekst er. I tillegg tar teamet hensyn til ESG-faktorer i verdsettingen ved å inkorporere
ESG-risikoer i diskonteringsrater.

SGA har tre fokusområder innen ESG:

Selskapsanalyse: SGA foretar fundamental ESG-analyse av selskapenes eierstyring, forretningsmodell,
insentiver og planer for å maksimere aksjonærverdier. Forvaltningsteamet vurderer også selskapenes
inntjeningsestimater, vekstmuligheter og verdsettelse som en del av investeringsbeslutningen. I tillegg
til egne ESG-analyser, benytter SGA tredjepartsleverandøren Sustainalytics’ analyser for alle
selskapene på listen over kvalifiserte selskaper.
Aktivt eierskap: SGA investerer ikke på grunnlag av moralske eller etiske meninger. SGA kommuniserer
med selskapene angående forretningsstrategier, styring og rapportering. Dersom ikke SGAs
kvalitetsforventninger oppfylles, vil ikke teamet kjøpe eller eie aksjene.
Stemmegivning: SGA vurderer om ethvert vedtak de stemmer for vil være i andelseiernes interesse.
Dette gjøres ved bruk av et fullmaktstemmeprinsipp og er basert på lovgivning, analyser og beste
praksis for bransjen.

2.7 Compliance vii

SGA har en separat compliance-funksjon. Daniel Callaway er compliance-ansvarlig.
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3 Kvantitativ analyse av forvaltningsresultater
SGA Global Growth Fund sin offisielle referanseindeks er MSCI All Countries (AC) World. Figurene viser derfor
analyser av fondets avkastning mot denne indeksen. Strategiens investeringsstil og filosofi ble etablert i et
tilsvarende amerikansk fond i 2011. Samme strategi ble deretter også implementert fra oppstarten av det irsk-
baserte SGA Global Growth Fund i 2017. Nåværende porteføljeforvaltere har vært ansvarlige for forvaltningen
siden oppstart. Beregningene i kapittel 3.1 til 3.3 viser avkastning i NOK før fradrag av forvaltningshonorar.

Grafene viser historikk fra 28.02.2011 til 31.12.2019.

3.1 Oversiktsgraf

Kilde: Industrifinans, Bloomberg, eVestment

3.2 Avkastning i kalenderår

Kilde: Industrifinans, Bloomberg, eVestment
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3.3 Ulike aspekt ved avkastningen

Kilde: Industrifinans, Bloomberg, eVestment

Kilde: Industrifinans, Bloomberg, eVestment
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3.4 Konkurrentanalyse

Industrifinans benytter eVestments database over universet som kan relateres til den aktuelle forvalter.
Avkastningen er basert på strategienes samlede resultater i USD før fradrag av forvaltningshonorar, målt mot
MSCI AC World Net. Figurene viser strategiens historikk fra 28.02.2011 til 31.12.2019.

På 3- og 5-års horisont har fondet plassert seg blant de 5 % beste forvalterne som fokuserer på globale aksjer.
Dette er oppnådd med relativt lav risiko, målt gjennom standardavvik, samt gjennomsnittlig relativ risiko.

Kilde: eVestment, Industrifinans

Kilde: eVestment, Industrifinans
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3.5 Forvaltningskapital

Figuren under viser årlig utvikling i forvaltningskapitalen til fondets strategi fra 31.12.2011 til 31.12.2019.

Inkludert overlappende mandater, forvalter SGA totalt 14,9 milliarder USD. Forvaltningskapitalen er fordelt på
amerikanske og globale mandater som utgjør henholdsvis 8,5 milliarder U SD og 6,4 milliarder USD.

Kilde: Fund Questionnaire og presentasjon per mars 2020
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4 Analyse av motpartsrisiko og kvalitet

4.1 Juridisk struktur og tilsynviii

Sustainable Growth Advisers ble etablert av Robert Rohn, George Fraise og Gordon Marchand i 2003. I 2018
kjøpte Virtus Investment Partners 69 % av aksjene i selskapet, mens ansatte fortsatt eier 31 %. Virtus
Investment Partners er et børsnotert amerikansk selskap (VRTS: U S) som er en profesjonell eier av
forvaltningsselskaper som får operere uavhengig under Virtus eierskap. Virtus eierstrategi er at
nøkkelpersonene i datterselskapene skal eie om lag 1/3 av aksjekapitalen og får løpende tildelt om lag 50 %
av overskuddet til bonus for ansatte.

Virtus Global Funds ICAV er registrert i Irland og regulert av den irske sentralbanken (CBI). Fondet er et ICAV.
Underfondet, Virtus GF SGA Global Growth Fund oppfyller kravene til et UCITS-fond og er registrert for
markedsføring i Norge.

Fondets juridiske forvalterforetak, KBA Consulting Management Limited, er underlagt tilsyn av CBI i Irland. KBA
Consulting Management Limited har utkontraktert forvaltningen til Virtus Investment Advisers, Inc., som igjen
har utkontraktert den reelle forvaltningen til Sustainable Growth Advisers, LP (Sub-Advised Investment
Manager). Virtus Investment Advisers, Inc. og Sustainable Growth Advisers, LP er underlagt tilsyn av U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) i USA.

Fondets administrator, BNY Mellon Fund Services (Ireland), er regulert av CBI.

Fondets depotmottaker, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, er regulert av CBI.

4.2 Rapportering ix

SGA lager månedlig faktaark, månedsrapport og kvartalsvis investorbrev. Faktaarket viser allokering og de
10 største posisjonene. Investorbrevet diskuterer utviklingen i porteføljen og drøfter utsiktene fremover.

Fullstendig beholdningsliste er tilgjengelig månedlig med én måneds forsinkelse.

SGA er løpende imøtekommende for oppfølging og spørsmål.

Utarbeidet / revidert Kommentar
7. mai 2020 Ferdigstilt notat

Ansvarsbegrensning. Dette fondsnotatet uttrykker Industrifinans Kapitalforvaltnings vurderinger per notatets
dato. Vurderingene er gjenstand for løpende overvåking som følge av ny informasjon og øvrige forhold, og kan
derfor endres på ethvert tidspunkt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Vi tar
forbehold om feil.

i Kilde: prospectus supplement per 09.08.2019, nøkkelinformasjon per 22.01.2020
ii Kilde: sgadvisers.com/investment-strategies/global-growth per 04/2020, employee biographies per 03/2020, Fund Questionnaire per 03/2020
iii Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020, presentasjon per 02/2020, sgadvisers.com/about-us/one-philosophy per 04/2020
iv Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020, sgadvisers.com/about-us/one-process per 04/2020, presentasjon per 02/2020, faktaark per 28.02.2020
v Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020
vi Kilde: unpri.org per 04/2020, Fund Questionnaire per 03/2020, sgadvisers.com/about-us/esg per 04/2020
vii Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020
viii Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020, prospectus per 09.08.2019, prospectus supplement per 09.08.2019, cbi.ie per 04/2020, finanstilsynet.no per
04/2020, sec.gov per 04/2020, Industrifinans
ix Kilde: Fund Questionnaire per 03/2020, Industrifinans
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Vedlegg
SGA Global Growth Fund sin portefølje per 31.12.2019:

Kilde: eVestment

SGA Global Growth Fund Vekt i % Land Ticker Sektor

Yum! Brands, Inc. 4,05 United States YUM US Forbruksvarer

AIA Group Limited 4,02 Hong Kong 1299 HK Finans

HDFC Bank Limited Sponsored ADR 3,96 India HDB US Finans

Visa Inc. Class A 3,92 United States V US IT

Amazon.com, Inc. 3,66 United States AMZN US Forbruksvarer

salesforce.com, inc. 3,59 United States CRM US IT

Autodesk, Inc. 3,52 United States ADSK US IT

IHS Markit Ltd. 3,51 United Kingdom INFO US Industri

Abbott Laboratories 3,44 United States ABT US Helsevern

Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 3,44 China BABA US Forbruksvarer

Alphabet Inc. Class C 3,44 United States GOOG US Kommunikasjon

Tencent Holdings Ltd. 3,21 China 700 HK Kommunikasjon

Danone SA 3,13 France BN FP Konsumvarer

Nestle S.A. 3,07 Sw itzerland NESN SW Konsumvarer

TJX Companies Inc 3,02 United States TJX US Forbruksvarer

NIKE, Inc. Class B 3,01 United States NKE US Forbruksvarer

Microsoft Corporation 3,00 United States MSFT US IT

New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sp 3,00 China EDU US Forbruksvarer

Novo Nordisk A/S Class B 2,95 Denmark NOVOB DC Helsevern

SAP SE Sponsored ADR 2,88 Germany SAP US IT

Heineken NV 2,88 Netherlands HEIA NA Konsumvarer

Equinix, Inc. 2,86 United States EQIX US Eiendom

Mondelez International, Inc. Class A 2,84 United States MDLZ US Konsumvarer

FleetCor Technologies, Inc. 2,77 United States FLT US IT

Linde plc 2,73 United Kingdom LIN US Materialer

Infosys Limited Sponsored ADR 2,64 India INFY US IT

Illumina, Inc. 2,22 United States ILMN US Helsevern

Sanlam Limited 2,19 South Africa SLM SJ Finans

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,02 United States REGN US Helsevern

MercadoLibre, Inc. 2,00 Argentina MELI US Forbruksvarer

Booking Holdings Inc. 1,95 United States BKNG US Forbruksvarer

FAST RETAILING CO., LTD. 1,91 Japan 9983 JP Forbruksvarer

CP All Public Co. Ltd. 1,01 Thailand CPALL TB Konsumvarer

CASH 2,14

TOTALT 100



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4667-23   Arkiv: D42  

 

 

Ringerike krematorium – driftsstans på dagens anlegg, løsning for 3 – 

5 år og mulige løsninger på lengre sikt 
 

Forslag til vedtak: 

1. Det settes av kr. 535 000,- inkl. mva til nytt styringssystem til kremasjonsovnen. 

Midlene innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2. kvartal 

2. Øvrige utbedringer i bygningsmasse må avvente til det er tatt stilling til fremtidig 

løsning. 

3. Ringerike kommune går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en avtale/løsning i med en av de kommunene. 

4. Det utredes mulige løsninger for hvordan kommunen skal kunne ha et livsnøytralt 

seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten videreføre dagens seremonirom i 

krematoriet eller nytt lokale). 

5. Rådmannen vil i løpet av våren 2021 legge frem sak for kommunestyret som 

omhandler status for drift av krematoriet, mulige felles løsninger med Haslum/Bærum 

kommune (evt. også Drammen) og løsninger for seremonirom og kjølelager. 

 

  

Sammendrag 
I mai fikk vi driftsstans på kremasjonsovnen. Det anbefales at det bevilges kr. 535 000,- i  nytt 

styringssystem, slik at vi kan få ovnen operativ igjen, og slippe å sende kister til kremasjon 

andre steder. Ringerike har en høy kremasjonsandel. Kommunen må i løpet av 1,5-2 år ta 

stilling til hva som skal være fremtidig løsning for kremasjon. Dagens krematorieovn har en 

antatt levetid på inntil fem år, og selve bygningen ivaretar ikke krav til godt innemiljø eller 

HMS for ansatte.  

 

Bakgrunn 
Det var i november 2018 at kommunestyret hadde en sak om krematorium til behandling. 

Saken ble sendt tilbake til administrasjonen med en bestilling om å gjennomføre 

tilstandsvurdering, og gå i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen om mulig samarbeid om felles krematoriedrift. 

 

I mai 2020 fikk vi driftstans på anlegget i krematoriet. Noe som medfører at Ringerike er nødt 

til å sende kister til Drammen for kremasjon. 



- 

 

I denne saken er det aktuelt å ta stilling til: 

- Om Ringerike skal investere i et nytt styringssystem for å få i gang kremasjonsovnen 

eller fortsette å sende kister ut av kommunen for kremasjon?  

- Skal nødvendig oppgradering og større vedlikeholdsarbeider i krematoriet gjøres nå 

eller avvente til kommunen har tatt stilling til fremtidig løsning? 

- Hvilken retning skal Ringerike kommune velge på lengre sikt? 

 

Beskrivelse av saken 
 

 
Ringerike krematorium (sett fra kirkegården til Hønefoss kirke) 

 

Ringerike krematorium ble bygget i 1970 og var dimensjonert for 100 kister årlig. I 1996 ble 

ny ovn tatt i bruk, og denne har en kapasitet på ca. 1000 kister årlig, og det årlige tilfanget (fra 

Ringerike og nabokommuner) lå da på ca. 300 kister. I 2002 kom det miljøkrav, som krevde 

rensing av avgasser. Siden Ringerike krematorium ikke har slikt renseanlegg er det maksimalt 

tillatt med 200 kremasjoner årlig. I 2005 og i 2015 har det blitt gjennomført større arbeider 

med murverket i ovnen. I 2017 nådde krematoriet taket for antall kremasjoner, og måtte 

begynne å sende kister til kremasjon andre steder. Av 310 døde i Ringerike kommune i 2019, 

så valgte 241 kremasjon (78 %). Det er nest høyest kremasjonsandel i hele landet. 

Kremasjonsprosent for hele landet ligger på 44 %. 

 

Kjølerommene i krematoriet fungerer som kjølerom for hele kommunen, både de som skal til 

gravferd og kremasjon. Kapasiteten er 31 kister. Antall kister årlig utgjør ca. 300. 

 

Seremonirommet, som ligger i tilknytning til krematoriet, har plass til 150 personer. Rommet 

er livssynsnøytralt.  

 

Ringerike krematorium brukes i dag på dagtid mellom kl 0800-1600.  

 

 

Hva er et krematorie? 

Et krematorie har tre hovedfunksjoner: 

1) Være et verdig sted for pårørende og oppbevaring av døde 



- 

2) Selve kremasjonen/kremasjonsovn 

3) Seremoni/seremonirom med krav til et nøytralt livssyn. 

 

Teknikk og rite henger sammen. Da dagens krematorium ble bygd i 1970, ble det stilt andre 

krav til funksjoner enn det vi gjør i dag. Når det gjelder arbeidsmiljø (HMS) og inneklima er 

det andre hensyn og lovverk som gjelder, når det har gått 50 år siden Ringerike krematorium 

ble bygget.  

 

Driftsstans – konsekvenser for kremasjonsdriften 

I mai 2020 fikk vi driftstans på anlegget i krematoriet. Det er styringssystemet på ovnen som 

har totalhavarert, og som må skiftes ut i sin helhet for å få ovnen i drift igjen. Driftstansen 

medfører at Ringerike er nødt til å sende kister til Drammen for kremasjon. Det koster ca. kr. 

7500,- per kiste, og med et årlig antall på ca. 230 kister så utgjør det drøye kr. 1 740 000,-  

Det er kommunen som betaler for kremasjon, enten det skjer i Ringerike eller andre steder.  

 

Det er hentet inn et pristilbud fra to leverandører: Crematec og IFZW  

 

Crematec – kr. 333 000,- eks. mva + reise, opphold, lokal elektriker + sikkerhetsmargin 20 %, 

totalt kr. 535 000,- 

IFZW – kr 465 000,- eks. mva + reise, opphold + sikkerhetsmargin 20 %, totalt kr. 715 000,- 

 

Styringssystem fra IFZW leverer noe som kan tas med videre (evt. nytt bygg, eller lettere 

selges), og som er forenlig/kan transporteres med grønt skifte (ikke oljestyrt drift), men ligger 

høyest i pris. Ringerike kommune har rammeavtale med IFZW, men opplever at dette er 

krevende da kommunikasjonen utelukkende skjer på engelsk og samarbeidet ikke har vært 

tilfredstillende. Kommunen ønsker derfor å avslutte denne avtalen. Crematec har levert en 

pris som ligger godt under IFZW. Ovnen ble i sin tid levert av Crematec, og de kjenner også 

ovnen godt.  

 

Kalkylen inneholder ikke interne oppfølgings- og administrasjonskostnader, pga. valutakurser 

samt evt. tiltak pga. korona, og at det i løpet av arbeidene kan dukke opp flere feil/behov for 

utbedringer siden ovnen er såpass gammel, så velger rådmannen derfor å legge inn en 

sikkerhetsmargin på 20 %.  

 

Det som kan bli krevende når det gjelder selve innstallasjon av styringssystemet er at begge 

leverandører kommer fra andre land, og det for tiden er restriksjoner når det gjelder innreise. 

Det er stilt som betingelse fra Crematec, at de ønsker unntak fra karantenebestemmelser for 

sitt personell (som kommer fra Sverige), slik at disse ikke blir oppholdt unødig i landet, før de 

kan iverksette arbeidet (beregnet til å utgjøre 3 virkesdager) og returnere til hjemlandet. 

Leveringstiden fra bestilling er på ca. 10 uker. Selv om drift av krematorieovn er som 

samfunnskritisk funksjon å regne, er det er de samme reglene som gjelder. Gjeldende 

unntaksbestemmelse: «Jobbreiser i Norden: Personer som krysser grensen til Norge er 

unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den 

tiden de er i arbeid. Dersom du har fritid i Norge, må du fortsatt oppholde deg i 

reisekarantene på denne fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden i ti dager etter at 

du sist krysset grensen fra Sverige/Finland inn til Norge.» 

Slik nåværende bestemmelser tolkes så vil de kunne reise til jobb, utføre arbeidet, og reise fra 

jobb tilbake til bopelen igjen, mens på fritiden er de i karantene, og eksempelvis kun oppholde 

seg på hotellrommet. Hvordan dette blir når de skal returnere til Sverige igjen har vi ingen 
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oversikt over. Siden det er snak om 10 ukers leveringstid, så kan det være at regelverket er 

endret innen den tid. 

 

 

Tilstandsvurdering – krematorieovn, kjølerom, bygning og tekniske anlegg 

 

Det er gjennomført tilstandsvurdering av: 

- Krematorieovn (mars 2019) 

- Kjøle- og fryserom (mars 2019) 

- Bygningen og teknisk anlegg (februar 2019) 

 

Krematorieovn: Murverket i ovnen er i god stand, alderen tatt i betraktning.  

Reservedeler til enkelte av komponentene til ovnen kan være vanskelig få tak i. Rent teknisk 

så kan ovnen trolig brukes i inntil fem år til, såfremt den får løpende vedlikehold og 

murverket repareres og holdes i stand. Utgiftene til vedlikehold forventes å øke i perioden, og 

risikoen for større havari vil også øke. Pga. røykgass og varme vil murverket i brennkamrene 

tæres, noe som bl.a. medfører at kostnadene for oppvarming av ovnen forventes å øke i takt 

med alderen pga. behov for mer brennsel. Innen fem år bør ovnen og røykgasskanalen mures 

om.  

 

Kjøle- og fryserom: Selve kjøle- og fryseanlegget i 1. etasje er teknisk sett i bra stand, og 

forventes å ha flere leveår. Fryserom i 1. etasje er beskrevet å være i bra stand. Kjølerommene 

har ved visuell besiktigelse avlørt noe kondens og svertesopp på innvendig tre-kledning i 

kjølerommet samt småskader og slitasje. 

 

Bygningen og teknisk anlegg: Selve bygget virket solid (stabile grunnforhold, tilstanden på 

grunnmurer og yttervegger synes god). Det er behov for oppgradering av tekniske anlegg (VA 

og EL), samt utskifting av vinduer og dører (som er fra byggeår). Kisteheisen er operativ, men 

usikker driftssikkerhet pga. foreldet elektrisk anlegg. Alder på ventilasjonsanlegg tilsier 

uskiftning. Innvendig oppussing er påkrevet de fleste steder. Foreldede anlegg og planløsning 

gir utfordringer med tanke på HMS for ansatte (kistene flyttes manuelt). Fasiliteter for 

pårørende, slik som WC er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere (ca. 70 cm dørbredde). 

 

Disse tilstandsrapportene avdekker at det er flere utfordringer i dagens bygningsmasse som 

må utbedres for å imøtekomme dagens krav.  

 

Det er avdekket et behov for utbedring av ventilasjon. Eksisterende ventilasjon i seremonirom 

er defekt. Det avholdes inntil 3 seremonier i løpet av en dag og uten ventilering så er ikke 

dette bra. Det er også lukt fra kjølerom. Det er utettheter i takkonstruksjon ved mellomkontor 

(synlige merker viser at det også kan være det flere steder). Vanninntrengning i bygg skader 

konstruksjon/deler og fører til dårlig innemiljø. Det elektriske er stedvis svært gammelt, i hele 

bygget, og det er bl.a. gammel tavle/skap i kjeller.  

 

Antatt kostnadsramme for å gjennomføre tiltak, slik som ventilasjon, universell utforming av 

seremonirom, elektrisk oppgradering av bygg, tiltak i kjølerom, tetting av tak og generell 

oppussing, ligger på rundt 3 millioner. Også når det gjelder logistikk og HMS er det åpenbare 

mangler og behov for forbedringer. Sammenlignet med andre krematorier så er Ringerike 

krematorie lite effektivt når det gjelder det driftsmessige. Og de hjelpemidlene som er 

tilgjengelig i dag, lar seg vanskelig bruke pga. plassmangel.  
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Juridiske forhold  

I gravferdslovens § 1 fremgår det at gravlegging skal skje med respekt for den avdødes 

religion eller livssyn. Gravferdsloven verken pålegger eller legger føringer for hvem som kan 

eie eller drive et krematorium. Det er en rett å få gravlagt den avdøde i en grav (enten 

urnegrav eller kistegrav). Det er ingen rettighet å bli kremert. Å tilby kremasjon eller å drive 

krematorium er ingen lovpålagt oppgave. 

 

Av de ca 26 krematorium som finnes i Norge så er omtrent halvparten eid av kirkelig 

fellesråd, mens de øvrige er eid av kommunen eller interkommunalt selskap. 

I Ringerike så er krematoriet eid av kommunen, mens det er kirkelig fellesråd som står for 

drift og daglig oppfølging.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Da saken var til behandling i kommunestyremøte 01.11.2018, så ble det fattet følgende 

vedtak:  

 

1. Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om 

bygging av nytt krematorium.   

2. Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på  

a. Den delen av dagens anlegg som omfatter ovn og kjølelager og en 

kostnadsanalyse på hva som må gjøres for å sette den delen i stand i forhold til 

lovkrav og bedre funksjonell bruk.  

b. Seremonirommet og de delene det pekes på i saksfremlegget vedrørende 

ventilasjon, orgel og sanitæranlegg.  

3. Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen med hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om 

kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en Ringerikes behov, og ved 

mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid.  

4. Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens 

anlegg, eller investering 

 

 

Økonomiske forhold 

I Ringerike så er krematoriet eid av kommunen, mens det er kirkelig fellesråd som står for 

drift og daglig oppfølging. Driftsregnskapet for krematoriet de siste årene har ligget mellom 

kr. 1 200 000 – 1 500 000,-. (hvorav overføring til fellesrådet utgjør ca. 610 000). Dersom 

man fordeler dette på 200 kremasjoner, blir enhetskostnaden kr. 6 000 -7 500,-. 

 

Et krematorium kan kreve betaling for kremasjon, men kan ikke kreve kommunal 

kremasjonsavgift. Det er kun kommunen, etter et vedtak i kommunestyret, som kan kreve inn 

kommunale avgifter (selvkost). Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav 

fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Utenbys beboere må betale kremasjon. 

(se vedlegg)  

 

Ringerike dekker kremasjon, og selve kremasjonen koster ikke noe for de etterlatte, heller 

ikke der kremasjonen skjer utenfor Ringerike.    

 

Etter søknad kan NAV gi støtte for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden, og 
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dekker blant annet nødvendige utgfter til båretransport til og fra krematorium. Egenandelen 

ligger på rundt 2 500 kr.   

 

Erfaring fra byggeprosjekter i andre kommuner viser at investeringskostnaden for nytt 

krematorium ligger i størrelsesorden 70 millioner kroner. (Se også vedlegg 7, side 35-36, som 

omhandler etablering av krematorium andre steder). Prisen for en kremasjon varierer men 

ligger et sted mellom kr. 7 000 – 8 000,-.  Ringerike kommune har avtale med Drammen 

kommune om kremasjon, og dette har en pris på kr. 6 855,-/kiste og kr. 720,- for forsendelse 

av urne.  

 

 

Alternative løsninger 

 

Dersom det ikke er ønskelig å sette istand kremasjonsovnen, og fortsette å sende kister til 

kremasjon andre steder, kan et vedtakspunkt se slik ut: 

 

Det settes ikke av midler til oppgradering av kremasjonsovnen.  

 

Hvis det er ønske om at det gjennomføres tiltak i krematoriet/seremonirom, og at dette 

innarbeides i budsjettprosessen kan et vedtakspunkt se slik ut: 

   

Rådmannen skal innarbeide nødvendige tiltak og oppgraderinger knyttet til 

krematoriet/seremonirom i budsjett for 2021.  

 

 

Dersom det er ønskelig å utrede muligheter for et nytt krematorium med samme beliggenhet 

som dagens, kan et vedtakspunkt se slik ut: 

 

Det skal utredes muligheter og kostnadskalkyle for ombygging av eksisterende 

krematorium og oppføring av nytt krematorium på samme sted. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Denne saken berører mål 9 mindre ulikhet og 11 bærekraftig by og lokalsamfunn, ved at det 

ikke koster noe for kremasjon, og at det er livssynsnøytralt og uavhengig trossamfunn og at 

urnegrav krever mindre areal enn kistegrav. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for en verdig gravferd i nærmiljøet. Holdningen til 

gravferdsform varierer alt etter religion, tro- og livssyn. I tillegg til endringer i kultur, religion 

og livssyn, vil også selve krematoriedriften og lokal forvaltning være med å påvirke holdning 

til kremasjon. I Ringerike forventer vi befolkningsvekst, og som en følge av det vil også antall 

døde øke i tiden fremover. Kostnader for en kremasjon, og hvor tilgjengelig krematoriet er for 

innbyggerne, vil være viktige faktorer som kan påvirke kremasjonsstatistikken. På Ringerike 

er kremasjonsandelen svært høy, og nær 4 av 5 velger kremasjon.  

 

Selv om det ikke er en lovpålagt oppgave å drive med krematoriedrift, så er det ønskelig å 

tilrettelegge for at folk flest velger kremering og urnegrav, istedenfor kistegrav. På den måten 
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reduseres behov for kirkegårdsarealer og kommunen slipper større investeringer i 

gravplassutvidelser. 

 

Investere i nytt styringssystem – få kremasjonsovnen operativ igjen 

Rådmannen mener at det er helt nødvendig å få kremasjonsovnen operativ igjen, ved å 

investere i et nytt styringssystem. Å sende kister til Drammen for kremasjon vil på årsbasis 

utgjøre ca. 1 740 000,-.  

 

Tilstandsrapporten fra Högonäs Borgestad (fra 2019) viser at kremasjonsovnen har en antatt 

levetid på inntil 5 år, under forutsetning av at ovnen vedlikeholdes jevnlig og murverket 

repareres og holdes ved like. Högonäs Borgestad har i dialogen med kommunen påpekt at 

levetiden avhenger av at driftspersonellet har rett kompetanse, lang erfaring og kjenner ovnen 

godt. Dette slik at evt. småfeil/justeringer kan håndteres på riktig måte, og at driften/antall 

kremasjoner per driftsdag er optimal. Ovnen er 25 år, og økende alder gjør at det må forventes 

økende behov for vedlikehold i perioden, og at også energiforbruket må forventes å øke noe 

frmeover. Rådmannen er opptatt av at vi skal sikre et vedlikehold og en drift som gjør at 

ovnen kan fungere så lenge som mulig. Högonäs Borgestad har anslått 5 år, dvs. frem til 

2024. Oppstår det større feil/svikt blir levetiden kortere. Med god drift og vedlikehold kan 

kanskje levetiden bli mer enn fem år? Rådmannen vil være i dialog med fellesrådet slik at vi i 

fellesskap sikrer ivaretakelse av ovnen i årene fremover.  

 

Når kremasjonsovnen kommer i drift igjen, så vil vi kunne forestå flesteparten av 

kremasjonene i kommunen (2019: 241 kremasjoner/året), mens andelen som må sendes ut av 

kommunen trolig vil øke litt for hvert år som går (2019: ca. 17 %). 

 

Muligheter fremover – samarbeid med andre kommuner 

 

Slik rådmannen ser det har vi en tidshorisont på 1,5 til 2 år, før vi må ha tatt stilling til hva vi 

gjør fremover. Om 3-5 år så må kremasjonsovnen gjennom en større rehabilitering (ovnen og 

røygasskanalen må mures om). Det er mulig, men driftssikkerheten blir en større risikofaktor i 

takt med høyere alder på anlegget. Det er også mulig å vurdere å bygge om eksisterede 

krematorium, eller et nybygg (enten samme sted eller annet sted), eller at kommunen søker 

samarbeid utenfor kommunen. 

 

Selv om Ringerike skulle velge å utføre selve kremasjonen et annet sted enn i Ringerike, så 

vil det være behov for et seremonirom lokalt. I tillegg så må vi også ha et kjølelager som 

dekker behovet for hele kommunen. 

 

I 2018 var kommunen i dialog med kommuner i øvre Buskerud og deler av Oppland, og har 

fått tilbakemedlinger om at det er interesse for kjøp av kremasjon fra Ringerike. Det betinger 

at kremeringen gjennomføres med respekt og verdighet. I tillegg at kostnadene ikke må 

overstige vesentlig det andre krematorium tar for denne tjenesten.   

 

Tilstandsrapportene viser at bygget er solid, men at det er et behov for oppgradering av 

tekniske anlegg og vinduer/dører. Krematoriet er tungdrevent, med tunge løft for de ansatte, 

samt at vi ikke har mulighet (pga. kapasitetsbegrensning) til å håndtere dagens antall 

kremasjoner, og heller ikke kommunens behov fremover. Kremasjonsovnen må skiftes ut i 

løpet av 3-5 år. Ved utskiftning bør det bygges med renseanlegg, slik at kommunen kan få full 

kapasitet av en ny kremasjonsovn. Det har vist seg vanskelig å innpasse et slikt renseanlegg i 

eksisterende bygningsmasse, evt. som tilbygg pga. krematoriets beliggenhet.   
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Ombygging av dagens krematorie kan være en mulighet, men dette må utredes for å se 

hvorvidt det ved ombygning/innpasning kan la seg gjøre å få til alle funksjoner som er 

ønskelig, og ikke minst det prosesstekniske med ovn og tilhørende renseanlegg.  

 

Det å bygge et nytt krematorium er også en mulighet. Erfaring fra byggeprosjekter i andre 

kommuner viser at investeringskostnaden for nytt krematorium ligger i størrelsesorden 70 

millioner kroner. Driftsutgiftene av disse anleggene har også vist seg å være høyere enn det 

Ringerike kommune har idag. Med det tilfanget av kremasjoner som er i vårt område i dag 

(ca. 230 kister årlig), og selv med tilfang fra et større omland så vil kostnaden per kremasjon 

bli høyere enn det vi har i dag. Med andre ord, dersom Ringerike skulle velge å bygge et nytt 

krematorium, så vil det pga. lavt antall kister trolig bli utfordrende å få kremasjonsavgiften 

lav nok, til at andre kommuner vurderer det som aktuelt å bruke kremasjonstjenesten til 

Ringerike. 

 

Pga. driftstansen som oppsto på Ringerike krematorium i mai så har rådmanen også vært i 

dialog med krematoriene i Haslum og Drammen. I Haslum (Bærum kommune) har de 

utfordringer med kapasiteten, og vil snarlig gå i gang med å utrede muligheter for å øke 

kapasiteten. Rådmannen ønsker at Ringerike går inn i dialogen, og ser hvorvidt vi kan dekke 

behovet som Ringerike har gjennom et samarbeid med Haslum (Bærum kommune). 

 

 

Oppsummering – konklusjon 

 

Rådmannen vil anbefale at det investeres i nytt styringssystem, slik at kremasjonsovnen blir 

operativ igjen. Det vil være rimeligere for kommunen, enn å kjøpe tjenesten eksternt.  

 

Rådmannen vurderer at dagens driftsløsning ikke er tilfredsstillende, og at det er et behov for 

både nødvendige oppgradering- og vedlikeholdstiltak. Det er usikkerhet om hvor lenge 

kremasjonsovnen varer (selv med oppgradering av styringssystemet). Derfor blir det 

vanskelig for rådmannen å gå inn for at det brukes flere millioner for å gjennomføre tiltak og 

oppgradering i bygget – før kommunen har tatt stilling til hva som skal bli løsningen for 

Ringerike fremover. Rådmannen finner det derfor ikke riktig å investere midler i et bygg hvor 

vi er usikre på om det fortsatt skal være samme driftsform om fem år, som det er i dag. 

Rådmannen vil anbefale at øvrige utbedringer i bygningsmassen (beregnet å utgjøre 3 

millioner) må avvente frem til det er tatt stilling til fremtidig løsning. 

 

  

Rådmannen anbefaler at kommunen går i dialog med Haslum/Bærum kommune (og eventuelt 

Drammen) for å se om vi kan få til en løsning/avtale, og ser på løsninger for hvordan 

kommunen skal kunne ha et livsnøytralt seremonirom på Ringerike og kjølelager (enten 

videreføre dagens seremonirom i krematoriet eller nytt lokale).  

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart – som viser hvor krematoriet ligger 

2. Pristilbud Crematec– nytt styringssystem 

3. Pristilbud IFZW – nytt styringssystem 

4. Kjøle- og fryseanlegg – tilstandsvurdering, datert 06.03.2019 
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5. Bygning og tekniske anlegg – tilstandsvurdering, datert 26.02.2019 

6. Krematorieovn – tilstandsvurdering, datert 13.03.2019 

7. Rapport fra forstudie – Krematorium i nedre Glomma-regionen, august 2019 

8. Kremasjonsstatistikk for hele landet i 2019 

9. Saksprotokoll fra behandling i kommunestyret, 01.11.2018 

10. Saksframlegg 

11. Beskrivelse av hva et krematorium bør være 

12. Satser i betalingsregulativ 2020 for begravelse, bisettelse, gravsted mm. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Hilde B. Fivelsdal 
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Ringerike Krematorium

Offert gällande ombyggnad av styrutrustning kremationsugn (TABO) från inbyggd
utrustning vid Ringrike krematorium till
nya st yr skåp utanför ugn arna samt ny styrpanel .
Styrs kåp en är för väggmontage alternativt skåp för golvmontage.

Exemp el på hur styrskåp för golvmontage kan se ut.
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STYRSKÅP:
Ny a styrskåp där all styr teknik flyttas ut från kremationsugnen.
Häri finns en ny, stor PLC som styr alla funktioner, spänningsagregat, motorskydd, kontaktorer,
reläer, brännarsäkerhetsreläer, differenstryckgivare för ugnstrycket. mm
På skåpfronten finns övertemperaturskydd för brännarna samt knappar fö r handkörning samt
huvudbrytare för strömmen.

BILDSKÄRM:
Beijer Elektronics X2 15 PRO att montera i vänstra dörren på ugnsfronten. Befintligt hål från
gammal panel anpassas till den nya större panelen.

NÄTVERKSSWITCH :
En i ndustriell 4 - ports nätverksswitc h monteras i vardera styrskåpet.

GRÄNSLÄGEN
Priset inkluderar även nya, mekaniska gränslägen då vi räknar att de gamla är slitna.

SUPPORT OCH IGÅNGKÖRNING
Priset inkluderar ritningsunderlag och support från Crematec till lokal elektriker som sköter
monta ge av skåp, nya eldragningar samt byte av de nya gränslägen som ingår. Även test och
igångkörning av de nya skåpen på plats ingår, ca 3 dagar/ugn, inkl resekostnad, traktamente
och logi för dessa max 3 dagar.
Kompensationsledningar för termoelementen ingår .

I PRISET INGÅR EJ :
L okal elektriker för elinstallation samt lösa standardkablar utanför styrskåpet . Uppskattad tid av
från lokal elektriker är ca 1 vecka för ugnen.
Ugnarna programmeras att köra med nuvarande inställningar. Önskas ytterligare trimning av
själva förbränningsprocesserna eller annat extra arbete som ligger utanför arbetet med
avtestning och igångkörning av styrskåpen debiteras detta arbete och eventuella kringkostnader
löpande. Inget sådant extra arbete påbörjas dock utan skriftlig begäran från kunden för att
undvika missförstånd.

Pris: SEK 3 2 5 800 NOK exkl. moms

OPTION:

MOTORLUFTVENTILER:
6st nya Belimo - motorventiler (24V DC) inklusive konsoler till luftlådan i ugnen istället för
befintliga Ritomexmotorer (48V AC) samt ny Belimo motorventil för evakueringsspjället i
lucktornet. Ritomex - motorer av den befintliga typen finns idag endast i begränsad mängd och
kommer upphöra som reservdel.

Pris per ugn : SEK 27 7 00 NOK exkl. moms

OLJEPUMPSTATIONER:
Ny oljepumpstation till huvuvd - och efterbrännarna. Inkluderar nya oljepumpar i ugnen, motorer
till pumparna, magnetventiler samt flexibla oljeslangar till brännarna.
Pris täcker komponenterna men inkluderar inte installation på platsen.

Pris per ugn: SEK 2 5 5 00 NOK exkl. moms



Offert Sida 3 av 3
Datum: Offert nr.

2020 - 05 - 13 O - 3203/200513

Res or faktureras med 650 NOK/ tim , r esa med servicebil faktureras med 75
NOK/mil. Hotell och eventuellt flyg/hyrbil debiteas med faktiskt kos tnad +15%
administrationspåslag. Lagstadga traktamente tillkommer. Tilläggsarbeten
debiteras med 850 NOK/tim plu s eventuell övertid.

Leveranstid: Ca 10 arbets veckor efter beställning , leverans beställning
kan fås på 2 - vec k or vid snabb beställning enligt ÖK .

Betalningsvillkor: 30 dagar nett o
Garanti: Vi ger 1 års funktions - och materialgaranti.
Giltighetstid: Priserna är endast giltig a i sin helhet och tom 20 20 - 0 6 - 30

Med vänlig hälsning
Crematec AB

Jonas Malmkvist









Ring Kjøl & Frys as

E - post : r - k - f@online.no Tlf 91806377 / 91562990

Ringerike kommune .

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Terje Schistad - Stensvoll Dag Rannekleiv 06 . 0 3 .201 9

Tilstands rapport Krematoriet
Vedrørende , kjøl og fryserom .

Vi ble tilkalt for å dokumentere tilstand på kjøl og fryserom .
Kulde - teknisk sjekk viser kjøle og fryseanlegg av bra kvalitet, som i utgangspunktet har mange leveår
igjen.
Kjøle og fryseanlegg til 1etg. er forholdsvis nye.
Kjøleanlegg i kjeller er av noe eldre modell.

Fryserom 1etg. er også forholdsvis nytt og i meget bra tilstand.
Kjølerom 1etg. ser ut til å være et vanlig oppholdsrom med ettermontert kjøleanlegg.
Her er tydelig fare for kondens i tak og vegger, antagelig uten fuktsperre,
og veldig dårlig isolasjon i vegger, tak og dører, til dette bruket.

Kjølerom i kje ller er konstruert etter gjeldene regler på 60 tallet med luft - spalter pga fukt.
Kvaliteten på dette vites ikke, men de fleste rom av denne typen er revet pga. fuktskader.

Med vennlig hilsen
Ring Kjøl & Frys as

Dag Rannekleiv
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Ringerike Krematorium

Vurdering av tilstand

Vi viser til Terje Schistad - Stensvoll sin bestilling av tilstands vurdering pr. e - post 28.01.2019.
Kommunen ønsker en tilstandsrapport på krematoriet . Befaringen er foretatt visuelt, mye snø på
befaringsdagen la begrensninger på tilkomst. T ilstandsvurderingen må anses som forberedende, da
en fullstendig tilstandsanalyse krever grundigere und ersøkelser.

Gjennomgang av prosessen viser at krematoriet er tungdrevet med tunge løft for de ansatte.
Bygningen er utdatert med tanke på drift. Selve bygget virker solid, men klart for oppgradering av
tekniske anlegg og vinduer/dører. Innvendig oppussing er påkrevet de fleste steder.

Rambøll avdeling SBV anbefaler at det vurderes ombygging, eventuelt med tilbygg, framfor
nybygg. Dette begrunnes med antatte kostnadsrammer , og tilstand på eksisterende bygg.

Utarbeidet av: Fridtjof Benneche
Skadetakstmann NTF

- Av miljømessige hensyn oversender Rambøll avd. SBV sine rapporter elektronisk. Det gjøres oppmerksom på
at rapporten kan eksponeres for andre enn rettmessig mottaker. Da våre rapporter distribueres via e - post, er
den elektronisk signert. Sås derav tvil om rapportens gyldighet/rettslighet, bes det å kontakte oss for
dokumentbekreftelse.



Befaringsdato 16.01.2019

Tilstede - For kommunen: Terje Schistad - Stensvoll (forvalter) og
Jon Rikard Sandum (driftssjef)

- For Rambøll: Fridtjof Benneche

Objektet - Krematorium bygget i 1970, med tilhørende seremoni - sal.

O pplysninger
fra kommunens
representanter

- Rapporten er basert på opplysninger gitt på befaringen , samt
observerte forhold.

1. Grunnforhold

Bygningen ligger nær elvebredden. Tomten har tidligere vært benyttet til fylling og senere slakteri.
Grunnforholdene anses som stabile, da bygningene viser lite tegn til setningsskader utover hva
som anses som normalt. Terrenget rund t , spesielt øst for krematoriet, inneholder eldre graver.
Dette vil legge begrensninger for eventuell utvidelse med tilbygg / endring , eller ved utvidel se av
parkeringsareal eller vei rundt bygget. Et tilbygg vil medføre graving, som igjen vil utløse behov for
miljøanalyse av grunnen. Dette kan komplisere prosessen.

2. Grunnmurer og yttervegger

Vegger er av armert betong, forblendet med tegl over grunn. Det vites ikke eksakt oppbygning,
men det må antas at varmegjennomgangsverdier ligger under dagens krav.
Tilstanden virker god , basert på visuell befaring. Vinduer er fra byggeåret og modne for utskifting.
Kjeller under seremonirommet er delvis gjenfylt kort tid etter bygging.

3. Dekker

Etasjeskiller av betong.

4. Yttertak

Taket er et sperretak , saltak med midtunderstøttelse, og tekket med teglstein. Tilstanden på
yttertak var skjult av snø, men kaldtloft ble inspisert og tilstanden virket god. Det er meldt om en
mindre lekkasje i overgang mot seremonisalen, men denne ble ikke observert på befaringsdagen
da det på dette tidspunktet var mye nysnø og minusgrader.



5. Tekniske anlegg

Vann og avløp
Avløpsrør går stadig tett. Dette er spesielt lokalisert til grenrør under wc. Det må påregnes en
oppgradering av avløpsledning, minimum en rørfornyelse. Ved ombygging vil det være naturlig å
bytte alt innvendig anleg g .

El - kraft
Driftssjef forteller om hyppige strømbrudd i et uoversiktlig nett med flere sikringsskap som må
gjennomsøkes etter sikringsbrudd. Dårlig driftssikkerhet , kombinert med utdatert utstyr , tilsier
total utskiftning av elektrisk anlegg.

Kremasjo nsovn
Anlegget tilfredsstiller ikke utslippskrav, og er dermed pålagt kapasitetsbegrensning som er maks.
200 kremeringer årlig. Anlegget virker tungdrevet mtp driftssikkerheten , og det har vært tilløp til
brann .

Kjølerom
Visuell befaring avslørte noe kondens og svertesopp på innvendig tre - kledning i kjølerommene,
samt småskader og slitasje.

Kisteh eis
Heisen er operativ , men avhengig av et foreldet elektrisk anlegg. Her er driftssikkerheten svært
viktig. Ved en ombygging er det naturlig å vurdere utski fting av heisen.

Ventilasjon
Ifølge Teknisk Forvaltning er det feil på deler av ventilasjonsanlegget. Alder tilsier utskifting.

Befaringen ga inntrykk at driften av krematoriet er utfordrende , først og fremst på grunn av
uhensiktsmessige planløsninger og foreldede anlegg. Dette gir utfordringer med tanke på de
ansattes H M S (tunge løft), men også for å sikre en verdig prosess for de pårørende.
Følgende områder peker seg spesielt ut :

Fasiliteter for pårørende

Det er kun 2 stk . toaletter tilgjengelig for pårørende . Disse er plassert i seremonisalen s
inngangsparti og har dørbredde på 70 cm. Dette er ikke tilstrekkelig og ekskluderer
funksjonshemmede.

Ved mottakelsesrommet er det lagt til rette fo r at pårørende kan ha en enkel
avskjedsseremoni, men rommet er også gjennomgang for transport av kister som
ankommer krematoriet. Bruken lar seg ikke forene hverken praktisk eller ut fra hensyn til
pårørende.

Situasjonen for de ansatte

Kistene flyttes m anuelt opptil 5 - 6 ganger i prosessen. Dette medfører svært tunge løft for
kun 2 ansatte , da kister veier opp mot 150 kg.

Videre er planløsningen lite hensiktsmessig. Dette gjelder som nevnt for håndtering av
kister . Videre har ovnsrommet dårlig tilpasset ovn/utstyr, og er ikke tilrettelagt slik at
pårørende kan bivåne siste del av prosessen dersom ønskelig.

Deler av kjeller er utformet som bomberom. Disse arealene er kun i bruk som lager i dag,
og vil ha et mulig bruks - potensiale ved ombygging .



Kartlegging av behov

For at beslutningstakere skal ha nødvendig grunnlag, må det vurderes om ombygning er et
realistisk alternativ . I et samarbeid mellom ansatte og arkitekt, må arealbehov kartlegges. I denne
prosessen vil det være natur lig å se på bruksendringer av rom og endret planløsninger. Dette vil
avdekke om bygningen er stor nok for formålet, eller om det er behov for tilbygg. En rådgivende
ingeniør vil bistå med vurdering av hva som er teknisk mulig ved omgjøring av
betongkonstru ksjoner og endret statikk.

Ombygging eller nybygg ?

Beslutningen må tas etter en vurdering av kapasitetsbehov. Dette vil avgjøre om dagens arealer er
tilstrekkelige, eller om det er påkrevet med arealutvidelse i form av tilbygg.

Dersom det etter en vurdering er behov for mye større areal er som vil kreve et stort tilbygg, vil det
være et moment som taler for riving og nybygg, da det allikevel må omfattende graving til og
fotavtrykket blir større .

Mo menter ved nybygg

Et nybygg vil gi det bes te resultatet rent bygningsmessig . Dette vil også være mest krevende, både
med tanke på byggetid, kostnader og inngripen i området.

Momenter ved ombygging.

Alternativet vil være rimeligere, og byggetid vil være kortere. Bygningen vil i det store og hele
kunne framstå som tidligere, uten større fasadeendringer. Utfordringene vil være å oppgradere
isolasjonsløsninger spesielt i yttervegg .

Bilder fra befaring med tekst, følger på neste side.



Vedlegg 1

Bilde fra befaringen

Mottakelsesrom, med gjennomgang for bårer til kjølerom.

Kjølerom i 1 etasje har slitasjeskader.



Kjølerom i 1 etasje har slitasjeskader.

Dører er fra byggeår og modne for utskifting.



Vinduer fra byggeår og modne for utskifting.

Generelt forfall og slitasje innvendig.



WC for publikum i seremonihall med smale dører, ikke tilgjengelig for rullestol.

Gamle tekniske anlegg er modne for utskifting



Slitasje og forfall i underetasje, bla. p å gulvbelegg.

Tekniske anlegg er modne for utskifting.



Kremasjonsovn er på slutten av levetid. Omstendelig prosess med håndtering av kister fra bårer til ovn.

Tett vegg fra ovnsrom mot tilstøtende korridor gir ikke mulighet for pårørende å følge den siste del av
prosessen. Lokalet gir i dag ikke mulighet for installasjon av vindu samt plass for pårørende.



Ventilasjon på kaldtloft er av eldre dato .

Kaldtloft med dårlig isolasjon.



Himling under kaldtloft har tegn som tyder på dårlig isolering.

Eldre sikringsskap.



Utvendig tilstand er god. Det ble kun observert en sprekk som indikerer setninger. Denne er på langvegg
av seremonisal.

Sot på vegg ved ovnsrom etter tidligere branntilløp.
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Huvudkontor Internet/E - mail Org nr / VAT No

Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik

Elektrikergatan 8 www.ho ganasborgestad.se 556845 - 5447
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Tel +46 10 810 46 10 info@hoganasborgestad.se SE556845544701

Besiktningsrapport från Ringerike krematorium

UTREDNING OM LÄGET OCH FRAMTIDEN FÖR HÖNEFOSS RINGERIKE KREMATORIUM

- INLEDNING
Ringerike kommune har kontaktat oss på för e detta Crematec AB , numera Höganäs Borgestad Energi -
och Ugns te k nik AB , för att få hjälp med en utredning kring ugnen vid Ringerike krematorium.
Det man önsk a de få utrett var det tekniska tillståndet på ugnen samt möjligheten att anpassa ugnen
för framtida miljökr av.
Crematec AB är en svensk firma med rötterna i TABO som levererat kremationsugnar sedan 1930 - talet
och rökgasfilter till krematorier sedan 1990 - talet. Sedan februari 2019 ingår Crematec AB i den stora
norsk - ägda koncernen Höganäs Borgestad och har därfö r bytt namn.

- BAKGRUND
Den befintliga ugnen byggdes 1995 av TABO Incinerator AB på samman plats som en elektrisk
kremationsugn från 1971 .
De tekniska utrymmena har inte förändrats trots att nya miljökrav gjort att mer utru s tning har
tillkommit genom åren .

- TEKNIK IDAG
Den nuvarande ugnen installerades för snart ett kvarts sekel sedan, 1995.
Genom åren har den underhållits så gott det går och till viss del uppgraderats med ny tekniska tillbehör,
som en nyare styrdator som installerades år 2016.
Grundkon struktionen är dock gammal och komponenter som ventiler, motorer och brännare är
desamma som för 24 år sedan.
Vissa av komponenterna, såsom ventilmotorer m fl, kan vara svåra att få tag på reservdelar till om de
skulle haverera vilket i så fall skulle medföra att en större ombyggnad skulle behövas för att kunna
använda modernare komponenter.

Murverket i ugnen är i gott skick med tanke på dess ålder.

Murkerket i skorsten kunde inte inspekteras vid besöket och vi uppmanar krematoriet därför att låta
so taren (skorsteinsfeiere) att inspektera konditionen på skorsten.
Rent tekniskt så kan ugnen säkert användas fem år till om den får löp an de underhåll och murverket
lappas och lagas. Kostnaden för detta underhåll kommer dock stiga med åldern och risken ökar med
varje år att större haveri där det är ekonomiskt svårt att försvara en större reparation jämfört mot att
byta ut mot en helt ny ugn av liknande modell.
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- LOGISTIK OCH BYGGNADENS FUNKTION
Vid besöket gick vi igenom logistiken i samband med kisthaner ing och kremation.

Idag måste kistorna lyftas manuellt flera gånger mellan den lastas ur bilen till dess den kommer fram
till ugnens införingsvagn. Det finns en truck som lyfthjälpmedel men den kan inte brukas på grund av
för trånga passager.
Även urymmet för utrakning av ugnen är efter kremation är mindre än vad det borde vara för att
komma å t bra med utskrapningsverktyget. .
Jämfört med många andra liknande krematorier både i Norge och i övriga Europa är Ringerike
krematorium tyvärr både trångt och illa planerat vad det gäller transporter och arbetsutrymmen.

- MILJÖ OCH FRAMTIDA ANPASSNINGAR
Ugnen har en huvudbrännarekammare, där kistan sätts in och omvandlas till aska och en
efterbrännkammare under huvudbrännkammaren dit rökgaserna leds ned från huvudbränn -
kammaren för att säkerställa att gaserna bränns ut helt.
Bägge dessa kammare har var sin brännare som förvärmer ugnen på morgonen innan första
kremationen och även ger stödvärme om det skulle behövas under dagen.
Rökgaserna från förbränningen ko ntrolleras med hjälp av en gasanalysator som sitter vid utloppet mot
skorstenen.
Resultatet från denna gasanalysator används för miljörapportering men används även av ugnens
styrdator för att påverka den automatiska lufttillförseln till ugnens förbränning .
Sprickor i och otätheter i ugnens och rökgaskanalens eldfasta infodring kommer med åren. Dessa
sprickor som uppkommer främst av värmeexpansionen mellan varmt och kallt när ugnen värms upp
och svalnar av men även mekanisk påverkan från rökgaser och verkty g. Med tiden gör detta att ugnen
och kanalen behöver muras om helt eller delvis . Omurning blir nödvändig på grund av den mekaniska
hållba r heten men även för att luft sugs in i ugnen och gör den svårare och dyrare att värma upp och
påverkar även gasanalysat orns funktion.
Kostnaden för en hel ommurning motsvarar dock mer än kostnaden för en halv ny ugn.
Den eldfasta murningen i ugnen i Ringerike är visserligen sliten men kan lagas och lappas och hålla
några år till. K ostnaderna för uppvärmning kommer dock ök a med åldern på grund av mer bränsle .

Vad det gäller miljö så kan en ugn bränna bort den kolmonoxid (CO) men ICKE reducera mängden
kvicksilver/kvickølv (Hg) som finns i rökgaserna.
Om man önskar få bort kvicksilver behövs ett rökgasfilter. Ett rökgasfilter reducerar även utsläppet av
partiklar/støv från ca 80 - 110 mg/m3@11%O2 i en vanlig ugn ned till under 10 mg/m3@11%O2.

Vid besöket såg jag även på möjligheterna att bygga ut anläggningen med ett rökgasfilter.
En filteranläggning för rökgaserna från en kremationsugn inklusive rökgaskylare och fläkt tar normalt
upp en yta inomhus på cirka 7,5 x 15 m.
Den markyta som finns på baksidan av krematoriet räcker inte till att bygga en lokal för en
filtera nläggning på ett bra sätt som den är idag. Ytan begränsas av ett stup ned mot vattnet.
Det finns heller ingen möjlighet att på ett vettigt sätt få in en filteranläggning i nuvarande lokaler såvida
inte kapellet byggs om till filterrum.
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- SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG

• Nuvarande kremationsanläggningen vid Ringerike krematorium är ett kvarts sekel gammal.
• Datorstyrningen av ugnen har modernierats men övriga komponenter slitna men går att

använda några år till om medel avsätts för underhåll.
• Under åren kommer driftkostnaderna öka på grund av större bränsleförbrukning och det

kommer bli svåra hålla miljökraven.
• Logistiken för förvaring och transport av kistor inom lokalen är otidsenlig och bör göras om

för bättre ergonomi och större kapacitet.
• Om framtida krav k ommer på att bygga till en filteranläggning kommer så finns det dåliga

förutsättningar att bygga en sådan på baksidan av krematoriet.
• Inomhus skulle nuvarande kapell kunna byggas om till filterrum om logistiken för k is tor löses.
• Inom fem år bör ugnen och r ökgaskanalen muras vilket kommer innebära ett en kostnad

motsvarande en halv ugn.

Mitt förslag är därför att fortsätta underhålla nuvarande ugn och redan nu börja planera för nya
lokaler inom 3 – 4 år där en ny ugn och eventuellt även ett rökgasfilter kan i nstalleras.

Uppsala 2019 - 03 - 07

BILAGA: Bilder från besiktningen med kommentarter

Lars Wiersma

Processspecialist - Kremation

Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB

Direktnummer, Mobil: +46 7667 130 60

lars.wiersma@hoganasborgestad.com
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B ild som bilaga till be siktningsrapport från Ringerike
krematorium

Ugnens eldfasta murning är sliten men kan fås hållas några få år genom att lappa och laga.
En total ommurning kostar som en halv ny kremationsugn och behövs troligen inom 5 år

Huvudbrännkammarens brännare är 24 år gammal men fungerar fortfarande med kvalificerad service och underhåll
Detsamma gäller övriga mekaniska delar på ugnen.
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Utrymmet för utrakning av aska ur ugnen är så litet att det svårt att hantera utskrapningsverktyget.

VÄNSTER: Utsidan på gasanalysskåpet som gör mätningar av kolmoxid (CO) och syre/oxygen (O2) i rökgaserna
HÖGER: Det nyinstallerade rökgaspjället samt en spricka i skorstenen som int e kunde inspekteras då ugnen var i drift
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Kylrummet är så trångt att kistorna måste lyftas för hand och den truck man har inte kan användas fullt

På baksidan av krematoriet begränsas evetuellt utrymme för att bygga lokal för ett filter av ett stiup n ed mot vattnet.
En inomhusyta av minst 7,5x15 m behövs för en komplett filteranläggning samt tillfastsvägar utanför.
Ett alternativ kan vara att bygga om det befintliga kapellet till filterlokal om man inte väljer att bygga helt nytt
krematorium.
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0 Anbefaling - kortversjon

For å tilrettelegge for gravferdsbehov i et livssynsmangfoldig Østfold - samfunn,
for å ivareta miljøet og for å sikre en bærekraftig økonomi, anbefales det å
bygge et nytt krematorium med én ovnslinje, lokaliser t lenger nord vest enn i
dag. Dette forutsetter en bærekraftig og miljøvennlig allianse med Halden
krematorium. Det etableres et interkommunalt selskap , 100 % lånef inansiert
med lånegaranti i deltagende eierkommuner.
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1 Innledning

1.1 Om forstudiet
På bakgrunn av store driftsutfordringer ved Sarpsborg krematorium har Regionrådet for Nedre
Glomma gitt ett mandat til å starte ett for prosjekt for å vurdere om det er mulig å oppgradere
dagens krematorium, eller om det er behov for å planlegge for ett nytt krematorium. For prosjektet
bør inneholde:

Tilstandsvurdering på dagens krematorium
- Innhente tilstandsrapport med bistand fra Kirkevergen og teknisk avdeling i

Sarpsborg.

Beho vsvurdering
- Ta kontakt med andre aktuelle kommuner for å avklare ønske om deltagelse og

behov for kremasjoner.

Erfaringer fra andre krematorier som er bygget i Norge
- Prosjektgruppen innhenter informasjon og drar på befaring til andre nyetablerte

krematori er.

Kriterier for lokalisering
- Prosjektgruppen evaluerer arealplaner og innhenter hvilke krav som må til for aktuell

plassering.

Organisasjonsform (Fredrikstad og Sarpsborg, evt. andre andre)
- Prosjektgruppen vurderer ulike organisasjonsformer som legges fr em for regionrådet.

Forhold til fremtidig gravferdsforvaltning
- Avventer ny "Helhetlig lov om tros - og livssynssamfunn".

Noen foreløpige erfaringstall på kostnader til drift og investering på ett nytt krematorium.
- Erfaringstall innhentes fra tidligere bygge prosjekter i andre kommuner.

Kompetanse i hovedprosjektet
- Det legges frem forslag til prosjektgruppe i hovedprosjektet.

1.2 Hvordan mandatets oppgave søkes løst – tre alternativer
Dokumentet vil svare på mandatets oppgave r først ved å drøfte hva moderne kremas jon og
krematorium er og bør være . Dernest vil rammer og forutsetninger for krematoriedrift bli belyst . På
bakgrunn av dette vil tre hoved alternativer bli satt opp mot hverandre :

1. Bygge om eksisterende krematorium i Sarpsborg
2. Bygge ett krematorium på en ny lokasjon
3. Sikre to krematorier i regionen

Disse tre alternativene vil bli drøftet ut fra ulike synsvinkler:

A. De verdimessige konsekvenser de ulike alternativene vil gi med hensyn både til nasjonale
verdier som livssynsåpenhet, men og lokalsamfunnets (kommun enes) verdier som åpenhet,
inkludering, respekt og verdighet.

B. De miljømessige konsekvenser de ulike alternativene vil gi med hensyn til CO2 bidrag og
utslipp av miljøgifter.
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C. De økonomiske konsekvenser de ulike alternativene vil gi for forvaltningene, innby ggerne og
eksterne aktører .

1.3 P rosjektgruppe
Prosjektgruppen består av:

Team Forvaltning og utvikling : Trond Klausen (Sarpsborg kommune)
Team prosjekt : Lars Henning Olsen (Sarpsborg kommune)
Kirkeverge Sarpsborg : Kjell Lunde (Kirkelig fellesråd Sarp sborg)
Drift Sarpsborg krematorium : Tom Arild Andersen (Sarpsborg krematorium)
Kirkeverge Fredrikstad : Gisle Kavli (Kirkeverge Fredrikstad)
T eknisk drift, Prosjektutvikling : Anna - Klara Jonsson (Fredrikstad kommune)

1.4 Dokumentet
Dokumentet er utarbei det av Ola Asp, daglig leder på Vestfold krematorium IKS.

2 Om kremasjon og krematorium

2.1 Historie
Begravelses - og dødsritualer har til alle tider og på alle steder vært et viktig element i den
menneskelige sameksistens . Dødsritualer og skikke r gir paradoksalt nok et sterkt uttrykk for
samfunnet og det livet som leves.

Og i vår del av verden, så langt vi kjenner historien, har menneskene valgt mellom å gravlegge de
døde i jord, eller å brenne de n døde på bål (branngraver). Da kristendommen kom til Norge på 100 0 -
tallet, ble brenning av de døde forbudt.

Men p å 1800 - tallet ble retten til kremasjon en kampsak i Europa. Årsaken var kraftig byvekst , økt
befolkningstetthet , med påfølgende press på kirkegårdene i de store byene . For eksempel ble
k irkegården Bethnal Gr een i London lagt ned i 1746 på grunn av luktplager1. På 1800 tallet vokste
samtidig vitenskapen om smittsomme sykdommer fram, og man gjorde grunnleggende oppdagelser
om smittestoffer og smitteveier, og man var redd for at kirkegårdene var potensielle smit tekilder.

Det første krematorium i Europa ble bygd i Milano i Italia i 1876. Andre toneangivende land var
Frankrike, Tyskland og Sveits. I Danmark ble det første krematoriet bygd i 1886. Og i 1898 fikk Norge
en lov som tillot kremasjon . Det første kremator iet ble åpnet i Bergen 1907.

Fram til 20 - tallet fikk også Trondhe i m, Oslo, Drammen og Arendal krematorier. På 30 - tallet kom det
krematorium i Skien, Kristiansand, Moss og Hamar. Men det var i løpet av 20 år på 50 - 70 - tallet at
antall krematorier økte krafti g ; hele 24 steder fikk krematorium , heriblant Sarpsborg . På det meste, i
1996, hadde vi 38 krematorier. Tallet ble redusert til 24 i 2015, på grunn av de varslede utslippskrav
fra krematorier. I dag har vi 26 krematorier i Norge.2

De nyeste krematoriene, A lfaset, Vestfold og Tromsø, har et mer åpent preg enn det som var vanlig
fram til 70 - tallet. Selve ovnene er plassert på bakkeplan , med inn - og utsyn . Dette er mye på

1 www. medisi nskhistoriebergen.wordpress.com
2 www.gravplasskultur.no
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bakgrunn av arbeidsmiljø, men og fordi man ønsker mer åpenhet og verdighet rundt selve
kr emasjon.

Østfold hadde fire krematorier på det meste. Moss had de krematorium fra 1938 til 2001 . Askim fra
1957 (?) til 2007. Fredrikstad krematorium var i drift fra 1965 til 1999. I dag har vi to ; Halden med Os
krematorium , som har vært i drift siden 1957 , og Sarpsborg krematorium s om har vært i drift siden
1961.

I 2016 var det 41 % av de døde som ble kremert. I Sverige ligger kremasjonsandelen på 81 % og i
Danmark på 83 %. Disse landene, sammen med Sveits, Tsjekkia og Storbritannia, hadde en markant
vekst fram til 1980. Hvorfor endringen i Norge stoppet på 1990 tallet vites ikke. Figuren nedenfor
viser endring i ulike Europeiske land siden 1920.

Figur 1 Utvikling av kremasjon i % av døde i Europa siden 1920 til 2016. Kilde: Goodb ye Architecture s. 13.
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2.2 Teknisk funksjon
En moderne kremasjonsovn fungerer slik at kisten i sin helhet føres inn i en forhåndsoppvarmet ovn.
Når luken til ovnen er lukket starter forbrenningen. Røyken fra forbrenningen føres inn i et nytt
brennkammer , for å oppnå full stendig forbrenning av røyken . Dersom krematoriet foreta r mer enn
200 kremasjoner i året, er det krav om at r øyken må renses. Dette skjer først ved at røyken kjøles
ned til ca . 100 grader, før den trekkes inn i et støv - og kullfilter. Røyken bes tår til slutt hovedsakelig
av vanndamp, som slippes ut pipa. Det er strenge krav til miljøgifter fra et krematorium. Se avsnitt
3.1.5 og 3.3 .

Når kremasjon er ferdig rakes de utbrente b enrestene ut i en beholder for av kjøling. Dette føres
deretter inn i en morter som maler opp benrestene til støv , som nå f øres ned i urne n . Vekten av
dette utgjør til slutt ca. 5 % av vekten av kisten.

Selve forbrenningsprosessen tar 1 til 1,5 timer, mens det tar tota lt ca. 3 timer fra kisten føres inn i
ovnen til urnen er ferdig.

I forbindelse med den tekniske funksjonen av krematorium , er det også vanlig å anlegge et kjølerom
for oppbevaring av kiste r.

2.3 Kulturell og sosial funksjon
Man kan tenke seg et krematorium ba re som et rent rasjonelt forbrenningsanlegg. Men ti l alle tider, i
alle religioner og kulturer er døden noe langt mer enn bare en fysisk slutt på det biologiske liv. Noen
sosiologer skjelner mellom flere perspektiver på død en , den fysiske død en , og den sos iale død en . Å
dø bort fra samfunnet kan skje på et mye senere tidspunkt enn den fysiske død. Noen av uttrykkene
for dette er for eksempel at man ønsker å «tale» med den døde, og skape en slags etter - livet -
identitet.3

D et å skulle forholde seg til en kiste, eller en urne, vil variere fra individ til individ. Det er ingen
« riktig » måte å forholde seg til den døde på. For noen kan den døde kroppen eller asken bare være
et tomt «skall», eller restene av dette skallet. For andre kan dette fortsatt representere p ersonen .
De n døde er på en måte i live, og man kan ha en slags sosial omgang med vedkommende .

Man må således spørre seg på hvordan et krematorium på best mulige måte kan håndtere de døde
og de etterlatte, og relasjonen dem imellom, i et samfunn som både e r multireligiøst og sekulært,
både individualistisk og kollektivistisk, både rasjonelt og irrasjonelt. Og hvordan kan et krematorium
på best fungere som et naturlig skritt på ferden fra død til en grav; gravferden , eller fra den fysiske
død til den «sosial e» død.

2.4 Kremasjon og gravferdsriten
I det videre arbeidet bør man se til at t eknikk og rite ikke skilles fra hverandre i planleggingen av
krematorium. Og en bør tenke på dødskulturen på en annen måte en man gjorde på 50 - 70 tallet .
Kisten som skulle kremere s ble , som en parallell til kistebegravelse, ofte senket ned i gulvet på
seremonirommet. Dramaturgien og arkitekturen i dette var at gravferdsriten ble avsluttet der og da ,
slik som ved en kistebegravelse . D ette var nok preget av en kristen oppstandelsestr o der kroppen i

3 Eric Venbrux 2017
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døden ble senket ned, og en dag der fremme, står kroppen opp igjen av graven . (At kisten mange
steder ble tatt opp igjen for å føres til ovnen, ble lite kommunisert.)

Ser vi framover bør man legge til rette for at gravferdsriten skal kunne fortsette med kisten inn i
ovnen, og videre med urnen , fram til bestemmelsesstedet. I østlig religiøs tankegang, som også
kanskje påvirker vår kultur, er selve kremeringen det store vendepunkt i dødsprosessen.

For å kunne kombinere det tekniske og rituel le/kulturelle i et moderne samfunn, bør et krematorium
inkludere lokaler for gravferdsriten; for eksempel å ha ulike seremonirom. Ved de nyeste krematorier
i Norge er det også anlagt et eget observasjonsrom beregnet for pårørende som ønsker å følge kisten
helt fram til kremasjonsovnen. Og de fleste krematorier er anlagt i nærheten av en gravplass.

3 Rammer og f orutsetninger for krematoriedrift
Med referanse til oppgavelisten gitt i mandatet vil dokumentet beskrive de rammer og
forutsetninger som må tas med i vu rderingen av de tre alternativene. Dette er delt inn i :

Juridiske handlingsrom og føringer

Antall kremasjoner i 2050
Kremasjonsteknikk

Krematoriebygg

Lokalisering

Kompetanse

Økonomi

3.1 Jurid iske handlingsrom og føringer
Innledningsvis vil gravferdslovens faneparegraf; § 1, første ledd løfte s fram : Gravlegging skal skje
med respekt for avdødes religion eller livssyn. (I kraft fra 2012.) Selv om selve kremasjon ikke er
spesifi kt nevn her, oppfattes lovens intensjoner slik at også kremasjon, som en del av gra vferden, skal
skje med respekt. Det understreke s at faneparagrafens religion og livssyn ikke bare gjelder
religionene, men også den individualiserte livstolkningen.

3.1.1 Plikter og rettigheter
Gravferdsloven pålegger ingen, og gir ingen føringer på hvem som kan eie eller drive et krematorium.
Krematoriemyndighet er således uavhengig av gravplassmyndighet. Kremasjon er et privat
anliggende. Og det er ingen individuell rett i dag til å bli kremert.4 Men man har rett til å få gravlagt
den avdøde i en grav; enten i urnegrav eller kistegrav.

Krematori e - drift er altså ikke hjemlet i lovverket som en påla gt oppgave, hverken for kommune,
kirkelig fellesråd eller andre . De t er de n enkelte innbygger (den som sørger for gravferden) , som kan
begjære å få avdøde krem ert i de t krematoriet vedkommende måtte ønske.

3.1.2 Myndighet og eierskap
D et å etablere og å drive krematorium er omtalt i gravferdsloven og i forskriften til denne. I gravfl. §
4. o m anlegg m.v. av gravplass og krematorium, andre ledd, lyder det:

4 Se Prop. 81 L (2010 – 2011) og Dom i Eidsivating lagmannsrett 2012 - 11 - 12. RG 2012 1569.
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Anlegg eller vesentl ig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra departementet.
Departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter om drift og forvaltning av
krematorier.

Det er (kultur)departementet som er nærmeste godkjenningsmyndighet fo r bygging/vesentlig
endring av krematorium. Dette skiller seg fra gravplasser, der det er bispedømmerådet som er
godkjenningsmyndighet, og hvor kommunen må gi tilslutning. (gravfl. § 4, første ledd)

NOU 2014:2 peker på at h alvparten av krematoriene i Norge er eid av kirkelig fellesråd, mens de
øvrige er eid av kommunen, eller av interkommunalt selskap (1).5 Og i avsnitt 6.1.7 legger utvalget
opp til å føre vidare og styrkje det lokale ansvaret for kremasjon i Noreg. Framlegga legg til rette for
insentiv for gravplassforvaltninga lokalt til å etablere ein meir tenleg krematoriestruktur og eventuelt
til etablering av nye krematorium. Utvalet vil peike på at kommunane og gravplassforvaltningane kan
samarbeide om krematorium, til dømes gjennom felles planlegging , samarbeidsavtalar eller felles
eigarskap.

Departementet drøfter i 2002 eierskap til krematorium i r undskriv om overføring av kirkelige
eiendommer fra kommunene til kirkelig fellesråd6. Selv om dett e gjelder overføring av eksisterende
bygg kan no e n av mom entene være aktuelle ved bygging av nytt krematorium. Krematoriene er
forvaltningsmessig knyttet nærmere opp til kommunen enn andre bygninger på kirkegården. … … Et
argument …. er at også disse gravkapellene er livssynsnøytrale seremonirom som ikke bør eies av et
organ innen Den norske kirke. Selve driftsmidlene - som for eksempel krematorieovnen - er utvilsomt
kommunens eiendom…. .

Gravferdslovgivningens beskrivelse av krematorium er å forstå direkte mot krematoriet, uavhengig
av hvem som er eier eller gravf erdsmyndighet. Historisk sett var også krematoriene privat organisert.

3.1.3 Seremonirom - forvalter
Selv om de fleste krematorier er anlagt med et rom for seremonier aller andre rom knyttet til riten,
er heller ikke dette en lovpålagt eller offentlig oppgave. Ser emonirom på krematorier har historisk
vært eid og forvaltet av Den norske kirke som trossamfunn , og fram til 70 tallet vigslet/innviet av
kirken. Men flere kommuner har i den siste tid etablert livsynsåpne seremonirom for gravferd. Rollen
som seremonirom - f orvalter er enten ivaretatt av kommunen, kirkelig fellesråd , krematoriet , eller nå
etterhvert begravelsesbyrå .

3.1.4 Kremasjonsdrift
Det er gravfl. § § 10 - 13 som omhandler kremasjon og drift av krematorium. I denne omgang peke s
det på § 12 , som gir en frist på inntil 6 måneder for gravlegging av urne, i motsetning til frist på 10
virkedager for gravlegging av kiste. Dette kan i praksis bety at man ved valg av kremasjon har en mye
større fleksibilitet med hensyn til gravferdshandlinger.

Gravferdsforskriftens kap ittel V omhandler drift av krematoriu m og behandling av askeurner. I § 32
står det : I krematorium skal det bare kremeres lik etter mennesker. Bare ett lik skal kremeres av
gangen …. Og Der forholdene ligger til rette for det, bør de etterlatte gis anledni ng til å være til stede
under selve kremasjonen. Dette understreker fanaparagrafens respekt for avdøde og viser at lovgiver

5 NOU 2014:2; 10.2.5 Krematoria
6 (20.01.200 2) (V - 6/2002 B) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv - v - 62002 - b/id109003/
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(etter 2012) åpner for at det bør legges til rette for at selve kremasjonen bør kunne inngå som en del
av gravferdsriten der det er naturlig. De nyeste krematoriene i Norge har observasjonsrom.

§ 10 i gravfl. f astsetter at Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 10 virkedager etter
dødsfallet . Og i følge § 13 kan gravplassmyndigheten (fellesrådet) forlenge fristen dersom det
foreligger tungtveiende grunner. En slik avgjørelse kan ikke påklages. Det er heller ingen formkrav til
en slik avgjørelse. Denne bestemmelsen vil komme til anvendelse med tanke på dimensjoneringen av
o ppbevaringskapasitet for kister i kjølerom og drif ten av krematorieovnen. Se kapittel 3.3.3.2 s. 23 .

De påfølgende paragrafer omhandler krematoriemyndightens administrative ansvar, bl.a.
registerføring.

3.1.5 Miljølovgivning - f orurensningsforskriften
Det er fylkesmannens miljøvernavdeling som er regional myndighet overfor krematoriene med tanke
på utslipp av miljøgifter og internkontrollsystem.7

Utslipp fra en krematorie ovn er regulert av Forurensningsforskriftens kapittel 10. Denne skiller
mellom to typer krematorier . De største krematoriene med mer enn 200 kremasjoner i året er pålagt
filter for å få bort miljøfarlig utslipp; kvikksølv (Hg) , karbonmonoksid (CO) og støv . De små
krematoriene, med færre enn 200 kremasjoner , er ikke pålagt å ha filter, m en har krav til utslipp av
CO og støv.

I tillegg er det krav til minimum 850oC i etterbrennkammeret f or å oppnå best mulig forbrenning av
røyken. Og f or å oppnå best mulig spredning av eventuelle partikler i røyk en er det satt krav til
pipehøyde og til ha stighet og temperatur på røyken idet den kommer ut av pipa .

3.1.6 Miljølovgivning – anskaffelsesloven 8

En annen lovgivning som det også er naturlig å trekke fram , særlig i et miljøperspektiv, er
Anskaffelsesloven med de siste endringene. E nten det offentlige ska l bygge om , eller etablere et nytt
krematorium , må det foretas offentlige innkjøp og anskaffelser . I Anskaffelsesloven § 5, om miljø,
menneskerettigheter og andre samfunnshensyn står det nå :

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligre ttslige organer skal
innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og
fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at
oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader .

I forskrift om offentlige innkjøp i § 7 - 9 om minimering av miljøbelastning, står det:

Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige
løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trin n av
anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som
tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.

7 Forurensningsforskriften kap. 10.
8 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016 - 06 - 17 - 73?q=anskaffelser#shareModal
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Disse bestemmelsene er med på å sette et sterkere søkelys, ikke bare på utslipp av miljøgi fter, men
også med tanke på et krematoriums CO2 – bidrag . Det gjelder bl.a. bruk av fornybar energi,
energigjenvinning, transport belastning, materialvalg i bygg osv.

3.1.7 Endringer i lovverk og sentrale føringer
I de siste 6 år har vi både hatt endringer i grav ferdsloven og i forskrift til gravferdsloven.

Hovedinnholdet i de siste endringene i tillegg til det som allerede er nevnt:
- Muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller

livssynsmessig begrunnelse styrkes, jf. § 6.
- Tros - og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved åpning av

ny gravplass eller gravfelt, jf. § 5.
- Gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres livssynsuavhengig. (Eksempelvis er ordet

kirkegård byttet ut med gravplass .)

S om oppfølging av dette ble gravferdsforskriften endret med virkning fra 2013 med blant annet
følgende:

- Man kan anlegge navnet minnelund, i tillegg til anonym minnelund, jf. § 15 a
- Mulighet for gravlegging uten kiste, jf. § 28

I tillegg arbeider kul turdepartementet nå med en samlet revisjon av hele tros - og
livssynslovgivningen. Høringsfristen har gått ut. Departementet har ikke foreslått endringer som
påvirker krematorium eller krematoriedrift.9 Lae - utvalgets10 forslag om økonomisk å likestille
kiste gravlegging med kremasjon og urnegravlegging, eller andre forslag som vedrører krematorier er
ikke fulgt opp.

NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn — En helhetlig tros - og livssynspolitikk, foreslo å arbeide for
flere livssynsåpne seremonirom. Dette blir ikk e fulgt opp i forslag fra kulturdepartementet i 2017.

Når det gjelder forurensningsforskriftens krav, må det nevnes at Miljødirektoratet og Norsk forening
for gravplasskultur er i dialog for å vurdere et mer tilpasset regelverk, og samtidig se på
konsekven sene av en eventuell lemping av krav uten at dette skal gå ut over miljøbelastningen.

3.1.8 Oppsummering juridiske handlingsrom
Det er ingen rettighet å b l i kremert. Å tilby kremasjon eller drive krematorium er ingen lovpålagt
oppgave. Drift av krematorium må go dkjennes av departementet. Lovgiver gir føringer og rammer
for håndtering av kiste og urne, krav til administrasjon og registerføring . Miljølovgivning for
krematorier er spesifikt omtalt i forurensningsforskriften, og indirekte i blant annet lov om
anskaff elser.

3.2 Antall kremasjoner i 2050
Antall kister som skal kremeres pr år er en viktig parameter å kunne dimensjonere og planlegge
krematorium. For å kunne si noe begrunnet om årlige kremasjoner i et 30 - årsperspektiv, tas her to
variabler inne i vurderingen. Først vurderes hvilke faktorer som kan påvirke kremasjonsandelen11, og

9 Jfr Høringsdokument til Kirkemøtet, 15. februar 2018
10 NOU 2014:2
11 Kremasjonsandel = forholdet mellom antall kremasjoner og antall kistegravlegginger
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dernest hva tilgjengelig kremasjonsstistikk og SSB’s p rognos er over antall døde kan fortelle om
framtiden .

3.2.1 Hva kan påvirke kremasjonsandelen
Det er naturlig å se endring er av livssyn, r eligion og kultur i befolkningen som viktige faktorer som
kan påvirke valg av kremasjon. Men selve krematoriedrift en og lokal forvaltning kan også påvirke
holdning til kremasjon .

3.2.1.1 Religion og livssyn
F ramveksten av det flerkulturelle samfunnet vil sannsynl igvis være den faktoren som i sterkest grad
vil påvirke gravferdsform.

Holdningen til gravferdsform varierer fra religion til religion , og mellom tros - og livssynssamfunnene .
Både blant de som ikke er medlemmer av noen trossamfunn, blant medlemmer i Den n orske kirke og
Humanetisk forbund , er både kistegravlegging og kremasjon normal praksis. I Den katolske og i den
Ortodokse kirken er kistegravlegging mest vanlig, selv om stadig fler velger kremasjon.

I Hinduismen og Buddhismen derimot er kremasjon det nor male . P å den andre siden, i Islam og
Jødedom, er kistegravleg ging den normerte gravferdsform, selv om det i den siste tid vises en
gryende endring til dette i våre naboland.

E n endring av andel av de religioner og trossamfunn som ikke praktiserer kremasjon , vil kunne
påvirke kremasjonsandelen. Endring av medlemskap i religioner og livssyn i Østfold over 5 år fra 2012
til 2017 er i følge SSB:

2012 2017 Endring
Den norske kirke (Dnk) 208 486 204 439 - 2 %
Medlemmer i Dnk i % av befolkningen 75 % 70 %
Medl emmer utenfor Den norske kirke 34 069 41 575 22 %

Buddhisme 1 338 1 473 10 %
Islam 8 280 11 691 41 %
Kristendom 20 342 23 457 15 %
Annan religion 251 452 80 %
Livssyn 3 858 4 502 17 %

Tabell 1 Oversikt over medlemmer i tros o g livssynssamfunn sammenlignet med medlemmer i Den norske kirke.

Det antas at innvandrere fra Vest - Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deler av
Asia, er de grupper som finner kremasjon som en akseptabel gravferdsform. Blant de øvrige er
k istebegravelse mer vanlig. Og « andre generasjons innvandrere vil i større - grad enn før velge å
begrave sine avdøde i Norge, i stedet for å sende dem til hjemlandet. Over 50 prosent av innvandrere
som dør i det muslimske miljøet i Norge, gravlegges her i landet. Det er en stor endring i løpet av
omtrent 20 år, da nesten - 90 prosent ble sendt for å begraves i opprinnelseslandet. »12 Dersom
andelen som velger muslimsk gravferdsrite uten kremasjon øker, vil det kunne føre til lavere vekst i
kremasjonsandelen , o g gi et økt press på gravplasser.

12 Gunnar Hammersmark, direktør for gravferdsavdelingen i hovedorganisasjonen Virke og Anne Sender,
sekretariats - leder i Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn (STL) i Vårt Land 30/9 - 2015
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Det er vanskelig å forutse de langsiktige konsekvensene som det flerkulturelle og multireligiøse
samfunn vil ha på gravferdstradisjoner. Det skjer en viss endring over tid med tanke på den tradisjon
minoritetsgrupper tar m ed seg inn i og endrer majoritetssamfunnet . På den andre siden vil
majoritetssamfunnet påvirke minoritetskulturene. Som eksempel var et av argumentene for å tillate
askespredning på 1990 - tallet, a t man ikke ville diskriminere personer med hinduistisk og bu ddhistisk
livssyn. I praksis ser man etter 25 år, at de aller fleste som velger askespredning ikke gjør det med
denne begrunnelse. Tilsvarende ser man at det er mange andre enn personer med
minoritetsbakgrunn som velger å benytte de nye krematorienes obser vasjonsrom.

En virkning av et sekulært og individualistisk samfunn kan være at stadig færre benytte r kirken som
seremonisted. E n spørreundersøkelse fra 2014 sier at 50 % at de spurte over 50, når de engang dør,
vil ha en seremoni i regi av Den Norske kirke , og 20 % vil ha en privat seremoni.13 I Vestfold i 2015 var
de faktiske tallene, henholdsvis 90 % i regi av Den norske kirke, og 1 % med privat seremoni. Dersom
det etableres livssynsåpne seremonirom i tilknytning til krematorium vil dett e kunne føre til a t
kremasjon blir et lettere valg, enn å bruk e kirkerommet som oftest ligger på kirkegården, og hvor
gravlegging er den mest naturlige dramaturgi. Flere begravelsesbyrå her i landet har, eller planlegger,
bygging av seremonirom.

En annen utvikling av sekul ariseringen, kan også være at færre vil ha behov for å ha en grav å gå til
eller å stelle. Kanskje stadig fler oppfatter at den fysiske død, langt på veg sammenfaller med den
sosiale død, og at behov for minne etter den avdøde ikke like sterkt knyttes til en grav på en
gravplass. I Nederland, som blant mange regnes som et land der sekulariseringen har kommet langt,
er det bare 20 % av de kremerte som gravlegges på en gravplass. D et å ha urnen hjemme, dele asken
mellom familiemedlemmer, er vanlig. Men d et te er foreløpig ikke tillatt i Norge.

Askespredning , er et fenomen som stadig øker i Norge. I 2017 ble 520 urner levert ut til aske -
spredning, eller senkning av urne i sjøen. Det utgjorde 3,1 % av de kremerte, eller 1,8 % av de døde.
10 år tidligere var tall ene 1,8 % og 0,4 %. Dette kan både være et uttrykk for at man ikke ønsker å ha
et minne sted å gå til, men det kan også være et uttrykk for å ha et alternativ sted å minnes. For
eksempel at asken spres på et sted i naturen ell er på sjøen der en har en spesi ell tilknytning .

F ortsatt kan det være myter knyttet til død og kremasjon. Dette viser seg i spørsmål og holdninger
som erfares i møte med skoleklasser og grupper som besøker de nye krematoriene. Dersom disse
mytene i liten gra d møtes med åpenhet og saksor ientering, kan dette påvirke folks valg av
gravferdsform uten rasjonelle begrunnelser. Mer åpenhet rundt død og kremasjon er sannsynligvis
viktig for å ivareta respekten for innbyggernes valgfrihet. Dette kan effektueres både i et
krematoriums informasjons strategi, arkitektur og driftsform.

3.2.1.2 Fleksibel grav - ferd og gravform
‘Gravferd’ kan defineres som alt som skjer på ferden fra dødsstedet og fram til kisten eller urnen er i
jorden, eller asken spredd. Når man velger kremasjon, avsluttes ikke gravferden nødv endigvis ved at
man tar farvel med kisten, i en seremoni eller lignende, men gravferden fortsetter når kisten føres til
krematoriet og inn i ovnen, videre når urnen bringes fra krematoriet. Avslutningen skjer først når
urnen settes ned i en grav, eller ask en blir spredd.

13 Spørreundersøkelse i Regi av Jøls tad begravelsesbyrå og Norstat 2014.
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En urne må gravlegges innen 6 måneder etter dødsfallet. F leksibilitet en dette gir har man ikke ved
kistegravlegging, der man må bestemme gravplass og gravlegge innen 10 virkedager.

‘Bisettelse’ blir brukt om en seremoni der det skal velges kremasjon. Bisettelse betyr å sette bi, eller
å sette på vent. Nettopp det gjør man ofte med kisten når den fraktes til krematoriet og settes på
vent for kremasjon, eller at urnen står på ven t i et urnerom for å settes ned i jord. For noen kan det
«å bli satt på vent» underveis på gravferden være det som gjør at kremasjon ikke velges. Man ønsker
ikke to «punktum». For andre igjen kan nettopp dette være det som gjør at man velger kremasjon,
fordi man har god tid på seg, for eksempel til å velge tid og sted for gravlegging av urnen.14

Man har altså s tørre frihet til å velge seremoniform ved valg av kre masjon, enn ved kistegravlegging.
Noen av mulighetene er:

seremoni med kisten før det har gått 10 virkedager, med påfølgende kremasjon og
urnenedsettelse innen 6 måneder

seremoni med kisten med direkte påfølgende kremasjon og urnenedsettelse samme dag (en
kremasjon tar 3 - 4 timer)

seremoni med urnen kan arrangeres etter kremasjon før det har gått 6 måneder. Dette er også
kalt urneseremoni. Urnen kan settes ned i forlengelsen av en slik seremoni, eller eventuelt
senere. En slik urneseremoni kan stille enklere krav til det rommet den holdes i. Det kan være i et
selskapslokale, i et hjem, eller kanskje utendørs.

Noen velger også flere seremonier . For eksempel kan det arrangeres seremoni først med kisten, og
senere med urnen.

E n urne gir større fleksibilitet for valg av gravsted og gravform enn en kiste. Og e n urne er enklere (og
rimeligere) å transportere enn en kiste . Urner fra Sarpsborg krematorium ble i fjor brakt til ca. 20
forskjellige kommuner i landet. Selv om det i mange år stort sett var en gravform og ofte homogene
urnegravfelt på gravplassene/kirkegårdene, åpner lovgiver og gravplassmyndighetene nå for et
bredere tilbud. De alternative gravformer for urnen /asken er15:

Gravlegging av urne i jord; i ordinær urnegrav.
Gravlegging av urne i jord; i ordinær kistegrav.

Anonym minnelund, gravlegging a v urne i jord.

Navnet minnelund, gravlegging a v urne i jord.

Askespredning i naturen; på land eller i vann/sjø.

As kespredning på gravplass .
Innsetting av urne i kolumbarium.16(se. Figur 2 )

Der d isse tilbudene blir tilgjengelige ,
der kan man også anta at flere
benytter disse gravformene.

Å etablere gode og gjennomtenkte
tilbud til pårørende i et livssynsåpent

14 Kirsten G. Lunde; Kremasjon og gravformer for aske, s. 40
15 Kremasjon og gravformer for aske. S.50. Kirsten G. Lunde.
16 Både askespredning på gravplass og ko lumbarium , er gravformer som det må søkes om dispensasjon ti l.

Figur 2 Kolumbarium. Hemau krematorium; Tyskland.
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samfunn, både på krematoriet og på gravplassen, bør være et viktig anliggende.

Det antas at mer kunnskap om fleksibiliteten , og tilrettelegging for flere valg ved kremasjon, vil
påvirke andel kremerte.

Dersom man skal tilrettelegge for fleksibilitet for nyere gravformer, kan det være hensiktsmessig å
koordinere dette med flere gravplassmyndigheter slik det i første omgang etableres alternative
gravformer ett sted i regionen , for eksempel ved et regionalt krematorium.

3.2.1.3 Prispolitikk og loka lisering
Til sist, men ikke minst, vil både kostnaden for en kremasjon, og hvor tilgjengelig krematoriet er for
innbyggerne, være viktige faktorer som kan påvirke kremasjonsstatistikken. Dette vil bli nærmere
drøftet i kapitlene 3.5 og 3.7.1

3.2.2 Kremasjons - statistikk og estimert prognose
I 2017 var det 16 903 kremasjoner i Norge . Av disse ble 1122 kremert på Sarpsborg krematorium.
Både i Østfold og på landsbasis lå k remasjonsandelen på 41,5 %. P å landsba sis har andelen økt med
ca. 0,5 % hvert år de siste 5 år. Høyeste kremasjonsandel i 2017 hadde Bærum med 79 %, tett
etterfulgt av Oslo, Drammen, Bergen og Ringerike.

Figuren nedenfor viser at variasjonene mellom byer i Norge også er stor, og at der er rel ativt store
endringer fra år til år. Foruten vurderingene gitt i forrige kapittel, er det lite tilgjengelig forskning som
sier klart hva som er årsaken til disse endringene og forskjellene

Figur 3 Endring av kremasjonsandel i peri oden 2000 til 2017 i utvalgte norske byer.

Antall døde i kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Rygge og Askim utgjør 69 % av totalt antall
døde i Østfold (1702/2482). Disse byene hadde en gjennomsnittlig kremasjonsandel i 2017 på 50 %.
D e øvrige 13 Østfo ld - kommunene hadde en gjennomsnittlig kremasjonsandel på 21 %.
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I Østfold har vi også krematorium i Halden , med ca. 1 00 kremasjoner i året. Her er det ikke filter, og
krematoriet har en grense på 200 i året.

Flesteparten som har valg t kremasjon i Akershusko mmunene Vestby, Frogn og Ås, ca. 200 pr. år, har
benyttet Sarpsborg krematorium , selv om Alfaset krematorium ligger nærmere .

Både nasjonalt og regionalt er det stor forskjell på kremasjonsandelen i tettbygde og spredtbygde
strøk. I Sverige ser vi at den st ørste endringen i kremasjonsandelen har kommet i distriktene de siste
år.17 Kartet under viser oversi kt over hver kommune i Østfold ; k remasjonsandel i 2017, andel
kremert fra kommunen i 2016 og 2017, og hvor mange som benyttet Sarpsborg krematorium:

17 www.skkf.se/krematorieverksamheten ; «Den framtida krematorieverksamheten» kapittel 6,1
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Figur 4 Oversikt over kremasjonsandel i Østfoldkommunene og hvor mange som ble kremert på Sarpsborg krematorium.

Selv om påvirknings faktore ne er usikre, og det er vanskelig å an slå hvor mange som vil velge
kremasjon i framtiden , kan man a llikevel resonere seg fram til et antatt tall fram mot 2050. Først kan
det tas det utgangspunkt i SSBs befolkningsframskriving fram til 2040.

42 %
62/112
1/94

13 %
1/2
0 /0

18 %
6/7
4 /4

11 %
7/8

11/15

60 %
291/299
260/262

40 %
268/ 274
305/338

0 %
0 /0

13 /14

66 %
172/182
256/322

41 %
45/48
56 /58 19 %

11/13
15 /15

15

16 %
5/6

13 /13

31 %
8/10
14 /15

35 %
10/12
5 /5

30 %
18/22
17/30

27 %
10/12
15 /16

39 %
45/51
62/ 63

12 %
3/7
4 /4

0 /0
0 /0

Eksempel: Hvaler
16 % av de døde ble kremert i 2017

5 av 6 kremasjoner skjedde i Sarpsborg i 2017
13 av 13 kremasjoner skjedde i Sarpsborg i 2016



side 17

SSB befolkningsframskriving (hovedalternativet) fra 2015 gir forventede antall døde i Østfol d . (Stiplet
linje nedenfor.) Settes d enne grafen opp sammen med tre tenkte endringer i kremasjonsandelen , og
med utgangspunkt i dagens andel på 41 ,5 % , får man tre tenkte framtidsscenarioer:

1) Andelen holder seg uendret på 41,5 % av de døde (Grønn linje)
2) Pr osentandelen øker hvert år slik den har økt på la ndsbasis og i Østfold de siste 5 år, med 0,5 %

(lilla linje)
3) Prosentandelen øker med 1,6 % pr år, slik at den i 2040 er oppe på det nivået som er det høyeste

i landet i dag; 79 % (Bærum) (rød linje)

Fig ur 5 SSBs framskriving av antall døde. 3 alternative prognoser for kremasjonsandel.

Sverige har hatt en raskere økning og har en høyere kremasjonsandel enn hos oss . Deres siste
utredning fra 2017 gi r oss nyttig informasjon. Her sies det at det høyeste nivå man sannsynligvis
noensinne man kan oppnå i Sverige er 85 %. Man kan regne med at denne grensen under noen
omstendighet heller ikke vil bli høyere i Norge.

Grafen over viser at dersom man ikke får noen endring i kremasjonsandelen, vil vi i Østfold i 2040 ha
1500 kremasjoner. Får man en utvikling som følger landets økning de siste 5 år, vil vi ha 1800
kremasjoner i 2040 . Med en økning opp mot den høyeste andel vi har i dag (Bærum) , og som i følge
den svenske rapporten nærmer seg mak simalt av det man kan forvente; vil vi ha 2800 kremasjoner.

Usikkerheten i SSBs befolkningsframskriving (siplet linje) mellom høyeste og laveste prognose over
antall døde, er +/ - 9 % (lav levealder og lav nasjonal vekst/høy levealder og høy nasjonal veks t). Et
eventuelt tilslag fra disse prognosene vil skje på grunn av faktorer som ligger utenfor dette
prosjektets sfære.
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Når man ser fram mot 2050, er det naturlig å anta at det fortsatt vil være forskjell mellom tettbebygd
og spredtbebygde strøk i regionen , noe Oslo med forsteder ikke vil ha. Kremasjonsandelen på ca. 80
% som de har i Oslo og Bærum vil derfor tidligst kunne slå inn i vår region i 2050.

3.2.3 Oppsummering antall forventede kremasjoner i 2050
Det er stor variasjon i kremasjonsandel i tettbygde strø k i forhold til spredtbygde strøk. Forventet
dødelighet og kulturelle samfunnsendringer påvirker kremasjonsandelen . Offentlige myndigheter
og private aktører kan påvirke denne andelen ; særlig lokal gravplassmyndighet og
krematoriemyndighet.

U t i fra de ov ennevnte variabler og mulige endringer anbefale at man me d et nytt eller ombygd
krematorium må ta høyde for å måtte kremere 1 8 00 kister i 2030 og 2 80 0 kister i 2050.

3.3 Kremasjonsteknikk
Det fysiske formålet med moderne kremasjon steknikk er at alt nedbrytbart materiale i kisten med
den døde kroppen , forbrennes totalt , og at

denne forbrenningen skjer
o med minst mulig utslipp av miljøfarlige stoffer
o med minst mulig miljøbelastning
o effektivt
o lavest mulig livssykluskostnader

hele k remasjonsprosessen , fra kiste t il urne, skjer innenfor en ramme av verdighet og
respekt, både for avdøde, men og for etterlatte og ansatte ved virksomheten .

3.3.1 Utslipp av miljøfarlige stoffer
Utslipp fra krematorier er hovedsakelig til luft. Utslippene kan inneholde organiske
mikroforurens ninger som sot, støv og tjærestoffer (PAH) på grunn av dårlig forbrenning og utslippene
kan inneholde kvikksølv fra amalgam i tennene. Formålet med bestemmelsene er å minimalisere slike
utslipp og derved bidra til bedre luftkvalitet i byer og tettsteder de r krematoriene er lokalisert.18

Miljømyndighetene s regler (jfr. kapittel 3.1.5 ) er i hovedsak basert på utslipp fra andre
forbrenningsprosesser i industrien.19 Derfor er det varslet en gjennomgang av regelverket for
kremasjonsovn er. Uansett endring av regelverket, vil det av miljømessige hensyn , i det minste bli
stilt strenge krav til u tslipp av Hg , CO og Støv.

For å redusere utslipp av CO, er det blant annet satt krav til forbrenningstemperatur. Det er særlig
ved innsetting og u trakning at man kan få høye CO - verdier. Dette er på grunn av kald luft som
blander seg inn i begynnende og avsluttende forbrenning, uten at man tilfører varme. Det blir
ufullstendig forbrenning, som avgir giftig CO. Brenneren kan ikke være på under innsett ing og
utrakning på grunn av sikkerhet.

For å rense røyken for støv, benyttes posefilter. Dette er en forbruksartikkel som byttes ut avhengig
av filterprodusent.

18 Miljødirektoratets k ommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 10: Utslipp fra krematorier .
19 NOU 2014:2
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For å rense røyken for miljøfarlige metaller (særlig kvikksølv), benyttes aktivt kull. Kull har en enorm
stor relativ overflate sammenlignet med vekt (ekstremt knudrete materiale)20, og «suger» til seg
metalldamp.

Siden krematorier som har færre enn 200 kremasjoner pr. ikke har det samme krav til eksterne
målinger, er det begrenset med data over h vor mye disse krematoriene s lipper ut. Men Os
krematorium i Halden hadde en måling i 2015. Sammenligner vi den med snittet av de to siste
målingene i Sarpsborg, ser vi at filterrensing har stor effekt.

Sarpsborg 16/17 Halden 20 15
Støv ( mg/Nm³ ) 0,4521 109
CO ( mg/Nm³ ) 32,1 33,9
Hg ( mg/Nm³ ) 0,14 2,23

Appendix 1 – Utslipp fra krematorium viser hva Sarpsborg krematorium har målt av utslipp i 2016 og
2017. Dette er sammenstilt med utslipp fra annen industri i regione n.

For å sikre best tilgjengelig teknologi ved nytt renseanlegg bør man i en innkjøpsprosess etterspørre
best tilgjengelige rensemidler.

3.3.2 Miljøbelastning
Slik som Anskaffelsesloven har føringer for å redusere miljbelastning ved anskaffelser, har også den
en kelte kommune slike overordnede føringer. Se for eksempel har Sarpsborg kommunedelplan Klima
og energi22. I dette avsnittet vil miljøbelastning knyttet til gjenbruk av energi og bruk av fornybar
energi bli drøftet. M iljøbelastning angående bygg og transport vil bli belyst i kapittel 3.4.3 og 3.5 .

3.3.2.1 O verskuddsvarme og kjølebehov
Det kullet man benytter for å rense røyken, er brennbart. Derfor må røyken kjøles ned før rensing.
Som kjølemiddel er det mest energiøkonomisk å hente kulde fra områder nær ovnen som trenger
varme, eller som kan avgi kulde. I Norge er det vanlig å varme opp det bygget som ovnen står i med
overskuddsvarme fra filteret. I Sverige og Danmark blir det mer og mer vanlig å hente kulde f ra/avgi
varme til fjernvarmeanlegg. Både ved ombygging og ved nybygging bør det vurderes å nyttiggjøre
denne energien så langt som mulig. Kjølebehovet er anslått fra ca 350 kWh per kremasjon.23

I tillegg til overskuddsvarme og kjølebehov i forbindelse med r ensing, gir også ovnene og rør anlegg
overskuddsvarme til byggets ventilasjonsanlegg. Dette bør også gjenvinnes.

I dag tilbys teknologi som kan utnytte overskuddsvarme n til kjøling. Både absorpsjonskjøling24 og
«sorptiv» kjøling25 er aktuelle . En annen tekno logi er magasinering av overskuddsvarme i
berggrunn.26 Teknologien e er så langt ikke prøvd ut på krematorier, men det anbefales at disse
teknologien e vurderes inn i krematorium for å få bedre miljøeffekt , og lavere dri ftskostnader , kanskje

20 Man opererer med et areal opp mot 1000 m2 /gram.
21 Målingene i 2016 og 2017 hadde et resultat som var det dobbelte av forskriftens grenseverdier.
22 Kommunedelplan Klima og energi . 2011 - 2020
23 Anders Åkesson Konsult AB (2015?) og Søren Jebsen (2018)
24 www.yazaki - nordic.se
25 https://www.statkraftvarme.no/produkter - og - tjenester/kjoling/sorptiv - kjoling/
26 www.fornybar.no
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i kombinasjon med lokalt fjernvarmeanlegg. Kirken i Sarpsborg og Østfold energi har klarert de
tekniske, miljømessige og etiske sidene av tilkobling til fjernvarmeanlegg.

Overskuddsvarmen fra kremasjonsprosessen kan benyttes til:

Oppvarming av egen bygningsmasse om vintere n

Benytte energien i overskuddsvarmen til kjøling av egen bygningsmasse om sommeren.

Benytte energien i overskuddsvarmen til krematoriets kjølebehov; i.e. kisterom
Levere overskuddsvarme til lokalt fjernvarmeanlegg .

Nedenfor vises kart over konsesjonsområ de for fjernvarme i Sarpsborg:

En god utnyttelse av overskuddsenergien krever større arealbehov i bygg et for å gi plass til tekniske
installasjoner. Det gjelder teknisk anlegg for lagring av overskuddsvarme; akkumulatortank eller
annen teknikk for energi lagring , og eventuelt anlegg for omdanning av varme til kulde.

For å sikre e t kostnadseffektiv t og miljømessig godt krematorium, er det viktig at krematoriebygg ,
renseanlegg og krematorieovnene planlegges og prosjekteres i sammenheng og som en integrert
h elhet .

3.3.2.2 E nergi til kremasjon
Det er hovedsakelig to prosesser som krever energi i forbindelse med kremasjon; primærenergi til
selve forbrenningen, og sekundærenergi for å tilføre luft til forbrenningen, energi til å kjøle røyken,
og til sist energi til å d rive røyken gjennom filteret og ut pipa.

Energien til forbrenningen kan igjen deles inn i tilført energi eller brennemiddel for å varme ovnen
opp til nødvendig forbrenningstemperatur, og energien som ligger i kiste n med innhold. Ved hjelp av
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optimal styri ng bør man søke mo t minimalt forbruk av tilført energi. Erfaringsmessig kan skilnaden
mellom god og dårlig styring av forbrenningen, være en fordobling /halvering av energiforbruket.

Det tilførte brennemiddelet kan bestå av petroleumsolje eller bio - olje, el ler petroleumsgass eller
biogass. F lere av krematoriene som ble nedlagt på 60 - 70 tallet hadde elektrisk oppvarming av ovnen .
Moss krematorium hadde den første elektriske ovnen i Nord - Europa27. N å utvikler flere av de
europeiske ovnsprodusente r en ny type el - ovner, som skal ha løst de problemene man hadde med de
gamle . De første ar allerede satt i bestilling .

Sekundærenergien til kremasjon med filter har til nå vært elkraft. Det er ikke vurdert andre
alternativer.

I en innkjøpsprosess bør man ta høyde for å balansere mellom økonomisk og miljømessig bærekraftig
energi, også sett i forhold til krematorie - teknologiens holdbarhet.

3.3.3 Effekt ivitet
Det som på mange måter særpreger en kremasjonsovn sammenlignet med andre industri -
forbrenningsovner er at man ved kremasj on har meget store temperatursvingninger i løpet av en
arbeidsdag , og at man tilsetter «negativ energi» . Ca. hver time setter man inn 100 kg med biologisk
masse med en temperatur på ca 6oC, inn i en forvarmet ovn med murt ildfast tegl med en temperatur
på 7 - 900oC. Og dersom man har drift innenfor normal arbeidstid 5 dager i uken, vil temperaturen i
murverket i løpet av natten synke ned til 5 - 600oC, før den varmes opp om morgenen, og i helgene
ned til under 100oC tidlig mandags morgen. Dette fører til:

Store materielle spenninger i murverket. Dette går ut over holdbarheten til ovnen.

Større energiforbruk, enn man ville hatt ved døgnkontinuerlig drift.

For å oppnå god effektivitet, må man se på ovnens forbrenningshastighet, og krematoriets
driftsrutiner. Til s ist vil ovn dimensjonert for store kister bli drøftet.

3.3.3.1 Forbrenningshastighet - Antall kremasjoner pr år, måned, dag og time
Hvis man i 2050 får 2800 kremasjoner pr år, vil man ha behov for å kremere 56 kister i snitt pr uke ,
eller 11 kister pr dag. Det vil imidlertid være store variasjoner over korte og lengre tidsintervall. De
korte intervallenes variasjoner kan håndteres ved organisering av driften og kjølerom for kister , mens
variasjonen over de lange intervallene må håndteres av ovnens kapasitet.

Så lan gt i dokumentet er gjennomsnittlig antall kremasjoner pr år blitt drøftet. I virkeligheten er det
store variasjoner mellom antall døde pr. dag, uke eller måned. Figuren nedenfor viser erfaringstall
med variasjoner på månedsbasis over 7 år.

27 Moss Dagblad 5. oktober 2015
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Figur 6 Variasjon av antall kremasjoner pr måned. Stiplet linje viser minst og høyest antall for en gitt måned over 7 år.

Bruker man variasjonen i figuren og kalkulerer med 2800 kremasjoner pr år, vil man for eksempelvis i
januar måtte ta høyde for å kremere 14 kister pr dag, mens tilsvarende tall for den laveste juli - måned
vil være 7 kister pr dag. Tilsvarende tall ved 1800 kremasjoner pr år vil være 9 og 5 kremasjoner pr
dag.

Det er en viss variasjon på hva de ulike ovnsleverandørers garanterer av gjennomsnittlig
kremasjonstid pr kiste; fra 55 min til 90 min til pr kremasjon. Både nyere måter å magasinere varme
på i selve ovnen , og mer effektive elektroniske styringssystemer, bidrar til reduksjon av
kremasjonstiden.

I en innkjøpsprosess må det s tilles krav til holdbarheten til den ildfaste steinen. Noen leverandører
gir lengre garanti på holdbarhet under forutsetning av at krematoriet minimerer antall opp - og ned -
temperering av ovnen. Jo mer stabil drift ovnen har, desto bedre er holdbarheten.

De t finnes ovner som er dimensjonert for døgnkontinuerlig drift. Slike ovner kan ha en kortere
brennetid ved døgndrift enn ved dag - drift. I en slik tenkt situasjon, med 5 dager à 24 kister i døgnet,
kan kapasiteten komme opp i 6000 kister i året (snitt på 24 kister pr dag 5 d/u) . Det er særlig
oppvarming, som krever energi. Derfor kan en slik drift også resultere i e t brennstoff - forbruk ned
mot 30 % av dag - drift.

Personellkostnadene med en turnus - ordning vil bli høyere. Og verdimessig vil en slik organiserin g
med nattarbeid, av mange kunne bli oppfattet som mindre verdig. Men en mellomløsning, med for
eksempel arbeidstid mellom 07.00 og 17.00, og delvis turnus, kan gi en kapasitet på over 2500 kister
pr år. Dersom den prosentuelle kremasjonsandelen øker like fort som anslått i kapittel 3.2.3 , vil
kapasiteten holde til godt inn på 2040 - tallet. Månedsvariasjonene er da ikke medregnet.

Dersom man bygger et krematorium med to ovner, vil kapasiteten bli fordoblet i forhold til tallene
over. Slik sett vil dette nærme seg en overdimensjoner ing gjennom store deler av året .
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Hvis prognosen med et høyest antall kremerte slår til , vil det ikke holde med é n ovn som erstatning
for ovnen i Sarpsborg, for å kunne håndtere de månedene med høyest an tall , hvis man ikke velger
turnusordning . (Jfr. avsnitt 3.6 om personellbehov).

Som alternativt til to ovner i Sarpsborg, og for å løse de månedene med størst pågang, bør det
vurderes et samarbeid med krematoriet i Halden, unde r forutsetning av at dette får renseanlegg.
Samarbeid med et stabilt krematorium i Halden vil kunne løse regionens behov i overskuelig framtid,
og gi god miljøeffekt i regionen.

3.3.3.2 Driftsrutiner - Organisering av krematorieteknikken - kjølekapasitet
For å kun ne hanskes med variasjoner over de korte tidsintervallene over to uker, slik at man får best
mulig utnyttelse av krematorieovnen, kan man jevne ut variasjonene både ved alltid å etablere
tilstrekkelig kjølekapasitet og å fastsette kremasjonstidspunkt innen for fristen på 10 virkedager , slik
at man får jamnere tilførsel av kister .

I praksis organiseres ofte seremoni - tidspunktene slik at det kommer flere kister til krematoriet på
fredager, enn for eksempel på mandager. Det skyldes både arbeidstid for ansatte der det velges
kirkelig medvirkning, og etterlattes ønsker om seremonitidspunkt. Siden dødsfallene skjer uavhengig
av ukedager, vil en strammere overholdelse av 10 - dagers regelen i gravfl. § 10 gi en bedre spredning
av kister som er klare til kremasjon ut over alle virkedagene .

Gode rutiner som sikrer at begjæring om kremasjon er krematoriet i hende dag 2 eller 3 etter
dødsfallet , vil også gi en jamnere drift. Da vil krematoriet ha varslet politiet i god tid, slik at kisten
kan bli kremert rett etter ankom st.

Det bør under alle omstendigheter etableres et kjølerom som kan lagre tilstrekkelig antall kister på
de dager det er mange kister klare for kremasjon og i perioder med mange dødsfall over et
tidsintervall på 2 uker. Det er ingen krav om kjøling av kist er eller kjølekapasitet i Norge. Men av
fysiske årsaker er dette tilgjengelig de fleste steder. For eksempel på sykehuset på Kalnes har de
kapasitet til å ta i mot 28 døde på deres kjølerom. Man bør også se etter hva som finns av andre
kjølerom i krematori ets nærhet.

For å få en mest mulig jevn og rasjonel l utnyttelse av kremasjonsovnen:

bør 10 - dagers regelen i gravfl. § 10 overholdes

bør skjemaet Begjæring om kremasjon sendes krematoriet så snart som mulig etter
dødsfallet

vil et kisterom med kjølekapasi tet på 80 - 100 kister vil, med variasjoner som følger av
dødsdato, sesongvariasjoner og sere moni tidspunkt, kunne håndtere 2 800 kister i året.

3.3.4 Ovn for store kister
I følge gravferdsforskriftens §§ 29 - 30 skal en kiste være forarbeidet av trevirke. Den skal ikke være
lengre enn 230 cm, bredere enn 78 cm og høyere enn 60 cm inkludert håndtak og føtter. Det skal
være minst fire føtter med høyde 5 cm. ……..Når hensynet til sikkerhet ved krematoriet eller andre
særlige grunner tilsier det, kan krematoriemyndighet en fravike dimensjonskravene i annet ledd eller
stille krav til kiste utover det som fremgår av bestemmelsen.
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Dersom avdøde er lagt i en kiste som ikke kan kremeres, skal den som sørger for gravferden gis
anledning til å legge avdøde i en annen kiste som f yller kravene, slik at kremasjon kan skje.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at kiste som ikke kan kremeres gravlegges

De fleste ovner håndterer kremasjon av en kiste med total bredde på opp mot 90 cm, men noen av
kistene som selges har en størrels e som gjør at de ikke kan kremeres i ovner med bredde - åpning på
90 cm. 3,8 % av kistene som ble levert fra produsent de siste 5 år overskred denne bredden.28 Hvis
dette tallet er representativt for landsgjennomsnittet vil man kunne ha beregne at 1,6 % vill e ha valgt
kremasjon. Og de såkalte «Tromsøundersøkingane» fra 2016 viser at personer mellom 40 - 69 år med
fedme (KMI 30 kg/m2) har økt fra 12 til 19 % i perioden 1994 - 201629. Dette indikerer at man bør
beregne en viss økning av antall kister som krever e kstra stor ovn.

De fleste ovner på markedet i dag håndterer kister med bredde opp til 90 cm og med vekt opp til 250
kg, inkludert vekten av kisten som nå veier ca. 50 kg. Ved planlegging av ovn, kan man løse
utfordringen med ekstra store kister på tre måt er:

A vvise kremasjon av kister ut over forskriftens maksimumskrav.
Henvise til nærmeste krematorium som kan håndtere ekstra store kister, for eks. Oslo
(bredde < 100 cm, vekt < 250 kg.) eller Göteborg (bredde <107 cm, vekt < 300 kg).
Velge en ovn som kan h andtere slike kister.

Man bør i anbudsutlysningen vurdere å etterspørre nyeste teknologi for å se om markedet kan tilby
energigjerrige ovner, som også kan håndtere store kister.

3.3.5 Respekt og verdighet
Det bør igjen understrekes nødvendigheten av at effektivi tet, miljøhensyn og økonomi ikke må gå på
bekostning av de etterlattes, og innbyggernes følelser om respekt og verdighet knyttet til død og
kremasjon. Det er naturlig å anta at åpenhet omkring de tekniske løsningene, og særlig våkenhet på
miljøhensyn, vil skape aksept for driftstekniske gode løsninger. Undersøkelser viser at befolkningen
har en oppfatning av at kremasjon er en mer miljøvennlig gravferdsform enn kistegravlegging.

Også f or de ansattes arbeidssituasjon er det viktig at det er en god balanse me llom en stabil teknisk
drift og respekt og verdighet for den avdøde og de etterlatte.

3.3.6 Oppsummering krematorieteknikk
I en anskaffelsesprosess bør det søkes etter best tilgjengelige teknologi som gir :

Minst mulig miljøbelastning; laveste utslipp, gjenvinni ng av varme, og bruk av fornybar
energi.

Beste energieffektivitet og lavest mulig driftsøkonomi

Beste kapasitet med hensyn til antall kister pr arbeidstime.

K ontinuerlig drift av færrest mulige ovner.
L engst levetid, blant annet ved å minimere konsekve nser av temperaturspenninger i
murverket.

28 Kilde: Trosterud Freno; Leira.
29 Kilde : Kos ter Jacobsen, upubliserte data., hos FIH https://www.fhi.no/nettpub/hin/risiko -- og -
beskyttelsesfaktorer/overvekt - og - fedme/#datagrunnlag
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God h åndtering av store kister.

R espekt og verdighet for ansatte, etterlatte og den avdøde.

3.4 Krematoriebygg
Et krematorium er et byggverk som i vår vestlige verden er relativ ny. Det har en kompleksitet av
funksjone r. Forenklet kan en si at det skal ha en interaksjon mellom å være et «hellig» bygg for
utøvelse av tro, et «teater» der avskjed og omforming av den døde skjer i en bestemt dramaturgi, og
som et industribygg, der den biologiske masse forbrennes og omdannes til aske i løpet av kort tid.
Teknisk sett må krematorie - bygg et konstrueres i stor grad rundt og tilpasset det krematorietekniske
anlegget , men funksjonelt må alle tre perspektivene balanseres . Dette gjør planlegging og
prosjektering mer komplisert enn an dre typer bygg.

Det er for tidlig å fastsette de endelige mål med selve bygget, men noen funksjonelle mål kunne være
at:

Byggets ulike funksjoner; teknikk, rite og administrasjon kan fungere både uavhengig av
hverandre, og samtidig integrert i, og fleksibe lt med hverandre.

Bygget bør bidra til at kremasjon blir et tydeligere miljøvennlig alternativ til kistegravlegging.

Bygget bør være med på å legge til rette for økning av kremasjonsandelen.

Bygget fungerer som et viktig ledd og betydningsfull t sted under veis på gravferden .

Bygget bør legge til rette for gode og fleksible rammer rundt gravferden ved valg av
kremasjon. Det bør åpne opp for mangfoldet i samfunnet; med nye kulturelle og religiøse
mønstre, og mer individualisme og sekularisme.

3.4.1 Rombehov
O vnsro m, kaldt kisteoppbevaringsrom, urneoppbevaringsrom, driftsrom , samt tekniske rom , er rom
man må ha for at bygget skal fungere som krematorium. Men for at det også ka n fungere mest mulig
fleksibelt med tanke på gravferdsriten og på den m å te møte flest mulig e behov , bør følgende rom
vurderes inn i bygget:

Observasjonsrom
Rom for omlegging av kiste

Innvendig urnevegg e ller kolumbarium

Seremonirom, et stort og et lite

Rom for å besøke urne
Rom for å arrangere minnesamvær.

Det er fult mulig å tenke seg disse rom behovene inn i et samspill med hverandre, slik at ett rom kan
dekke flere rombehov.

Et viktig anliggende for å ivareta en god sorgprosess og der adskillelsen er tung å bære, er at de
etterlatte bør ha mulighet til fysisk å følge kisten helt fram til ovnen. Man skal ikke måtte ta kisten fra
dem før den står foran ovnen.

Når man skal avklare i hvor stor grad man skal legge til rette for riten, bør det også diskuteres om
man bør legge til rette for rom for minnesamvær. Ved Tromsø krematorium ble en slik fasili tet lagt
inn mot slutten av prosjektfasen . Man så at det ville imøtekomme et behov, og gjøre krematoriet
mer tilgjengelig. Slike fasiliteter er vanlig både på offentlige og private krematorier ute i Europa.
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3.4.2 Design og arkitektur
I boken « Goodbye Architectur e » , som nylig er utgitt, og som er den første systematiske gjennomgang
av krematorie - arkitektur, understreker man at design av krematorier er en sentral faktor for utvikling
av nye gravferdsritualer i samfunnet. Og n år man skal studere utvikling av sekulær e ritualer , er særlig
moderne krematorier et naturlig sted å se denne utviklingen.30

Å besøke et krematorium vi l for mange være forbundet med følelser, særlig sorg og savn. Det er gjort
forskning på effekten av design knyttet til helseinstitusjoner, som og så kan anvendes på design av
krematorium. Arkitektur og utsmykking kan faktisk være redskap i en terapeutisk prosess, og fremme
en både human og effektiv behandling, samt gi bedre omsorg og støtte. …. mange mener at
bevismaterialet er stort nok til å konklu dere at fysisk utforming og utsmykking har effekter både for
behandlingsprosess og klinisk utfall .31

Ser vi på krematorienes den siste 200 - årige historie i Europa ser vi at design har blitt tillagt stor vekt.
Men man må spørre dagens arkitekter hvordan et k rematorium på 203 0 tallet bør fungere , og ikke
lene seg tilbake på hvordan 50/60 tallets krematorier fungerer , som var preget av et mer homogent
syn på ritenes funksjon.

En god plan og design er en viktig forutsetning for at et krematorium skal kunne funge re etter
hensikten. Det er viktig at byggherre legger stor vekt på denne fasen i prosjektet. Ders om man
fastsetter tydelige mål for en designoppgave, bør en åpen plan - og designkonkurranse være å
foretrekke. Design av et krematorium er en kompleks, viktig og attraktiv arkitektonisk oppgave.

Som tidligere omtalt bør et moderne krematorium planlegges og designes slik at verdighet, respekt
og åpenhet understrekes.

3.4.3 Miljø bygg
I et krematorium med renseanlegg, bør det av miljøhensyn (og økonomihensyn) ikke tilf øres energi
for å kjøle ned røyken før den renses. Varmen som man må bli kvitt før rensing, men også øvrig
varmeoverskudd , bør gå til eget energi - og oppvarmingsbehov. Se dette tidligere omtalt i kapittel
3.3.2.1 .

Man bør sikr e best mulig miljøprofil, hindre energiflukt, og redusere klimafotavtrykket, ved for
eksempel la solenergi bidra til v irksomhetens el - kraftbehov .

Bygningsteknik k en bør planlegg es slik at varme - og kjølebehov og ventilasjon fungerer i et rasjonelt
og bruke rvennlig samspill med krematorieteknikken.

I valg av bygningsmaterialer bør man vurdere best mulig livsløpsøkonomi; lave vedlikeholdskostnader
og lang holdbarhet i materialvalg. Dette vil i praksis kunne føre til at man velger tidløse materialer,
som vil p asse godt inn i et viktig samfunnsmessig symbolbygg , og som samtidig er energieffektive og
miljøvennlige (termisk masse) .

30 Kris Coenegrachts og Professor Douglas Davies, i “Goodbye Architecture” Nederland mai 2018
31 - R ubin H, Owens AJ, Golden G. An investigation to determine whether the built environment affects
patients’ medical outcomes. Martinez, CA: Center for Health Design; 1998.

- Ulrich RS. Effects of healthcare environmental design on medical outcomes. In: Dilani A, editor. Design and
Health: Proceedings of the Second International Conference on Health and Design. Stockholm: Svensk
Byggtjänst; 2001. p. 49 – 59
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3.4.4 Oppsummering krematoriebygg
Bygget bør inneholde romfunksjoner som sikrer en rasjonell krematoriedrift samtidig med at det
bidrar til et verdibasert livssynsuavhengig og fleksibelt sted for gravplassriten. Plan - og
designprosessen bør sikre et godt samspill mellom funksjonene. Et nytt krematoriebygg bør være
et energismart bygg , med god livsløpsøkonomi .

3.5 Lokalisering
I det følgende vil l okalisering sees først sees inn i en overordnet struktur, og deretter vil det spørre s
etter selve tomtens funksjon og beskaffenhet.

3.5.1 «Reisen til avskjedsplassen»
Mange av de gamle krematoriene er i dag lokalisert i bysentra. Dette kan ha vært m edvirkende ti l at
kremasjon har utviklet seg til et «byfenomen». Men mange av krematoriene lå ikke i bysentra den
gang de ble bygd. De ble ofte anlagt på kirkegårder som lå , eller tidligere lå, like u tenfor. Men byene
har med årenes løp utvidet seg og «svelget» denne s amfunnsfunksjonen. Og nyere krematorier blir
fortsatt anlagt i stor grad utenfor byene.

I ma n ge kulturer har det vært og er det , behov for en viss distanse til døden og til avskjed. Man har
derfor valgt å gravlegge de døde utenfor byen eller bygda . Dette v ar nok ikke bare av fysiske årsaker,
men også av emosjonelle årsaker. Man vil ha døden på avstand i forhold til livet. Begrepet «gravferd»
understreker noe av dette kulturinnholdet. Å besøke krematoriet kan bety å reise inn i en annen
verden, utenfor live t .32 Mer om dette under drøfting av alternativene i kapittel 4 .

3.5.2 Krematoriestruktur
NOU 2014:2 drøfter i avsnitt 3.1.733

innbyggernes avstand til krematorium og
peker på etabler ing av en mer tjenlig
krematoriestruktur. En tjenlig struktur er en
balanse mellom en optimal utnyttelse av
ovnen rent driftsøkonomisk34 og miljømessig,
og på den andre siden innbyggernes avstand
til krematoriet.

3.5.2.1 Krematorietetthet
Som kartet til høyre viser, er Os krematorium i
Halden det nærmeste krematoriet til
Sarpsborg. På den andre siden mot nord, er
det relativ stor avstand til krematorien e i
Oslo - området . I dette «tomrommet» kunne
det være potensial for kre matorium, med det
vil føre til overkapasitet , og
samfunnsøkonomisk og miljømessig en
dørligere løsning .

32 Goodbye Architecture. S 176.
33 NOU 2014:2; 10.2.5 Krematoria
34 Se avsnitt 3.3.3

Figur 7 Dagens plassering av krematorier rundt Oslofjorden
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Slik kartet til venstre viser , ligger
tyngdepunktet av befolkningen (mørke
felt) mellom krematoriene i Halden og
Oslo , nær Fredrikstad/Sarpsborg
region en , med ca. 130’ innbyggere (se
mørke felt).

3.5.2.2 Nærhet
Dersom man skal legge opp til at et nytt
krematorium som også vil være det
nærmeste krematorium for innbyggerne
i Askim (Indre Østfold kommune), Rygge
og Moss kommuner (Nye Moss
kommune), med til sammen 64’
innbyggere, bør man vurdere om et
eventuelt nytt krematorium skal trekkes
litt nordvest for Sarpsborg.

En av de faktore ne man i Sverige mener
har påvirket kremasjonsandelen er
nærhet til krematorium35. Men dette
hadde mest betydning i Sverige da
krema sjon som gravferdsform var ny.

Denne betydningen har nå stort sett opphørt. Siden kremasjon fortsatt er en uvant, eller nyere
gravferdsform i de minst tettbygde ko mmuner i Østfold og Norge, antas at nærhet , eller
«eierfølelse» til krematoriet kan ha betydn ing for endring av kremasjonsandelen. Dette så de for
eksempel med nytt krematorium i Vestfold. I gamle Stokke kommune, som ligger nærmest
krematoriet, økte andelen fra 35 til 51 % over 5 år.

En nedleggelse av et krematorium derimot så ikke ut til å ha noe n innflytelse på
kremasjonsfrekvensen i Sverige. Dette samsvarer med nedleggelse av 4 krematorier i Vestfold i 2010,
som alle lå i tett bebygde områder/byer. Her har kremasjons - and elen fulgt landsgjennomsnittets
økning.

Tromsø fikk nytt krematorium i 2017. For Tromsø kommune har andelen økt fra 33 % i 2016 til 39 % i
2017. For de nærliggende kommuner er økningen fra 6,3 % til 7,6 %.

Et krematorium bør lokaliseres med enklest mulig adkomst, både med tanke på den døde, men ikke
minst med tanke på de etterlat te og sørgende.

A vstanden til et framtidig krematorium som skal fungere som en del av riten, bør for det første bli så
kort som mulig sett ut fra de boligområdene hvor de forventede brukere er. Når det er flere byer og
tettsteder man ønsker å betjene, bør man vurdere en lokalisering ut i fra tyngdepunktet mellom
bosettingsområdene. Man må forvente at b efolkningsøkningen i framtiden vil være størst i
tetts teder, slik den har vært de siste åra . Se figuren under :

35 www.skkf.se/krematorieverksamheten

Figur 8 Områder med stor befolkningstetthet i Østfold.
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Figur 9 Folkemengde i Østfold etter tettbygd, spredtbygd strøk. SSB.

For det andre bør transport av den døde tillegges vekt. Selv om det ikke er uvanlig at de døde dør
hjemme, er det allikevel en stor andel som dør på sykehus eller institusjon. Lokalisering i forhold til
regio nens institusjoner bør derfor spille inn.

Avhengig av hvordan man tenker seg krematoriets funksjon i regionen, bør man og ta i betraktning
avstand og tilgjengelighet til de øvrige seremonisteder og gravplasser som naturlig faller inn under
krematoriets «de kningsområde».

Til sist, men ikke minst bør et krematorium ikke ha en for komplisert adkomst. For eksempel bør
nærhet til hoved - trafikkårer og kollektivtilbud vektlegges.

3.5.2.3 To krematorieovner i Østfold – i samarbeid med Halden?
Fra et k rematorieteknisk synsp unkt vil to ovner i Østfold , med normal arbeidstid , kunne håndtere
godt over 3500 kremasjoner i året. Dersom disse ovnene blir plassert nær de befolkningsmessige
tyngdepunktene , vil avstanden til innbyggerne bli kortere. Rent samfunnsøkonomisk burde derfor e t
nært samarbeid med krematoriemyndigheten i Halden bli utredet, for å få så god krematoriestruktur
som mulig . Følgende faktorer bør tas med i vurderingen:

Krematoriene vil kunne avlaste hverandre ved eventuelle stengeperioder; i forbindelse med
service etc..

Dersom Halden investerer i filter, med kapasitet til over 1500 kister pr år, vil man uansett
klare seg med én ny ovn et annet sted i Østfold; nedre Glomma - regionen.

Dersom Halden forblir som i dag, uten filter, som vil være en dårlig miljømessig løsn ing, vil
man

o ved å utnytte dagens restkapasitet i Halden , uten renseanlegg, kunne utsette behov
for en ovn nummer to i nedre Glomma - regionen .

o dersom miljømyndigheten gir dispensasjon for et høyere antall uten renseanlegg,
kunne man utsette behovet for to o vner ytterligere.

Dersom man nå bygger et nytt krematorium med to ovner i nedre Glomma - regionen , vil krematoriet
i Halden rent kapasitetsmessig sett, være overflødig.
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Krematorie - eier i Halden opplyser at de nå står foran en plan prosess med utvidelse av
sen trumsgravplassen hvor deres krematorium ligger. Det er såle des for Haldens del interess ant å ta
med i de vurderinge ne en oppgradering av Os krematorium som fikk ny ovn i 2008 .36

Siden Halden ikke har behov for filter i dag, men har en relativt ny ovn, kan d ette danne
utgangspunkt for dialog både om felles eierskap, drift og kostnadsfordeling. Dersom de siste
utslippsmålinger på Sarpsborg og Os krematorier er representative, slipper Os med ca. 150
kremasjoner i året ut langt mer Hg og støv, enn Sarpsborg gjør med ca. 1200 kremasjoner og filter.
Slik se tt vil det være en stor miljøge vinst om Halden fikk krematorium med filter.

3.5.3 Uteareal /gravplass
De fleste krematorier ligger i nærheten av en gravplass. Dette gjelder også de nyeste, med unntak av
Vestfold kremato rium og Ringsteds felleskrematorium i Danmark.

Det vil være lettere å se krematoriet som et naturlig ledd på gravferden ; dersom det ligger i
tilknytning til en grav plass . Men hvis det lokaliseres inntil en eksisterende gravplass, vil det kanskje
virke frem medgjørende for den del av innbyggerne som ikke har denne gravpl a ssen som «sin» .

En god løsning ville være om ma n med et nytt krematorium kunne få etablert en ny type gravplass,
med kolumbarium, askespredningsplass eller lignende , en gravplass som understr eker de mange
valgmulighetene man har ved valg av kremasjon . En slik gravplass rundt et nytt krematorium kunne
komme som et regionalt bidrag til eksisterende gravplasser, og ikke i konkurranse med dem.

Man behøver ikke nå ta stilling til om et eventuelt ny tt krematorium skal lokaliseres på eller inntil en
gravplass, men det ville være klokt i forbindelse med en eventuell regulering å sikre seg at
krematorietomten reguleres til gravplass, uten at den nødvendigvis tas i bruk som det te foreløpig.

3.5.4 Valg av tomt
Det vil være mange aspekter ved selve tomtevalget. Selv om en gravplass tradisjonelt er et sted der
kisten med den døde brytes ned i jord, er det likevel ikke dette man fø rst assosierer en gravplass
med. En gravplass er et sted for stillhet , ro og ettertan ke. På sam me måten er et krematorium mye
mer enn en teknisk institusjon for brenning av lik. Det bør være et viktig sted for riten, som bærer
preg av viktige menneskelige verdier.

Derfor bør tomten som krematoriet ligger på være med å løfte opp bygget og virksomheten som et
symbolbygg og gi en balansert og verdig eksponering for omverdenen.

N ærområdet bør ha et preg som bygger opp under et sted for gravferdsriten . Det kan for eksempel
bære preg av ro og harmoni og kanskje naturskjønnhet. Tomtens nabovirkso mhet bør også tillegges
vekt. Siden et krematorium vil være et bygg og sted som kan berøre innbyggerne på de mest vare
områdene av livet, bør nabovirksomhet på den ene siden ikke bære preg av støy, uorden, høy
aktivitet, men på den andre siden må man ha et realistisk forhold til døden. Derfor kan
jordbruksvirksomhet, boligområder og «myk» næringsvirksomhet gjerne ligge i nærheten av
krematorium.

Et annet aspekt som vil kunne spille inn, er nærhet til historiske steder og fornminner, siden dette
stedet vil v ære et sted der man «går ut av tiden» eller «fra tid til evighet».

36 E - post fra Kirkevergen i Halden 10. april 2018
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Til sist må tomtens tekniske beskaffe nhet tas med i vurderingen. S tatus i kommunale planer/
regulering, grunnforhold, infrastruktur og el - kraftforsyning må tas med i vurderingene. De teknis ke
installasjonene gjør det mulig å etablere et krematorium både på flat og skrånende tomt. Som et
utgangspunkt bør man se etter en tomt på 10 - 15 da , pluss eventuell tillegg for gravplass.

3.5.5 Oppsummering lokalisering
Lokalisering av krematorietilbudene i Øst fold bør om mulig sees på som en helhet. Ved nybygg bør
det vurderes en lokalisering nordvest for Sarpsborg sentrum. Et krematorium bør etableres:

i en god balanse mellom de tettest befolkede områdene
slik at nærhet og adgang til krematoriet blir best muli g

med et utemiljø og naboskap som understreke r virksomheten

3.6 Kompetanse - og p ersonellbehov
E t krematorium er altså på den ene siden er et teknisk komplisert produksjonsanlegg, og på den
andre siden en sosiologisk og verdimessig tung kultur - fasilitator for innbyggere som er på veg på den
så ofte tunge gravferden.

I det følgende vil organisering av et krematorium bli drøfte t i lys av k ompetanse - og personell behov.

3.6.1 Kompetanseorganisering
Fra et krematorieteknisk perspektiv er det viktig med god forståelse og kompetanse til å forvalte et
moderne krematorium. En s lik teknisk kompetanse finnes i utgangspunktet , hverken hos
gravplassforvalter, eller innenfor kommunal virksomhet. Det nærmeste fagområde man kunne se til,
vil kanskje være i et moderne prosess - styrt f orbrenningsanlegg, for eks en virksomhet som Frevar KF.
Men her er det også mye som skiller, både verdimessig og forbrenningsteknisk. Erfaringsmessig viser
det seg at en del gravplassforvaltningers krematori e drift rundt om i landet kan ha blitt sett på som en
slags bi - oppgave, litt på siden av forvaltningens hovedoppgave. En organisering i regi av kommune(r)
eller gravplassforvalter(e), kan gi en utfordring i å få sikret tilstrekkelig kompetanse som kan
håndtere den prosesstekniske delen av et moderne krema torium.

I «krematorie - Norge» ser man stadig oftere nytte n av å etablere et tettere fagmiljø krematoriene i
mellom . For eksempel har flere krematorier gått sammen om service - og vedlikeholdsavtaler på
krematorieteknikk. Avtale om utveksling av kompetanse og « back - up » - løsninger kommer også etter
hvert.37 Men det er fortsatt stort behov for å ti l egne seg mer kunnskap om pågående utvikling
innenfor krematorieteknikk, ikke minst i et miljøperspektiv. En mer robust kompetanse på
krematoriedrift, vil føre til mindr e avhengighet av, og større distanse til leverandøre ne i et smalt
marked.

Et tett samarbeid med Halden vil kunne være med på å styrke kompetansen ved krematoriet/ene.

3.6.2 Personellkompetanse
Ut i fra oppgaver pålagt i lovverket må krematoriemyndigheten selv lø se følgende oppgaver,
uavhengig av eierskap og selskapsform:

Administrasjon

37 Oslo har utveksling med øvrige krematorier i Danmark/Sverige. Skien og Vestfold utarbeider
samarbeidsavtale.
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Behandle begjæring om kremasjon

Forvalte kremasjonsregister

Samvirke med politi, gravplassmyndigheter, etterlatte (den som sørger for gravferden),
fylkesmann (som miljømyndighet og i saker vedrørende askespredning)

Interkontroll

Kremasjon, aske - og urnehåndtering innenfor rammer gitt både i gravferdslovgivningen, og i
miljølovgivningen.

En krematorieansatt vil måtte håndtere den beste og nyeste teknologi som nå er tilgjengelig. Det te
stiller både krav til god teknisk og administrativ kompetanse, men og kompetanse til å håndtere
mennesker i sorg. Ved de tre nyeste krematoriene; Oslo, Tromsø og Vestfold, er den lovpålagte
administrasjon lagt til krematoriet. Dette sikrer en profesjone ll håndtering av hele tjenesten.

Ut i fra hvilke selskapsform som blir valgt, kan følgende oppgaver plasseres enten i eller utenfor
krematoriemyndigheten:

Personalforvaltning

Økonomiforvaltning

Enkelte oppgaver knyttet seremoni og gravferdsrite.

Det er kr av til to personer ved innsetting av kiste i ovn. Det anbefales at minst en av de ansatte har
minimum bachelor innenfor prosessteknikk, varmeteknikk eller lignende. Ut fra erfaringen fra
Vestfold og Alfaset vil det med 1800 kre masjoner i året være behov fo r tre årsverk dersom personal,
og økonomiforvaltningen legges inn i krematoriet. Som vi så i kapittel 3.3.3 Effekt ivitet , kan en
eventuell økning i antall kremasjoner mø tes ved å legge inn turnusordninger.38

Å arbeide ensidig med kremasjon kan by på arbeidsmiljømessige utfordringer , særlig på det psyko -
sosiale området . Det anbefales å legge til rette for en viss variasjon i arbeidsoppgavene.

Dersom man ut fra miljøhensyn o g økonomiske hensyn velger en turnusordning, vil men ha mulighet
for åpningstid på krematoriet ut over normal arbeidstid. Da åpner det seg også mulighete r for mer
fleksibelt tilbud til de etterlatte , ved at man kan ha seremonier etter normalarbeidstidens s lutt . Det
igjen vil føre til en mer rasjonell kremasjonssyklus (se 3.3.3.1 ), og mulighet for større variasjon i
arbeidsoppgavene til de ansatte.

3.6.3 Oppsummering kompetanse
Virksomheten må sikres tilstrekkelig bemanning og kompetan se på moderne
krematorievirksomhet. Avhengig av organisering og samarbeidsformer, antydes et personellbehov
på tre ansatte. Det påhviler arbeidsgiver å sikre god HMS - organisering, særlig på det psyko - sosiale
området.

3.7 Økonomi
Økningen i antall dødsfall i å rene som kommer, vil uansett legge økt press på offentlige ressurser, og
politiske veivalg framover vil vise hvordan lokale og sentrale myndighetene vil møte denne
utfordringen. Samlet sett er det liten tvil om at samfunnet vil ha et økende ressursbehov ti l
gravferdssektoren generelt og krematoriesektoren spesielt . Det offentlige kan, hvis det er ønskelig, i

38 NOU 2014:2 3.3.4
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noen grad påvirke utviklingen. Antall og tetthet av krematorier, og gravplass - og avgiftspolitikk er
faktorer som kommunen har innvirkning på.39

Nå vil gravferds - og kremasjonskostnader sett fra innbyggerens perspektiv bli drøftet. D ernest vil
dette sees fra forvaltningen og krematorieeiers perspektiv.

3.7.1 Innbyggernes kostnader
Lovverket pålegger den som sørger for gravferden plikter i forbindelse med dødsfa ll. Vedkommende
må:

1. melde dødsfallet til lensmannen eller tingretten der avdøde bodde. Skifteloven § 12 a .
2. sørge for at den avdøde legges i kiste som er i samsvar med forkriftens krav.

Gravferdsforskriften §§ 28 og 29
3. sørge for at den døde blir kremert eller gravlagt innen 10 virkedager. Gravferdsloven §§ 10

og 11 .
Øvrig aktivitet; seremonier, annonsering, etc. er ikke lovpålagt.

3.7.1.1 Avg ifter: feste av grav, kremasjon
Leie /feste av en ny urnegrav er gratis dersom den ligger i den kommunen avdøde bodde i. De f leste
urnegraver måler 1,5m X 1,5m, og de gir plass til 4 urner. Leien er gratis så lenge det er satt ned en
urne her i løpet av de siste 20 år. 40 Til sammenligning må man betale festeavgift dersom man
reservere en kistegrav ved siden av en ny kistegrav.

F or kremasjon kan det kreves avgift41. Dette betyr kommunens innbyggere må kunne forvente å
betale en avgift for kremasjon.

Eksempel på kremasjonsavgifter:

Utenbysboende Innenbysboende
Oslo (Alfaset) 5900 0
Bærum 5545 2465
Gjøvik 4500 0
Tønsberg

6800

1793
Horten 3400
Sandefjord 2052
Larvik 2855
Drammen 6480 0

3.7.1.2 L eie av lokaler og alternative gravplasser
Man kan også forvente å skulle betale for leie av gravkapell/seremonirom ved et krematorium som
er et samarbeid innenfor en region . Dersom man et ablerer fasiliteter for riten, for eks. seremonirom,
bør kostnadene for bruk av disse synliggjøres i regnskapet. Eksempelvis bør bruk av seremonirom
synliggjøres med et beløp tilsvarende det en utenbys innbygger i dag må betale for bruk av
seremonirom/kirk e i forbindelse med gravferd . Dersom de etableres andre fasiliteter i bygget må
betaling for bruk av disse også vurderes. Tilsvarende bør man kunne synliggjøre kostnader med
alternative gravplasser, dersom dett e legges inn i prosjektet.

39 NOU 2014:2 Avsnitt 3.3.6
40 Gravfl. § 6 , gravferdsforskriften §§ 14 og 16.
41 Gravfl. § 10 siste ledd



side 34

Selv om bruk av ov ennevnte fasiliteter synliggjøres i regnskapet, er det ikke noe i veien for at
kommunen subsidierer hele eller deler av kostnaden. Dette kan være god gravplasspolitikk, sørlig
med tanke på arealutnyttelse.

3.7.1.3 K ostnader for andre v algfrie tjenester
De fleste v elger å kjøpe tjenester av et begravelsesbyrå for å utføre ovennevnte lovpålagte plikter,.
Dette medfører kostnader for den som sørger for gravferden. Velger man i tillegg å ha en eller flere
former for seremonier, som ikke er lovpålagt , kan det medføre yt terligere kostnader. NAV kan , etter
behovsprøving , gi støtte opptil 23 337 kroner for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til
gravferden.

Dersom man velger et gravferdsbyrå til å transportere den avdøde fra dødsstedet til krematoriet eller
gravplassen, påløper kostnader. NAV gi r stønad til dekning av nødvendige utgifter til båretransport:

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en
strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (u t over en
egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet
avdøde var bosatt.42

Dersom avdøde blir kremert, regnes også transport til og fra nærmeste krematorium som
nødvendig transportavstand.43

I søknadsskjemaet «Søknad om gravferdsstønad NAV 07 - 02.08», må man på den ene siden
dokumentere utgifter til gravferden; faktura fra gravferdsbyrå. På den andre siden kan man i
skjemaet gi fullmakt til gravferdsbyrået om å søke støtte til båretransport hos NAV. Hvor et
krem atorium ligger eller blir lagt, kan således få konsekvenser for NAV’s kostnader til båretransport,
eller begrav elsesbyråenes inntektsgrunnlag.

3.7.2 Samfunnsøkonomi : kistegrav vs. kremasjon og urnegrav
I spørsmålet om hva som er mest samfunnsøkonomisk av kistegr avlegging på den ene siden, eller
kremasjon med urnegravferd på den andre siden, så konkluderer NOU 2014:244 med at kremasjon
kun er ønskelig i forhold til kistegravlegging dersom:

M an ikke gjenbruker graver på gravplassene, slik man gjør i Østfold

Avstande n til nærmeste krematorium er relativt kort; under 20 km.
Det må bemerkes at denne beregningen er gjort for landsgjennomsnittet. Spørsmålet er om dette
kan benyttes for Østfold, som har en folketettheten 5 ganger høyere enn gjennomsnitt for landet.

Videre sier utredningen selv at grunnlagstallene (fra 2013) for beregning av kostnadene ved
kremasjon i NOU’en er usikre. (kap 3.2.2.1). Man har ikke hatt tilstrekkelig tilgang på regnskapstall fra
krematoriene, men tatt utgangspunkt i hva krematorieeier krever a v betaling dersom utenbys
borgere skal kremeres på kommunens krematorium. I tillegg er de færreste krematorier organisert
slik at samlede kostnadene med drift av krematorium er spesifisert i regnskapet.

I Vestfold krematorium sin utredning fra 2016 konklu derer de med at dersom antall kremasjoner
(1000 pr år) øker med 10 %, og man investerer i 100 flere urnegraver i stedet for 100 kistegraver, vil

42 Folketrygdloven kapittel 7 - Stønad ved gravferd . §7 - 3
43 Rikstrygdeverkets rundskriv av 06.07.2017
44 NOU 2014:2 Avsnitt 3.2.2.8
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kommunene til sammen kunne spare 1,1 mill i året til investeringer, driftskostnader til gravlegginger
reduseres med 0,4 mill.45

Nedenfor vil i nvesterings - og drifts kostnader med krematorium bli belyst.

3.7.3 Finansieringskostnader
F inansieringskostnader (eks. MVA)46 vil bli drøftet til hvert av alternativene til løsning. G enerelle
føringer og muligheter i forbindelse med investeringer vil bli belyst her .

Noen krematorier som er eid av kirkelig fellesråd, er finansiert av kommunen, og ofte med
kommunale lånemidler. K rematoriet er da sett på som en del av gravplassen, jamfør avsnittet 3.1.2 .
Myndighet og eierskap . Dersom kommunen tar opp lån for å finansiere et krematorium som eies og
drives av kirkelig fellesråd, vil finansieringskostnadene ofte ikke bli synliggjort i fellesrådets regnskap .
47 Dette kan føre til forskjellig pris ved kjøp og drift av et kirkelig eid krematorium k ontra kommunalt
eid krematorium . Et kirkelig eid krematorium i Halden vil kunne framstå med lavere driftskostnader
enn for eks et IKS - krematorium , fordi finansierings kostnadene ikke blir synliggjort i driftsregnskapet.

Som eksempel på totale investeringskostnader, kan vi se på de to siste krematoriene i Norge med
renseanlegg:

3.7.3.1 Finansiering Tromsø
Tromsø krematorium ferdig i 2016. Areal 1700m2 brutto, totalkostnad 87 mil l .48. 51 200 kr pr m2.
(Budsjett 76 mill.):

En kremasjonsovn med renseanlegg

Tekniske rom og kisteoppbevaringsrom.
Seremonirom med 150 sitteplasser

Flere små rom

Observasjonsrom

Administrasjon.

Driftssentral.

R egnskapet viser en uforholdsmessig høy andel av kostnadene anvendt på rådgivning, konsulent og
prosjektering .

3.7.3.2 Finansiering Vestfold
Vestfold krematorium ferdig 2010. Areal 1 1 00 m2brutto, totalkostnad 65 mill. eks. tomtekostnader .
59 000 kr pr m2(Budsjett 72 mill.):

Forprosjekt, skisseprosjekt, tomte - og reguleringskostnader

Byggherre - og selskapsadministrasjon
To ovner med renseanlegg

Tekniske rom og kisteoppbevaringsrom.

Seremonirom med 30 plasser

Observasjonsrom

45 Rapport utvikling Vestfold krematorium 7,2 og 7,3
46 I det følgende er all kostnader oppgitt eks. MVA.
47 Kirkelovens § 15
48 Tomtekostnad ansees ikke medregnet.
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Administrasjon.

Konsulentkostnadene utgjorde 26 % av byggekostnadene. Denne høye andel en skyldes:

forsøk på innsparing ved å redusere av byggeareal etter at skisse - forprosjektet var ferdig

uhensiktsmessig organisering av prosjekteringsteam

K ostnadene til k rematorieteknikk utgjorde 17 % av byggekostnad e ne.

3.7.3.3 Estimerte investeringskostnader Sa rpsborg
Nedenfor angis noen estimater basert på siste års erfaring :

Pris pr kvm for krematoriebygg med seremonirom, eksklusiv tomtekostnader : 4 9 000 kr/kvm.
o 1200 kvm gir 59 mill.
o 1100 kvm gir 55 mill.

È n ny ovn med filter: 8 - 10 mill.

B ytte av ovn og filt er i eksisterende krematorium : 12 – 17 mill .

Bytte av, og utvidelse med ekstra ovn og filter i eksisterende krematorium: 27 – 32 mill.
Ombygging av krematorium for installering av ett filter: 20 – 25 mill.

Se for øvrig de økonomiske drøftingene til hvert a lternativ i kapittel 4 Vurdering av alternativer

3.7.3.4 Levetid og nedbetalingstid av eventuelt lån til investering
Den beregnede levetiden på et krematorium vil påvirke nedbet alingstiden på et lån. Vi vil anbefale at
alle finansieringskostnader synliggjøres i et krematorium regnskap, uavhengig av eierform.

Man bør, dersom det er behov for lå n ved nybygg, avhengig av renteutvikling, vurdere en så lang
nedbatelingstid som mulig; i.e.50 år, for å holde de årlige finansieringskostnadene nede. Med
hjemmel i lov om Interkommunale selskaper godkjente Fylkesmannen i Vestfold at Vestfold
krematorium IKS har en nedbetalingstid på 50 år for denne type bygg.49

Dersom Krematoriet i Sarpsborg og Halden bygges om/legges ned i 2020 vil de fire krematoriene som
har vært/er i Østfold hatt en gjennomsnittlig levetid på 55 år. Det er ikke tatt med ombygging, eller
bytte av ovn. Å betrakte den økonomiske levetiden på 50 år for det eksisterende Sarpsb org
krematorium vil være mindre realistisk.

3.7.4 Driftsinntekter og utgifter
Dersom man velger å etablere eget selskap (IKS) med 100 % låneopptak og kommunal lånegaranti,
behøver ikke eierne overføre investeringsmidler. Finansieringskostnadene blir da synligg jort i
driftsregnskapet.

Skal man oppnå en god økonomisk husholdning av et slikt objekt i hele levetiden, bør man sikre seg
holdbare og robuste krematorietekniske og bygningstekniske løsninger. God forbrenningshastighet
på ovnen og gode driftsrutiner vil g od driftsøkonomi . I et livsløpsperspektiv må man i anskaffelses -
prosessen vurdere ovnens levetid og servicekostnader. Ved valg av materialer bør man sikre lave
livssykluskostnader i materialvalg og i driftsøkonomi. Lang holdbarhet og tidløshet i materialv alg i
byggets indre organisering vil og lave livssykluskostnader, og opprettholde en god verdi av
eiendommen. Jfr. lånetid over.

49 Fylkesmann i Vestfold i brev av 27/10 - 11
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NOU 2014:2 sier i kapittel 3.2.2.1 at Vestfold krematorium …er et interkommunalt selskap som selv
fullfinansierer sine invester inger og lån. Deres pris på 5800 kroner per utenbygds kremasjon kan gi en
indikasjon på hva de totale kostnader ved nyetablering vil kunne beløpe seg til. Disse tallene er fra
2013. I 2018 er pris på kremasjon 6800 kroner, og dekker 45 % kapitalkostnader o g 55 %
driftskostnader. Denne kostnaden faktureres innbyggeren/kommunen, uavhengig av om
bostedskommunen er eier eller ikke. (Selskapets kapitalkonto i 2017 utgjør 11 mill.)

Andre krematorier med kommunalt eierskap har ikke separert pris for kremasjon på t ilsvarende måte
da hele kremasjonsavgiften går til krematoriets drift.

I det følgende vil hovedinntektskilden, betaling for kremasjon, bli belyst. Videre vil generelle
driftskostnader, livssykluskostnader samt kostnader bli belyst.

3.7.4.1 Kremasjonsavgift og beta ling for kremasjon.
Det er kun kommunen etter vedtak i kommunestyret som har fullmakt til å kreve inn kommunale
avgifter. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter
forslag fra fellesrådet.50 Et krematorium kan derfor kreve betaling for kremasjon, men kan ikke kreve
kommunal kremasjonsavgift. Kommunale gebyrer skal ikke være høyere enn selvkost.

Kremasjonsavgift er altså en ”skatt” som kommunestyret i henhold til gravferdsloven kan pålegge
sine innbyggere. Krema sjonsavgift må derfor forstås som hel eller delvis inndekning av kommunens
utgifter til krematoriedrift. Fastsetting av kremasjonsavgift kan ikke delegeres til krematoriet.

Kremasjonskostnaden, eller den reelle kostnaden det er å kremere, fastsettes av kr ematorieeier.

Dersom kommunen har vedtatt å eie krematorium, men ikke vedtatt noen kremasjonsavgift, må det
forstås slik at kommunen dekker alle kostnadene med en kremasjon for dens innbyggere.

Annerledes er det med de kommuner som ikke har krematorium. H vis det i en slik kommune ikke
foreligger vedtak i kommunestyret om kremasjonsavgift, eller vedtak om å kjøpe tjenesten på vegne
av kommunens innbyggere fra et krematorium utenfor kommunen, må man forstås det dit hen at det
er den som sørger for gravferden som må betale hele kremasjonskostnaden ved det krematoriet
innbyggeren får levert tjenesten.

Som vist over vil eier kunne beregne inntekter for bruk av tilknyttede fasiliteter i og eventuelt ved
krematoriet. Dette vil være leie av lokaler og gravplasstjen ester samt festeavgift.

Etter at gravferdsforskriften ble endret i 2012, kan nå krematoriene levere metall som ikke skal i urna
til gjenvinning, og få tilbakeført.

3.7.4.2 Påvirkning av driftskostnadene
Følgende faktorer vil påvirke driftskostnadene på et kremator ium:

Ovnens utnyttelsesgrad

Energieffektiv forbrenningsteknikk

Tilpasning mellom ovn og bygg med tanke på oppvarming og avkjølingsbehov.
Kvalitet på ovn og bygg som reduserer vedlikeholds kostnader

Eventuelle nedbetalingstid og rentebetingelser.

50 Gravf l . § 21 andre ledd
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Foruten p ersonalkostnader og administrasjon, vil dette være naturlige poster å ta med inn i et
budsjett for krematorium:

Drift og vedlikehold og service bygg

Vedlikehold og service krematorieteknikk

Urner
Miljørensning

Energi til kremasjon og rensing

Det er begrens et med erfaringstall fra driftsøkonomi på moderne krematoriedrift. I vurderingene av
alternativene i kapittel 4 Vurdering av alternativer , kan man ta utgangspunkt i regns kap/budsjett fra
Tromsø og Vestfold, og sette det opp mot et tenkt driftsbudsjett 2018 med følgende forutsetninger:

Årlige kremasjoner 1300

Tre ansatte som fordeler oppgaver innenfor administrasjon, kremasjon, og tilrettelegging
seremonirom.

Ingen kostnade r til oppvarming ved nybygg.
100 % lånefinansiering. Nedbetaling 50 år. Effektiv rente 3,2 %

3.7.4.3 Støtteordninger
Det er ingen kjente sentrale direkte støtteordninger for bygging av krematorium. Men løsninger for
energieffektivisering og gjenbruk vil kunne utlø se støtte. For eks. har Vestfold mottatt støtte fra
Enova for gjenbruk av varme. Et annet aktuelt tiltak som kan utløse støtte er ordningen «Kunst i
offentlige rom » ; KORA.

3.7.5 Oppsummering økonomi
Det anbefales e t økonomisk regime som synliggjør både for innby gger og forvaltning alle
kostnader, og at prosjekt - og investerings kostnader reflekteres i driften. En effektiv og bærekraftig
forvaltning vil kunne gi rimeligere løsning enn i dag.
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4 Vurdering av alternativer
I det følgende drøfte s to hovedalternativer; o mbygging av eksisterende eller nybygg. Begge
alternativene vurdere s i forhold til å ha to krematorier i regionen; i samarbeid med Halden .

4.1 Bygge om Sarpsborg krematorium
Sarpsborg kapell og krematorium ble tegnet av Eyvind Moestue og oppført i 1960 - 61. Bygg et står på
St. Olavs gravlund.

Krematoriet har et lite og et
stort seremonirom, hvor det til
sammen holdes ca. 150
seremonier i året. Dette utgjør
ca. en tiendedel av de kister
som blir kremert, og bare
halvparten av de kister som
kommer fra Sarpsborg
ko mmune. I det lille
seremonirommet er det plass
til ca. 25 personer . (Se Figur
10 ). Rommet ligger på samme
plan som ovnen. Dette
rommet fungerer også som
inngang for kister som
kommer for kremasjon fra
andre steder i Østfold.

I 2 . etg., ligger hoved - seremonirommet med plass til ca. 250 personer, og blir mest brukt. Kistene
herifra blir heist ned i gulvet til underetasjen.

Det er ca. 50 stk. besøkende pr bisettelse. Ved lokalene kan krematoriet tilby kun 15 p - plasser for
organist , prest, byrå og besøkende.

Ovnen ligger i 1. etg., og kremerer ca.
1250 kister pr år. Den ble installert i
1999 og bærer preg av s litasje. Det er
vanlig at slike ovner må om - mures
etter ca. 5000 kremasjoner, men siden
antallet kremasjoner er så høyt
begy nner nå rammeverket
(stålkonstruksjonene) å gi etter slik at
ovnen ikke lenger tåler mange om -
muringer . Levetid på ovnen er stipulert
til ca. 25 år, noe som tilsier at ovnen
burde byttes ut innen 10 år.
Sammenlignet med nyere krematorier,
er det kun et min imum av plass for

Figur 10 Lille seremonirom. Sarpsborg krematorium. Fo to:
www.gravplasskultur.no

Figur 11 Ovn Sarpsborg krematorium. Utrakningsside. Foto:
www.gravplasskultur.no
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håndtering av kiste i forbindelse med innsetting , og et minimum av plass for arbeidsoperasjoner ved
utrakning. Ett vindu med glassbyggerstein gir noe dagslys til lokalet. Ovnen kan ikke håndtere kister
for ekstra store personer.

Sarpsbor g krematorium viser en regnskapsmessig kostnad på krematoriedriften på ca. 4,5 mill kr.
Ved 1250 kremasjoner i året blir driftskostnaden pr. kremasjon uten kapitalkostnader ca.3600 kr.

Etter 50 års drift viser en enkel tilstandsvurdering av bygget at det e r behov for en viss oppgradering
av tak, drenering, tekniske anlegg o.l, for ca. 4 mill. kr. Dette er kostnader som må påregnes i
nærmeste fremtid for å ivareta bygget.

I 2010 ble Siv.ing Stein Kjæve engasjert for å lede et forprosjekt som skulle utrede en ny ovnslinje ved
St. Olav krematorium. SG arkitekter as fikk arkitektoppdraget, Multiconsult as fikk oppdraget med
grunn, bygg og tekniske anlegg og Damgaard rådgivende ingeniører A/S ble valgt som
krematorieteknisk konsulent. Utredningen stipulerte en ko stnad i 2010 på ca. kr 24 mill for å innføre
en ny ovnslinje og renovere den eksisterende ovnen ved St. Olav krematorium. Kirkelig fellesråd
valgte i SAK12/37 "Innspill til budsjett og handlingsplan 2013 - 2016" å utsette utvidelsen ved St.Olav
krematorium med denne begrunnelsen:

"Forprosjektet viser en byggekostnad på over 20 mill kr samt at det er flere tekniske forhold
ved løsningen som ikke blir optimal hovedsakelig på grunn av plassbegrensninger på stedet".

4.1.1 Verdimessige konsekvenser
De verdimessige kon sekvensene vil bli belyst ut fra de ulike funksjonene et krematorium bør ha.

4.1.1.1 Bygget som et sted for riten
Med tanke på hvordan dette krematoriet fungerer for ulike livssyn og religioner, er det særlig
følgende forhold som bør tas med i vurderingen.

Det kan være en god tilrettelegging å la etterlatte ha mulighet til oppleve nærhet og «kontakt» med
den avdøde under hele gravferden . Det kan derfor for enkelte oppleves unaturlig at kisten skal
senkes ned i gulvet for kremasjon, og at den deretter «tas vekk» til noe som kan oppleves som
ukjent.

Med bygget slik det framstår i dag, og i skissen fra 2009, er det ikke naturlig (eller mulig?) for de
etterlatte å følge kisten hele veien, og å kunne være til stede under selve kremasjonen.51

U tfordringen er at rom for r iten og kremasjonsovn ligge r i to forskjellige etasjer.

På bakgrunn av kulturelle og religiøse endringer og behov i samfunnet de siste årene, vurderer fl ere
gravplassmyndigheter å etablere urnevegg (kolumbarium) . De etterlatte får da et å besøke den
«avdø de» som ikke er gravlagt. Rent fysisk er det ikke nødvendig å gravlegge en urne , da
nedbrytningen er allerede ferdig . Et kolumbarium kan gjerne etableres innendørs.
Kulturdepartementet har ønsket velkommen dispensasjonssøknader om å etablere slike nyere
gr avformer52. En slik fasilitet er ikke med i skissen fra 2009.

51 Gravplassforskriften § 32
52 Bladet Kirkegården 4 - 2015, s. 7.
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Av ulike årsaker, både praktiske, kulturelle og religiøse, kan det være vanskelig å gravlegge urnen
straks etter kremasjon. Å ikke skulle kunne se urnen, eller ha en grav å besøke, kan være vansk elig.
Flere krematorier har egne rom der man kommer for å besøke urnen. Krematoriebetjeningen setter
da fram urnen på et bord i et verdig rom til avtalt tid.

Både i historisk perspektiv og på tvers av religioner og kulturer, er det vanlig å kunne spise et måltid
sammen i forbindelse med sorg/død . Dette kalles blant annet minnesamvær. Undersøkelser viser at
et rom for måltid er noe etterlatte ville ha benyttet, dersom dette lå i tilknytning til seremonilokale,
eller krematorium. Ved eventuell ombygging bør en slik fasilitet tas med i vurderingen, dersom dette
er fysisk mulig.

4.1.1.2 Byggets muligheter for dramaturgi
For innbyggerne i Sarpsborg gir selve lokaliseringen av krematoriet en god ytre dramaturgi, særlig der
det velges bisettelse på krematoriet. Her har ma n avskjed, kremasjon, og urnegravferd på samme
plass.

Men s lik bygget er rigget i dag, er det begrensende muligheter for god indre dramaturgi i forbindelse
med avskjed med kremasjon. Utfordringen med to etasjer, romstørrelser og rominndeling, gjør det te
v anskelig . For eksempel vil det by på utfordringer for de etterlatte å skulle bære kisten fra
seremo nien og fram til ovnen. Se skjematisk oversikt over byggets første etasje nedenfor.

Figur 12 Oversikt over kistens og urnens veg i eksisterende bygg og i forslag til ombygging fra 2009 (rosa)

Selve dramaturgien i hvordan bygget er designet , gir begrensede muligheter for besøkende å
oppfatte hvordan kisten føres gjennom bygget, til ovnen, og deretter urnen ut til en gravplass.
Mange l på åpenhet rundt de interne føringsveiene for kisten og urnen forsterker dette.

For de som ikke har bisettelse på krematoriet, og for innbyggere utenfor Sarpsborg, er det
utfordringer ved den yt re dramaturgien. Begrensede parkeringsplasser kan være e n b egrensende
faktor her. En ombygging i Sarpsborg vil, særlig for innbyggere i andre kommuner, lett kunne bidra til
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at kremasjon bare blir en ren teknisk forbrenningsprosess, og det vil være unaturlig for utenbys
innbyggere å velge å ha seremoni her. Og en l okalisering på en allerede godt etablert gravplass for
Sarpsborgs innbyggere, vil heller ikke gjøre det mer naturlig for utenbys å gravlegge urnen her .

De fleste besøkende til krematoriet har i dag utfordringer med tilgjengelighet til seremonier ,
gravplass er eller urnehenting , på grunn av begrensede parkeringsplasser. Man må finne alternative
p - plasser i nærheten. Det befinner seg i dag ca. 180 p - plasser innenfor en radius på 200 m og ca. 950
p - plasser i en radius på 300 m fra krematoriet. Trafikkforholdene kan oppleves kaotisk i perioder
fordi de fleste vil kjøre nærmest mulig krematoriet/gravplassen.

4.1.1.3 Bygget med industriell funksjon
Slik bygget står i dag er det begrenset med plass i ovnsrommet til håndtering av kisten i forbindelse
med innsetting i ovn. På den andre siden er det også begrenset med plass til utrakningen. Redskapen
man i praksis benytter til utrakning er lenger enn ovnens lengde. Det må derfor være rikelig med rom
på den siden av ovnen man raker ut. Av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker b ør det være god
plass til å håndtere kisten på en verdig måte på den siden av ovnen der man setter kisten inn.

I skissen til utvidelse er det nye ovnsrommet fra 2009 er eksisterende ovnsrom kopiert og speilvendt i
forhold til det eksisterende . Det er lagt det absolutte minimum av plass for arbeidsoperasjonene , for
å få gjennomført kremasjon . For eksempel å skulle rake ut fra begge ovnene samtidig , kan by på
utfordringer .

Siden bygget opprinnelig ikke var bygd med tanke på renseanlegg, bærer det preg av ut videlser, og
tilpasninger. En ny ombygging for nå å kunne installere en eller to ovner, vil gi ytterligere
begrensninger for en rasjonell og verdig drift. En god logistikk for arbeidsoperasjonenes vil langt på
veg være sammenfallende med en logistikk som g ir god dramaturgi. De færreste krematorier som
bygges i Skandinavia har nivåforskjell i gulvet mellom innsettingsside og utrakningsside , slik man har i
dag, og slik skissen forutsetter . Nyere løfteanordninger for innsetting løser dette behovet, og man
kan gå fritt rundt ovnen.

Det å arbeide på krematorium kan for det første være en meget meningsfull og takknemlig
samfunnstjeneste, der man legger til rette for medmennesker i sorg. På den andre siden kan det
være teknisk og emosjonelt utfordrende. Sett fra ut enom - verden er det fortsatt slik at død og
kremasjonsarbeid kan bli sett på som tabu. Det er derfor viktig å legge til rette for et godt
arbeidsmiljø. Lyse og åpne arbeidslokaler er viktig. Slik bygget er i dag, og skissen legger opp til, er
det begrenset med inngang av dagslys, og flere rom er uten vinduer. I tillegg er arealene ofte på et
minimum.

Dersom krematoriet skal fungere som krematoriemyndighet for innbyggere og for
gravplassmyndigheter i flere kommuner, og denne funksjonen ikke skal ligge hos k irkelig fellesråd i
Sarpsborg , kan det være hensiktsmessig med fasiliteter for administrative oppgaver. Dette er ikke
lagt inn i skissen fra 09.

Når det gjelder spørsmålet om en eller to ovner, vises til kapittel 4.3

4.1.1.4 E ventuell e tterbruk.
Dersom man velger å ikke fortsette med kremasjoner under St. Olavs kapell, kan det være nyttig å
skissere noen muligheter for videre og ny bruk av lokalene.
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Selv om det fortsatt vil foregå bisettelser her og kistebegravelser herifra, kan en se muligheten for at
stedet gjøres enda mer tilgjengelig for livssyn som ikke velger kremasjon. Noen fasiliteter som kan
være aktuelle er:

Fortsette med s eremonirom, et stort og et lite . Det lille vil kunne ble mer anvendelig.

Rom for omlegging av kiste

Innve ndig urnevegg eller kolumbarium
Rom for å arrangere minnesamvær.

Vaskerom for muslimer.

4.1.2 Miljømessige konsekvenser

4.1.2.1 Utslipp miljøgifter
De miljømessige konsekvenser av ombygging av Sarpsborg med ny renseteknikk , vil ikke skille seg ut
fra å bygge nytt. En marginal effekt vil kunne være at støvutslipp har generelt en større innvirkning
på nærområdene. Men for et krematorium med nytt filter vil dette ha svært liten effekt.

Det vil bli stilt krav til spredningsanalyse ved eventuell nybygg av krematorium . F or å få et godt
sammenligningsgrunnlag bør en s lik analyse bli foretatt på tidlig tidspunkt ved eksisterende
krematorium.

4.1.2.2 CO2 belastning
Fra 2020 vil det bli forbudt med fossil brensel til oppvarming av boliger og bygg. Unntak er bygninger
hvis hovedformålet m ed forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling og/eller bearbeidelse
av materialer, stoffer eller produkter.53 Selv om krematorier ikke er forpliktet av dette vil fortsatt bruk
av fossil olje være et miljøproblem. Dersom man skulle gå over til biogass eller elkraft, må det gamle
oljetankanlegget fjernes. Tilsvarende vil det være hvis krematoriet legges ned.

Gjenbruk av bygget slik at det dekker nye framtidsrettede behov, og som et utfyllende supplement til
et nytt krematorium, vil være gunstig i forhold til CO2- belastning under byggeprosessen.

Når det gjelder CO2 belastning vedrørende transport, vises til Appendix 2 – Miljøbelastning ved
transport .

4.1.2.3 Energiutnyttelse
E n god ressursutnyttelse av overskuddsenergi i eksister ende bygg kan bli mer komplisert, siden
bygget, med ventilasjon, materialvalg, etc., ikke er designet og tilpasset dette i utgangspunktet. Det
må derfor foretas nærmere undersøkelser av bygget for å se på mulighetene, samt kost/nytte.
Fordelen ved dagens l okalisering er at man ved å koble seg på fjernvarmenett, kan dra fordel av
plasseringen nær en varmesentral. Se for øvrig kapittel 3.3.2.1 O verskuddsvarme og kjølebehov .

4.1.3 Økonomiske konsekvenser
Slik so m vist i kapittel 3.3.3 Effekt ivitet

ligger forventet behov kremasjoner på grensen mellom det en eller to ovner kan håndtere . Nedenfor
er tre alternative investeringsbe hov satt opp mot hverandre:

53 Milj ødirektoratet.no



side 44

1. Basert på en enkel tilstandsrapport av eksisterende bygningsmasse og ovn, viser ett
oppjustert kostnadsbilde et investeringsbehov på ca. 30 mill ., for å få installert ny
krematorieteknikk med to linjer .

2. Med fortsettelse av bare é n ny linje , men med plass for 2, er behovet ca. 20 mill. .
3. Og med bytte av eksisterende teknologi med nyeste, men uten utvidelse, er behovet

estimert til 16 mill. Installering av en ny ovn med nytt filter vil også medføre bygningsmessige
endringer , for å tilpasse bygget til ny miljøvennlig krematorieteknikk.

Kostnader med eventuell ombygging til gass eller strøm er ikke tatt med. Ovner som har en lavere
kremasjonstid kan også komme til å kreve mer plass i bygget, også i høyden. Eventuelle
ombyggingskostn ader på grunn av dette er heller ikke tatt med.

Etablering av ulike rom for riten, som observasjonsrom etc., er heller ikke medregnet i noen av
alternativene.

Nedenfor er satt opp et tenkt driftsbudsjett der alle finansieringskostnadene er tatt med inn i driften,
i de tre alternative ne. Det er beregnet dagens antall kremasjoner pr år; 1300. Det er grovt kalkulert
med like store driftsutgifter, med en eller to ovner, siden antall kremasjoner foreløpig kan håndteres
av kun en ovn, og den andre vil stå ubruk t inntil videre. Avhengig av ovnstype og driftsmønster vil
dette endre seg når ovn 2 kobles inn.

En o vnslinje
Ingen

utvidelse

En
ovnslinje

Plass for 2

To
ovnslinjer

Kommentar/referanse

Investering bygg 6 mill 10 mill 12 mill
Investering ovn(er) 10 m ill 10 mill 18 mill
Antall kremasjoner 2018 1300 1300 1300
Pris pr kremasjon 3 680 3 840 4 240

Salgsinntekter 4 785 000 4 992 000 5 538 000 Betaling for kremasjon

Andre salgs - og leieinntekter 350 000 350 000 3 5 0 000 L eie av lokaler, gjenvinni ng av
metall.

Sum driftsinntekter 5 135 000 5 342 000 5 88 8 000

Lønn - og sosiale utgifter 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Se avsnitt 3.6.2

Kjøp av varer og tjenester 2 207 000 2 207 000 2 207 000 Energi, vedlikehold ,
forbruksartikler

Sum driftsutgifter 4 307 000 4 307 000 4 307 000

Renteutgifter 508 000 635 000 950 000 Serielån. 3,20 % rente

Avdrag på lån 320 000 400 000 600 000 Se avsnitt 3.7.3

Sum eksterne finansutgifter 828 000 1 035 000 1 550 000

Sum utgifter 5 135 000 5 342 000 5 857 000

Med best tilgjengelige teknologi vil dette gi en kostnad pr kremasjon ved de tre alternativene på
henholdsvis kr. 3 680, - , 3 840, - og 4 24 0, - .
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Det kan stilles spørsmålste gn ved om Fylkesmann vil godkjenne en en nedbetalingstid som 50 år, ved
ombygging av et gammelt bygg. Dersom det legges inn 30 års nedbetaling, vil prisen på kremasjon
med de øvrige forutsetningene uendret, være 3 714 , - , 3 892 , - og 4 420 , -

En fortsatt dr ift i Sarpsborg med uendret lokalisering og organisering, der øvrige kommuner ikke
kommer inn på eiersiden, kan gi en noe mer usikkert driftsgrunnlag. En svak økning, eller nedgang i
kremasjonsandelen i tettbygde kommuner som ikke har krematorium, kan føre til at én ovn vil være
tilstrekkelig i lang tid framover.

En ombygging av eksisterende krematorium kan føre til at det oppstår en «konkurransesituasjon»,
hvor det for eksempel blir etablert et «konkurrerende» krematorium mellom Sarpsborg og Oslo. Selv
om det rent samfunnsøkonomisk ikke er grunnlag for dette i overskuelig framtid, har
spørsmålsstillingen tidligere blitt reist både i Moss og i Follo .54

En fortsatt lokalisering på St. Olavs gravlund i Sarpsborg vil kanskje kunne lede til mindre tilfang av
kr emasjoner fra innbyggere i de øvrige kommuner. Dette igjen kan føre til lavere ressursutnyttelse,
og høyere kostnad pr kremasjon.

Dersom organisasjonsform og eierskap skal endres, vil det bli et spørsmål om verdisetting av
eksisterende bygningsmasse. I det følgende å settes kapitalkostnadene knyttet til eksisterende
bygningsmasse til kr. 0, - .

4.1.4 Oppsummering eksisterende krematorium
Dette alternativet vil gi begrensede muligheter for å etablere framtidsrettede fasiliteter for
gravferdsriten og mindre bidrag l ivssynsåpenhet. En lokalisering av ovnen(e) i kjelleren kan også
hindre mer åpenhet rundt kremasjon og at kremasjon ikke blir en naturlig del av gravfersriten .
Med tanke på arbeidsmiljøet vil dette ikke bli en fullgod løsning.

Utslipp av miljøgifter vil væ re like lave som ved nybygging. CO2 belastningen vil derimot kunne
bli noe høyere. Det vil kunne bli mer teknisk utfordrende og sikre en god gjenbruk av energi ved
dette alternativet.

Økonomisk sett , i alle fall på kort sikt, er en ombygging av eksisterend e en rimelig løsning. Men i
et lengere perspektiv kan inntektsgrunnlaget være mer usikkert. Det er vanskelig å foreta
investeringer i dette anlegget, som fysisk setter noen begrensninger, enn man vil kunne få ved
et nytt anlegg; parkeringsplass, ovn og ser emonirom på samme plan, samt nyere fasiliteter for
gravferdsskikker.

Ved eventuell nybygg vil eksisterende bygg ha potensiale for funksjonell gjenbruk med delvis
nye funksjoner innenfor gravferd.

4.2 Bygge nytt krematorium på en ny lokasjon
Som tidligere drøf tet , anbefales det at e t eventuelt nytt krematorium legger til rette for en god
framtidsrettet gravferdsrite, og at et nytt krematorium bygges med fasiliteter for riten ;
observasjonsrom , seremoniro m osv. . I dette avsnittet vil ny lokasjon som alternativ ti l St. Olavs kapell
bli drøftet generelt. Komiteen har mer konkret vurdert nytt krematorium på Borge gravplass i
Fredrikstad og Hafslund kirkegård i Sarpsborg. For vurd ering av disse alternativene se Appendix 3 –
L okalisering på Hafslund eller Borge gravlund. .

54 Moss avis 5/10 - 15 og Østlandets blad 27/2 - 06
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4.2.1 De verdimessige konsekvenser
Å bygge nytt krematorium gir de beste mulighetene til å designe et bygg som balanserer mellom å
fungere godt som et sted for riten, fungere godt dramaturgisk i forbindelse med dødsf all, og et bygg
der den industrielle funksjonen kan spille sammen med disse.

I en eventuell designkonkurranse vil det være viktig i beskrivelsen å legge tydelige føringer på
hvordan anleggets rituelle og dramaturgiske funksjon skal spille sammen med den in dustrielle
funksjon, og eventuell med funksjon som minnested/gravplass.

De verdimessige konsekvenser vil kunne bli optimale, siden man her har anledning til å legge til rette
for livssynuavhengighet, åpenhet, inkluder ing , respekt og verdighet.

4.2.2 De miljømess ige konsekvensene
De miljømessige konsekvenser vil kunne bli optimale ved nybygg.

4.2.2.1 Utslipp miljøgifter
Utslipp av miljøgifter vil ved dette alternativet kunne bli optimale. Det vil bli stilt krav t il
spredningsanalyse ved nybygg, som kan gi hjelp til en go d plassering av et bygg.

4.2.2.2 CO2 belastning
Den samfunnsøkonomiske miljøbelastning kan gjøres så skånsom som mulig ved å plassere bygget i
det befolkningsmessige tyngdepunkt. Se Appendix 2 – Miljøbelastning ved transport . Videre vil man
kunne velge materialer som har lavt CO2- fotavtrykk og som gir god livsløpsøkonomi.

4.2.2.3 Energiutnyttelse
Ved å anskaffe best tilgjengelig prosjekteringskompetanse, kremasjons - teknologi og byggteknologi,
vil man kunne bidra til best mulig miljøprofil. Jfr. kapittel 3.3.2.1 O verskuddsvarme og kjølebehov , og
kapittel 3.4.3 Miljø bygg .

4.2.3 De økonomiske konsekvenser
Dette al ternativet , uavhengig av om man skal ha en eller to ovner, vil gi høyere investeringskostnader
enn med ombygging av de tekniske installasjonene i det eksisterende. (V erdien av eksisterende bygg
settes til kr. 0, - )

En lokalisering som ligger i det befolknin gsmessige tyngdepunkt og i tilpasset avstand til øvrige
krematorier, vil gi optimale transportkostnader/inntekter for innbyggerne, begravelsesbyrå og NAV.

Dersom man bygger ett nytt krematorium med to kremasjonslinjer, med den mest effektive
teknologi, vil dette gi overkapasitet i flere år framover. Me n man vil måtte dekke inn
kapitalkostnadene for den linjen som det foreløp ig ikke er behov for, med drift av den første.

By gge r man med tilstrekkelig rom for senere installasjon av ovnslinje nr. 2, når behovet melder seg ,
vil man risikere kostnader med ombygging når den tid kommer . Dette fordi teknologien er i konstant
utvikling, og ny teknikk vil kunne kreve endring av bygget .

Nedenfor sett e s det opp tre alternative løsninger. Først et bygg på 1100 m2 tilpasse t en ovnslinje.
Deretter 1200 m2 med en linje, men med plass for 2. Til sist 1200 m2 med installasjon av to linjer, og
at den ene linjen ikke benyttes inntil videre.
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En ovnslinje
1100 m2

En ovnslinje
1200 m2

To ovnslinjer
1200 m2 Kommentar/referanse

I nvestering bygg 55 mill 59 mill 61 mill

Investering ovn(er) 10 mill 10 mill 18 mill Avsnitt 3.7.3

Antall kremasjoner 2018 1300 1300 1300

Pris pr kremasjon 5 496 5 660 6 054

Salgsinntekter 7 145 000 7 358 000 7 870 000 Betaling for kremasjon

Andre salgs - og leieinnt. 350 000 350 000 350 000 Leie av lokaler, gjenvinning av metall.

Sum driftsinntekter 7 495 000 7 708 000 8 220 000

Lønn - og sosiale utgifter 2 100 000 2 100 000 2 100 000 3 ansatte

Kjøp av varer og tjenester 2 028 000 2 028 000 2 028 000 Energi, vedlikehold, forbruksartikler

Sum driftsutgifter 4 128 000 4 128 000 4 128 000

Renteutgifter 2 067 000 2 200 000 2 512 000 3,20 % rente

Avdrag på lån 1 300 000 1 380 00 0 1 580 000 nedbetaling 50 år

Sum finansutgifter 3 367 000 3 580 000 4 092 000

Sum utgifter 7 495 000 7 708 000 8 220 000

Sammenlignet med utvidelse eller ombygging av eksisterende krematorium vil alternativene med
nybygg se slik ut dersom m an synliggjør all økonomi i kremasjonskostnaden.

Totalkostnad pr kremasjon En ovnslinje En ovnslinje Plass for to To ovnslinjer
Nybygg 5 496 5 660 6 054

Eksisterende bygg (30 år nedb.) 3 714 3 892 4 420
Eksisterende bygg (50 år nedb.) 3 680 3 840 4 240

Sammenlignet med det utenbys må betale for kremasjon ved andre krematorier, er dette på samme
eller lavere nivå. Se avsnitt 3.7.1.1 .

Den enkelte kommune kan velge å subsidiere kostnaden helt eller delvis. For øvrige instan ser, NAV
og gravferdsbyrå, vil det være transportavstand til krematoriet som vil påvirke kostnaden. (Jfr.
kapittel 3.7 )

4.2.4 Oppsummering – bygge nytt krematorium
Et nybygg vil gjøre det mulig å legge til rette for gravferdsriten på en bedre måte. Dette vil gjøre
det mer sannsynlig med en økning av kremasjonsandelen. Et energismart bygg som bygges
integrert med ovnsteknologien vil sikre lavere CO2- belastning. Et bygg med lave
livssykluskostnader, vil kunne sikre lavere framtidige dri ftskostnader og lengre garantitid for
låneopptak, enn ved ombygging av eksisterende. Kremasjonskostnadene vil være høyere enn ved
ombygging på grunn av høyere investeringskostnad.
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4.3 Sikre to krematorier i regionen med hver sin kremasjonslinje.
Ser man re gionen under ett, vil to kremasjonslinjer dekke behovet for hele regionen i alle fall i et 40
års perspektiv. Det vises til avsnitt 3.2.2 Kremasjons - statistikk og estimert prognose og avsnitt 3.3.3
Effekt ivitet .

Man kan enten ha to linjer på ett krematorium, eller en linje på to krematorier. Siden det
kapa sitetsmessig ikke er behov for tre krematorier i regionen, vil et samarbeid vedrørende Os
krematorium i Halden være en samfunnsmessig god løsning, s elv om denne løsningen i
utgangspunktet ligger utenfor Regionrådets fokusområde .

En forutsetning for denne løsningen er at det i løpet av d e første åra installeres filter på krematoriet i
Halden. Dersom dette avtalefestes før fastsetting av løsning vedrørende krematoriet i Sarpsborg, vil
det være aktuelt med kun én ovn og det vil ikke være behov for å sette av en plass for ovn nummer
to, elle r den tredje i regionen.

I en eventuell plan - og design konkurranse for nytt krematorium bør et nytt bygg organiseres slik at
en utvidelse med to ovner ikke må bli umulig i framtiden.

4.3.1 De verdimessige konsekvensene
En ombygging av eksisterende Os krematorium ansees ikke å føre til endringer med tanke på
tilrettelegging for framtidig gravferdsrite . Men dersom det skulle komme på tale med nybygg i
Halden, vil man få mulighete r til å legge til mer rette for det te . Dersom det blir bygd et nytt
krematorium ved Sar psborg, og som i stor grad legger til rette for nye gravferdsriter, bør det
vurderes om dette alene vil dekke regionens totale behov . Det vil for eksempel i overskuelig framtid
være tilstrekkelig med ett sted i regionen tilrettelagt for hinduistisk gravfer d. Skulle ma n velge
ombygging av eksisterende i Sarpsborg, kan man risikere å stå med to anlegg lite tilrettelagt for
framtidig gravferdsrite.

4.3.2 De miljømessige konsekvensene
Dersom et samarbeid med Halden kan stimulere til at det installeres renseanlegg i d er, vil dette gi et
godt miljøbidrag. Og dersom et formelt samarbeid/eierskap kan føre til en mer effektiv utnyttelse av
forbrenningsteknikken, vil det være ytterligere positivt bidrag.

Figuren nedenfor viser utslipp fra de to krematoriene dersom målingen e er representative for år et .
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Figur 13 Utslippsmålinger i Sarpsborg 2016 og 2017 (1200 kremasjoner) samt Os i 2015 (120 kremasjoner)

Som figuren over antyder, vil det være stor miljømessig gevinst for regionen dersom Halden
instal lerer filter. (Og at Sarpsborg får et filter som tilfredsstiller kravene.) Begge ovnene liger godt
innenfor krav til CO.

Å ha to ovner på hver sitt sted vil gi mindre miljøbelastning med tanke på transport, enn å samle til
ett krematorium for hele regionen .

4.3.3 De ø konomiske konsekvenser
Rent samfunnsøkonomisk vil dette være en god løsning , siden fasilitetene i Halden allerede ligger
godt til rette for krem atoriedrift . Dersom Halden kommune vurderer å gjøre tiltak i forbindelse med
nyetablering av gravlund, og at det blir installert filter, vil dette gi en rasjonell løsning.

Kostnad med o mbygging av krematoriu m for installering av ett filter kan estim eres til 20 – 25 mill.

Ytterligere økonomiske beregninger må foretas dersom prosjektet går videre med dette alte rnativet.
Spørsmål om selskapsform, fordeling av kremasjoner, samt om Halden skal bygge om eller bygge nytt
i forbindelse med gravplassutvidelse vil gi ulike grunnlag for kalkyle r . Noen faktorer som bør belyses
nærmere er:

En felles krematoriemyndighet mel lom disse to krematoriene vil kunne rasjonalisere de
administrative kostnadene, kostnader til bemanning og driftskostnader til selve kremasjon .
Det n ærmeste krematorium sørover ligger i Göteborg. Det bør kartlegges muligheter for å
selge tjenester til omr åder sør for Svinesund, og kjøpe tjenester av Göteborg krematorium
for håndtering av ekstra store kister.

4.3.4 Oppsummering – sikre to krematorier
De verdimessige konsekvensene ved å sikre to krematorier vil være uendret i forhold til ombygging
eller nybygging. Miljømessig sett vil dette gi en stor gevinst, særlig med tanke på utslipp av
miljøgifter. Økonomisk vil det være samfunnsøkonomisk mest lønnsomt, men en kostnadsberegning
for Halden må foretas, og valg av eierskapsmodell og organisering vil påvirke det ø konomiske bildet.
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5 E ierskap og selskapsform
De er mange måter å organisere et krematorium på. H ovedmodellen i Norge fram til nå, for 24 av 26
krematorier , er at kremat oriet er enten eid og drevet av kommunen på lokalplan, eller av gravplass -
myndigheten Kir kelig fellesråd. Krematoriedriften er ofte som integrert i kommunens eller
fellesrådets drift .

Det er flere aktuelle varianter og variabler for eierskap og selskapsform :
e get selskap eller integrert i annen organisasjon

lokalt eller regionalt organisert

pr ivat eller offentlig organisert

kommunal eller kirkelig virksomhet (Kirkelig fellesråd )

organisering i prosjektfasen kontra organisering i driftsfasen

5.1 E get selskap eller integrert i annen organisasjon
M odellen i Sarpsborg i dag er at gravplassforvaltninge n, Kirkelig fellesråd, både er eier og driver av
krematoriet som en integrert del av fellesråde ts virksomhet . Eier - og driver rollen plassert hos en og
den samme kan på den ene siden gi et ansvarlig eierskap, men på den andre siden kan manglende
avstand hin dre at eier stiller nødvendige krav til driver.

Med en slik integrert organisering, kan krematorieoppgaven lett blandes sammen med
gravplassforvaltningen og/eller inn i annen virksomhet som kirkelig fellesråd er ansvarlig for. I et
livssynsåpent perspekti v, kan det by på utfordringer. Krematoriedrift er relativt sett en beskjeden
forvaltningsoppgave sammenlignet med kommunens øvrige oppgaver. Krematoridrift kan derfor lett
bli nedprioritert ved integrering inn i en stor kommune - administrasjon, særlig hvis kommunen ikke er
gravplassforvalter.

Med et eget selskap vil man på en enkel måte tydeliggjøre ansvaret, og styre etter selskapets
hovedoppgave; krematorievirksomhet. Et eget selskap kan gjøre det enklere å tydeliggjøre
rollefordelingen i selskapet, og se lskapets driftsøkonomi og finansieringskostnader, og på den måten
sikre en forsvarlig drift. En svakhet ved eget selskap kan være at de administrative oppgavene blir
store i forhold til driftsomfanget.

Som alternativ til dagnes ordning i Sarpsborg kunne ko mmune n ta over eierskap, mens
gravplassmyndigheten er driver. Slik er organiseringen i Tromsø. Kommunen som eier, har da
mulighet til å stille klare uavhengige resultatkrav til fellesrådet som driver. Men denne modellen kan
også føre til at eier nedpriorit er kontroll med driften, fordi dette er bare en marginal del av eiers
totale portefølje, og kremasjonsvirksomheten er ingen kommunal lovpålagt oppgave.

I Tromsø er det kirkelig fellesråd eier og driver av gravplassen hvor krematoriet med seremonirom
ligge r. Kommunen eier krematoriet og seremonirommet, mens kirkelig fellesråd er driver av
krematoriet. Seremonirommet er drevet av kommunen, men administreres til daglig av kirkelig
fellesråd.

Det anbefales sammenfallende drifts ansvar og eierskap.
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5.2 L okal eller regionalt organiser t
Vil man tydeliggjøre én selvstendig lokal eierorganisasjon kan man etablere et:

Kommunalt foretak . Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn
det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det et ableres et kommunalt foretak etter
kommuneloven kapittel 11. Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som
rettssubjekt.

En styrke med én lokal eier er at det gir en enkel organisering og lokalbefolkningen får lett eierfølelse
til krem atoriet når det er integrert i en lokal organisasjon. Men dersom et krematorium både skal
være en teknisk og kulturell aktør for en større region, vil denne eierformen og organisering kunne gi
en svakere tilknytning til hele nedslagsområdet. Det kan føre t il svakere eierfølelse for befolkning
utenfor kommunen og man sikrer ikke tilgang av kister fra andre kommuner. D et kan også føre til
lavere vekst i kremasjonsandelen. Det kan føre til lavere utnyttelse av krematoriets kapasitet og
svakere inndekning av ut giftsforpliktelsene.

Det anbefales regionalt drifts ansvar og eierskap.

5.3 Kommunalt versus kirkelig organisering
Flere sentrale utredninger har diskutert overføring av gravplassene fra kirkelig fellesråd til kommune.
Foreløpig er ikke dette vedtatt , selv om d ette kan vedtas på lokalt plan. K rematorievirksomheten i
lovverket er organisert uavhengig av gravplassforvaltningen, og halvparten av krematoriene er
kommunale i dag.

Kremasjon som kulturelt fenomen er også preget av mer livssynsuavhengighet, enn tradisj onelle
«kirkegårder».

For å vurdere eventuelt regionalt samarbeid mellom kirkelige fellesråd kan det nevnes at Kirkeloven
åpner i § 5 fjerde ledd for forsøksordninger for å få hensikt smessige organisasjonsformer . Om dette
også kan anvendes på gravplassforv altning, eller krematorium er ikke avklart.

Dersom krematoriet skal ha gravplasser som nevnt i kapittel 3.2.1.1 Religion og livssyn , må enten
kirkelig fellesråd i den kommunen ligger forvalte disse, el ler med hjemmel i Gravferdsloven § 23
overføre ansvaret til kommunen der krematoriet ligger.55 Fylkesmannen blir i så fall regional
myndighet i stedet for Bispedømmerådet.

Kompetanse på krematoriedrift og livssynsuavhengighet bør være tungtveiende for valg av
kommunal eller kirkelig organisering .

Det anbefales heller en organisering under kommune(r) enn under kirkelig fellesråd.

5.4 Kommunale s elskapsformer
Dette avsnittet er ikke utfyllende, men antyder mulige selskapsformer. Informasjon er utklipp fra
www.ks.no .

I skjemaet på neste side vises en oppstilling over de vanlige formelle samarbeidsformene som
kommunene er involverte i for å løse ikke - lovpålagte oppgaver. Oppstillingen viser lovhjemmelen,

55 https://lovdata.no/NL/lov/1996 - 06 - 07 - 32/§23
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hvilke formål samarbeidet er tenkt for, hva som er samarbeidsorganets øverste organ og til slutt,
hvordan kommunens styringsrett grovt sett kan utøves overfor samarbeidsorganet.56

Modell Formål Øverste organ Kommunens styringsrett
Interkommunalt
samarbeid – eget
styre
Hjemmel:
Kommune loven § 27

Utviklet med sikte på
driftsmessig og
administrativt
samarbeid for å løse
felles oppgaver

Styret Det enkelte kommunestyre kan
ikke instruere styret som sådant,
men må styre gjennom sine
r epresentanter

Interkommunalt
selskap
Hjemmel: Lov om
inte rkommunale
selskaper

Utviklet for
virksomhet med
forretningsmessig
preg

Representant -
skapet

Eierne utøver sin myndighet
gjennom representantskapet. Det
enkelte kommunestyre har
instruksjonsrett overfor sine egne
medlemmer i representantskapet

Aksjeselskap
Hjemmel:
Aksjeloven

Utviklet for
virksomhet med
økonomiske formål

General -
forsamlingen

Aksjeeierne utøver sin kompetanse
gjennom vedtak i general -
forsamlingen. Det enkelte
kommunestyre har
instruksjonsrett overfor
kommunens representant på
generalforsamli ng.

Noen krematorier er i en form for samarbeidsorganisasjon. Stalsberghagen krematorium som er
organisert ved Lillestrøm i Skedsmo kommune, har et samarbeid med nærliggende
kommuner/fellesråd, men kan ikke kategoriseres i noen ovennevnte. Organisering av
kommunesamarbeid om ombygging og drift av Arendal krematorium i Østre Agder regionen er ikke
avklart . Vestfold Krematorium er organisert etter lov om IKS.

NOU 2014:2 sier i kapittel 3.3.4 Endret krematoriestruktur : Kommunene, som har ansvar for å
finansi ere gravplassforvaltningen, vil ha incitament til å bygge nye krematorier dersom utgiftene til å
kjøpe kremasjonstjenester hos andre overstiger hva kostnadene ville ha blitt ved å bygge selv. Dagens
ordning med at staten, ved NAV, dekker alle transportutgi fter dersom kjøring tur/retur krematoriet
overstiger 20 kilometer, medfører at det for mange kommuner ikke lønner seg å investere i et slikt
anlegg. Dersom kommunen selv får ansvaret for å dekke transportutgiftene ved kremasjon, kan flere
kommuner se seg t jent med å ha et krematorium i nærmere avstand. Interkommunale krematorium,
som det man har i Vestfold, kan da bli resultatet. Jfr. kapittel 3.7 Økonomi .

5.4.1 Interkommunalt samarbeid – eget styre - « § 27 - m odell».
Interkommunalt samarbeid er et regionalt samarbeid hvor é n kommune er eier og med et
interkommunalt drifts - samarbeid som kan opprettes og organiseres gjennom en avtale som tar sikte
på å løse driftsmessig e og administrative oppgaver som ikke er lov pålagte. Samarbeidsorganet må
opprette ett felles styre og hvert enkelt kommunestyre må styre gjennom sine representanter.

Kommuneloven regulerer ikke om slike virksomheter er selvstendige rettssubjekter eller om de må
anses som en del av kommunen, på lik linje med for eksempel et kommunalt foretak. (se over). I
vurderingen av hvilken myndighet virksomheten har vil det være av betydning om den kan fastsette

56 KS Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid
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eget budsjett og om den har myndighet til å binde virksomheten utad uten å måtte innhente
samtykke, f or eksempel inngå ulike typer kontrakter eller ta opp lån.57

I denne modellen kan den ene vertskommunen ivareta sitt eierskap på en tydelig måte. Men man bør
spørre om avtale mellom kommuner i en slik modell gir den beste sikkerhet for utnyttelse av
kremat oriet. Siden det ikke er kommunen, men den enkelte innbygger som kjøper
kremasjonstjenesten, kan det gjøre det vanskelig å avtale at den enkelte innbygger skal benytte ett
spesielt krematorium hvor kommunen ikke eier. Se for øvrig 3.7.4

Når ny kommunelov trer i kraft må d agens § 27 - selskap sordning enten skje i form av kommunalt
oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd .58

Man kunne vurdere å stimulere til å benytte krematoriet man har samarbeidsavtale o m, ved å
subsidiere kostnadene med kremasjon på dette krematoriet. For å unngå forskjellsbehandling, må
det stilles spørsmål om en slik subsidiering bare kan knyttes til ett spesielt krematorium. Det er
derfor usikkert om en slik organisering vil forplikte deltagerne like sterkt som i et IKS.

5.4.2 Interkommunalt selskap IKS
Et IKS kan bare ha kommunale eller fylkeskommunale eiere, og har som forutsetning at flere
deltakere er sammen om selskapet. Eierne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Et IKS
kan ta opp lån. Det naturlige vil være at Eierne stiller lånegaranti, men at IKS - et tar opp lån. Denne
modellen fordeler risikoen mellom eierne.

Dersom eierskapet er forankret hos de kommunene som aktivt ønsker å kunne tilby innbyggerne sine
en kremasjonstjen este, vil dette kunne føre til gjensidig forpliktelse og eierfølelse, med påfølgende
kvalitetssikring av tjenesten og økt kremasjonsandel.

Heller ikke i en IKS - modell kan kommunen binde innbyggernes i deres valg av krematorium. Men
kommunen har rett til å vedta kremasjonsavgift for kremasjon på et krematorium som kommunen
eier, eller tilby gratis kremasjon her for sine innbyggere.

Man må vurdere nærmere om en IKS - organisering gjør det enklere , gjennom pris - og avgiftspolitikk, å
sikre bruk av det krematori et, enn gjennom en § 27 - organisering.

Opprettelse av IKS vil gi alle deltagende kommuner mer likeverdig ansvar og forpliktelse,
sammenlignet med § 27 – organisering.

Etter EØS - avtalen, som i hovedsak gjelder som norsk lov etter EØS - loven, er det på visse vilkår
forbudt å tildele offentlig støtte til enheter som utøver økonomisk virksomhet. (Jfr. NOU 2016:4) .
Dette innebærer at dersom kommunene enten selv, eller via andre rettssubjekter, utøver økonomisk
aktivitet i markedet, må de gjøre dette på en slik m åte at det ikke innebærer tildeling av ulovlig støtte
til virksomheten.

Så langt er kremasjonsvirksomhet i Norge, og Skandinavia, organisert enten som kommunal eller
kirkelig virksomhet, og ikke som privat virksomhet, selv om det i Norge ikke er noe til h inder for det.

57 http://www.ksbedrift.no/advokattjenester/selskapsrett/%C3%B8vrige - selskapsformer/27 -
sam arbeidvirksomhet/
58 http://www.ksbedrift.no/aktuelt/advokattjenester/hva - betyr - den - nye - kommuneloven - for - 27 -
selskapenesamarbeidene/
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Det er foreløpig ikke gitt signaler om at offentlig kremasjonsvirksomhet til å berøre det
konkurranseutsatte markedet, og problematikken synes derfor mindre aktuell.

Det anbefales organisering i et IKS framfor «§27 - modell»

5.5 Andre selskapsfor mer/organiseringer
Skjelning mellom privat og offentlige tjenester knyttet til dødsfall, kremasjon og gravferd må ivaretas
på en god måte: Gravlegging vil være et offentlig ansvar - enten i regi av kommune eller kirkelig
fellesråd . Ferden fra dødssted til krematorium/grav, via eventuell seremoni, vil være privat – ofte
med utstrakt assistanse fra begravelsesbyrå. Kremasjon kan både være offentlig og privat.

5.5.1 Aksjeselskap
Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommu ner
og fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter. Selskapets eierorgan er
generalforsamlingen, der eierne utøver den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne
gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette ramm er og gi nærmere
regler for styret og daglig leder.

Det er ikke noe hinder i lovverket for at et krematorium kan være privat eid og drevet, slik som
gravferdsbyråene er det. I Europa er det flere private selskap som driver krematorium , slik det var da
krem atorie - bevegelsen startet i Norge, og som fortsatt lovverket er tuftet på.

5.5.2 Kjøp av tjenester
T jenesten med å drive krematori um kan kjøpes av en ekstern profesjonell or ganisasjon . Dette kan
skje ved at man henvender seg til et annet krematorium med forespør sel om å inngå driftsavtale,
eller kjøpe tjenesten av privat firma. Dette kan sikre en faglig profesjonalitet av driften, særlig med
tanke på den krema torie - tekniske kompetansen. Eier, lokal eller regional, kan når som helst overta
driften.

Dersom det er et realistisk alternativ med en profesjonell privat aktør som kan sikre bedre
kompetanse enn det offentlige, bør dette vurderes.

5.6 S amarbeidspartnere
De aller fleste innbyggere velger å kjøpe assistanse fra et begravelsesbyrå ved dødsfall . Man bør i
spørsmå l om valg av organisering og i spørsmål om hvordan tjenestene skal leveres sikre intensjon
om et godt samarbeid med gravferdsbyråene .

Likeledes bør man sikre et godt samarbeid med livssynsorganisasjonene, i spørsmål om hvem som
bør eie og drive et kremator ium, hvilke hensyn man må ta til tilrettelegging, og hva som bør inngå i
driften.

5.7 Prosjektorganisering og driftsorganisasjon
Erfaringsmessig med noen nyere kremasjonsprosjekt, der for eks kommunen har hatt ansvaret for
byggeprosjektet, mens kirkelig felle sråd skulle overta driften, viser seg å bli en kostnadskrevende og
komplisert løsning, særlig på grunn av uklarhet mellom byggherre i prosjektfasen og driver i
garanti fasen . En eventuell ulik forståelse a v funksjonen til et krematorium mellom disse organen e
kan skape utfordringer , særlig i overgang mellom prosjekt og drift .
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Et krematorium bør være tuftet på grunnleggende verdier, for å fungere godt. Det er derfor viktig at
disse verdiene blir integrert og eid i både prosjektorganiseringen (for eks i design fasen) og i
driftsfasen. Det anbefales at byggherrerollen videreføres til , og henger sammen med driftsrollen , i
alle fall under hele anskaffelsens garantiperiode.

Å bygge og å drive krematorium er et smalt men sammensatt felt . Nødvendig byggherrekompetans e i
en prosjektfase bør vurderes å bli kjøpt eksternt. S elv må eier ta tydelig ansvar for å definer e de
overordnede verdier som skal gjennomsyre selskapet og krematoriet .

Prosjektering av bygg må skje i integrasjon med krematorieteknikk. Kontrahering av a rkitekt og
ovnsleverandør bør ligge foran kontrahering av prosjekterende bygg . Under forutsetning av en
kompetent byggherrerolle og byggeledelse, anbefales delt entrepriseform.

Derfor anbefaler det at selskapets organisering både under prosjektfase og drif tsfase fastsettes på et
så tidlig tidspunkt som mulig.

5.8 Oppsummering eierskap og selskapsform
B yggherrerollen bør knyttes sammen med driftsrollen. Avklaring av selskapsform bør derfor
komme snarest mulig i prosessen. For å sikre en stabil drift, forplikte nde deltagelse i eierskap,
samt helhetlig økonomihusholdning, an befale s at det etableres et IKS som eier og driver
krematorievirksomhet en i regionen. Selskapets formål definerer driftsomfang/ kompetansebehov .

For å sikre en robust organisasjon foreslå s det følgende kommunale eiersa mmensetning med 2 5 %
på hver:

Fredrikstad

Sarpsborg

Moss/Rygge
Askim (Indre Østfold kommune)

En av de første avklaringene bør være om Halden kommune med krematorium skal komme inn
som deleier , og med en fordeling på 20 % eierskap p å hver .
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6 Veien videre
Dersom anbefalingene i dette dokument59 tas til følge foreslås følgende framdrift:

1. Organisering
a. Nedre Glomma regionråd foreslår etablering av IKS overfor sine deltakerkommuner.
b. Forslag til selskapsavtale tas til behandling i respekti ve kommunestyrer (se vedlegg).
c. Representantskapet gis fullmakt til å gå i forhandling med Halden kommune om

deltagelse
d. Representantskap et velger et profesjonelt styre som tilsetter/kjøper daglig

leder/prosjektleder.
2. Plassering

a. Lokalisering av nytt kremato rium fastsettes.
b. Avklare regulering og tomteerverv.

3. Etablering
a. Fastsetting og kontrahering av kremasjonsteknikk og arkitekt
b. Etablere referansegruppe
c. Kontrahering av byggprosjektering.
d. Godkjenning av skisse - forprosjekt med endelig kostnadskalkyle.
e. Kontra hering av bygge - entrepriser.

4. Drift
a. Etablering av driftsorganisasjon, eventuelt i samarbeid med Halden.
b. Etablering av drift s rutiner, administrasjon etc.

Anbefalt litteratur:

Kremasjon og gravformer for aske. Kirsten G. Lunde, 2017
Goodbye Architecture, Vincent Valentijn og Kim Verhoeven. nai010 publishers, 2018

59 Dokumentet « Sammendrag og anbefaling vedrørende krematoriedrift i Østfold – Nedre
Glommaregionen », gir et kort resyme av an befalingene.
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7 Appendix 1 – Utslipp fra krematorium
Utslipp fra krematorier er hovedsakelig til luft. Ut slippene kan inneholde organiske
mikroforurensninger som sot, støv og tjærestoffer (PAH) på grunn av dårlig forbrenning og utslippene
kan inneholde kvikksølv fra amalgam i tennene. Formålet med bestemmelsene er å minimalisere slike
utslipp og derved bidra til bedre luftkvalitet i byer og tettsteder der krematoriene er lokalisert.60

Det er også satt krav til pipehøyde og røykgasshastighet for å hindre turbulens og nedfall av
røykgassene i området rundt krematoriet.

Utslippsmålinger på Sarpsborg krematorium fo r konsesjonsåret 2016 og 2017 viser følgende
konsentrasjoner:

Utslippskrav Målt 2016 Målt 2017
Støv 20 mg/ Nm3 <0,4 mg/ Nm3 0,5 mg/ Nm3

Karbonmonoksid CO 100 mg/Nm3 54 mg/Nm3 10,2 mg/Nm3

Kvikksølv Hg 0,0 50 mg/Nm3 0, 129 mg/Nm3 0, 142 mg/Nm3

Sammenligne r vi Sarpsborg i 2017/2016 med Os i 2015, ser vi disse tallene:

Sarpsborg 16/17 Halden 20 15
Støv ( mg/Nm³ ) 0,45 109
CO ( mg/Nm³ ) 32,1 33,9
Hg ( mg/Nm³ ) 0,14 2,23

7.1 Kvikksølv
For å sammenligne har disse virksomhetene61 i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden komm uner
rapportert følgende gjennomsnittlige utslipp av Hg til luft i gram pr år i 2016/2017:

Fordi kvikksølv foreligge r i gassform etter forbrenning , transporteres den over lange avstander og
ende r opp i miljøet på helt andre deler a v kloden enn der det sl ippes ut. Det er ingen undersøkelser
som viser at områder i nærområder til krematorier er spesielt utsatt for kvikksølvforurensning.

60 Miljødirektoratets k ommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 10: Utslipp fra krematorier .
61 Kilde: www.norskeutslipp.no
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7.2 Karbonmonoksid CO
Både krematorier med og uten filter har samme krav til karbonmonoksid ( CO ) for å sikre lave
konsentrasjon er av organiske m ikroforurensninger i utslippene:

Resultatene av målinger fra krematorier viser at dagens krav til CO er ukomplisert å imøtekomme.

7.3 Støv
Nyere forskning viser at negative helseeffekter forekommer ved lavere konsentrasjoner av
luftforuren sning enn tidligere antatt. Grenseverdiene for svevestøv vil bli skjerpet fram mot 2020.
Hovedutfordringen i Nedre Glomma vil være å få til gode tiltak som gir redusert
svevestøvkonsentrasjoner.62

Krematoriene har et relativt lite bidrag til lokal støvpro blematikk. Men dersom en s ammenligner
utslipp av støv mellom Os og Sarpsborg krematorier ser vi at Os har 242 ganger så mye støv pr m3

som Sarpsborg. Eller I 2015 slapp Os med 154 kremasjoner ut 18 kg støv, mens Sarpsborg i 16/17
med 1150 kremasjoner slapp ut 0,5 kg pr år.

62 Planstrategi for Sarpsborg 2016 - 2019 Avsnitt 8.4
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8 Appendix 2 – Miljøbelastning ved transport
Når man skal k artlegging transport og CO2 belastning i forhold til plassering av krematorium , er det
to typer transport man kan studere: Transport av avdøde og t ransport av etterlatte i forbindel se med
seremoni.

Transport av etterlatte vil avhenge av om det velges seremoni på krematoriet eller ikke, om det
avholdes seremoni. Det foreligger ingen statistikk over frammøtte til seremonier ved gravferd i
regionen. For å danne et overordnet bilde av hv a transportbelastningen vil utgjøre for miljøet ved
alternative lokaliseringer, velges derfor i denne omgang bare å beregne transport av avdøde.

Denne transporten vil ofte bestå av transport fra dødsstedet, til et seremonisted utenom
krematoriet, eventuel t via et kjølerom, og deretter retur av tom bårebil.

For enkelt å beregne estimert transport av avdøde kan man ta utgangspunkt i SSB statistikk fra 2007
og 2012. Den viser 35 % dør på regionale sykehus63. Av de resterende 65 % dør majoriteten på andre
inst itusjoner. Det antas at disse institusjonene er lokalisert i tettbebygde områder.

For å beregne kjørelengde til krematoriet fra andre dødssted enn sykehuset på Kalnes, kan man for
Moss - og Askim - områdene ta utgangspunkt fra bysentrum, men for Fredriksta d og Sarpsborg sin del
ta utgangspunkt fra sykehjemmene s plassering . Det antas at de som dør hjemme er statistisk
lokalisert noenlunde sammenfallende med sykehjemmenes plassering.

Nedenfor er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig reiseavstand fra disse s ykehjemmene i Sarpsborg
til alternative lokaliseringer:

Borgen sykehjem
Haugvoll sykehjem

Kurland sykehjem
Tingvoll sykehjem
Kruseløkka sykehjem

Valaskjold
omsorgssenter
Helsehuset Sarpsborg

Og i Fredrikstad er det tatt utgangspunkt fra disse sykehjemme ne :

Rolvsøy sykehjem
Smedbakken sykehjem
Solliheimen sykehejm

Glemmen sykehjem
Østsiden sykehjem
Fjeldberg sykehjem

Gressvik sykehjem
Torsnes sykehjem
Emil Mørchs minne

63 Dette tallet st emmer med opplysninger fra det Nye sykehuset i Østfold, Kalnes.

Hjemme
15 %

Region - , fylkes - og
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spesialsykehus
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4 %

Uoppgitt
2 %Dødsted 2007 - 2012
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Figur 14 Oversikt Sykehjem/Sykehus i Sarpsborg og Fredriksta d

Når det gjelder alternative plasseringer av krematorium er det valg fire alternativer (Merket ) :
1. Sarpsborg krematorium, Hans Nielsen Hauges gate 32, 1723 Sarpsborg
2. Borge kapell, Haldenveien 75 - 1655 Sellebakk
3. Hafslund kapell, Haugeveien 1, 1738 Borgenh augen
4. Desiderias vei/Sollikrysset ved E6 (Tenkt plassering nordvest for Sarpsborg sentrum)

Kremasjoner
St. Olav Borge Hafslund

Desiderias
vei/Sollikrysset

Km Tot Km Tot Km Tot Tot
Sarpsborg 194 3 555 11 2221 3 666 12 2304
Fredrikstrad 220 14 31 49 9 1880 15 3271 16 3540
Moss rådhus 247 38 9386 44 10868 41 10127 26 6422
Askim rådhus 98 42 4095 50 4875 44 4290 42 4095

Sum km 17185 19844 18354 16361
Sykehuset Ø stfold 408 6,2 2532 14,2 5800 11,8 4820 5,5 2246

Sum km 19718 25644 23174 18608
Tabellen viser at en plassering lenger nordvest med dagens tilfang av kister til kremasjon, vil gi en
lavere trafikkmengde.

Et gjennomsnitt av SSBs statistikk over CO2 utslipp fra personbiler i 2016 er 178 g/km.

Dersom hver bårebil kjører det dobbelte av avstand dødssted til krematoriet ved disse alternativene
får vi følgende CO2 belastning:

1. Sarpsborg krematorium 7,0 tonn CO2

2. Borge kapell 9,1 tonn CO2

3. Hafslund kapell 8,2 tonn CO2

4. Desiderias vei/Sollikrysset ved E6 6,6 tonn CO2

Til sammenligning var det totale utslipp av CO2 fra lette kjøretøyer i Østfold i 2016: 438 000 tonn.
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Ved en økning av antall personer som benytter seremonirom på krematoriet vil ovennevnte
avstander gi større utslag på miljøeffekten.

Figur 15 Oversikt lok alisering krematorium i forhold til Moss og Askim
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9 Appendix 3 – L okalisering på Hafslund eller Borge gravlund.
Nedenfor vil det bli kort vurdert å bygge et krematorium på Hafslund kikregård, alternativt Borge
gravlund.

9.1 Innledende forutsetninger
Hafslund kirkegård, Haugeveien 1,
1738 Borgenhaugen , Sarpsborg
kommune

Borge gravlund/kapell. Haldenveien 75,
1655 Sellebakk. Fredrikstad kommune

Regulering Reg.plan. 210528011. Vedtatt 20/03 -
09. « Hafslund kirke - og kirkegård ».
Området er regulert til grav - og
urnelund.

Regulering av gravplass og bebygd areal er
ikke avklart.
Realisering av tiltak hjemlet i Reg plan
01061086 vedtatt 26/4 - 18 « Fv. 100 Gang -
og sykkelveg Bergby - Borge skole », vil
bedre støy - og adkomstforholdene, og
flytte eksisterende veg ut av gravplassen.

Eieforhold Den norske kirke. Hafslund Sokn g/bnr
1047/255

Fredrikstad kommune g/bnr 662/29

Eksisterende
fasiliteter

Eksisterende kirkegård. Kirke på
tomten.

Eksisterende gravplass. Kapell på tomten

Livssyns -
åpenhet

Det antas mulig å lokalisere et
livssynsåpet kre matorium på tomten
uten at det kommer i konflikt med
eksisterende kirkebygg.

Kapellet k an i følge kirkevergen på en enkel
måte gjøres helt nøytralt etter behov .64

Men det er uavklart om et krematorium
kan/bør integreres i kapellet, eller at det
bygges som e get bygg.

9.2 Verdier
Et nytt regionalt krematorium bør ut over den rent fysiske funksjonen, også kunne ha e n
seremoniell/rituell funksjon, for del er av befolkningen fra hele regionen. Dette vil kunne være som et
alternativ til eksisterende og lokale gravfer dstradisjoner.

For at befolkningen nord for «Nedre Glomma - regionen»; i Moss/Askim – regionene, skal kunne få et
eierforhold til funksjonen, bør det kanskje lokaliseres lenger mot nordvest for Sarpsborg sentrum,
enn alternativet Hafslund, men særlig i forh old til Borge .

Eksisterende lokale gravplasser har ofte en sterk tilknytning til det lokale sognet, og lokale
tradisjoner . Skal gravplassene kunne få en sterkere regional funksjon bør de være fristilt fra den
lokale tilknytning .

På kalde vinterdager vil man kunne se hvit røyk fra krematorie - pipen. Dette er kondensert
vanndamp. Dersom besøkende på gravplassen eller brukere av eksisterende kirke eller kapell på
tomta, anser kremasjon som en fremmed gravferdsform, kan muligens dette virke forstyrrende. Har
man derimot gravformer rundt et krematorium som forutsetter kremasjon, eller at det har vært et
krematorium her fra starten av, vil dette kunne være annerledes.

Å etablere et nytt krematorium integrert med uteanlegg, vil kanskje være enklere på en ny tomt , enn
å tilpasse eller endre en eksiterende helhetlig gravplass, eventuelt eksiterende kapell. Det vil kunne

64 Fredrikstad Blad d en 18/11 - 15
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være enklere å etablere nyere alternative gravformer rundt et nytt krematorium, enn å tilpasse
krematoriet til eksisterende gravplass/kapell.

9.2.1 Miljø
En lokalisering nordvest for Sarpsborg og i nærhet av E6, vil gi noe kortere kjøreavstander enn til
Hafslund og Borge. Se A ppendix 2.

Dersom overskuddsvarmen fra krematoriet skal kunne nyttiggjøres eksternt, vil Hafslund være bedre
egnet enn Borge.

Når d et gjelder utslipp, er dette i utgangspunktet mindre avhengig av lokalisering.

9.2.2 Økonomi
Siden det ikke er gjort grunnundersøkelser, avklaring vedrørende reguleringsplan, etc, framstår ny -
bygg alternative ne på nåværende tidspunkt på lik linje i forhold ti l hver andre , se avsnitt 4.2.3 .



Navn Kommune Døde bosatt i kommunen**** Kremert i alt Kremerte tilh kommunen** Kremasjonsprosent Utlevert til askespredning***

Alfaset krematorium 0301 Oslo kommune 3791 4165 2886 76 % 114
Arendal krematorium 0906 Arendal 374 0 142 38 % 0

Drammen krematorium 0602 Drammen 559 1193 434 78 % 18
Harstad krematorium 1903 Harstad - Hárstták 217 187 79 36 % 6

Haslum krematorium 0219 Bærum 889 1065 714 80 % 23
Gjøvik krematorium 0502 Gjøvik 287 1198 158 55 % 14

Kongsvinger krematorium 0402 Kongsvinger 189 259 75 40 % 10
Kristiansund krematorium 1505 Kristiansund 232 305 170 73 % 5

Moholt krematorium 5001 Trondheim 1232 1269 803 65 % 42
Møllendal krematorium 1201 Bergen 1938 1924 1431 74 % 67

Narvik krematorium 1805 Narvik 195 125 89 46 % 3
Odda krematorium 1228 Odda 71 221 34 48 % 11

Oddernes krematorium 1001 Kristiansand 646 572 259 40 % 17
Os krematorium 0101 Halden 299 134 109 36 % 8

Ringerike krematorium 0605 Ringerike 310 201 241 78 % 5
Rjukan krematorium 0826 Tinn 66 63 27 41 % 4

Røros krematorium 5025 Røros 78 121 48 62 % 5
Salten krematorium 1804 Bodø 345 257 133 39 % 3

Sandnessund krematorium 1902 Tromsø 451 311 200 44 % 7
Sarpsborg krematorium 0105 Sarpsborg 487 502 257 53 % 7

Skien krematorium 0806 Skien 464 432 184 40 % 35
Stalberghagen krematorim 0231 Skedsmo 377 1034 255 68 % 27

Stavanger krematorium 1103 Stavanger 879 663 392 45 % 24
Steinkjer krematorium 5004 Steinkjer 196 201 102 52 % 1

Vestfold krematorium IKS 0710 Sandefjord* 1536 1139 911 59 % 62
Ålesund krematorium 1504 Ålesund 374 396 257 69 % 12

Hele landet 40684 17937 44 % 530

* Gjelder kommunene Horten, Tønsberg, Larvik og Sandefjord som er eiere av Vestfold krematorium I KS

** Kremasjonsprosenten er basert på antall døde i kommunen som er kremert, uavhengig av hvilket krematorium som er benyttet.
*** Tallene omfatter alle urner utlevert til askespredning i 2019 uavhengig av kremasjonsår (nytt fra 2018).

****Tallene er hentet fra ssb.no 01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4 - 2019K4

KREMASJONSSTATISTIKK FOR NORGE 2019

Utarbeidet av Norsk forening for gravplasskultur ved Krematorienettverket i samarbeid med Åse Skrøvset, gravplassrådgiver i Den norske kirke med teknisk bistand fra Vestfold krematorium 03.03.2020.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4667-19  Arkiv: D42  

 

Sak: 124/18 

 

Saksprotokoll - Prinsippsak nytt krematorium  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1: Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om 

bygging av nytt krematorium. 

 

2: Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på a)Den delen av 

dagens anlegg som omfatter ovn og kjølelager og en kostnadsanalyse på hva som må gjøres 

for å sette den delen i stand i forhold til lovkrav og bedre funksjonell bruk. b) 

Seremonirommet og de delene det pekes på i saksfremlegget vedrørende ventilasjon, orgel og 

sanitæranlegg. 

 

3: Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen med hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om 

kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en Ringerikes behov, og ved 

mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid. 

 

4: Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens 

anlegg, eller investering i nytt kjøle/forbrenningsanlegg for kremasjon og eventuelt 

seremonirom. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.11.2018: 

 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, V og KrF: 

 

«1: Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om bygging av 

nytt krematorium. 

 

2: Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på a)Den delen av dagens anlegg 

som omfatter ovn og kjølelager og en kostnadsanalyse på hva som må gjøres for å sette den delen i 

stand i forhold til lovkrav og bedre funksjonell bruk. b) Seremonirommet og de delene det pekes på i 

saksfremlegget vedrørende ventilasjon, orgel og sanitæranlegg. 

 

3: Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og Ringeriksregionen med 

hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en 

Ringerikes behov, og ved mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

4: Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens anlegg, eller 

investering i nytt kjøle/forbrenningsanlegg for kremasjon og eventuelt seremonirom.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til Rådmannens forslag pkt. 1: 

«Dagens sermonirom beholdes.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Ordfører oppfordret rådmannen til å ta med seg innspill fra salen i det videre arbeidet. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling fremmet av Aasen (Sp) og Mjeldes 

(Ap) forslag p.v.a Ap, H, V og Krf, ble Mjeldes forslag vedtatt mot 10 stemmer. 
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- 

 
Formannskapet  

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4667-8   Arkiv: D42  

 

 

Prinsippsak nytt krematorium  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ønsker primært å bygge nytt krematorium i Ringerike kommune. 

 

2. Rådmannen bes om å utrede ulike tomtealternativer, eierform, innhold og kostnader. 

Etterbruk eller riving av gamelt krematorium skal vurderes. 

 

3.  Kommunestyret bevilger inntil 2 mill kroner til utredningsarbeidet, dette dekkes av 

disposisjonsfondet. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Dagens krematorium har store utbedringsbehov. Det er behov for økt produksjon, rensing av 

avgasser til luft, ovnen er moden for utskifting, forbedre de fysiske arbeidsforholdene for de 

ansatte osv. 

 

I saken beskrives de ulike alternativene som finnes. Rådmannen ber om en prisippavklaring 

på hvem av alternativene som skal utredes videre.  

 

Ringerike kommune har følgende valg slik rådmannen ser det: 

 

1. Stenge Ringerike krematorium og kjøpe kremering eksternt.  

2. Rive ekisterende krematorium og bygge nytt krematorium på eksisterende tomt.  

3. Bygge nytt krematorium på nytt sted i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

I dag er det en begrensing på antall kremasjoner i krematoriet på maks 200 årlig. Behovet 

isolert for Ringerike kommune er ca 230 kremasjoner årlig. Et nytt krematorium i Hønefoss 



- 

vil kunne gi tilbud til nabokommuner i fremtiden. I dag har vi ikke mulighet til å gi dette 

tilbudet. Nabokommuner kjører kister enten til Gjøvik, Drammen eller Haslum i dag. Vi 

kjører også kister da maks kapasitet er 200. 

 

Ringerike krematorium innholder også kjølelager for kister til gravferd og kremasjon for hele 

kommunen. Hvis dagens krematorium rives eller stenges må det finnes en ny løsning for 

kjølelager for kister.  

 

Et godt og verdig kremasjonstilbud for kommunene i distriktet vil kunne gi en vesentlig 

økning i andel kremasjoner. Et nytt krematorium med en ovn kan ta inntil 1400 kremasjoner 

pr år og vil kunne dekke kremasjonsbehovet i Ringerike og distriktene omkring i lang tid 

fremover.   

 

Rådmannen anbefaler at det bør utredes nytt krematorium i Ringerike. Rådmannen foreslår at 

det avsettes inntil 2 mill. kroner til et forprosjekt. Det er mye regelverk rundt gravferd og 

kremasjon, denne kompetansen har vi ikke fullt ut i vår kommune. Det er derfor behov for å 

kjøpe noe kompetanse eksternt.  

 

Utredningen må gi svar på hvilke tomtemuligheter vi har, utforming, skisseprosjekt, innhold 

utover minimumsløsning, kostnader både til investering og drift, ulike eierform må også 

utredes, eventuelle avtaler med nabokommuner må utarbeides. 

 

Det må opprettes god dialog/ samhandling med fellesrådet, bispedømmerådet og 

nabokommuner. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Krematorium fra1970 

Ringerike krematorium ble bygget i 1970 med elektrisk drevet ovn og da dimensjonert for 

inntil 100 kremasjoner i året.  Med årene måtte man jevnlig bytte ut el. varmeelementene i 

forbrenningskammeret for å holde nødvendig temperatur.  

 

1.juni 1996 ny ovn på plass 

Den 1. juni 1996 ble ny ovn tatt i bruk og det måtte til omfattende byggetekniske 

ombyggingsarbeider for å plassere ny ovn i samme lokaler. Anleggstid var ¾ år.  Ny ovnen 

forbrant med olje, og hadde en årskapasitet på over 1000 kister pr. år.  Fra 1994 var tilfanget 

ca. 300 kister årlig fra egen kommune og de nærliggende kommunene.   

 

Ny miljølov 

2002 kom en ny miljølov for drift av krematorium. Krematorier uten rensing av avgasser ble 

plassert i kategori 1, med tillatelse til å brenne inntil 200 kister pr år.  Ringerike kommune 

måtte da si opp avtalene med andre kommuner, og benytte kvoten på 200 kremasjoner til kun 

eget behov. 

 

 

Oppgradering 

Murverket i ovnen fra 1996, blir tydelig raskt forringet ved bruk. I 2004 var det store skader 

innvendig i forbrenningsrommet og etterbrenner kammeret. Året etter (2005) ble murverket 



- 

fornyet, sammen med ny data-styring med miljørapportering.   Det ble vedtatt å gjennomføre 

oppgradering, men uten å bekoste nytt renseanlegg på avgassene fra ovnen. 

 

I 2015 var murverket på ny sterkt skadet av bruk, og ovnen fungerte ikke som den skulle. Den 

ble derfor i 2016 reparert på ny, og skiftet ut ildfast stein i de mest utsatte områdene i 

forbrennings- og etterbrennerkammeret. Etter vurdering av leverandøren, Crematec, vil ovnen 

kunne fungere noen få år til med de reparasjoner som er foretatt. 

 

Kistemottak og kjølerom 

Kistemottak og kjølerom i 1 etg og etterbehandling med kremasjon i underetasjen gir veldig 

dårlige arbeidsforhold for transport av kister. Dette medfører mye manuell løfting og 

krevende arbeidssituasjon for kremasjonsbetjeningen. Det er for liten plass for maskinell 

utstyr så det er ikke mulig å gjøre tiltak i eksisterende bygningsmasse for å lette håndtering av 

kistene. Kjølerommene fungerer som kjølerom for hele kommunen både de som skal til 

gravferd og kremasjon, antall kister pr år er ca 300. 

 

Eksisterende krematorium består av: 

Seremonibygget med plass til ca. 150 personer. Bygget er oppført i materialer som har lite 

vedlikeholdsbehov, og huset mangler ventilasjon. Orgelet er fra 1970, hvor det er usikkert om 

man får nye komponenter om vitale deler ryker. Sanitæranlegget begynner å få 

oppgraderingsbehov. Sermonirommet/kapellet er livssynsnøytralt og vil bestå uansett hvilket 

alternativ kommunestyret velger videre. 

Kremasjonsbygningen er svært uhensiktsmessig i forhold til funksjon. Bygningen er trang og 

dårlig innrettet for kistehåndtering, dette gjør det umulig å bruke innretninger som erstatter 

betjeningens løft av kister.   

 

Kremasjonsbygningen inneholder også kjølelager for kister, kister fra hele kommunen 

oppbevares her. Dvs at alle kister til gravferd eller kremasjon oppbevares i disse kjølelagrene, 

ca 300 kister årlig. Kjølelagrene i bygget er lite hensiktsmessige, det er plassmangel og dette 

medfører vanskelig arbeidsforhold for de ansatte med kistehåndteringen. 

 

Ringerike krematorium nådde maksimalt nivå for kremering i 2017 og måtte da sende kister 

til Haslum. I tillegg til krevende arbeidsforhold og fremtidige reparasjonskostnader medfører 

dette at Ringerike kommune nå må vurdere andre løsninger for kremasjon. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Pga. situasjonen ved Ringerike krematorium er det behov for å vurdere ulike løsninger for 

hvordan kremasjon kan løses fremover. Saken beskriver samfunnsansvar, tilstand på dagens 

krematorium, alternativer, behov, nytt krematorium, økonomi, tomtealternativer, eierskap, 

juridiske forhold og forholdet til overordnede planer. 

 

 

Samfunnsansvar 

Kremering og gravlegging er et offentlig ansvar, og skal foregå på en verdig måte. 



- 

Alle mennesker har sin egen verdi. Når en har gått bort, må både den avdøde og de pårørende 

behandles med respekt. Når døden møter oss, bør samfunnet imøtekomme den enkeltes behov 

i størst mulig grad. Et krematorium i nærheten vil da være viktig i dette sorgarbeidet. 

I en regionhovedstad som Hønefoss bør en forvente at det også finnes et moderne 

krematorium som løser lokalt og regionalt behov for kremasjon. Det forventes at de større 

kommunene tar et slikt samfunnsansvar enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. 

Vi har fått henvendelser fra nabokommuner som ønsker at Ringerike som regionhovedstad tar 

et initiativ til å bygge et nytt krematorium, som også dekker disse kommunenes behov for 

kremasjon. 

For å avlaste krematorium på Gjøvik, Drammen og Bærum vil det være hensiktsmessig med 

et nytt krematorium i Ringerike kommune.   

 

Tilstand dagens krematorium/ etterbruk 

 

Dagen krematorium er fra 1970. Det er gjort en del utbedringer av både bygget og 

kremasjonsovnen siden den gang. Selv om det er gjort utbedringer er bygget gammelt og 

bygd for en annen tid.  Det er stort behov for tiltak fremover. Krematoriet nådde maksimalt 

nivå for kremering i 2017 og arbeidsforholdene for betjentingen i krematoriet er krevende, 

med manuelle løft av kister. Krematoriet tilfredsstiller ikke dagens krav og forventninger til 

hve et krematorium skal inneholde. 

 

Behovsvurdering 

Dagens krematorium bør stenges. Det er derfor behov for å vurdere andre alternativer.  

I dagens krematorium er det mer enn nok kapasitet til å betjene de 455 kremasjonene som 

utøves i tilgrensene områder i dag, men manglene rensing begrenser antallet til 200. 

Nærliggende kommuner sender derfor i dag kister til Haslum, Drammen og Gjøvik til 

kremering. 

Antall kremasjoner i dag og i fremtiden 

 

Dagens behov for kremasjon i øvre Buskerud utgjør i dag 455 kremeringer inkl. Ringerike 

med sine 230. Andel av kremeringer i forhold til kistebegravelser er lav i dag. I enkelte 

kommuner under 10 %. Andelen kremasjoner henger sammen med kremasjonskostnaden, og 

tilgjengeligheten for kremmasjon. Andelen kremasjoner er høyere i de kommunene der 

kremasjon betales fullt ut av kommunen. Det er potensiale til å øke antallet kremeringer i 

fremtiden hvis det er ønskelig.  

 

Det er nødvendig å tilrettelegge for at folk flest velger kremering og urnegrav istedenfor 

kistegrav. På den måten redusers behov for kirkegårdsarealer og kommunen slipper større 

investeringer i kirkegårdsutvidelser. 

 

Kommunene i Ringeriksregionen forventer befolkningsøkning. Behovet for antall 

kremeringer vil sansynligvis også øke i årene framover.   

 

En urne grav er mindre enn en kistegrav og gir rom for 4 urner eller 8 urner i et fellesfelt. 

 



- 

Ringerike kommune har følgende valg: 

1. Stenge Ringerike krematorium og kjøpe kremasjon eksternt.  

2. Rive eksisterende krematorium og bygge nytt krematorium på eksisterende tomt..  

3. Bygge nytt krematorium på nytt sted i Ringerike kommune. 

 

Etterbruk eventuelt riving av gammelt krematorium bør også utredes. Hvis kommunestyret 

velger å rive dagens krematorium og kjøpe denne tjenesten fra andre, må vi finne en ny 

løsning for kjølerom til kister i egen kommune. 

 

 

Hva et krematorium bør/ kan være 

Et krematorium bør være basert på verdier som verdighet, respekt og åpenhet. 

En sermoni eller kremasjon skal skje med verdighet og respekt. Både kiste med 

kistedekorasjon og senere aske og urnen skal behandles med ærbødighet og omtanke. 

Alle mennesker har sin egen verdi. Når en har gått bort, må både den avdøde og de pårørende 

behandles med respekt. Når døden møter oss, bør samfunnet imøtekomme den enkeltes 

behov. 

Et krematorium skal være livsynsnøytralt og må derfor legge til rette for både stell av den 

døde og observasjonsrom for å kunne følge kisten inn i ovnen. 

Krematoriet bør også inneholde et besøksrom/minnested der pårørende kan besøke urnen 

mens den oppbevares på krematoriet. Dette er hjemlet i gravferdsloven «Der forholdene ligger 

til rette for det, bør de etterlatte gis anledning til å være til stede under selve kremasjonen» 

En ny kremasjonsovn har kapasitet til 1400 kremasjoner i året.  

Hva krematoriet skal inneholde utover minimumsløsninger må avklares i forprosjektet samt 

vurdere etterbruk av det gamle krematoriet. 

Et nytt krematorium kan også kombineres med egen urnelund, kolombarium(urenevegg) o.l. 

Aktuelle tomtealternativer 

 

Det har blitt gjort en foreløpig undersøkelse om aktuelle tomter for et nytt krematorium. Det 

finnes aktuelle tomter. Videre må det vurderes om krematoriet fortsatt skal ligge midt inne i 

byen og i nærheten av elven. Et krematorium medføre noe luftforurensing og det må være 

med i vurderingen i forhold til tomtevalg. 

Kriterier for lokalisering bør sees på. Tomtealternativer bør avklares nærmere i et forprosjekt. 

  

Gravferdsloven 

§ 4.Anlegg m.v. av gravplass og krematorium. 

Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på 

gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra 

bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen. 



- 

Anlegg eller vesentlig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra departementet. 

Departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter om drift og forvaltning av 

krematorier. 

Økonomi 

 

Driftsbudsjettet i dag 

Driftsbudsjett de siste årene har vært ca. kr. 1,3 mil., og fordeler man kostnadene på 200 

kremasjoner, blir enhetskostnaden kr. 6 500,-.  

Investerings og driftskostnader i et nytt krematorium.  

Erfaring fra lignende byggeprosjekter i andre kommuner er investeringskostnaden i 

størrelsesorden 70 millioner kroner for nytt krematorium. Driftsutgiftene er også høyere enn 

det vi har pr i dag. Dvs at med det tilfanget av kremasjoner som er i vårt område i dag vil 

kotnaden på hver kremasjon bli betydelig høyere enn den vi har i dag. 

Det vil derfor være utfordrende å få kremasjonsavgiften lav nok da tilfanget på kister er noe 

lav. 

 

Det har vært dialog med kommuner i øvre Buskerud og deler av Oppland og det er interesse 

for kjøp av kremasjon fra Ringerike. Det betinger at kremeringen gjennomføres med respekt 

og verdighet. Samt at kostnadene ikke må overstige vesentlig det andre krematorium tar for 

denne tjenesten.   

 

Med å selge kremasjon til andre kommuner vil inntektene kunne medføre at kostnadene til 

kremasjon vil bli lavere fordi kostnadene blir fordelt på flere enn kun eget behov. 

  

I dag betaler NAV kistefrakt til det nærmeste krematorium, og dette vil støtte opp om at de 

pårørende i øvre Buskerud og deler av Oppland velger å benytte krematorium på Ringerike 

Utredningskostnader 

 

Det er behov for å utrede økonomien i et nytt krematorium ytterligere. Utredningen skal finne 

ut om det er økomisk grunnlag for om en kan bygge det nye krematoriet og drifte det med en 

kremasjonsavgift som er konkurransedyktig med andre krematorier. 

 

Etablering av nytt krematorium vil kreve et forprosjekt. Det bør derfor avsettes midler totalt 

inntil kr 2 mill. Vi har behov for å kjøpe noen tjenester til utredning av nytt krematorium. 

Utredningen må gi svar på hvilke tomtemuligheter vi har, utforming, skisseprosjekt, innhold 

utover minimumsløsning, kostnader både til investering og drift, utrede ulike eierformer og 

eventuelle avtaler med nabokommuner må utarbeides. 

 

Eierskap til nytt krematorium 

 

Dagens krematorium eies av Ringerike kommune og driftes av fellesråddet. I en utredning om 

nytt krematorium må en se på ulike eierformer. Følgende alternativer til eierskap må utredes 

videre: 

 

a) Eiet av Ringerike kommune  

b) Eget driftsselskap (as) 



- 

c) Interkommunalt eierskap IKS 

 

Eierskap og økonomi i de ulike alternativene må utredes som en del av et forprosjekt. Til dette 

arbeidet vil det være nødvendig med ekstern bistand. 

   

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd(gravferdsloven) 

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn.  

Gravferdsforskriften: 

I krematorium skal det bare kremeres lik etter mennesker. Bare ett lik skal kremeres av 

gangen med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Uten særskilt tillatelse fra krematoriets 

daglige leder kan ikke andre enn krematoriets tilsatte være tilstede ved kremasjon. 

Der forholdene ligger til rette for det, bør de etterlatte gis anledning til å være til stede under 

selve kremasjonen. 

NOU lik og likskap- betaling for kremasjon. (2014): 

Kremering og gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte. At 

det offentlige tar ansvar for ei verdig gravlegging, stiller også krav til tjenesten. Gravlegginga 

skal følge gravferdsloven, gravferdsforskriften 

Kommunalt vedtak 

Gravplasser i Ringerike kommune sak 21/13 vedtatt 12.02.2013 i formannskapet(arkivsak 

08/1662) 

 

Alternative forslag til vedtak. 

 

1. Kommunestyret utreder ikke nytt krematorium. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Slik rådmannen vurderer det er dagens krematorium i en slik tilstand at det må avløses 

snarest. Enten med å bygge et nytt krematorium på egnet sted, eller kjøpe kremasjonstjenesten 

enten fra Drammen eller Haslum.  

 

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for en verdig gravferd i nærmiljøet. Kremering og 

gravlegging er et offentlig ansvar og Ringerike kommune bør ta det samfunnsansvaret det er å 

se på muligheten for å bygge et nytt krematorium i Ringerike enten alene eller sammen med 

andre kommuner i nærområdet. 

 



- 

Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret å utrede nytt krematorium. Og at det bevilges 

nødvendige midler til en slik utredning. Vi har behov for å kjøpe noen tjenester til utredning 

av nytt krematorium, da vi ikke har nødvendig kompetanse i egen administrasjon til dette.  

 

Utredningen må gi svar på hvilke tomtemuligheter vi har, utforming, skisseprosjekt, innhold 

utover minimumsløsning, kostnader både investering og drift, ulike eierform må også utredes, 

og eventuelle avtaler med nabokommuner må utarbeides. 

 

Et nytt krematorium må tilpasses fremtidig gravferdsforvaltning og være livssynsnøytralt. Det 

må utformes på en slik måte at kremasjonen skjer med verdighet, respekt og åpenhet. 

 

Rådmannen anbefaler at det avsettes midler til forprosjekt for etablering/bygging av et nytt 

krematorium i Ringerike.  

 

Hvis kommunestyret ikke ønsker å utrede nytt krematorium vil rådmannen anbefale at dagens 

krematorium stenges. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.07.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal og Olav Simon 
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Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v.
Prisene fastsettes a

2019 2020

Kommunens innbyggere

580,- 590,-

Akkompagnement til solist/ solospill 730,- 750,-

Utenbys innbyggere / Ikke medlem av DNK

Leie av kirke/ krematoriet til seremonier 3 000,- 3 100,-

Organist 2 320,- 2 350,-

Kremasjonsavgift v/kapasitet 6 400,- 6 700,-

Nedsetting urne 1 420,- 1 450,-

Nedsetting kiste 5 700,- 5 800,-

Frakt av urne som skal sendes 790,- 810,-

580,- 590,-

Akkompagnement til solist 730,- 750,-

Feste av gravsted

220,- 225,-

Festeavgiften innkreves forskuddsvis 660,- 675,-

220,- 225,-

7 380,- 7 500,-

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 540,- 4 700,-

Stell av graver

Inkluderer - og sommerplanter og vanning/luking

1 290,- 1 350,-

260,- 270,-

Krans til jul 260,- 270,-

Oppretting av standard gravminne, minimum 620,- 630,-

standard faktureres etter

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 1 050,- 1 150,-

Timepris for kirketjener fastsettes til 525,- 545,-

Timepris for maskin fastsettes til 980,- 1 020,-

Administrasjonsgebyr 135 140,-



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1662-10   Arkiv: 600  

 

 

Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak  
 

Forslag til vedtak: 

Sluttrapporten tas til orientering 

 

Kommunestyret bevilger 650 000kr inkl.mva til brannsikkerhet, el- sikkerhet og 3- parts 

uavhengig rapport. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret bevilget midler til ulike oppgraderingstiltak i Schjongshallen i forbindelse med 

krav og ønsker i forbindelse med Phanters opprykk til getligaen i 2018 (sak 59/18) 

Kommunestyret er underveis orientert om status og fremdrift sak 32/19 den 04.04.19. 

 

De planlagte tiltakene er nå gjennomført og det er utarbeidet en sluttrapport som orientering til 

kommunestyret, se vedlegg. 

 

Tiltak som er gjennomført 

  

 Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss  

 Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2 

etasje.  

 Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet 

 Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming 

 Ny ytterdør ved hovedinngang  

 Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (3 separate installasjoner) 

 

Alle disse tiltakene er utført og prosjektet er ferdigstilt 

 

Kommunestyret inviteres til å ta sluttrapporten til orientering. 



- 

 

I tillegg er det en del tiltak som gjenstår før bygget kan godkjennes. Rådmannen anbefaler at 

kommunestyret bevilger de nødvendige midler slik at gjenstående arbeider kan sluttføres. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Vedlagt saken følger sluttrapport for gjennomførte tiltak i Schjongshallen, se vedlegg. 

 

Tiltak som er gjennomført 

  

 Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss  

 Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2 

etasje.  

 Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet 

 Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming 

 Ny ytterdør ved hovedinngang  

 Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (3 separate installasjoner) 

 

 

Energisparende tiltak 

På slutten av prosjektet ble det avdekket at VVS hoved samlestokk trenger ombygging da den 

ikke er tilfredsstillende for dagens bruk og har feil som Vardar ikke er tilfreds med. En 

ombygging vil gi en innsparing på energi som vi relativt raskt vil spare inn igjen.  

 

Investeringen som er gjort av toppstyring/automatisering (SD anlegg) vil bidra til god drift av 

de nye installasjonene, men styring avhenger også av ombygging på hovedstokk slik at dette 

optimaliseres, og man faktisk har kontroll på hva som måles og styres.   

Vi har estimert kostnader til ca. 280.000,- inkl. mva. for ombygging av hovedstokk med 

nødvendige tiltak på rør føringsveier. 

 

Tiltaket er allerede igangsatt og belastes driftsbudsjettet til eiendom. 

 

Tiltak som gjenstår og som anbefales å gjennomføre. 

 

Det er behov for å belyse byggets beskaffenhet med en uavhengig (3-part) vurdering slik det nå 

fremstår, slik at vi får et godkjent bygg. Bakgrunnen for dette er at mange av tiltakene opp 

igjennom årene er utført på dugnad og er ikke dokumentert eller søkt om. 

 

Brannrådgiver har utarbeidet en brannteknisk rapport for bygget. Det er avdekket feil på 

brannsoner. Det anbefales at en gjør tiltak for sikring av brannsoner i bygget. Rådmannen 

vurderer det slik at disse arbeidene må prioriteres, slik at Schjongshallen blir et godkjent bygg 

for bruk og drift. 

 

 

 

 Nødvendige tiltak for at bygget kan godkjennes: 

 Innhente 3-parts uavhengig rapport på byggets beskaffenhet (etterkant- løse avvik)  



- 

 Brannsikre soner etter rapport fra brannrådgiver 

 El sikkerhet i bygget (gjenstående avvik oppgraderes) 

Vi har estimert kostnader for disse arbeidene til ca. 650.000,- inkl. mva.  

 

 

Juridiske forhold  

Ringerike kommune eier Schjongshallen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Kommunestyret bevilget midler til oppgradering av Schjongshallen i forbindelse med at 

Panthers rykket opp til get- ligaen i 2018 sak 59/18. 

 

Underveis er kommunestyret orientert om status og fremdrift sak 32/19. 

 

Økonomiske forhold 

Prosjektet er sluttført innenfor rammen til prosjektet. 

 

Nødvendige tiltak er estimert til ca 650 000kr inkl.mva. Rådmannen foreslår at beløpet bevilges 

og belastes formannskapets disposisjonskonto. Formannskapets disp. konto ansvar 712000 har 

i 2020, 7 mill kr til disposisjon. Pr 15.05 var det regnskapsført 208 157,- Gjenstående beløp på 

disp. kontoen var da på 6 791 843,- 

 

Rådmannens vurdering 

 

De planlagte tiltak er gjennomført og saken kan tas til orientering. 

 

Underveis i prosjektet ble det avdekket noen feil og mangler, de fleste av disse er nå utbedret 

men noen få tiltak gjenstår fortsatt. 

 

Når det utvides kapasitet i et bygg med sine naturlige begrensninger, så utløser det 

problemstillinger og bygningsmessige utfordringer. Det vil si at hvert enkelt tiltak for 

godkjenning av GET liga spill medførte en rekke andre oppgraderinger som var høyst 

nødvendig (sikkerhet og tilpasninger).  

 

Vi har allikevel klart innenfor bevilget ramme å få gjort flere nødvendige påkostninger uten 

merforbruk, dette er nødvendige sikkerhetstiltak som nødlys, ledelys, røykmeldere osv. 

 

Nødvendige tiltak som gjenstår og som ikke har vært en del av opprinnelig prosjekt er: 

 

Nødvendige tiltak for godkjenning byggesak 

 Innhente 3-parts uavhengig rapport på byggets beskaffenhet (etterkant- løse eventuelle 

avvik)  

 Brannsikre soner etter rapport fra brannrådgiver 

 El sikkerhet i bygget (gjenstående avvik oppgraderes) 

Vi har estimert kostnader for disse arbeidene til ca. 650.000,- inkl. mva.  

 



- 

Ringerike kommune må ha godkjenning på sine bygg.   

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret bevilge disse midlene slik at nødvendige tiltak kan 

gjennomføres snarest. 

 

Vedlegg 

Schjongshallen - sluttrapport på utførte tiltak 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Arnulf Breines Vik 

 

saksbehandler: Terje Schistad- Stensvoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHJONGSHALLEN
OPPGRADERING GET LIG A KRAV



SAM M E N D R AG

Prosjektet er gjennomført over en periode fra sommer 2018 t.o.m. 2019. Det har vært flere
utfordrende bygningsmessige forhold som var helt nødvendig å løse før GET LI GA
oppgradering kunne innfris. Det har vært fokus på tilpasning og utnyttelse av disponibelt
areal , uten tilbygg for å integrere nyinstallasjoner . Prosjektet har følgelig tatt noe tid, hvor
h ovedårsak ligger i byggets beskaffenhet - hva er godt nok, og hva må tte til av sikringsarbeid i
forhold til de tiltak som skulle utføres .

Ishockeyk lubben har fått økt rekrutering og interesse etter at de var i GET liga spill , og det er
mange barn og voksn e brukere i bygget. Dette har medført tett oppfølging under hele
prosjektet , nettopp for å sikre oss mot personskader. Vi har ikke hatt noen uhell som har
relasjon til prosjektet!

Rapporten som foreligger er utarbeidet med bildeframstilling og tekst som f orklarer kort
rundt hvert enkelt tiltak.



Ny inngangsdør med automatisk åpner/lukker
for UU krav. Gammel dør var opprinnelig
uisolert, slik at dette ble et reelt løft.

I entre nær hovedinngang er det installert
løfterampe /heis . UU for adgang kafe, tribune og
eventuel t de andre rommene i 2 etasje,
toaletter m.m.

Aeroptemp /fancoil varme i ishall basert fra
fjernvarme. Totalt 6 stykker med kapasitet på
180 KW. Dette kan styres via toppsystem som
er installert.

Varmen sirkulerer i hall, og opprettholder en
stabil temperatur. Det er trukket mange meter
med rør fra teknisk rom for å få dette opp.



Kameraplattform er utført etter krav fra tv -
team. Det er kun personale med egen instruks
som skal benytte plass. Det blir låst tilgang.

Utvidelse av tribuneanlegg. Bygget opp på
moduler, og beslått med stålplater. 50 nye
sitteplasser samt mange nye ståplasser.

Nye toaletter under trimrom inne i ishallen,
publikumstilkomst fra alle kanter i hallen. Det
ble fjernet mugg, malt og bygget om bærende
stolper.

Inndelt med båser , unisex. Rommet er utført
etter TEK krav, og sikkerhet rundt
rømning/røykmeldere er ivaretatt. Det er
etablert vasker til høyre for båser. Det er også
en egen urinal i naborom.



Flere forhold som er med i bilde, sikring av
sørvegg (etter strammet vegg elementer),
etablert avfukter rør med tilbakeføring av
prosessbehandlet tørr luft . Nytt t ribuneanlegg.

Etablert ventilasjon, spiro kanal som skal bringe
frisk temperert luft inn i hallen. På skjøtet
eksisteren de spirokanal som tidligere var
avfukter kanal .

Avfukter rom under tribune, innebygget for
sikring av installasjon og reduksjon av lyd .

Område ved avfukter rom måtte sikres med
solid bæring for tribuneanlegg. Beregnet og
kon struert av TI industrier. Dette ga mer plass
for forsvarlig oppbevaring av mål .



Ny avfukter under tribune, dekker behovet for
avfuktning av ishallen selv ved maks
brukskapasitet . Det er ikke lenger
fuktproblematikk i hallen. Forebygger
muggdannelse og bedre inneklima .

Ventilasjonsanlegg som er montert i gamle
avfukter rom er gjenbruk fra Ullerål skole.
Gjenstår tilkobling kjøling og varmeregulering,
samt innregulering. Vil bli utført etter
ombygging av hovedstokk i teknisk rom.

Gamle avfukter maskin rom som nå huser det
nye/gjenbruk ventilasjonsanlegg et . Etablert
sikker gangsone og oppgradert bygget med nytt
tak m.m.

Sikker tilkomst til tak er montert for å ivareta
vedlikehold som slukrensing m.m. Ny dør er
montert da den gamle var uisolert .



Opp gradering av dør/sikring rømningsveier og
låsplan på hele bygget . Tilkoblet branntavle!
Nødvendige tiltak for sikkerhet. Nød og ledelys
systemer oppgraderes i hele bygget, samt
røykmeldere!

Utbedring og innregulering av gammelt
ventilasjonsanlegg. Bedre drift for å hindre vond
lukt på bygget. Det er spesielt merkbart i
garderobene.

Lagt opp nye kanaler med tilluft og avtrekk for
kafebygget. Dette er fra det gamle anlegget
som har blitt innregulert på nytt. Inneluften er
blitt mye bedre etter tiltaket.

Nye led lyskilder i kafebygget. Gamle byttet ut
grunnet - utdatert/ sikkerhet /brannfare . Taket
er renovert etter utbytting av estetiske årsak er!



Trafo for avfukter som er montert på teknisk
rom. Ble anskaffe t til en meget rimelig kost fra
Kistefos , brukt i kort tid der. Elektriske
oppgraderin g er er gjort over hele bygget, men
noe eldre problematikk gjenstår.

Det er integrert for kommunal fiber inn til
bygget. Dette for å styre drift av teknisk utstyr
via nyetablert toppstyring/automatisering som
Bryn Inneklima har montert.

Det er gravd ca. 280 meter med grøft for
trekkerør til kommunal fiber. Videre ble det lagt
ned ekstra trekkerør som fremtidig kan brukes
for gatelys i veien ned mot hallen .

Nytt toppstyrings system/automatisering. Vil
være effektivt for trimming av anleggene, og
bedre driftskontroll. Koblet opp mot
kommunens SD anlegg.



Det er byttet ut dusjhoder (sparedusj) samt
montert trykk knapper for vann i alle dusjer
hvor dette ikke var . Dette for å forebygge
legionella , og det gamle var over
levetidsbetraktning. Det gir videre redu ksjon av
vann forbruk.

Røropplegg til varme /fancoil i ishall . Gulvvarme
(ikke avbildet) er reparert og kjørt i gang igjen
for å sikr e bedre forhold i garderobe og entre .
Dette for å forebygge muggsopp som oppstår
grunnet fuktpåvirkning .

Inne på teknisk rom er det avdelt for et separat
rom, slik at drift har sin stasjon. Her stod den
gamle maskinen som driftet isen før - den er
revet ut og levert gjenvinning. Kabelveier
(hovedstrøm) i gulv er dekket til som
sikringstiltak og i ledd med HMS.

Utenfor inngang til teknisk rom er det satt opp
gjerde for å sikre område.



OP P SU M E RI N G

Bygningens beskaffenhet er utfordrende, og trenger videre tiltak for at bygget skal kunne
fremstå som et sikrere bygg , og ikke minst mulighet for godkjenning i bygg esak . Ringerike
kommune har tatt over et bygg som er oppført i dugnadsregi av ishockeyklubben, slik at feil
og mangler er noe som må rettes i tiden fremover.

Viktig å si at oppgradering av GET liga tiltak utløste flere nødvendige bygningsmessige
arbeider, og at disponerte midler ble brukt med viten om at det var ivaretatt.
Hovedprioriteringen gikk på selve tiltaket for å innfri ishockey forbundets krav, men hver
hovedoppgave hadde flere delmål for å nå hovedmål.

Vi ønsker å belyse noen delmåltiltak;

Oppgr adering av elsikkerhet i bygget er gjort fra dag en i prosjektet . Utbytting av
gamle armaturer , hovedsikringer samt føringsveier m.m. El rapport er utarbeidet for
videre plan. Dette har vært helt nødvendig for å ha en forutsigbar sikkerhet rundt det
elektriske i bygget. Det er allikevel flere oppgaver som må løses i bygget i tiden
fremover!

Rørarbeider; gulvvarme var defekt, feilsøking og avdekket lekkasje, satt i stand.
Tilt aket er gjort for å bedre garderober/forhold rundt fukt. Fjernet 3 gamle VVS
tanker på teknisk rom, hvor 2 var i drift. Årsaken for fjerning var på grunn av
legionellasikkerhet. Varmtvannsbehovet er ivaretatt av Vardar, slik at tankene
således ikke trengte s , og vi fjernet også strømforbruket til disse VVS tankene . Dette
skapte også mer plass i teknisk rom. Videre er det gjort oppgradering av
dusjanleggene da dette var i dårlig forfatning, og sparedusjer samt trykk knapper ble
installert.

Strategi for bran nsikkerhet i ishallen ble bestilt, og her fremkommer det flere forhold
som må løses rent bygningsmessig. Dette er ikke tatt med i prosjektet da det er en
avklaring o m ansvar og bygningsmessige tiltak som må prosjekteres .
Brannprosjektering belyst e behov fo r oppgradering av røykmeldere, nød og ledelys i
bygget. Disse arbeidene ble bestilt, og er utført.

Bygningsmessige tiltak som ble utført utover hovedmål gikk på sikring av sørvegg -
etter strammet plater som begynte og løsne. Skape trygg vei (krav HMS) til utvendige
tak og tekniske rom (for inspeksjon) . Oppsetting av gjerde for å hindre publikum på
uønskede områder.



Det ble tidlig besluttet at vi trengte et godt styringsverktøy for drift av det tekniske anlegget i
ishallen. Her er det installert automati sering/toppstyring som vi kan styre fra kommunens SD
anlegg. Dette anlegget kan på sikt utvides og gj elde flere komponenter i bygget, og bli et
godt redskap for mer effektiv og riktig drift.

Kommunal fiber er etablert i bygget. Dette ble et prosjekt som f ørte med seg mange meter
med gravearbeider , men som igjen ga oss mulighet for å legge ned trekkerør - føring for
eventuell etablering av lysmaster langs vei (Ringeriksgata inn på Schjongslunden - mot ishall).

Utarbeidet 24.02.2020

Terje Schistad - Stensvoll
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Støtte til Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark  
 

Forslag til vedtak: 
1. Søknad om støtte på kr. 300 000,- til Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS innvilges 

under forutsetning om at alle eierne i Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS gir støtte 

iht. fordeling oppgitt i søknad. Midlene utbetales fra Formannskapets disposisjonsfond. 

Ferdigrapport inkl. økonomisk oppstilling for bruk av midlene kreves innen utgangen av 2020.  

 

 

 

  

 

Innledning 

 

Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS ved styreleder Per-Arne Hanssen henvender seg 

i en felles søknad til eierne av eiendomsselskapet for å søke støtte til dekning av ekstraordinære 

kostnader i forbindelse med utbedring av råteskader i Langhuset. Søknaden gjelder støtte til 

ferdigstillelse, samt bedring av selskapets likviditet for kostnader påløpt i 2019/2020. 

Søknadssum iht. Ringerike kommunes eierandel er kr 300 000. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Drift 

 

Utdrag fra «Vedtekter for Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS»:  

 

§ 3 «Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS skal eie og forvalte eiendommene i Veien 

kulturminnepark på et mest mulig forretningsmessig grunnlag. Eiendommene skal hovedsakelig 

brukes til museumsvirksomhet» 

 



- 

Veien kulturminnepark oppsto som et fellesprosjekt drevet av næringslivet og det offentlige. 

Med mål om å beskrive deler av Ringerikes historie gjennom oppbygging av et Langhus og 

museum i nær tilknytning til det historiske området på Veienmarka. 

Åpningen av Langhuset var i 2005, mens museet sto ferdig i 2009. 

Driften av Veien kulturminnepark lå tidligere hos Stiftelsen Hringariki, men inngår nå i 

Stiftelsen Buskerudmuseet. 

 

Eier aksjer eierandel støttebeløp 

Buskerud fylkeskommune Holding 

AS 

100 31,25% 375 000 

Ringerike kommune 80 25% 300 000 

Hole kommune 20 6,25% 75 000 

Ringerikes Sparebanks 

kulturstiftelse 

67 20,94% 251 280 

Hønefoss Sparebank 27 8,44% 101 280 

Ringerikskraft AS 26 8,12% 97 440 

Totalt 320 100% 1 200 000 

 

 

Langhuset 

 

Langhuset ble bygget etter museale standarder for å synliggjøre antatt byggeskikk på den tid 

Langhuset sto. Det ble i tillegg lagt inn vann, strøm og satt inn fullverdig kjøkken i forhold til å 

benytte stedet som forsamlingslokale. 

Bygget har i årens løp hatt behov for større utbedringer, i tillegg til det løpende vedlikeholdet. 

Det har bl.a. blitt byttet overtak, drenert rundt hele bygget, leirklinet og kalket vegger. 

 

I 2018 ble det avdekket potensielle råteproblemer knyttet til bærende konstruksjoner (analyse 

gjennomført av arkeolog Aksel Vilhelm Klausen og vaktmester Arve Wik). 

Etter anbefaling ble det etablert dreneringsgrøft rundt bygget for å tørke ut jordmassen under 

bygget i 2019.   

Det ble på samme tid gjennomført utgraving rundt 4 søyler for å kontrollere tilstanden. Det 

viser seg at disse var sterkt angrepet av råte og hadde mistet vesentlige deler av bæreevnen. Av 

frykt for at bærende konstruksjoner skulle svikte ble det dette behandlet som en hastesak hvor 

innkjøpsavdelingen i fylket ble konsultert. Gjennom forenklet anbud (direkte til tre tilbydere), 

ble det sendt forespørsel på reparasjon og forsterking av søylene. Betonmast ble valgt som 

leverandør.  

Under arbeidet med utskifting av søyler ble det videre oppdaget omfattende råteskader på gulv 

samt et elektrisk anlegg som ikke godkjennes etter dagens standard. Økt omfang gir dermed 

betydelig økte kostander for prosjektet. De skadede søylene er nå fjernet og erstattet med nye 

fundamenter på 32 søyler.    

 

Økonomi 

 

Samlede kostnaden for utbedringer i 2019/ 2020  

Tiltak kost status kommentar 

Drenering 170 000 Utført 2019 Tall iht. faktura/regnskap 

Søyler og 

påstøp 

1 028 000 Utført 2019/2020  Tall iht. faktura/regnskap. 



- 

El. arbeid 300 000 Gjenstår 

 

Kostnadsoverslag Taraldsen Elektro 

Tregulv 340 000 Gjenstår Kostnadsoverslag Betonmast Ringerike 

AS 

Diverse 64 000 - Påslag/sikkerhetsmargin 

Total kost 1 902 000   

 

Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS har tidligere vedtatt å bruke inntil kr. 750 000,- 

av egne midler til reparasjon av søyler, isolasjon og påstøp,  

Kostander for utbedringer som allerede er utført i perioden 2019/2020 beløper seg nå til  

kr. 1 198 000,- 

Gjenstående arbeider for ferdigstillelse har en kostnad på kr. 704 000,- 

Eiendomsselskapet ser seg ikke i økonomisk stand til å fullføre dette prosjektet i 2020 uten å 

be eierfellesskapet om støtte. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Bedre helse (3) «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder»  

 

samt utdrag fra Folkehelseoversikt Ringerike 2019 

 «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens 

helse og trivsel» 

pkt. kan indirekte relateres til saken gjennom tilbud om varierte kultur- og friluftstilbud for 

befolkningen, som igjen skaper trivsel og bidrar til bedre livskvalitet/helse.  

 

God utdanning (4) «Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går svært ofte gjennom 

frivillig virksomhet og opplevelser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet.» 

 

pkt.er relevant i forhold å formidle kunnskap og gi opplæring i lokal kulturarv og 

håndverkstradisjoner, samt å fungere som en lokal møteplass og rekreasjonsområde. 
 

Andre relevante dokumenter 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 

4.0 Visjon: «Hønefoss skal være et attraktivt bosted, handelsby og regionhovedstad» 

4.3 «utvikle Hønefoss med et variert tilbud av opplevelser, handel, kontor, service, boliger, 

utdannings- og kulturtilbud» 

«videreutvikle et bredt og mangfoldig kulturliv for alle aldersgrupper» 

Kulturloven av 2007 
- «verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv» 

Kulturplanen 2017-2025 
Del 4. «Kultur for alle».  

Strategiske milepæler: 

- Barn og unge 

 «Ringerike kommune anser kultur som en viktig verdi i seg selv. Alle barn og unge skal ha 

mulighet til kulturell deltagelse, mestring og læring.» 



- 

 

- Arenautvikling  

«Ringerike Kommune skal ha tilgjengelige kulturarenaer for et mangfold av kulturuttrykk.» 
 

- Kulturarv 

     «Ringerike kommune skal være en aktiv kulturarvsformidler og forvalter, i samarbeid med    

lokale lag, organisasjoner og institusjoner.» 

 

            «En større bevissthet og synliggjøring av våre kulturmiljøer og kulturlandskap kan bidra til      

kommunens omdømme, identitetsutvikling og stolthet over området vårt.» 

 
- Kulturnæring og kulturutvikling 

 

«Ringerike kommunes befolkning skal ha tilgang på et bredt uttrykk av kulturopplevelser, 
aktivitet og læring.» 

 

Alternativt forslag til vedtak. 

 

1.Søknad om støtte på kr. 300 000,- innvilges og utbetales fra Formannskapets disposisjonsfond. 

Ferdigrapport inkl. økonomisk oppstilling for bruk av midlene kreves innen utgangen av 2020. 

 

Eller  

 

2.Søknad om støtte til Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS avslås. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS har, i samråd med fagpersoner, gjort grundige 

undersøkelser av bygningsmassen. Eiendomsselskapet har påbegynt nødvendige 

utbedringstiltak, etter hvert som disse har blitt avdekket, for å forhindre at Langhuset 

ødelegges av råte. 

Eiendomsselskapet har hittil bekostet utbedring for kr. 1 198 000,-, og dermed gått langt 

utover sitt eget vedtak om å bruke inntil kr. 750 000,- av egne midler, som igjen har ført til 

svekket likviditet i selskapet. 

 

Langhuset i Veien kulturminnepark viser viktig historiske funn og tilbakeblikk fra eldre 

romertid (0-200 e.Kr.). Stedet ble valgt som Buskerud fylkes 1000-årssted og er viktig i både 

lokalhistorisk og i regional sammenheng.  

Langhuset benyttes også av lokale lag, foreninger, til kurs, konserter, foredrag etc. 

 

Det ansees således som viktig å ferdigstille reparasjonsarbeidet slik at Langhuset kan gjenåpnes 

og benyttes til aktiviteter igjen. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark AS 



- 

Kostnadsberegning Langhuset 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kristine Sørsdal Fodnæss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søknad om støtte til Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS

Sendes til:

Buskerud Fylkeskommune Holding AS , post@viken.no (avdeling for kulturarv)

Ringerike Kommune , postmottak@ringerike.kommune.no

Hole Kommune , postmottak@hole.kommune.no

Ringerike Sparebanks Kulturstiftelse , post@fengselet.com

Hønefoss Sparebank , ole.jan@honefossbank.no

Ringerikskraft AS , post@ringerikskraft.no

Kjære eier av Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepar k AS.

Veien Kulturminnepark er nå ca 20 år gammelt. Prosjektet ble igangsatt som et felles prosjekt
drevet av næringsliv og det offentlige. Målet var å beskrive deler av Ringeriks - historien gjennom
oppbygging av et Langhus samt et museum i nær tilknytni ng til det historiske området som
Veienmarka utgjør.

Åpningen av Langhuset på Veigin ble foretatt i 2005 . Stedet er valgt som Buskerud fylkes 1000 -
årssted og er viktig i regional sammenheng. Museet ble ferdigstilt i 2009.

Begge byggene og området rundt har etter dette blitt forvaltet i tråd med museale standarder og i
samarbeid med Buskerud Fylkeskommune . (Byggene har blitt leid ut til Stiftelsen Hringariki og siden
Stiftelsen Buskerudmuseet.

Langhuset ble bygget etter museale standarder for å synliggjøre det som vi antok var byggeskikk i
det tidsrommet langhuset sto. Samtidig ble det ivaretatt en del mod erne krav til tidsmessighet for å
muliggjøre bruk som forsamlingslokale etc. Bl.a. er det lagt inn vann, strøm og det er etablert et
fullverdig kjøkken etc.

Bygget har i den tiden det har stått vært gjenstand for løpende vedlikehold og noen større
utbed ringer for å sikre at bygget fyller sitt formål i mange år fremover. Det kan nevnes:

• Byttet overtak.
• Leirklinet og kalket vegger.
• Drenert rundt hele bygget.

I 2015 ble taket fornyet. Det gamle taket var ikke lenger tett og vedlikeholdsbehovet til den v algte
konstruksjonen ble vurdert som for høy og kostnadskrevende. Det ble valgt et tak av moderne
standard, men som gjenspeiler det opprinnelige inntrykk så godt som mulig. Taket ble bekostet av
Eiendomsselskapet til en totalkostnad på 630.000, - +mva . (det dukket opp flere tegn på
fuktproblemer når man reparerte veggene)

I 2018 ble det gjennomført en vurdering av Langhuset (analyse gjennomført av arkeolog Aksel
Vilhelm Klausen og vaktmester Arve Wik ) som avdekket potensielle råteproblemer knyttet til



bærende konstruksjoner. Etter anbefaling fra undersøkelsen ble det s ommeren /høsten 2019
etablert en dreneringsgrøft rundt bygget for å tørke ut jordmassen under bygget. Totalkostnaden på
drenering ble kr. 170.000 , - som ble bekostet av e iendomsselskapet.

En av anbefalingene i undersøkelsen, e tter å ha avdekket fremvekst av sopp rundt bæresøylene i
bygget var å gjennomføre en utgraving rundt noen søyler for å kontrollere tilstand. Det ble derfor
foreta tt en utgraving rundt 4 søyler . Det viste seg da at søylene var sterkt angrepet av råte og hadde
mistet vesentlige deler av bæreevnen.

Etter dialog med ingeniør Per Stenbro ble det avklart at bygget med stor sikkerhet ikke ville tåle en
skikkelig snøv inter. Frykt for at bærende konstruksjoner skulle svikte/ kollapse under et evt sterkt
trykk av snø på tak kunne ikke styret sitte å se på. Man vurderte dette som en hastesak og etter å ha
konsultert innkjøpsavdelingen i fylkeskommunen gjennomførte vi et forenklet anbud (ikke doffin)
hvor man gikk ut til 3 potensielle leverandører med forespørsel om reparasjon og forsterkning av
søylene. Etter å ha mottatt tilbud og vurdert disse både mht pris og evne til rask gjennomføring ble
Betonmast valgt som leveran dør til dette prosjektet.

I samråd med ingeniør Stenbro ble det valgt en løsning som opprettholder det visuelle inntrykk i
lokalet, men sikrer at det som er under bakken holder en moderne standard hvor det ikke skades av
fukt.

Under arbeidet med søylene ble det avdekket omfattende råteskader på gulv – tilfarere og gulvbord
samt et elektrisk anlegg som ikke kan godkjennes etter dagens standarder. Det var ifølge elektriker ei
heller godkjent i henhold til daværende forskrifter. De tte bidro til å utvide problemstillingen og
dermed øke kostnaden i prosjektet. Det er nå fjernet råteskadede stolper og erstattet med nye
fundamenter på 32 søyler.

Problemstillingen med råte på bærende konstruksjoner i bygg av denne type er ikke ukjent . D et
viser seg at for eksempel Ullandhaug i Stavanger har hatt et tilsvarende problem hvor man endte



opp med å demontere hele bygget, sette opp nye stolper og montere opp på nytt. Et slik prosjekt
har et helt annet kostnadsnivå.

Den samlede kostnaden for hele prosjektet er vurdert til MNOK 1,8 . Eiendomsselskapet har i tillegg
brukt kr. 170.000, - til drenering og annet vedlikehold i 2019. Eiendomsselskapet Veien
Kulturminnepark AS har vedtatt å bruke av egne midler inntil kr 750.000, - på reparasjon av s øyler
samt isolasjon og påstøp . L egging av tregulv samt oppretting av det elektriske , mao tilbakestilling til
et visuelt inntrykk s om tidligere komm er i tillegg . S tøpt såle i gulv og sikring av bygningstruktur er nå
gjennomført og vi har en basis for å legge ut nye gulvbord tilsvarende de som lå der opprinnelig . I
tillegg vil man etablere et godkjent elektrisk opplegg for bygget, hvor blant annet vedlikeholdsarbeid
kan gjennomfør es uten å skade andre konstruksjoner. Etter gjennomføring av dette prosjektet vil
bygget ha den samme fremtreden som tidligere, men “under bakken” vil det tilfredsstille moderne
standarder mht sikkerhet, bæreevne, fare for råte og (redusert) vedlikehold.

Eiendomsselskapet er ikke økonomisk i stand til å gjennomføre hele denne prosessen i 2020.

S ammen med re visor og regnskapsfører har vi konkludert med at dette vedlikeholdet er
fradragsberettiget for mva innenfor de reglene som gjelder i dag. De omsøkte beløp er derfor etter
fradrag for mva .

For å sikre mulighet for ferdigstillelse i 2020 samt tilfredsstillende likviditet i eiendomsselskapet ser
vi oss derfor nødt til forespørre eier fellesskapet om et samlet tilskudd til dette arbeidet på kr.
1. 2 00 .000, -

Forespørselen rettes til den enkelte eier iht registrert egenandel i Eiendomsselskapet.

Eier Aksjer Eier - andel Støttebeløp
Buskerud Fylkeskommune Holding AS 100 31,25 % 375 000
Ringerike Kommune 80 25,00 % 300 000
Hole Kommune 20 6,25 % 75 000
Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse 67 20,94 % 251 280
Hønefoss Sparebank 27 8,44 % 101 280
Ringeriks k raft AS 26 8,12 % 97 440

Totalt 320 100,00 % 1 200 000

Av hensyn til gjennomføring ber vi om en så rask behandling som mulig.

Hønefoss, 1 9 .mars 2020

Mvh

Per - Arne Hanssen

Styreleder.

Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS



Oppsummering reparasjonsarbeid i 2019 og 2020.

År Kommentar

Drenering 170 000      2019 Iht faktura/regnskap

Søyler og påstøp 1 028 000  2019/2020 Iht faktura fra Betonmast Ringerike

El.arbeider 300 000      2020 Kostnadsoverslag iht tilbud fra Taraldsen Elektro

Tregulv 340 000      2020 Kostnadsoverslag iht tilbud fra Betonmast Ringerike AS

Diverse 64 000        2020 10% påslag på prisvurdering av gjenstående arbeider.

Sum 1 902 000  



Kostnadsoverslag iht tilbud fra Betonmast Ringerike AS



Summering av kontrollister Betonmast Langhuset

Uke sum pr. uke eks. mva. mva. sum pr. uke inkl. mva

48 46259 11565 57824

49 52282 13071 65353

50 57447 14362 71809

51 63187 15797 78984

52 - 1 20452 5113 25565

2 70800 17700 88500

3 79333 19833 99166

4 64840 16210 81050

5 77383 19346 96729

6 87992 21998 109990

7 103911 25978 129889

8 63948 15987 79935

9 104499 26125 130624

10 103401 25850 129251

11 8453 2113 10566

12-14 23707 5927 29634

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

eks. mva mva inkl. mva

0 0

0 0

1027894 256974 1284868



Tot. Sum hittil i prosjektet

1284868



Drenering rundt Langhuset, gjennomført i 2019

Påløpt kostnad 170000 Eks mva Iht regnskap



Hei !

Viser til forespørsel vedr.  elektriske installasjoner på Langhuset.

Etter at gulv har blitt fjernet i alle saler , viser det seg at alt av elektriske kabler må legges opp på nytt. (sal 1-2-3)

Det har blitt brukt 110 mm trekkerør som kabeltrase , men det er ikke helt rør så mye av kabelopplegget ligger rett i bakken.

Kabler som er brukt er ikke beregnet for dette. Det er heller ingen mulighet å trekke disse tilbake hvis det skulle vise seg nødvendig.

Varmekabler under steinheller er også feil montert , da de er i berøring med brennbart. Hvis disse skal brukes må de legges på nytt.

Det ligger også varmekabler under tregulv nede i sanden , hva disse er tenkt til finnes ingen dokumentasjon på.

Mulig det for av avgrense fuktighet i sand ???

Iflg. vaktmester Arve Wiik er dette noe som ikke er ibruk og kan derfor kobles vekk.

 

Det som vi mener må gjøres er å legge ut nye tilførsler fra sikringsskapet og lage nye kabeltraseer ut til eksisterende punkter

som legges i gulvet .

Dette gjelder tilførsler til varmeovner - tilførsler til stikkontakter og lys. (Sal 1-2-3 )

Det kan dreie seg om 25 - 30 kurser , må kartlegges ved demontering.

Omlegging sløyfer/kabel til brannvarslingsanlegg. 

Innbrudsalarm ser ut som trådløst anlegg.

 

For løse dette må alle gulv åpnes for å legge nye rør fra sikringsfordeling. (Gulv ved sikringsfordeling må klarlegges ved oppstart.)

Et forslag er at dette legges ut armeringsmatter som trekkerør festes på. Gulv kan da evt støpes.

 

Sikringsskap må også sjekkes. Jordfeilbrytere slår ikke ut på testknapp. Årsak kan være at de aldri har blitt funksjonstestet.

Dette er noe som skal sjekkes ved en internkontroll. ( Anbefalt årlig kontroll pluss en egenkontroll. )

 

Kostnader : 

frakobling av kurser i sikringsskap

kartlegging / merking av kurser som må demonteres

demontering av alle kabler i gulv

montering nye rør/tilførselkabler fra sikringsfordeling til eks. punkter

montere opp eksisterende varmeovner og stikkontakter i sal 1-2-3

omlegging brannalarmkabler som ligger i gulv

 

Estimert kostnad kr. 300.000.00 eks. mva. Ink. mva. kr. 375.000.00

Dette er kun å anse som en antatt kostnad og ikke en bindende pris .

Ved evt. utførelse ønsker vi å inngå en rammeavtale som innebærer fast timepris og rabattavtale på materiell og utstyr.

Dette pga vi vet for lite om hvilke alternativer som vil bli valgt med det bygningsmessige samt

at det må kartlegges hvor alle kurser / kabler går.

 

 

Med vennlig hilsen

Taraldsen Elektro

Rune Taraldsen



Etter at gulv har blitt fjernet i alle saler , viser det seg at alt av elektriske kabler må legges opp på nytt. (sal 1-2-3)

Det har blitt brukt 110 mm trekkerør som kabeltrase , men det er ikke helt rør så mye av kabelopplegget ligger rett i bakken.

Kabler som er brukt er ikke beregnet for dette. Det er heller ingen mulighet å trekke disse tilbake hvis det skulle vise seg nødvendig.

Varmekabler under steinheller er også feil montert , da de er i berøring med brennbart. Hvis disse skal brukes må de legges på nytt.

Det ligger også varmekabler under tregulv nede i sanden , hva disse er tenkt til finnes ingen dokumentasjon på.

Det som vi mener må gjøres er å legge ut nye tilførsler fra sikringsskapet og lage nye kabeltraseer ut til eksisterende punkter

For løse dette må alle gulv åpnes for å legge nye rør fra sikringsfordeling. (Gulv ved sikringsfordeling må klarlegges ved oppstart.)

Sikringsskap må også sjekkes. Jordfeilbrytere slår ikke ut på testknapp. Årsak kan være at de aldri har blitt funksjonstestet.

Ved evt. utførelse ønsker vi å inngå en rammeavtale som innebærer fast timepris og rabattavtale på materiell og utstyr.



48x48 tilfarer imp 14 975

30 mm furugulv 72 401

11 876

Kostnad 1 rom 99 252

Kostnad 3 rom 297756

Vedlagt ligger kalkyle for tregulv 3 rom.

Det siste rommet mot syd er ikke tatt med i kalkylen, estimerer kostnadene i dette rommet ca kr 30-40.000,-

Pris er eks mva.

 

Med vennlig hilsen

BETONMAST RINGERIKE AS

Geir-Anders Bomann

Anleggsleder

Kalkyle tregulv 1 stk rom

for borring/ plugging



Det siste rommet mot syd er ikke tatt med i kalkylen, estimerer kostnadene i dette rommet ca kr 30-40.000,-



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1873-2  Arkiv: U03 &10  

 

Sak: 22/20 

 

Saksprotokoll - Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og 

endringer i tjenestetilbudet til psykisk utvikl  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen 

i størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå 

nødvendige samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

Hovedkomiteen for Helse, - omsorg og velferd 

Formannskap 

Kommunestyre 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1873-1   Arkiv:   

 

 

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og endringer i 

tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede  
 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen i 

størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige 

samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 

  

Sammendrag 

Denne sak har tidligere vært behandlet flere ganger i kommunestyret, første gang 7.3.2019. 

Kommunen må flytte virksomheten inn i nye lokaler fra 31.12.2021, og har en oppsigelsefrist i 

dagens lokaliteter juni 2020. Det vil derfor få store driftsmessige og økonomiske konsekvenser 



dersom saken ikke sluttbehandles nå. Ikke minst for brukerne, som vil kunne stå uten tilbud fra 

1.1.2022.  

Saken har vært grundig utredet både helse og sosalfaglig og arbeidsrettslig, og vært gjenstand 

for tverrfaglig vurdering/anbefaling fra nedsatt arbeidsgruppe samt høringsrunder både i 

fagforeningene og hos pårørende. Samtlige innsigelser i saken er gjennom dette saksframlegget 

og rådmannens anbefaling nå hensyntatt. Løsningen er også bifalt av styret for Menova as. 

 

Innledning / bakgrunn 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet («Aurora», - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). Et av hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har 

vært så lavt at de vanskelig kunne nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud om varig 

tilrettelagt arbeid (VTA-plasser), som fram til d.d. har basert seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet hos deltagerne. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har ekspandert 

og fått til dels «større muskler», en rekke ordninger har utviklet VTA-ordningene og 

finansieringen av disse, og vi har også fått slike ordninger innen næringslivet. Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag en rekke profesjoner som bidrar med den målsetting å 

kvalifisere psykisk utviklingshemmede slik at de kan integreres i det ordinære arbeidsliv.  

 

Beskrivelse av saken 

Aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede er i dag organisert gjennom en kommunal 

driftsenhet (Aurora) og varig tilrettelagte arbeidstilbud er oganisert gjennom NAV i samarbeid 

med et interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser /Varig Tilrettelagt 

Arbeid plasser innen eksisterende/Ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift 

er finansiert av stat og kommune (kostnadsfordeling75/25 %) og plasser innenfor ordinært 

arbeidsliv er finansiert av staten, gjennom NAV-systemet. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de 

fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til 

de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at 

kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om 

hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til 

personer med utviklingshemming, og avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med 

aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet opp i mot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav (se tidligere 

saksframlegg). 

Skal man vurdere kvaliteten på tilbudet i Ringerike kommune i forhold til de avvikene som 

registreres i forhold til Rettighetsutvalgets innstilling, må denne vurderes opp imot hva som er 

vedtatt målsetting med tilbudet. Så lenge vedtatt målsetting er å bidra/sørge for at de psykisk 

utviklingshemmede har en trygg meningsfull hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i 

samspill med andre psykisk utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil 

tilbudet kunne vurderes som svært godt.  

Ringerike kommune har i dag ikke tilbud for å kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. Få går over i annet arbeid innenfor det 

ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme basert på at 



deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv fremstår som et 

bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap og ferdigheter 

for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver som beholder 

dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller økonomisk 

selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen arbeidsstokk som 

dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet.  

Det nå foreslåtte driftskonseptet muliggjør å implementere kvalifiseringstiltak, arbeidstrening 

og kvalifisering rettet mot deltagelse i arbeidslivet og varig tilrettelagt arbeid (VTA) inn i 

Auroras målsetting. Likeens vil brukerne bli gjenstand for profesjonell arbeidsutprøving 

og/eller kartlegging av arbeidsevne 

Slik blir Aurora også en aktør som har muligheter til å bidra til kvalifisering for annet arbeid, 

og Ringerike kommune vil dermed (nå 30 år etter HVPU-reformen) få de siste brikker på 

plass. 

Lokasjon og areraler 

Aktivitetstilbudet er i dag lokalisert til leide arealer på Hensmoen. Lokalene er ikke universelt 

utformet og er i liten grad tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering av 

annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd. Gjennom «Aurora» tilbyr Ringerike 

kommune et aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede, som inkluderer hele 

diagnosespekteret, - også de som i tillegg er definert som autister.  

Leieavtalen utløp årsskiftet 2020-21. Med bakgrunn i de utsettelser saken har medført, har 

rådmannen fått forlenget leieavtalen fram til årsskiftet 2021-22, med den klare forutsetning av 

at dette skal være avklart innen juni 2020. Dersom slik at avklaring ikke finner sted, vil 

kommunen være forpliktet til å inngå en langsiktig prisregulert avtale om videre leie. Utleier vil 

i så tilfelle foreta en del utbedringer i forhold til de forhold leietaker i dag ikke er fornøyde 

med. Det er derfor nå ingenting i avtalen som tilsier at ikke kan videreføres, men da som en 

langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner det hensiktsmessig å gå videre med en 

samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as som vedtatt. 

Det er i dag totalt sysselsatt 18 årsverk med miljøarbeidere/miljøterapeuter ved «Aurora». 

Virksomheten har i dag 53 brukere med tilbud her. Lokaliseringen på Hensmoen er relativ 

kostbar, og genererer også noe transportutfordringer, da brukergruppen av avhengig av 

offentlig transport eller kollektivtilbud. Dette problemet ble ikke mindre ved at «Menova as» 

flyttet til Kilemoen, og transportgrunnlaget til Hensmoen redusert. 

Ringerike kommune betaler i dag en årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 370 000,-. 

for lokaler og tomtearealer. I tillegg påløper det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc.  

Dagens lokaler er utformet som industrilokaler. Rommene er store, langt større enn det er 

behov for (2060 m2), det er stor takhøyde og arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. 

Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag på langt nær makter å utnytte arealene 

optimalt, og en vurdering av annen lokasjon er derfor hensiktsmessig/påkrevd. 

Menova as har nettopp gjennomført et byggeprosjekt på Kilemoen for å dekke sine egne 

arealbehov. Menova as har ledige tomtearealer, og har tilbudt kommunen å kjøpe et tilbygg 

som sikrer kommunen nødvendige aktivitetslokaler og har en beliggenhet som optimaliserer 

samarbeidet mellom Aurora og Menova as. Et slikt tilbud vil ikke innbefatte fellesarealer som 

kantine o.l., men kommunen vil kunne leie slik kapasietet fra Menova as. 

Husbankens retningslinjer, - arealstilskudd 



Husbanken kan gi investeringstilskudd til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud. Det kan i 

de tilfellene hvor kommunen står som eier, gis tilskudd på inntil 55 % av godkjente 

anleggskostnader. Husbanken setter et arealkrav på om lag 10 m2 pr. plass, men presiserer at 

ved særlige forhold kan denne normen fravikes. Arealet/aktiviteter må være i samsvar med 

behovet for den planlagte målgruppen.  

Både Menova as og Aurora signaliserer klart at aktivitetstilbud som vedproduksjon må 

opprettholdes, da dette gir et allsidig og godt aktivitetstilbud til en relativt stor gruppe som 

ikke uten videre kan delta på andre aktiviteter.  I tillegg krever produksjonen både tørke- og 

lagerplass. Dette forhold gjør at husbankens arealkrav vil bli søkt endret i denne sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har tidligere vært behandlet som følger: 

7.3.2019: Kommunestyresak 23/19, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for 

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid 

med kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de 

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.  

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019.  

27.6.2019: Kommunestyresak 95/19, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen.  

Det forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune 

basert på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling ab 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for 

personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som 

utgangspunkt).  

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit 

og respekt hvor hoved fokus skal være ivaretakelse av ulike grupper og enkelt 

personers behov på best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik 

kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til 

positive synergier for den enkelt, for bedrift, for kommune og for de ansatte.  

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges vor vedtak i 

Kommunestyret.  

Det legges avgjørende vekt på at prosessen gjennomføres i konkret samarbeid mellom 

berørte parter, NAV og de ansattes organisasjoner. Videre legges det vekt på at 

organiseringen av nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt 

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtale Festet Pensjon. Det 

forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar med gjeldende lovverk og 

avtaleverk mellom partene.  

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTO plass får mulighet 

til å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som 



trenger aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering 

endrer ikke på dette.  

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA 

samarbeidet om å skape et kraft – og kompetansesenter på Kihlemoen hvor enkelt 

individets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger.  

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -

plasser (varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke 

overføringene til VTA-plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd 

i forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen 

virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper. 

28.1.2020: Rådet for funksjonshemmede, med følgende vedtak: 

1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

kommunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering 

av arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune.  

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å 

ivareta intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede 

anbefaler kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas 

anbefaling (Vedlegg)  

3. Rådet for funksjonshemmede støtter fagforbundets uttalelse i saken:  

a) «Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av 

Aurora /Menova.  

b) Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre 

ansatte i kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være 

kommunal leder innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på 

Aurora.  

c. Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen 

i alternativ 3, om at nyansettelse i aktivitetssentralen skal lyses ut som kommunale 

stillinger.»  

3.3.2020: Kommunestyresak 17/20, med følgende vedtak: 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at 

fremtidige ansettelser skjer i kommunen.  

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning.  

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette.  



 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak: 

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god 

helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden 

arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og 

på hvilken måte det blir gjort.  

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8) 

Framlagte sak relateres betydningsmessig (+) i forhold til mål 3 God Helse, mål 4 god 

utdanning, mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 10 Mindre ulikheter. Forslaget 

til vedtak sikrer at de avvik som defineres i forhold til likebehandling, manglende integrering, 

utviklingsmuligheter i forhold til utredning og anstendig arbeid samt livslang læring for de som 

er i posisjon for dette, lukkes. Samtidig vil dagens tiltak for å sikre meningsfulle aktiviteter for 

hele målgruppen videreføres og styrkes. 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom flere behandlingsrunder i kommunetyret har det etter rådmannens oppfatning 

utkrystalisert seg klare signaler om hvilke krav/kriterier som vil stilles til de foreslåtte endringer 

og til samarbeidsmodell mellom kommunens attføringsbedrift Menova as og kommunens 

aktivitetssenter Aurora. Disse «speiler» de innspill som er kommet både fra Menova as, 

foreldregruppen, rådet for funksjonshemmeder, fagforeninger og egne og eksterne fagmiljø. 

Handlingsrommet for eventuelle løsninger har følgende klare føringer: 

 Aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede skal være kommunalt, med kommunalt 

ansatte og kommunal ledelse. 

 Aktivitetstilbudet skal organiseres og driftes i nært samarbeid med Menova as. 

 Psykisk utviklingshemmeds inntreden på tiltaket VTA skal ikke fortrenge deltagere 

med annen bakgrunn som allerede har fått innvilget dette tilbudet. 

Rådmannen har vært i dialog med NAV (lokalt og sentralt) samt Arbeids- og 

sosialdepartementet når det gjelder mulighetene for å få etablert flere VTA og VTAO-plasser i 

Ringerike kommune. Det må nok aksepteres at det er liten sannsynlighet for at det innen 

overskuelig framtid kan bli flere statlig finansierte VTA-plasser på Ringerike. Dette fordi 

Ringerike i dag har 55 plasser, mens man ut fra statistiske måltall skulle hatt 30,3 plasser. Dette 

skyldes at komunen har påtatt seg avsvaret for VTA-plassene på Adaptor as. De øvrige 



kommunene i regionen er på tilnærmet snitt: Hole (7 versus 6,8) og Jevnaker (8 versus 6,8). 

Det hører også med til totalbilde at Ringerike kommune har flere VTAO plasser enn snitt for 

landet. 

Rådmannen foreslår at komunestyret vedtar følgende «pakkeløsning», som samlet 

imøtekommer alle innspill og vedtak som tidligere er fattet i saken, samt lukker de påviste 

avvik i forhold til Rettighetsutvalgets innstilling: 

1. Ringerike kommune kjøper inntil 10 VTA-plasser forbeholdt psykisk 

utviklingshemmede 

Etablering av VTA-plasser for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har 

gjennom hele prosessen vært et hovedmål i tillegg til å skaffe tilveie nye, moderne og 

tilrettelagte lokaliteter for virksomheten. Ut fra de signaler rådmannen har innhentet, vil 

ikke dette kunne løses på annen måte enn at kommunen selv tar det finansielle ansvar 

for en slik etablering av minimum 10 plasser. Et slikt kjøp av plasser vil influere på 

kommunens behov for reine aktivitetsplasser og dermed dimensjonering av bemanning 

og kjøp av lokaliteter. 

Dette gjør også at kommunen kan tilby dette fra første dag etter nyetablering, og at 

dette tilbudet ikke vil fortrenge andre som har fått tildelt slik plass. Ved ledighet i antall 

tilrettelagte plasser skal psykisk utviklingshemmede i fortsettelsen ha de samme 

rettigheter og den samme vurdering som alle andre som kvalifierer og ønsker slikt 

tilbud. 

Ringerike kommune kjøper disse plassene fra den dato Aurora flytter inn i planlagte 

lokaler på Kilemoen. Fram til denne dato holdes det fokus på å identifisere, motivere og 

utvikle disse 10 personene mot dette tilbudet. Menova as tilrettelegger for tilpassende 

arbeidsoppgaver innen aktuelle produksjonsområder for disse 10 nye medarbeiderne. 

 

2. Nye aktivitetslokaliteter 

Arbeidsgruppen signaliserer behov for 40 aktivitetsplasser på Kilemoen. Det er da tatt 

høyde for at ikke alle benytter tilbudet hver dag. Dersom forslaget om at kommunen 

kjøper 10 VTA-plasser fra åpningsdato, vil det antatte behovet for aktivitetsplasser på 

Kilemoen reduseres til 30 plasser. 

Menova as bes revurdere volum på det planlagte ny-/tilbygg i forhold til skissert antall 

plasser på aktivitetssenteret og en kjøpspris med en øvre ramme i størrelsesorden 28 

mill. kroner eks. mva. 

3. Menova tar ansvaret for å etablere, drive og utvikle en felles veiledergruppe knyttet til 

Menova Arbeid. Denne gruppen med spisskompetanse» har ansvar for: 

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og 

opplæringskontor. Gjennomføre forhåndsomtaler og 

velkomst/introduksjonsprogram  

 Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for bruker, 

men samtidig realistisk  

 Oppfølging av VTAO (om oppfølging fra NAV ønskes supplert), VTA «ekstern» 

og deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter  

 Representasjon i spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres.  



 Støtte og bistand i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter 

på tvers.  

 Gjennomføring av kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet  

 Gjennomføring av sosiale aktiviteter og trening  

 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, og 

betjene alle deltagere knyttet til Menova Arbeid, deriblant Aurora. Dette fører til at deltagere 

hos Aurora får tilgang på tjenester, kompetanse og verktøy fra fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig i Menova  

Fagansvarlig er ansvarlig for den felles fagplattformen, inklusiv veiledning prinsipper, utvikling 

og drift av Karriereverksted inklusiv e-lærings verktøy, plan for kompetanseutvikling for 

ordinært ansatte, samt følge med på relevant faglig utvikling og «fore» dette inn i 

organisasjonen. 

Næringslivsansvarlig er ansvarlig for at vi har kontakter og relasjoner med aktuelle /ønskede 

bedrifter på Ringerike, er spisskompetanseperson innen kunnskap om arbeidslivets krav, 

rekruttering, og hvordan oppstart av arbeidsforhold blir mest mulig vellykket, samt sørger for 

koordinering av kontakt med bedrifter/virksomheter, slik at vi opptrer koordinert.  

 

Organisering 

I tråd med tidligere vedtak og ønsker, vil Aurora bli etablert på Kilemoen som et kommunalt 

aktivitetssenter med kommunalt ansatte og egen kommunal avdelingsleder. Avdelingleder vil 

underlegges en kommunal enhetsleder innen helse og omsorg i Ringerike kommune, og dermed 

kunne benytte hele det kommunale støtteapparatet inne HR, økonomi, plan og stab. Men det er 

også helt nødvendig at Aurora, i en samhandlingsmodell med Menova as, deltar aktivt i: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm.  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige. 

 Endring og omstillingsarbeid.  

 Relasjoner innen kommersiell drift og salg. 

 

I tillegg til ledermøter med egen enhetsleder må avdelingsleder ved Aurora derfor delta i 

Menova Arbeid sine drifts- og samhandlingsmøter. Likeens i det nyopprettede rådgivende 

utvalg mellom Menova, Adaptor, NAV, Ringerike kommune og videregående skole som skal 

sikre at alle mennesker med en utviklingshemming får en reell avklaring og utprøving i forhold 

til rett arbeidstilbud, og muligheter for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Et endelig vedtak om etablering og samarbeid mellom Aurora og Menova as vil bli forankret i 

en samarbeidsavtale mellom arbeidsinkluderingsbedriften og kommunen. Da slik etablering 

ikke vil realiseres før årsskiftet 2021 – 2022 (det er tross alt 18 måneder fram i tid), vil en slik 

avtale vanskelig kunne detaljeres i dag. Rådmannen finner det allikevel riktig å presentere en 

intensjonsavtale i denne sak som angir innhold og anslag basert på dagens situasjon. Dette for 



at man kan danne seg et bilde av hvordan situasjonen vil bli, samt kostnadsestimat. Slikt forslag 

til intensjonsavtale er utarbeidet i samarbeid med Menova as, og ligger som vedlegg til saken. 

 

Økonomiske forhold 

Aktivitetstilbudet Aurora har i dag en netto kostnad for kommunen på ca. kr. 12 850 000,-. 

Et estimat i forhold til de nå framlagte planer og forslag til avtaler vil se slik ut (kostnadsnivå 

2020).  Det har i hele denne prosessen vært viktig for rådmannen at kostnadene til dette 

tjenestetilbudet skal holdes innenfor dagens budsjett etter flytting til Kilemoen.  Rådmannen er 

glad for at at den løsningen som her foreligger kan dekkes innenfor dagens økonomiske 

rammer.  

 

Kostnadsdrivere 

Drift av Aurora 

Hovedlokasjon 

Kilemoen 

Lønnskostnader 7 386 600 

10 nye VTA-plasser 2 116 640  

Tomtefeste 100 000 

Andel av felleskostnader relatert til veiledergruppe og felles faglige 

ressuser 

50% av kostnad til kantineansvarlig/kokk 

 950 000 

 

334 400 

Driftskostnader 1 424 000 

Leiekostnader: 

Husleie Kilemoen, kapitalkostnader av 12,6 mill., 2% rente over 30 år 

Husleie til Menova as, -arealer som kantine, møte/undervisningsrom etc. 

 

562 700 

130 000 

FDVi-kostnader 200 000 

Refusjon sykefravær - 640 500 

Salgsinntekter - 1 100 000 

Tentativ netto driftskostnad Kilemoen 12 635 000 

  

Investeringskostnaderii 

Kjøp av nye lokaler (kjøpesummen dekker prosjekteringskostnader, 

byggeledelse, avgifter og kapitalutgifter) 

- Investeringstilskudd husbank 55% 

 

28 000 000 

 

-  15 400 

000 

Kommunal egeninvestering 12 600 000 

 

 

 

Vedlegg 



 Rettighetsutvalget (NOU 2016:17) På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 

rettigheter for personer med utviklingshemming. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/ 

 

                                                
i Forvaltning, drift og vedlikehold 
ii Eks. mva 
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INTENSJONSAVTALE 
 

Samlokalisering og samarbeid mellom Aurora og 
Menova as 

 
 

Utgangspunkt  

Ringerike kommune driver aktivitetssenteret Aurora, som er et aktivitetssenter for voksne 
psykisk utviklingshemmede. For å utvikle aktivitetssenteret, samtidig som psykisk 
utviklingshemmede skal ha de samme muligheter og tilbud som andre vanskeligstilte på det 
ordinære arbeidsmarkedet, ønsker kommunestyret å samlokalisere kommunens 
arbeidsinkluderingsbedrift Menova as og Aurora. Dette både for å realisere og nyttiggjøre 
seg de positive synergieffekter for brukerne en slik lokalisering i Follummoveien 84 og det 
utvidet utviklingspotensialet et slikt samarbeid vil ha. 

Dette er klart formulert i kommunestyrets vedtak i sak 23/19: 
Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 
vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 
egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker som framkommer 
i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.  

Likeens i vedtak 95/19:  
Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTO plass får mulighet til å 
inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som trenger 
aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering endrer ikke på 
dette.  

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA samarbeidet om å 
skape et kraft – og kompetansesenter på Kilemoen hvor enkelt individets muligheter og 
rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger.  

Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 
(varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke overføringene til VTA-
plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd i forhold til 
VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen virksomhet. 

Tjenestene i forbindelse med denne samlokaliseringen utføres i Menova basert på utvidet 
kommunal egenregi. Dette slik at Menova beholder sin godkjennelse som forhåndsgodkjent 
tiltaksleverandør for NAV. Det forutsetter videre en godkjennelse av konsernmodell i 
Menova, som må godkjennes av NAV. 
 



Avtalestruktur 

Det legges opp til følgende avtalestruktur mellom partene. 

1. Samarbeidsavtale. Denne skal beskrive:  

a) Bakgrunnen for avtalen 
b) Formål med avtalen 
c) Kort beskrivelse av avtalens omfang og innhold 
d) Organisering  
e) Retningslinjer for dialog og hvordan uforutsette hendelser skal behandles 
f) Eventuelle garantier 
g) Varighet og oppsigelse  

 
2. Etablering av lokaler 
Denne beskriver hvordan egnede lokaler og uteområder til Auroras virksomhet skal 
etableres i Follummoveien 84 av Menova as, samt økonomiske rammer og 
kravspesifikasjoner. Videre om arealene skal kjøpes eller leies av Ringerike kommune og 
hvilke betingelser som skal være knyttet til dette. 
    
3. Leie/feste av tomt  
Dersom arealene skal kjøpes, skal denne avtalen beskrivelse leie/feste av tomt for 
Aurora sine lokaler og disponible uteområde på Follummoveien 84.  
 
4. Tjenesteavtale  
Denne avtalen beskriver de tjenestene Ringerike kommune skal kjøpe av Menova as. 
 

 

Om innhold og økonomi1 i de ulike avtalene 

I samarbeidsavtalen angis økonomiske prinsipper, men har ingen spesifikke priser: 

Menova operer med «åpen bok» og kalkulerer basert på en kostnadsdekning 5 % margin for 
å sikre videre utvikling av virksomheten. 

Ringerike kommune er innforstått med og aksepterer at tjenester som kjøpes fra Menova 
ikke resulterer i kryss-subsidiering i forhold til leveranser til NAV eller andre oppdragsgivere     

 
I etablering av lokaler angis: 

 Økonomiske ramme for nybygg og uteområder 

 Hvordan spesifikasjoner og økonomiske rammer skal godkjennes  

 Hvilken dialog og medvirkning fra Ringerike kommune det skal være i byggeperioden  

 Hvordan eventuelle krav, endringer og tillegg fra Ringerike kommune etter 
økonomiske rammer er fastsatt, skal håndteres  

 Hvordan eventuelle budsjettoverskridelser skal håndteres 

 Hvordan overlevering av bygg skal skje og etter hvilke kriterier 

 Hvilke reguleringer som skal gjelde om en av partene ønsker å selge sin del av bygget: 

                                                             
1 Alle summer er relatert til 2020-priser 



 Hvis Ringerike kommune ønsker å selge sine lokaler har Menova as forkjøpsrett 
til markedspris. Tilsvarende om Menova ønsker å selge 

 Hvis verken Ringerike kommune eller Menova vil kjøpe, legges eiendommen 
samlet ut for salg    
 

I leie/feste av tomt angis: 

 Hvor mye Ringerike kommune skal betale for leie/feste av tomt 

 Hvordan leie/feste skal pris reguleres 

 Hva som skjer om samarbeidet avsluttes 
 

I tjenesteavtalen reguleres de tjenestene som Ringerike kommune skal kjøpe av Menova as. 
Dette kan forandre seg over tid. Ved starttidspunkt vil tjenestene omfatte følgende områder:   

1. Kjøp av 10 kommunalt finansierte VTA plasser 

 Leveranse iht. kravspesifikasjon som gjelder for tiltaket utformet av NAV 

 Pris tilsvarende det NAV betaler inklusiv kommunal med finansiering – per dato kr. 
210 765,- per år per deltager. 

 Hvordan det skal arbeides frem til innflyttingsdato for å identifisere, utvikle og trene 
aktuelle deltagere i Aurora. 

 

2. Kjøp av veiledningsressurser 

For å bedre og gi fremtidsrettede tilbud til brukerne, skal det etableres to nye stillinger i 
Menova as. Disse stillingene skal primært arbeide med:  

 Tiltak for å øke livskvalitet. Dette kan være trening, kosthold og økonomi, samt 
temaer/kurs som er relevante og verdifulle for målgruppen(e)  

 Forberede/utvikle til deltagelse i ordinært arbeidsliv. Rettigheter, plikter, å passe 
inn/kultur og skille mellom jobb og privatliv 

 Følge opp deltagere ut i ordinære bedrifter Aurora ekstern praksis, VTA ekstern 
praksis og VTO (om det blir en spesiell avtale med NAV om dette) 

 Samordning innsøking og kontakt med skoler. 

Kostnaden for disse to stillingene skal deles likt mellom Aurora og Menova as. Ringerike 
kommune ønsker å kjøpe denne ene stillingen fra Menova. Denne stillingen har en 
årskostnad på kr. 785 200,- inklusiv lønn, sosiale kostnader, pensjon og andre direkte 
relaterte kostnader.    

 Videre tilgang på tid (10 %), kompetanse og verktøy for fagansvarlig og næringslivsansvarlig i  
 Menova as.  Dette til en kostnad av kr. 200 000,-.   
 

3. Forvaltning, drift og vedlikehold bygg (FDV-kostnader) 

Det må defineres hva leveransen skal inneholde og hvor mange kvadratmeter inne og ute 
som er eksklusivt areal. FDV-kostnader fordeles i henhold til eksklusivt areal. Ved fellesareal 
inne som vil bli gjenstand for et leieforhold, vil FDV-kostnader være innarbeidet i leiesum.  

 



4. Leie av kantine/lokaler (andel) 

 Andel av kantinen, forholdstall deltagere og fast ansatte, Menova og Aurora. Inntil 
videre er det benyttet en 50/50 –fordeling. Kantinen, inklusiv kjøkken er 171,5 m2. 
Med en månedlig kvadratmeterpris på kr. 1250,- utgjør dette (50 %) kr. 107 200,-. per 
år. 

 I tillegg dekning av 50 % av kostnad til kantineansvarlig/kokk kr. 334 400,-.  
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2103-8   Arkiv: V08  

 

 

Høring av Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA) - innspill fra 

Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet slutter seg til områdeavgresningen av KULA, med de endringer 

rådmannen foreslår i områdene A, B, C og D. 

2. KULA området som Riksantikvaren legger frem i det ferdigstilte registeret for 

Buskerud skal legges inn som hensynssone i Ringerikes neste kommuneplan.  

3. Formannskapet slutter seg til øvrige merknader om valg av landskap, 

områdebeskrivelse og avgrensning. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Riksantikvaren har sendt ut et forslag på høring på 16 landskap i Buskerud som skal inngå i 

registeret Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, hvorav et av områdene er 

Steinsletta-Norderhov. Det aller meste av dette området er med i den landsomfattende 

satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (forkortet UKL), men med en utvidelse av 

Norderhov og Tanberg. UKL området ligger inne som hensynssone i kommuneplanens 

arealdel. 

 

Riksantikvaren ber spesielt om tilbakemelding og innspill på følgende: 

 Merknader til utvalget av landskap som er foreslått i fylket og til enkeltområder 

 Merknader og eventuelle nye opplysninger til områdebeskrivelse, størrelse og avgrensing 

av det enkelte område, herunder bruk av stedsnavn og gjerne bidrag til flere bilder fra 

landskapene 

 Merknader til retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhetsvurderinger og 

opplysninger om planstatus og – utvikling 

 

Rådmann har med utgangspunkt i dette utarbeidet et høringsinnspill.  Rådmann anbefaler at 

innspillet sendes inn som svar på høringsbrevet, og at KULA området legges inn som 

hensynssone ved neste revidering av kommuneplanens arealdel. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Riksantikvaren har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å etablere et register over 

kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, forkortet KULA. I nært samarbeid med 

tidligere Buskerud fylkeskommune har Riksantikvaren foreslått Steinsletta-Norderhov som 1 

av 16 områder i Buskerud som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. 

  

 
Riksantikvarens forslag til avgrensning på KULA område Steinsletta-Norderhov. 

 

Hensikten med registreringen er å få oversikt over kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi i 

hele landet og på den måten bidra til økt kunnskap og bevissthet om dem i kommuner og andre 

relevante sektorer. Den skal også gi tidlige og tydelige signaler om hvilke landskap 

arealplanleggingen må ta særlig hensyn til. 

 

Forslaget er sendt ut på høring til de kommunene hvor det foreslås KULA landskap, samt til 

næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå. 

 

Beskrivelse av saken 



- 

KULA område Steinsletta – Norderhov; fruktbart jordbrukslandskap i sagakongenes rike  

Steinsletta – Norderhov foreslås som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. 

Landskapet er et jordbrukslandskap med røtter langt tilbake i tid og har en viktig rolle i den 

tidlige norgeshistorien. Ringerike er mye omtalt i sagalitteraturen og flere sentrale konger med 

tilknytning til rikssamlingen har forbindelse med Stein og Steinsletta. Halvdan Svarte, far til 

Harald Hårfagre, skal være gravlagt i Halvdanshaugen, og etterkommerne hans, Olav den 

hellige og Harald Hardråde skal også ha vokst opp på Stein. De fleste gårdene i området er 

kjent i skriftlige kilder fra 1300-tallet, men arkeologiske funn viser at mange er langt eldre. 

Tanberg i nord regnes som en av de eldste gårdene i området og var på et av de viktigste 

lendmannsetene på Østlandet på 1200 –tallet. Fra Tanberg har man utsikt mot Norderhov 

middelalderkirke med prestegården rett ved siden av. Gravfeltene på Stavhella og 

Tanbergmoen fra jernalderen er også viktige element som viser tidsdybden i dette landskapet. 

Mo gård har flere verneverdige bygninger og her føddes og vokste dikteren, presten og 

eventyrsamleren Jørgen Moe opp. Den kulturhistoriske verdien knytter seg som beskrevet til 

mange elementer i landskapet. Dels den overordnede eiendomsstrukturen med storgårder og 

husmannsplasser, plasseringen av tunene i landskapet og formen på tunene, dels de enkelte 

elementene av forhistoriske kulturminner, tun og bygninger. 

 

Hva betyr en KULA-status- konsekvenser for kommunene 

KULA registeret er ikke en verneplan og de utvalgte områdene blir ikke fredet eller vernet.  

Den legger ikke opp til noen båndlegging for utvikling, og kommunen står fritt til å velge 

hvordan man ønsker å forholde seg til KULA i sitt planarbeid. KULA er et signal om at det er 

viktig å ta hensyn til verdiene i landskapet, og skal være et kunnskapsgrunnlag som 

kommunene og andre etater kan bruke i sin arealplanlegging. Samtidig må man huske at 

KULA skal fungere som et verktøy, ikke bare for kommunene, men også for regionale og 

nasjonale kulturminnemyndigheter. De vil kunne se til KULA registeret når de skal ta stilling til 

utvikling innenfor områdeavgrensningen i kommunene. Riksantikvaren forventer at kommunen 

og andre myndigheter tar hensyn til landskapene i sine planer og tiltak.  

 

Kommunene oppfordres til å forvalte disse landskapene med egne virkemidler, der plan- og 

bygningsloven er viktigst. Landskapene bør ivaretas i kommuneplanens arealdel, primært ved å 

legge ut områdene som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap og bevaring av 

kulturmiljø med retningslinjer til og knytte generelle bestemmelser til dem.  

 

Konsekvenser for Ringerike kommune, sårbarhet og forslag til retningslinjer 

I gjeldende kommuneplan, vedtatt 31.01.2019, er området for UKL lagt inn som hensynssone 

Bevaring kulturmiljø med tilhørende bestemmelser. I arbeidet med ny kommuneplan bør 

KULA også legges inn som en hensynssone. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er 

igangsatt, og det er tatt sikte på å starte opp en revidering av kommuneplanens arealdel i 2021. 

Når kommunen tar inn KULA som hensynssone i kommuneplanens arealdel vil hensynssonen 

med tilhørende retningslinjer og bestemmelser bli juridisk bindende. Det er opp til kommunen å 

formulere det de anser som riktige retningslinjer og bestemmelser for området, men 

Riksantikvaren har anbefalinger og forslag. 

 



- 

I høringsutkastet av KULA rapporten for Buskerud beskrives området Steinsletta-Norderhov 

som sårbart for ny bebyggelse utenom gårdstuna, samt at jordbruket er viktig for å 

opprettholde kvalitetene i landskapet. Det foreslås to viktige punkter for planlegging og 

forvaltning av dette landskapet: 

 Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele arealet, for å hindre gjengroing og 

sikre at området beholder sin karakter av jordbruksbygd. 

 Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle bebyggelsen både i plassering, form og 

materialvalg.  

 

Kommunen oppfordres til å utarbeide retningslinjer til hensynssone for KULA, samt generelle 

bestemmelser som ivaretar disse punktene, og med det verdiene i landskapet. I de største 

delene av det som foreslås som KULA er de to viktige punktene som blir foreslått i forhold til 

planlegging og forvaltning allerede delvis ivaretatt i bestemmelsene til det som er LNF områder 

i kommuneplanen. I bestemmelsene til LNF § 10.1 kommer det frem: 

 

«I landbruks-, natur-, og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er nødvendige for landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. 

Forhold beskrevet i § 5.14 skal hensynstas. 

Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark. 

Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates oppføring 

av én kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før. 

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse 

av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål. 

Det tillates etablering av mindre kraft-/telefonledninger for boliger og stedbunden næring, 

kommunikasjonsmaster og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg. Utspillstillatelse 

for avløpsanlegg til godkjent bolig/fritidsbolig krever ikke dispensasjon».  

 

KULA og UKL må ses i en sammenheng slik at begges hensyn ivaretas hvis UKL erstattes av 

KULA. De har dog sammenfallende interesser, hvilket vil gjøre det mulig å få til det på en god 

måte. Samme hensynssone med samme bestemmelser gjelder også for kulturmiljøer i Hønefoss. 

Det bør i forbindelse med arbeidet med neste kommuneplan ses på om det er hensiktsmessig å 

skille på disse kulturmiljøene slik at de har egna bestemmelsene som er tilpasset type miljø. 

 

Innspill til høringsutkast 

Valg av landskap 

Valg av Steinsletta-Norderhov som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA), 

anser rådmann som riktig. Det er et landskap som ikke bare har stor lokal og regional verdi. 

Begrunnelsen i høringsutkastet beskriver godt de elementer som til sammen gjør at landskapet 

er av nasjonal interesse. Rådmannen har videre merknader og spørsmål til områdebekrivelsen, 

avgrensning, hensynssone inn i kommuneplanens arealdel og forhold til andre planer.  



- 

 

Kart 1: Kartet viser KULA områdets avgrensning. Områdene markert A-D viser steder hvor kommunen har 

merknader. 

Områdebeskrivelse 

Se punktene nedenfor for kommentarer til områdebeskrivelse: 

1. Område A (se kart 1): I beskrivelsen av området på side 49 i høringsutkastet skrives 

det kort om gravfeltene på Tanbergmoen og Stavhella. Det kommer ikke tydelig frem 

hva som menes med gravfeltet på Tanbergmoen. Rådmannen anser det som uklart om 

det som omtales er gravfeltet med id 3815 eller gravfeltet med id 13619. Gravfelt med 



- 

id 13619 passer med beskrivelsen om at det inneholder et tjuetalls graver, men det 

ligger utenfor KULA avgrensningen. Gravfelt 3815 ligger innenfor, men passer ikke inn 

i beskrivelsen da det kun består av to gravhauger. Hvis det er riktig at gravfeltet på 

Tanbergmoen med id 13619 ikke skal være med innenfor avgrensningen bør det ikke 

nevnes, da det gir inntrykk av at det ligger innenfor.  

 

 
Kart 2: Kartet viser område A med gravfeltene og gravhaugen omtalt i teksten. Den lilla streken er 

avgrensningen til KULA, hvor området sør for grensen er innenfor og nord utenfor.  

 

2. Kartverket har vedtatt skrivemåten «Tanberg» uten «d», slik det står i kartet på side 51 

i høringsutkastet. Anmoder om at navnet enders i teksten til «Tanberg». 

 

Avgrensning 

Se punktene nedenfor for kommentarer til avgrensning: 

1. Utvidelsen som er gjort i forhold til avgrensningen til Utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket (UKL), anser rådmannen til stor del som riktig. Utvidelsen omfatter de 

forhistorisk og historisk viktige områdene Norderhov og Tanberg og omkringliggende 

jordbrukslandskap med sine store sammenhengende jorder.  

 



- 

       
Kart 3: Nordre del av UKL som ikke har med Norderhov og Tanberg. Jevnfør med kart 1 som viser 

KULA som inkluderer Norderhov og Tanberg. 

 

2. Område A (se kart 1): Som nevnt i avsnitt om områdebeskrivelsen så beskrives et 

gravfelt på Tanbergmoen. Det er uklart om det vises til gravfelt med id 13619. 

Gravfelt med id 13619 ligger utenfor avgrensningen til KULA, men bør vurderes å 

inkluderes. Det ligger delvis i utkanten av et mindre, lett tilgjengelig skogholt og delvis 

i en høyspent trase. En tursti passerer gravfeltet. Det ligger også en enkelt gravhaug et 

stykke sør for gravfeltet med id 13266-1 som også kan vurderes å inngå i KULA (se 

kart 2). Ved en utvidelse må det tas hensyn til et område som er avsatt med boligformål 

i kommuneplan. Dette området må holdes utenfor KULA avgrensningen. Se kart 4 på 

neste side. 

  



- 

  
Kart 4: Kartet viser område A og er et utklipp fra kommuneplan som viser gult område med 

boligformål på Trygstad, samt gravfeltene. 

 

3. Område B (se kart 1): Ved Busundbrua vest for Norderhov kirke går avgrensningen til 

KULA rett gjennom en registrert lokalitet med id 140575 i Askeladden. Halve 

lokaliteten ligger innenfor KULA og halve ligger utenfor. Lokaliteten beskrives som et 

sannsynlig gravfelt, hvorav opptil 12 graver ble påtruffet under sjakting langs veitrase. 

Det bør vurderes å inkludere hele lokaliteten innenfor KULA. 

 
Kart 5: Kartet viser område B hvor lokalitet med id 140575 bestående av et gravfelt i dyrket mark 

(ikke synlig over bakken) deles i to av avgrensning til KULA.  



- 

4. Område C (se kart 1): Stiller spørsmål ved hvorfor utvidelsen av området i nordøst er 

gjort. Det gjelder bebyggelse og skogsområde nord for kryss Åsaveien/Vollgata og 

området nordøst for Vakergårdene. Disse områdene består i all hovedsak av moderne 

bebyggelse som ikke bidrar til opplevelsen av landskapet på en slik måte at de er 

naturlig å ta med i KULA. Her virker avgrensningen fra UKL mer hensiktsmessig.    

 
Kart 6: Kartet viser område C hvor kommunen stiller spørsmål til hensikten med utvidelsen av 

avgrensning i forhold til UKL. 

         

5. Område D Ringåsen (se kart 1) 

458 Ringåsen 2 er en plan for et boligområde som ble vedtatt i 1989. Plankart ble 

oppdatert av kommunen i 2019. Kommunen skal også revidere bestemmelsene i 2020. 

Boligområdet skiller seg ut fra jordbrukslandskapet rundt. Det er et tett bebygget 

boligområde med moderne boliger. Store deler av boligområdet ligger lite synlig fra 

landskapet rundt, skjermet av høydeforskjell og skogkledte skråninger. Det meste er 

utbygd, men det gjenstår en del tomter i nord og nordvest. Når og hvis disse tomtene 

blir utbygd så vil bebyggelsen være synlig fra landskapet rundt, da de fleste av disse 

tomtene grenser til dyrket mark eller er synlig fra landskapet rundt. Det er viktig at ny 

bebyggelse her avpasses til omkringliggende bebyggelse og landskapet rundt. 

Bestemmelsene for bebyggelse i Ringåsen sier: «Byggeområdet skal ha å pen 

villamessig bebyggelse bestå ende av eneboliger i en etasje. Sokkeletasjen kan, hvor 

terrenget ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen av 

bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims- sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet. 
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Bebyggelsens grunnflate, eksklusive garasje, skal ikke overstige 15% av tomtens 

nettoareal.» 

Arealet som omfattes av reguleringsplan for Ringåsen kan ikke måtte forholde seg til 

samme bestemmelser som hensynssone for KULA, fordi området har en annen karakter 

som ikke gjør den relevant for KULA. Rådmannen spesifiserer viktigheten av at KULA 

avgresningen ikke begrenser videre utvikling av dette som boligområde. 

 

6. Det bør være minst mulig tilfeldig avgrensning. Avgrensningen bør passe i forhold til 

hvordan landskapet oppleves visuelt. Grensen bør for eksempel ikke gå gjennom et tun 

eller dele en automatisk fredet lokalitet i to. Da må det velges mellom enten innenfor 

eller utenfor. Grensen bør ikke gå i vann, slik den gjør i nordøst. Den bør følge 

skogkanter, eller er det grunn til å ta med skog i utkant av jorder. Skal den følge veier, 

så bør grensen gå på eksakt samme sted som veien. Elvebredd, bekker, veier, 

skogkanter, jordekanter og andre markører kan bidra til en logisk avgrensning av 

KULA området.  

 

7. Der hvor det er tenkt at grensen skal sammenfalle med grensen til UKL må grensene 

sammenfalle eksakt.  

 

Samarbeid med Hole kommune 

I arbeidet med innspill til KULA har det vært dialog mellom administrasjonen i Ringerike og 

Hole kommune. Kommunene er i forskjellig situasjon i forhold til arbeid med ny kommuneplan. 

I Hole jobbes det for vedtak av ny kommuneplan før sommeren og KULA området vil ikke 

legges inn i den. KULA vil vurderes i forbindelse med neste kommuneplanprosess i Hole. I 

Ringerike er arbeidet med ny kommuneplan i startfasen hvor det ventes vedtak av planstrategi 

før sommerferien, og det legges opp til at KULA skal innarbeides i ny kommuneplan. Et 

samarbeid mellom kommunene om retningslinjer og bestemmelser vil være en fordel og 

Ringerike ønsker fortsatt dialog med Hole i arbeidet videre med KULA. 

 

Kommunale eiendommer 

Ringerike kommune eier flere eiendommer ved Norderhov kirke, og på sikt vil disse kunne 

utvikles. 

 

Alternative løsninger 

1. Formannskapet slutter seg ikke til områdeavgrensningen av KULA. 

 

2. KULA området som Riksantikvaren legger frem i det ferdigstilte registeret for 

Buskerud skal ikke legges inn som hensynssone i Ringerikes neste kommuneplan.  

 

Rådmannens vurdering 

KULA registeret skal ikke gjøre det vanskelig for kommunens gårdseiere å drive sine gårder 

slik de trenger eller overstyre kommunen i hvordan man ønsker å ivareta viktige kulturmiljøer. 

KULA er et hjelpemiddel for å på best mulig måte kunne ivareta nasjonalt viktige 

kulturhistoriske områder. Utvikling i området kan fortsatt skje, men målet med KULA er at 

kommunene og andre har et bevisst forhold til verdiene og kvalitetene i landskapet når man 

planlegger og forvalter det. Ringerike kan med stolthet vise til at man så langt har klart å ta så 



- 

godt vare på et område som er så viktig i Norgeshistorien at det har blitt utvalgt som et 

kulturhistorisk landskap av nasjonalt interesse. 

 

Rådmann anbefaler at innspillet sendes inn som svar på høringsbrevet og at KULA området 

legges inn som hensynssone i neste kommuneplan. 

 

 

Vedlegg 

1. Innspill fra Ringerike kommune til KULA 

2. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Buskerud – høring 

3. KULA rapport Buskerud høringsutkast 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

konst. avdelingsleder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Innspill til høring av kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.

Valg av landskap
Valg av Steinsletta - Norderhov som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA), anser
rådmann som riktig. Det er et landsk ap som ikke bare har stor lokal og regional verdi. Begrunne lsen i
høringsutkastet beskriver godt de elementer som til sammen gjør at landskapet er av nasjonal
interesse. Rådmannen har videre merknader og spørsmål til områdebekrivelsen, avgrensning,
hensynssone inn i kommuneplanens arealdel og forhold til andre planer.

Kart 1: Kartet viser KULA områdets avgre nsning. Områdene markert A - D viser steder hvor kommunen har merknader .
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Områdebeskrivelse

Se punktene nedenfor for kommentarer til områdebeskrivelse:

1. Område A (se kart 1) : I b eskrivelsen av område t på side 49 i høringsutkastet skrives det kort
om gravfeltene på Tanbergmoen og Stavhella. Det kommer ikke tydelig frem hva som menes
med gravfeltet på Tanbergmoen. Rådmannen anser det som uklart om det som omtales er
gravfeltet med id 381 5 eller gravfeltet med id 13619. Gravfelt med id 13619 passer med
beskrivelsen om at det inneholder et tjuetalls graver, men det ligger utenfor KULA
avgre n sningen. Gravfelt 3815 ligger innenfor, men passer ikke inn i beskrivelsen da d et kun
består av to gravhauger. Hvis det er riktig at gravfeltet på Tanbergmoen med id 13619 ikke
skal være med innenfor avgrensnin gen bør det ikke nevnes, da det gir inntrykk av at det
ligger innenfor.

K art 2 : Kartet viser område A med gravfeltene og gravhaug en omtalt i teksten. Den lilla streken er avgrensningen
til KULA, hvor området sør for grensen er innenfor og nord utenfor.

2. Kartverket har vedtatt skrivemåten «Tanberg» uten «d», slik det står i kartet på side 51 i
høringsutkastet . Anmoder om at navnet enders i teksten til «Tanberg».
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Avgrensning
Se punktene nedenfor for kommentarer til avgrensning:

1. Utvidelsen som er gjort i forhold til avgrensningen til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
( UKL ) , ans er rådmannen til stor del som riktig. Utvidelsen om fatter de forhistorisk og
historisk viktige o mrådene Norderhov og Tanberg og omkringliggende jordbrukslandskap
med sine store sammenhengende jorder.

Kart 3: Nordre del av UKL som ikke har med Norderhov og Tanberg. Jevnfør med kart 1 som viser KULA som
inkluderer Norderhov og Tanberg.

2. Område A (se kart 1) : Som nevnt i avsnitt om områdebeskrivelsen så beskrives et gravfelt på
Tanbergmoen . Det er uklart om det vises til gravfelt med id 13619.
Gravfelt med id 13619 ligger utenfor avgren sningen til KULA, men bør vurderes å inkluderes.
Det ligger delvis i utkanten av et mindre, lett tilgjengelig skogholt og delvis i en høyspent
trase. En tursti passerer gravfeltet. Det ligger også en enkelt gravhaug et stykke sør for
gravfeltet med id 1326 6 - 1 som o gså kan vurderes å inngå i KULA (s e kart 2 ) . Ved en utvidelse
må det tas hensyn til et område som er avsatt med boligformål i kommuneplan. Dette
området må holdes utenfor KULA avgrensningen. S e kart 4 på neste side .
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K art 4 : Kartet viser område A og er et utklipp fra kommuneplan som viser gult område med boligformål på
Trygstad, samt gravfeltene.

3. Område B (se kart 1) : Ved Busundbrua vest for Norde r hov kirke går avgrensningen til KU LA
rett gjennom en registrert lokalitet med id 14057 5 i Askeladden. Halve lokaliteten ligger
innenfor KU LA og halve ligger utenfor. Lokaliteten beskrives som et sannsynlig gravfelt,
hvorav opptil 12 graver ble påtruffet under sjakting langs veitrase. Det bør vurderes å
inkludere hele lokaliteten innenfor KU LA.

Kart 5: Kartet viser område B hvor lokalitet med id 140575 bestående av et gravfelt i dyrket mark (ikke synlig over
bakken) deles i to av avgrensning til KULA.
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4. Område C (se kart 1) : Stiller spørsmål ved hvorfor utvidelsen av området i nordøst er gj ort.
Det gjelder bebyggelse og skogsområde nord for kryss Åsaveien/Vollgata og området nordøst
for Vakergårdene. Disse områdene består i all hov edsak av moderne bebyggelse som ikke
bidrar til opplevelsen av landskapet på en slik måte at de er naturlig å ta med i KULA. Her
virker avgrensningen fra UKL mer hensiktsmessig.

K art 6 : Kartet viser område C hvor kommunen stiller spørsmål til hensikten med utvidelsen av avgrensning i
forhold til UKL.

5. De t bør være minst mulig tilfeldig avgrensning . Avgrensningen bør passe i forhold til hvordan
landskapet oppleves visuelt. G rensen bør for eksempel ikke gå gjennom et tun eller dele en
automatisk fredet lokalitet i to . Da må det velges mellom enten innenfor eller utenfor.
Grensen bør ikke gå i vann, sl ik den gjør i nor d øst. Den bør følge skogkant er, eller er det
grunn til å ta med skog i utkant av jorder. Skal den følge veier, så bør grensen gå på eksakt
samme sted som veien. Elvebredd, b ekker, veier, skogkanter, jordekanter og andre markører
kan bidra til en logisk avgrensning av KULA området.

6. Der hvor det er tenkt at grensen skal samme nfalle med grensen til UKL må grensene
sammenfalle eksakt.

Opplysni nger om planstatus
Kommuneplan og hensynssone
I gjeldende k ommuneplan som ble vedtatt 31.1.2019 er området for UKL lagt inn som hensynssone
Bevaring kulturmiljø med tilhørende bestemmelser. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er
igangsatt, og det er tatt sikte på å starte opp en revidering av kommuneplanens arealdel i 2021.
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I arbeidet med ny ko mmuneplan skal KULA legges inn som hensynssone. I den forbindelse ønskes det
innspill fra Riksantikvaren på hvordan det skal gjennomføres på best mulig måte , med tanke på at det
allerede er en hensynssone i områd et. Avgrensningen til UKL er også mindre en n KULA.
Bestemmelsene til gjeldende hensy nssone ivaretar delvis det som blir anbefalt av retningslinjer for
forvaltning i forbindelse med KULA. Bestemmelsene i § 12.3.2 Bevaring kulturmiljø lyder:

«Innenfor hensynssone H570 skal det legges særlig vekt på å ivareta kulturmiljøenes særpreg. Ved
nye tiltak innenfor hensynssonene skal det dokumenteres at kulturmiljøets kvaliteter og stedsidentitet
blir ivaretatt.
I plansaker som berører registrerte kulturminner, bør det utføres en kulturhistorisk stedsanalyse som
dokumenterer områdekarakter, bebyggelsesstruktur og karakteristiske trekk ved
bebyggelsesmønster, høyder og volum.
I plansaker som berører registrerte kulturminner, bør det utarbeides ulike prinsipielle alternativer for
vern som en del av planforslaget .»

Det som ivaretas er hensyn til kulturmiljøets særpreg, men det stimuleres ikke til fortsatt
jordbruksdrift av arealet. Det kan forklares med at b estemmelsene er de samme for kulturmiljø i
både by og i jordbrukslandskap. Det skal vurderes å skille på be stemmelsene for kulturmiljø i by og
bygd i ny kommuneplan.

Arealformål i kommuneplan
De arealformål i kommuneplan som ligger innenfor KULA avgrensningen er:

1. Boligbebyggelse – nåværende. Ringåsen boligområde (ikke alt er utbygd)
2. Norderhov – eksisterende og fremtidig grav - og urnelund.
3. Offentlig eller privat tjenesteyting – Kirkeskolen og Ringerike museum
4. Råstoffutvinning – Vollgata/Åsaveien
5. Parkeringsanlegg – Botilrud – kryss og pendlerparkering
6. Hensynsone 570 – kulturmiljø med avgrensning fra «utvalgte kulturlandskap»
7. Hensynssone 720 – båndlegging etter lov om naturvern

Resterende og største del av KULA området har arealformål LNF me d bestemmelser som samsvarer
godt med anbefalte retningslinjer for forvaltning av KULA i Ringerike og Hole. Bestemmelsene § 10.1
lyder:

« I landbruks - , natur - , og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge - og anleggstiltak som
er nødvendige for landbruks - , natur - og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag og ste dbunden næring. Forhold beskrevet i § 5.14 skal hensynstas.

Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark.

Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates oppføring av én
kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før.

Oppføri ng av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik
bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.

Det tillates etablering av mindre kraft - /telefonledninger for boliger og stedbunden næring,
kommunikasjonsmaster og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg. Utspillstillatelse for
avløpsanlegg til godkjent bolig/fritidsbolig krever ikke dispensasjon. »
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Reguleringsplaner innenfor KULA
1. 458 Ringåsen 2
2. 446 Fv. 241 Hønenkrysset - Putten Gang - sykkelvei
3. 386 E16 Hønenkrysset
4. 345 Fv. 158 G/S vei Botilrud - Helgelandsmoen
5. 166 Avkjørsel 241/156 Åsa
6. 237 G/S vei Hønenkrysset - Hvervenmoen

Reguleringsplaner med nummer 3 - 6 er ferdig gjennomført. Reguleringsplan nummer 2 er i
planprosess. Reguleringsplan 1 er v edtatt og til stor del gjennomført. Se neste avsnitt for nærmere
beskrivelse.

Område D Ringåsen (se kart 1)
Reguleringsplan 1, 458 Ringåsen 2 er en plan for et boligområde som ble vedtatt i 1989. Plankart ble
oppdatert av kommunen i 2019. Kommunen skal o gså revidere bestemmelsene i 2020. Boligområdet
skiller seg ut fra jordbrukslandskapet rundt. Det er et tett bebygget boligområde med mod e r ne
boliger. Store deler av boligområdet ligger lite synlig fra landskapet rundt, skjermet av høydeforskjell
og skogkledte skrån ing er. Det meste er utbygd, men det gjenstår en del tomter i nord og nordvest.
Når og hvis disse tomtene blir utbygd så vil bebyggelsen være synlig fra l andskapet rundt, da de fleste
av disse tomtene grenser til dyrket mark eller er synlig fra landskapet rundt. Bestemmelsene for
bebyggelse i Ringåsen sier:
«Byggeområdet skal ha å pen villamessig bebyggelse bestå ende av eneboliger i en etasje.
Sokkeletasjen kan, hvor terrenget ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen
a v bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims - sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet.
Bebyggelsens grunnflate, eksklusive garasje, skal ikke overstige 15% av tomtens nettoareal. »

Arealet som omfattes av reguleringsplan for Ringåsen kan ikke måtte forholde seg til samme
bestemmelser som hensynssone for KULA , fordi området har en annen karakter som ikke gjør den
relevant for KULA. Hvordan dette kan gjøres er noe det ønskes råd om fra Riksantikvaren. Kan dette
arealet holdes utenfor KULA? Hvis ikke, hvordan s kal det sikres at Ringåsen boligområde ikke
begrenses av bestemmelsene fra KULA?

Samarbeid med Hole kommune
I arbeidet med innspill til KULA har det vært dialog mellom administrasjonen i Ringerike og Hole
kommune. Kommunene er i forskjellig situasjon i fo rhold til arbeid med ny kommuneplan. I Hole
jobbes det for vedtak av ny kommuneplan før sommeren og KULA området vil ikke legges inn i den.
KULA vil vurderes i forbindelse med neste kommuneplanprosess i Hole. I Ringerike er arbeidet med
ny kommu neplan i st artfasen hvor det ventes vedtak av planstrategi før sommerferien , og det legges
opp til at KULA skal innarbeides i ny kommuneplan. Et samarbeid mellom kommunene om
retningslinjer og bestemmelser vil være en fordel og Ringerike ønsker fortsatt dialog med Ho le i
arbeidet videre med KULA.
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Se mottakerliste

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Buskerud - høring

Vi viser til brev av 15.3.2018 fra Buskerud fylkeskommune der kommuner og regionale etater i
Buskerud ble orienter t om prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) ,
og informasjons - og innspillsmøter våren og høsten 2018. Vi viser videre til kontakt mellom
fylkeskommunen og aktuelle kommuner. Riksantikvaren sender nå ut forslag om 16 landskap i
Buskerud som skal inngå i registeret Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
Riksantikvaren ber om uttalelser til forslaget innen 0 1.04.2020.

Høringen går til de kommunene der vi foreslår landskap, til myndigheter på regionalt nivå ,
næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå i Buskerud. Det er
kommunenes og andre myndighet ers arealplanlegging og forvaltning registeret vil ha direkte
betydning for.

Arbeidet med forslaget er gjennomført i et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og
Riksantikvaren. Fylkeskommunen har foreslått områder og utarbeidet forslag til beskrivels e .
Forslaget er bearbeidet av Riksantikvaren som står ansvarlig for utvalget som nå sendes på
høring.

Hørings utkastet omfatter følgende 16 landskap i Buskerud :
1. Jolheim – Grøte, Hemsedal kommune
2. Stølar i Ål, Ål kommune
3. Leveld , Ål kommune
4. Vassfaret, Flå, Nes og ( Sør - Aurdal ) kommuner
5. Bergensbanen og Rallarvegen, Hol kommune
6. Dagali - Seterdalen, Hol og Nore og Uvdal kommuner
7. Dyregravshalle, Nore og Uvdal kommune
8. Smådøldalen, Nore og Uvdal kommune
9. Uvdal kirkebygd og omegn, Nore og Uvdal kommune
10. Eggedal kirkebygd, Sigdal kommune
11. Nedre del av Krøderen, Krødsherad kommune
12. Steinssletta – Norderhov, Hole og Ringerike kommuner
13. Rollag kirkebygd, Rollag kommune
14. Blaafarveværket, Modum kommune
15. Aker – Smørgrav – Berg, Øvre Eiker kommune
16. Løkkelandskapet i K ongsberg, Kongsberg kommune
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Landskapene er beskrevet og vist på kart i høringsutkastet Kulturhistoriske landskap av
nasjonal interesse i Buskerud. Lenke til høringsutkastet: http://hdl.handle.net/11250/2632335

Formålet med KULA - registeret og betydningen det har for kommunene
For å bidra til å ivareta nasjonalt viktige landskap utarbeider Riksantikvaren et
landsomfattende register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal int eresse (KULA -
registeret). Dette er et oppdrag fra Klima - og miljødepartementet og et bidrag til å følge opp
Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har godkjent. Konvensjonen legger vekt på
at landskap er en felles ressurs som må sikres gjennom målr ettet planlegging, forvaltning og
vern. For å kunne gjøre dette på en god måte er det blant annet behov for å kartlegge og
prioritere landskap. Kulturminneforvaltningen har et særskilt ansvar for å holde oversikt over
og velge ut kulturhistorisk verdifulle landskap.

KULA - registeret skal omfatte landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse . Det er et sentralt
kunnskapsgrunnlag og skal signalisere tidlig og tydelig hvilke landskap det må tas særlige
hensyn til i areal - og sektorplanlegging. Slik vil kulturminneforvaltningen være mer
forutsigbar for kommunen e s og sektorenes arealplanlegging og fo rvaltning av landskap. Målet
er å bidra til en god forvaltning av landskap generelt og disse nasjonalt viktige landskapene
spesielt.

Landskapet har alltid vært i forandring, men omfanget og tempoet i endringene øker.
Forvaltningen av de kulturhistoriske sporene i landskapet er derfor mer utfordrende enn
tidligere . Samtidig er landskapet med sine historiske verdier en ressurs for samfunnet.
Riksantikvaren signaliserer ikke at endring er uønsket i disse områdene. Målet er at registeret
skal bidra til at kom munene og andre har et bevisst forhold til kvalitetene i landskapet og
landskapsendringer når de planlegger og forvalter det . S lik kan det som er karakteristisk og
verdifullt videreføres og styrkes.

Kommunen er gjennom sin arealplanlegging den viktigste forvalter en av landskap . Vi
oppfordrer d e aktuelle kommunene til å ta et hovedansvar for å ivareta verdiene i disse
landskapene. Det er et mål at kommunene skal forvalte KULA - områdene med egne
virkemidler, der plan - og bygningsloven er viktigst. Et hovedt iltak er at landskapene ivaretas i
kommuneplanens arealdel og legges inn som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap
med retningslinjer . I tillegg bør det utarbeides generelle bestemmelser for landskapene.
Kommunene kan gjennom aktiv planlegging og f orvaltning bidra til å utvikle sine landskap
som en ressurs for innbyggerne og som grunnlag for næringsvirksomhet, for eksempel reiseliv.

Riksantikvaren forventer at a ndre myndigheter ta r tilstrekkelig hensyn til landskapene i sine
planer og tiltak. De ulike sektorene skal legge oversikten til grunn i planlegging og
gjennomføring av store tiltak for eksempel innen samferdsel, kraftutbygging og
kraftoverføringer.

Utvalget av områder vil være et verktøy for regional kulturminnemyndighet i deres innspill t il
kommunal og regional arealplanlegging og i samarbeidet med ulike sektormyndigheter. Vi
håper at registeret vil bidra til å styrke dialogen mellom kommunene og regional kulturminne -
forvaltningen tidlig i plansaker, slik at en kan unngå konflikter om area lbruk i kulturhistoriske
landskap av nasjonal interesse.



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 10673
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

3

De faglige rammene for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
KULA - registeret er ferdigstilt i Østfold, Hordaland og Troms. F orslag et for Agder er på høring.
Flere andre fylker er i gan g med arbeidet, og det tas sikte på at registeret skal være etablert i
hele landet innen utgangen av 2021.

L andskapene som velges ut , bidrar til å fortelle historien e om det enkelte fylket og om landet
som helhet. Landskapet med sine kulturhistoriske spor kan gi oss kunnskap om fortidens
ressursbruk og om endringer som har skjedd i det. Samtidig har l andskape ne viktige
opplevelsesverdier.

KULA - registeret skal omfatte landskap i rurale områder, dvs. utenfor byer og tettsteder, samt
utenfor områder som er preget av nyere industri og moderne infrastruktur. Jordbrukslandskap
blir vektlagt, men også andre landskap inngår. Dette er hovedlinjene i den tematiske
avgrensingen, men i noen tilfeller vil f.eks. mindre tettsteder inngå for å få til en forståelig
avgrensing.

Denne tematiske avgrensingen, som er ny fra 2018, henger sammen med at Riksantikvaren vil
arbeide med kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse innenfor en tredelt registerstruktur
der skillelinjene i hovedsak er knyttet til ulik skala:

NB! - områdene omfatter kulturmiljøer i historiske bykjerner (etablert register)
En ny kategori vil omfatte kulturmiljøer i ytre byområder, tettsteder, industrimiljøer
med me r (framtidig)
KULA - områdene som vil omfatte landskap i rurale områder (under etablering)

Noen o mråder av nasjonal interesse i Buskerud inngår som NB! - områder med avgrensete
miljøer innenfor flere byer. Flere områdetyper vil være aktuelle å vurdere i et fr amtidig register.

I noen tilfeller inngår landskap som også har en annen type status i KULA - områdene. Leveld i
Ål og Steinssletta – Norderhov i Hole og Ringerike kommuner er landskap som også inngår i
satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket . Riksantikvaren har valgt å ta med disse i forslaget
til KULA - registeret fordi de er kulturhistorisk viktige i en nasjonal sammenheng og derfor bør
inngå i Riksantikvarens register.

De to ordningene har ulik innretning : Utvalgte kulturlandskap er en økon omisk tilskuddsordning
og et samarbeid mellom landbruks - , natur - og kulturminneforvaltningen. Satsingen legger opp
til aktiv brukermedvirkning og deltakelse. KULA - registeret er kulturminneforvaltningens
kunnskapsgrunnlag med oversikt over nasjonalt viktig e landskap og et signal til kommunal
planlegging og til sektorplanlegging.

Deler av landskapsvernområder og andre naturvernområder, samt fredete kulturminner inngår
i noen av KULA - områdene. For disse gjelder de tilhørende verne - /fredningsbestemmelser.

Høringsutkastet - beskrivelse og vurdering av landskapene
Høringsutkastet inneholder innledningsvis en beskrivelse av landskap og kulturhistorie i
Buskerud . Beskrivelsen gir en ramme for utvalget av områder , og dekker også viktige historiske
temaer som på grunn av den tematiske avgrensingen omtalt over, ikke gjenspeiles i de 16
landskapene.

Etter den innledende omtalen er hvert landskap beskrevet med vekt på det kulturhistoriske
innholdet. I utvalget av områder har vi vært opptatt av de viktigste utvikling strekkene og
hvilke strukturer, mønstre og sentrale elementer det er mulig å oppfatte i landskapet i dag.
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Beskrivelsen kan også omhandle den delen av historien som er knyttet til tro, hendelser og
tradisjoner, og til erfaringsbasert kunnskap om bruken av l andskapet.

For hvert landskap angis en landskapskarakter som er en kort karakteristikk av hva som
preger akkurat dette landskapet. Videre gis det en begrunnelse for hvorfor nettopp dette
landskapet er av nasjonal interesse - en vurdering av hvilke viktige verdier landskapet har.
Dette kan omfatte viktige faser i historien, strukturer i landskapet, byggeskikk og arkitektur,
virksomheter, hendelser, tro og tradisjon, etniske gruppers kultur og landskap med spor fra
forhistorien.

Et avsnitt til slutt tar for seg sårbarhet og retningslinjer for forvaltning. Her beskrives hva
landskapet er sårbart for, hva som kan påvirke særpreget (landskapskarakteren) negativt og
redusere verdiene (den nasjonale interessen). På bakgrunn av sårbarheten skisseres
retningslin jer med viktige punkter å ta hensyn til for planlegging og forvaltning. Disse bør blant
annet danne grunnlag for kommunens utforming av generelle bestemmelser og retningslinjer.

Riksantikvaren tar sikte på å ferdigstille registeret for Buskerud i løpet av første halvår 2020,
etter høring og bearbeiding etter den. Høringsinstansene blir orientert i brev med
oppsummering av høringen og endelig rapport. Landskapene vil samtidig bli lagt inn i
Riksantikvarens kulturminnedatabase , Askeladden.

Mer knader til høringsutkastet
Riksantikvaren ber høringsinstansene om alle typer tilbakemeldinger og innspill til forslaget,
men ber særlig om følgende:

- Merknader til u tvalget av landskap som er foreslått i fylket og til enkeltområder
- Merknader og eventuelle nye opplysninger til o mrådebeskrivelse, størrelse og

avgrensing av det enkelte område , herunder bruk av stedsnavn og gjerne bidrag til flere
bilder fra landskapene

- Merknader til r etningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhet svurderinger o g
opplysninger om planstatus og – utvikling

Vi viser til Riksantikvarens nye veileder som gir utdypende informasjon om hva KULA -
registeret er og hvordan kommunen, regional kulturminneforvaltning og sektormyndigheter
kan forvalte Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
Lenke til veilederen: http://hdl.handle.net/11250/2611211

Vennlig hilsen

Kristine Johansen ( e.f.)
seksjonssjef

Cecilie Askhaven
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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Kopi til: Klima - og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO/ Sør - Aurdal
kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN/ Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626
Lillehammer



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 10673
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

6

Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Buskerud Bonde - og
Småbrukarlag
Buskerud Bondelag
Buskerud
fylkeskommune

Postboks 3563 3007 DRAMMEN

Flå kommune Postboks 34 3539 FLÅ
Fylkesmannen i
Oslo og Viken

Postboks 325 1502 MOSS

Hemsedal
kommune

Hemsedalsvegen
2889

3560 HEMSEDAL

Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 HOL
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE
Kongsberg
kommune

Postboks 115 3602 KONGSBERG

Krødsherad
kommune

Kommunehuset 3536 NORESUND

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND
Nes kommune
(Buskerud)

Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN

Nore og Uvdal
kommune

Sentrum 16 3630 RØDBERG

NVE region øst Postboks 4223 2307 HAMAR
Ringerike kommune Postboks 123

Sentrum
3502 HØNEFOSS

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
Sametinget -
Sámediggi

Ávjovárgeaidnu 50 9730
KARASJOK/Kárášjohka

Sigdal kommune Prestfoss 3350 PRESTFOSS
Statens vegvesen -
Region sør

Serviceboks 723 4808 ARENDAL

Øvre Eiker
kommune

Postboks 76 3301 HOKKSUND

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL
Norsk
Bergverksmuseum

Postboks 18 3602 KONGSBERG

Stiftelsen
Buskerudmuseene

Storgata 14 3510 HØNEFOSS

Viken Skog
Arild Haglund
Drammens museum
for kunst og
kulturhistorie -
Fylkesmuseum og
galleri for Buskerud

Konnerudgata 7 3045 DRAMMEN

DNT Drammen og
Omegn

Postboks 305
Bragernes

3001 DRAMMEN

DNT Ringerike
Hemsedal Turlag
Hol Turlag
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Omegns
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3

Landskapet er som en levende historiebok. Det forteller om liv og virk -
somhet i Norge slik det en gang var, om endringer gjennom tidene, og

om hvordan det er i dag. Sporene etter mennesker nnes overalt i land -
skapet – i det åpne jordbrukslandskapet, i skog og mark, på fjellet og i

byer og tettsteder.
Landskapet har alltid vært i endring, men tempoet og omfanget av

endringene i vår tid øker i en slik grad at viktige verdier står i fare for å
gå tapt. Utfordringen er å forvalte landskap på en måte som både bevarer

og videreutvikler det i et langsiktig perspektiv.
For å bidra til å ivareta nasjonalt viktige landskap utarbeider Riksantikvaren

et landsomfattende register: Kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse (KULA). Dette er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

og blir gjennomført i nært samarbeid med regional kulturminneforvalt -
ning og med involvering av kommunene. Kulturminneforvaltningen sier

med KULA-registeret klart ifra om hvilke landskap som har nasjonale
interesser, og ønsker med dette å bidra til en mer forutsigbar arealplan -

legging.
Kommunen er gjennom sin arealplanlegging den viktigste forvalteren

av landskap. For å sikre at de kulturhistoriske verdiene i landskapet
ivare tas på en best mulig måte i planlegging og forvaltning, er samarbeid

mellom kommunene og regional kulturminneforvaltning viktig.
Høringsutkastet blir sendt til kommuner, regionale og statlige myndig -

heter og til organisasjoner på fylkesnivå. Det sendes ut med et hørings -
brev som gjør nærmere rede for rammene for arbeidet og hvordan vi

ønsker at registeret skal bli brukt som et verktøy for god landskaps -
forvaltning.

Utkastet omfatter 16 landskap i Buskerud som Riksantikvaren foreslår
skal inngå i KULA-registeret. På grunnlag av høringen vil vi bearbeide det

til en endelig rapport.
Teksten starter med en innledning om landskap og kulturhistorie i

Buskerud. Dette gir en bakgrunn for omtalen av de enkelte landskapene
og setter dem inn i en regional sammenheng. Deretter presenteres hvert

område med kart og beskrivelse, landskapskarakter og begrunnelse for
hvorfor dette landskapet har nasjonal interesse. Omtale av områdets

sårbarhet og råd om forvaltning gis til slutt.
Dokumentet er utarbeidet av Riksantikvaren med utgangspunkt i et

utkast skrevet av Buskerud fylkeskommune.
Høringsutkastet er tilgjengelig på Riksantikvarens nettside www.ra.no.

Kristine Johansen
seksjonssjef

Forord
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Buskerud – landskap og kulturhistorie

Buskerud er navngitt etter storgården Buskerud

(Biskupsruð, «Biskopsrydningen») i Modum, og
strekker seg fra Oslofjorden i sørøst og nordvestover

gjennom ere dalfører helt til Hallingskarvet i nord -
vest. Fylket er om lag 14 900 km 2 stort, noe som

utgjør litt i underkant av 4 % av Norges totale areal.
Fra 2020 inngår Buskerud i det nye fylket Viken.

LANDSKAPET
Øvre del av fylket domineres av åpne fjellvidder, store
innsjøer og lange og skogrike dalfører med bratte

åssider. I nedre del av Buskerud nner vi åpne og vel -
dyrkede atbygder i et landskap preget av skogkledde

åser og store jordbruksarealer. Ut mot kysten møter
Buskerud havet i et skogkledd kystlandskap, med

Hurumlandet som omkranses av Drammensfjorden
og Oslofjorden. Helt siden Hurumlandet ble befolket

for 8000–9000 år siden, har menneskene satt sitt
preg på omgivelsene. Landskapet forteller om hvordan

det har blitt brukt fra steinalderen og fram til i dag.

FRA JEGER TIL JEGERBONDE TIL BONDE
Omkring år 9000 f. Kr hadde iskanten yttet seg et
stykke inn i landet, og lagt igjen ere mindre more -

nerygger. Havet sto på denne tiden høyere enn i dag,
og lange, smale fjorder strakk seg innover i dagens

dalfører. De første som kom hit var jegere som levde
nomadiske liv og yttet rundt etter matressursene.

Det er bevart mange boplasser fra steinalderen i
Buskerud. Disse ligger gjerne på strandnivåene i

datidens kyst- og fjordlandskap og omkring store
fjellvann. De eldste sporene etter mennesker i

Buskerud er funnet ved Nåbyvann i Hurum (9500 f. Kr),
ved Fiskum i Øvre Eiker og ved Store Myklevann i

Skrimfjella i Sandsvær (8200 f.Kr). I innlandet fulgte
jegerne i reinens fotspor opp mot høyfjellet, og fangst

av elg har vært viktig både i fjellet og lavlandet. En av
de eldste fangstgropene for elg i Norge er mer enn

7000 år gammel, og er funnet på Almemoen på
Ringerike.

Dyregravshalle. Landskapet på Hardangervidda åpner seg opp med vidt utsyn i ere retninger. Slake lier med tørre morenerygger

har blitt utnyttet til omfattende bygging av fangstgroper. Det største fangstsystemet ligger i Dyregravshalle midt i bildet. Her fordeler

fangstgropene seg i en vifteform langs lia (-halle). Foto: Håvard Hoftun, Buskerud fylkeskommune
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Bondesteinalderen kaller man gjerne den første

perioden av jordbrukets inntog. I Buskerud ble
jordbruket etablert først i områdene ved Oslofjorden

og Tyrifjorden, omkring 3950 f. Kr. Jakt var fortsatt
viktig, og ble kombinert med fehold ere steder i

fylket. I Buskerud er det ikke funnet spor etter
husværene til de første jordbrukerne, men de må ha

bodd i enkle konstruksjoner. Boplassfunn forteller oss
at mange fremdeles levde mer som jegere enn jord -

brukere. Fra omkring 2000 år f. Kr. nner vi spor etter
boplasser med gode vilkår for å dyrke jorda. Funn av

skubbekverner, sigder og dolker av int og økser med
skafthull av lokal bergart viser hvor folk har bodd.

Behovet for å passe åker og eng førte til at ere ble
bofaste, og man kk behov for større og mer varige

hus. Menneskene tok i perioden 2400–1800 f. Kr. store
deler av fylket i bruk. Også i fjellene i Hallingdal har

man indikasjoner på at de holdt tamdyr.

EN FASTERE SAMFUNNSSTRUKTUR I
BRONSEALDEREN
Omkring 1800 f. Kr. begynte man å ta i bruk gjenstan -
der i bronse i kystbygdene Hurum, Røyken og Lier, og

i datidens fjordbygder i Øvre Eiker, Modum, Ringerike
og Sandsvær. Bronsefunnene indikerer at det hadde

vokst fram en maktelite i de kystnære
jordbruksstrøkene. Sentrale gårder må ha dannet

sentrum i mindre høvdingdømmer, for eksempel på
Hurumlandet og ved Tyrifjorden. Herfra kjenner vi

dessuten ere gravrøyser, noe som tyder på at disse
høvdingdømmene må ha bestått gjennom ere

generasjoner.
Med jordbrukets inntog ble befolkningen mer bofast.

Bolighusene på gårdene var langhus. Kaldere vintre
mot slutten av bronsealderen førte til at vinterfôring

av husdyr ble mer vanlig, og husene ble derfor delt i
en boligdel og en husdyrdel. Innefôring av dyr bidro

til at man begynte å gjødsle åkrene, og samtidig
begynte man å rydde åkrene for stein. Steinene ble

kastet sammen i mindre rydningsrøyser, noe som ga
åkerlandskapet et karakteristisk preg. Et slikt land -

skap, i dagens utmark, nnes blant annet på Lands -
verk i Rollag og Garnås i Nes.

VEKST OG VELSTAND I JERNALDEREN
Fra jernalderens begynnelse i århundrene f. Kr og
fram mot middelalderen ekspanderte bosettingen

kraftig. Gårder med klarere skille mellom innmark og
utmark ble etablert over hele fylket og etter hvert ble

det ryddet gårder helt opp mot Hardangervidda.
Jernframstillingsteknologien ble utviklet, noe som må

ha vært en viktig drivkraft bak denne ekspansjonen
og bidratt til dyptgripende endringer i samfunns -

strukturen. Sporene etter denne virksomheten er
tydelig i landskapet, spesielt opp mot skoggrensa i de

øvre delene av fylket. Fosshaug på Golsfjellet og

Veslestølen i Rukkedalen i Hallingdal og Fausko i

Smådøldalen i Numedal er eksempler på tidlige jern -
vinner. Jernproduksjonen økte i yngre jernalder

grunnet forbedret teknologi, og i de øvre dalførene
nner vi svært mange spor etter denne type jern -

framstillingsanlegg. De mange tusen kullgropene opp
mot fjellet kan knyttes mot jernframstillingen. Råjern

og bearbeidet jern ble viktige handelsvarer for
bygdene og ga rikdom til gårder over hele fylket.

Gravhauger og gravfunn er de viktigste indikatorene
på fast gårdsbosetting. Små gravfelt er kjent fra hele

fylket. I de nedre bygdene nnes også ere store
gravfelt som må ha hatt tilknytning til viktige makt -

sentra, som Efteløt i Sandsvær og Veien på Ringerike,
der gravfunn inneholder eksotiske gjenstander fra

kontinentet. Ved Haug kirke i Øvre Eiker er det funnet
spor etter ere langhus og ere store gravhauger.

Området kan ha vært et viktig handelssenter i jern -
alderen. På denne tiden strakte Drammensfjorden

seg helt inn dit og var en viktig ferdselsåre. Trolig var
velstanden og overskuddet bygd på produkter fra

jernframstilling, jakt og fangst fra bygdene oppover i
dalene og inn mot fjellet. Typisk for disse sentrale

stedene er at de ligger strategisk til ved ferdselsveier.
Noen rike gravfunn i øvre del av fylket vitner om

betydningsfulle sentra også der, som ved Stranda -
fjorden i Ål, på Børtnes i Nes og Hunstad i Sigdal.

NYRYDDING OG NY TUNSTRUKTUR I MIDDELALDEREN
I første del av middelalderen kk vi en betydelig
nyrydding av gårder som skyldes en kombinasjon av

avvikling av trelleholdet og befolkningsøkning. Nye
grender ble etablert og gårder ble ryddet på grensen

av hvor det var mulig å livberge seg ved jordbruk.
Samtidig ble eksisterende gårder delt i ere bruk.

Det ble etablert et nytt bebyggelsesmønster, med
ere laftede tømmerhus i et tun. Laftekunsten skal ha

spredt seg østfra via Novgorod og handelsplassene i
Baltikum i løpet av vikingtiden. Etter Svartedauden

og pestepidemiene som fulgte ble en mengde av de
nyryddede gårdene fra yttet, og det ble også ledige

gårder i sentrale deler av bygdene. Gårdenes økono -
miske verdi falt drastisk.

Middelaldergården bestod av et tun med ere
bygninger, omkranset av mindre åkre med stein -

gjerder og rydningsrøyser. Så å si alle gårder hadde
stue, eldhus, stabbur, låve, fjøs og stall, de este var

enetasjes upanelte tømmerhus. Badstuene og smiene
sto i utkanten av tunet på grunn av brannfaren.

I Buskerud nnes 50 profane (ikke-kirkelige) middel -
alderhus i tømmer som preger landskapet, tre av

disse nner vi på Kravik i Nore. Kravik må ha vært en
storgård, og stua på Mellom-Kravik er blant de største

som er bevart fra middelalderen.
Også kirkene er med på å prege landskapet i

Buskerud. Stavkirkene og steinkirkene fra middel -
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alderen er sjeldne. Kirkene ble bygd på viktige knute -
punkt/maktsentra og steder som var viktige i

førkristen tid. I dag er det bevart 28 stavkirker i
Norge og fem av disse nnes i Buskerud: Flesberg,

Rollag, Nore, Uvdal og Torpo. Det ble også bygget i
stein i middelalderen, og det er bevart 12 steinkirker

fra middelalderen i Buskerud.
Til sammen er det registrert over 60 bygninger fra

middelalderen i Buskerud. Dette er verdifulle kultur -
minner som er med på å sette sitt preg på landskapet

i fylket. Numedal er den dalen i hele landet med
størst antall gjenstående middelalderbygninger, og er

kjent som «Middelalderdalen».

HERREGÅRDER, STORGÅRDER OG UTVIKLINGEN AV
DET MODERNE JORDBRUKET
I nedre Buskerud ble en rekke sentrale storgårder til
adelige hovedgårder eller «herregårder» ved midten

av 1500-tallet. Buskerud var et av landets viktigste
herregårdsfylker, med ti herregårder. Herregårdene i

Buskerud var konsentrert i nedre del av Drammens -
vassdraget. Et fellestrekk ved herregårdene var at de

rådet over mange leilendingsbruk, mye skog og sag -
bruk. Etter 1700 gikk det meste av adelsgodset i

Buskerud i oppløsning. Eiendomsretten til sagbrukene
gikk over til byborgere, og leilendingsgodset ble solgt

til bøndene. De este herregårdene ble snart redusert,
blant annet gjennom bruksdeling til ordinære gårder.

Sem og Fossesholm i Øvre Eiker og Tronstad i Hurum

Uvdal stavkirke, en av ere stavkirker i Numedal. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
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er blant de tidligere herregårdene. Av disse er det

bare Fossesholms hovedbygning som er bevart.
Landskapet i dagens atbygder på Ringerike, i Eiker

og Lier med sine store tun og lettdrevne kornåkre,
utgjør siste kapittel i en lang endringsprosess av jord -

brukslandskapet. Allerede i siste halvdel av 1700-tallet
begynte embetsmenn og storbønder å foreta store

forbedringer av gårdene sine. Utover på 1800- tallet
ble det drevet raseforedling av husdyr for å øke melk-

og kjøttproduksjon, og det ble dyrket fôrvekster for å
øke melkeproduksjonen. Vekselbruket gjorde at

åkerarealet økte med nye vekster fra midten av
1800-tallet. Slåmaskinen innledet mekaniseringen av

jordbruket. De tekniske nyvinningene på 1800-tallet
lettet det manuelle arbeidet og resulterte i en sterk

økning i dyrkingsarealet over hele landet. Slåmaski -
nen, traktoren og skurtreskeren ble gradvis vanlige

redskaper i landbruket. Steinssletta – Norderhov på
Ringerike er en god representant for jordbruket på

atbygdene med mange større gårder

Driftsbygningen eller enhetslåven ble en ny byg -

ningstype på gårdene i andre halvdel av 1800-tallet.
Den samlet mange funksjoner under ett tak – fjøs,

stall, låve og vognskjul – og bidro til en forenkling av
gårdsdriften. Den «røde låven» er i dag et viktig inn -

slag i jordbrukslandskapet, særlig på atbygdene.

SETRING OG UTM ARKSBRUK
De este gårdsbrukene i Buskerud på 1700- og

1800-tallet var små eller middels store. Utmarka var
en livsnødvendig ressurs for beite og fôrhøsting, som

omfattet både gras og lauv. Den mest omfattende
seterdrifta var i de øvre delene av Buskerud. Ressur -

sene i utmarka var avgjørende for å kunne ha en stor
vinterfôret buskap. Buskapen ble yttet til utmarks -

beite i sommerhalvåret, og vinterfôr ble høstet på
innmarka, men også på setervoller, myrer og utslåtter.

For å utnytte sesongene og ressursene best mulig,
hadde de este gårdene to setrer: en heimseter og en

langseter. Heimsetra ga vårbeite nær gården, men

Aker – Smørgrav – Berg. Den søndre delen av landskapet sett fra Berg sørover mot Vestfossen. Bak vegetasjonen til venstre i bildet

renner Vestfosselva. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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kunne også brukes om høsten. Ved jonsok ble buska -

pen yttet til en langseter inne på fjellet. I alle fjell -
bygdene i Buskerud har støling vært en viktig del av

jordbruket fram til midt på 1900-tallet, og stølsland -
skapet viser en viktig del av jordbrukets historie. En

typisk stølsgrend der mye av det opprinnelige preget
er bevart er Hydalen i Hemsedal, med mange eldre

bygninger, tufter og steingjerder. De este setrene
hadde seterbu, fjøs og løe, som var enkle tømmer -

bygninger. Stort behov for ved til ysting og koking
førte til et åpent landskap rundt fjellsetrene.

HUSM ANNSVESENET
I Buskerud nner vi spor etter mange tidligere hus -
mannsplasser. Begrepet husmann nner vi i skriftlige

kilder fra tidlig middelalder. Husmennene var den
største gruppa eiendomsløse i bondesamfunnet. De

leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten
jord, og betalte avgift for plassen i form av pliktarbeid.

Flere forhold lå bak utviklingen av husmannsvesenet.
Det viktigste var den store befolkningsveksten fra

1600-tallet og framover. Et kart over storgården
Nedre Hoen i Øvre Eiker viser husmannsplassene

som perler på en snor etter allfarveien. Beboerne der
var sysselsatt på sagbruk, med lakse ske eller de drev

som håndverkere. Husmennene på de 30 plassene
som tilhørte Haug prestegård i Øvre Eiker arbeidet

med øting, frakt over elva, tømmerkjøring, ske,
håndverk og småhandel. I den bratte lia ovenfor

Rollag prestegård ligger fem gårdsbruk som tidligere
har vært husmannsplasser under preste gården, det er

bevart mange eldre bygninger og et småskala jord -

brukslandskap med rydningsrøyser og steingjerder.
Husmannsvesenet hadde sin største utbredelse i

1855. Da var det i Norge nesten like mange husmenn
(87.000) som selveiende gårdbrukere (91.000).

Utvandring til Amerika og inn ytting til byene ble
etter hvert løsningen for mange husmenn som ønsket

seg bedre levekår.

LØKKEJORDBRUK I BYENE
Byborgerne i middelalderens Europa hadde ofte både

hest, ku og gris for å sørge for eget livsopphold. Disse
dyrene måtte ha tilgang til beiter. I byenes nærområde

vokste det derfor fram et løkkejordbruk der borgerne
både kunne ha dyr på beite, høste vinterfôr og dyrke

mat til eget bruk. I løpet av 1800-tallet forsvant løkke -
landskapet omkring de este byer i forbindelse med

befolkningsveksten, og er i dag stort sett bare bevart
i stedsnavnene.

Rundt bergstaden Kongsberg nner vi et godt
eksempel på et slikt bynært jordbrukslandskap. Dette

løkkelandskapet var spesielt for bergverksbyene i
Nord-Europa, og landskapet rundt Kongsberg er et av

de best bevarte. De synlige sporene i løkkelandskapet
er steingjerder, fegater, rydningsrøyser, fundamenter

etter løer og selve åkerlappene og engstykkene.

FERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Spor etter ferdsel og kommunikasjon er med på å

prege landskapet i Buskerud. De eldste ferdselsveiene
vi kjenner er hulveiene. Nordmannsslepene er en

Bergensbanen frakter folk over fjellet. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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samlebetegnelse for ferdselsveiene over Hardanger -

vidda mellom Vestlandet og Østlandet. Hovedslepene
gikk fra Numedal og Hallingdal, med sidegrener til

bygdene omkring. Slepene vitner om utstrakt kontakt
mellom Østlandet og Vestlandet langt tilbake i tid.

Etter hvert ble det mer vanlig å kjøre med hest og
kjerre og man kk behov for mer kjørbare veier. Den

første offentlige kjøreveien i Norge ble bygd mellom
Kongsberg og Haugsund (Hokksund) etter grunnleg -

gelsen av bergstaden Kongsberg i 1624. Utviklingen av
jernbanenettet i Norge fra siste halvdel av 1800-tallet

preger også landskapet i Buskerud.

INDUSTRI
Buskerud har en lang historie som industrifylke, og

har spor etter ulike former for industri. I forhistorisk
tid var jernframstilling spesielt viktig, og sporene

etter denne virksomheten er tydelig i de øvre delene
av fylket. I nedre deler av Buskerud (Drammen, Eiker,

Modum, Kongsberg) var det stor virksomhet innenfor
bergverk og industri så tidlig som på 1600- og

1700-tallet. Her lå Kongsberg sølvverk, Modum
Blaafarveværk, andre bergverk, glassverk og jernverk.

Sagbruk og møller ved de store vannfallene var også
av stor betydning. Gode eksempler på hvordan indu -

strier har preget landskapet nner vi i Kongsberg og
Modum. Gruveåsen i Kongsberg er i dag et særpreget

landskap med mange spor etter bergverksdriften,
som gruver, dammer, renner og hjulstuer. Landskapet

rundt Blaafarveværket med koboltgruvene i Skute -
rudåsen, arbeiderboligene på Skuterud ata og

Nymoen, selve blåfargeverket på Sand og direktør -
bolig på Nyfossum forteller en viktig industrihistorie

av både regional og nasjonal verdi.
Den industrielle revolusjon på 1800-tallet bestod av

to stadier. Først ble det utviklet arbeidseffektiviserende
maskiner drevet primært av vannkraft. Deretter ble

utnyttelse av nye kraftkilder utforsket – både damp -
maskiner og elektrisitet. Manuelt arbeid ble i stor

grad erstattet av fabrikkproduksjon. I løpet av
1800-tallet ble industrien stadig viktigere i Buskerud,

som i resten av landet. I 1840- og 1850-årene var det
særlig industrireising innenfor tekstil og jern/metall.

Fra 1870-årene kom treforedlingsindustrien og kk
stor betydning i Buskerud. Mange tettsteder vokste

fram som et resultat av industrialiseringen.

UTVIKLING AV TETTSTEDER
Handel, industri og jernbane var viktige faktorer for

by- og tettstedsutviklingen i Buskerud. Norge var
omkring 1900 fremdeles et bondesamfunn, og det

store ertallet levde på landsbygda. Med industriali -
seringen på slutten av 1800-tallet opplevde byene og

tettstedene stor befolkningsvekst. Med industriali -
seringen vokste det fram tettsteder rundt de store

industrivirksomhetene. De viktigste i Buskerud er

Solbergelva, Krokstadelva, Mjøndalen, Vestfossen,

Skotselv, Åmot, Geithus, Vikersund, Tyristrand, Hen,
Hvittingfoss, Spikkestad, Slemmestad, Sætre og Tofte.

Disse tettstedene kk etter hvert mange funksjoner.
Det nnes også eksempler på tettsteder i Buskerud

som har utviklet seg ut ifra andre faktorer enn
industri. Nesbyen er det eldste tettstedet i Hallingdal,

og har utviklet seg ut ifra gårdsbebyggelse med
gårds tun samlet nærmest som en landsby.

H YTTEBYGGING
Viktige arbeidsreformer utover 1900-tallet ga mer
fritid til folk est. Flere kk etter hvert råd til å reise

på ferie og bruke penger på fritidsaktiviteter. Forbe -
dret kommunikasjon gjorde det enklere å dra på

lengre turer. Mot slutten av 1800-tallet ble også
naturen viktig til rekreasjon. Natur og friluftsliv ble

dyrket av den økonomiske og kulturelle eliten.
I Buskerud ble det som en konsekvens av dette bygd

ere turisthytter og private hytter, spesielt i fjellet.
De este ble bygd i setergrendene, med Ustaoset som

et godt eksempel.
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Omtale av de enkelte landskapene

1. JOLEIM – GRØTE
Jordbrukslandskap med tydelige faser – det
tradisjonelle og det moderne

Hemsedal kommune
Areal: 2,8 km2

Området ligger i landskapsregion 11) Øvre dal- og fjell -
bygder i Oppland og Buskerud

BELIGGENHET
Jolheim – Grøte ligger i nedre del av Hemsedal,

mellom tettstedet Ulsåk og kommunesenteret Trøym.
Området avgrenses av elva Hemsil i sør, og de bratte

sørhellingene til Grøtenuten, Myljofjell og Imrestinden
mot nord. Riksvei 52 mellom Gol og Lærdal går gjen -

nom landskapet.

BESKRIVELSE
Landskapet omfatter nåværende og eldre jordbruks -

landskap på en omkring tre kilometer lang strekning
mellom de to tettstedene Ulsåk og Trøym. Her ligger

gårdene Grøte, Joleim og Imre, som alle tre er delt

opp i ere bruk. Det er rundt 20 tun innenfor land -
skapet. Tuna ligger på rekke på en avsats bare noen

meter høyere enn riksveien, og har en blanding av
eldre og nyere bebyggelse. De este bygningene er

fra 1900-tallet, dette gjelder spesielt våningshus og
driftsbygninger. De store driftsbygningene, som i

hovedsak er i bruk, er dominerende, og mesteparten
av bebyggelsen er tilknyttet jordbruksdrift.

Nedenfor tuna og på sørsida av riksveien ligger det
«moderne» landskapet, kalt Joleimsmyran. Det omfat -

ter den ate dalbunnen, som inneholder fulldyrket
eng med løer på de este eiendommene. Opprinnelig

var dette omutsatte arealer, brukt til myr- og skrap -
slått. Midt på 1800-tallet begynte oppdyrking av jord

til grasmark i Hemsedal. I bygdeboka fra 1914 står
følgende: «Det største jorddyrkingsarbeide i bygden

endnu er fællesarbeidet i Grøto- og Joleimsmyren».
Det ble dyrket 1100 dekar og anlagt en gjennomgående

landbrukskanal for drenering og for å øke produktivi -
teten. Reguleringen av vassdraget rundt 1960 bidro

Joleimsmyran er det største sammenhengende jordbruksområdet i Hemsedal. Her drives det intensiv grasproduksjon. Gårdstuna

og den eldste innmarka be nner seg bak fotografen. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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også til denne utviklingen. Større avlinger skapte
behov for større løer, og de gamle tømmerløene ble i

løpet av tidlig 1900-tall erstattet av litt større løer i
bindingsverk. Mange av disse er fortsatt bevart.

Ovenfor tuna ligger tidligere åker og eng. Den
omfattende oppdyrkingen av dalbunnen har gitt går -

dene tilstrekkelig med areal til fôrdyrking, slik at den
tidligere innmarka i hovedsak har unngått «maskinell

omforming», men i stedet blitt omgjort til beite. De
tidligere åker- og engarealene har et stort innslag av

rydningsrøyser og steingjerder. Spesielt åkrene måtte
ryddes for stein. Endel av disse ble brukt i stein -

gjerder, men det meste ble til rydningsrøyser. Mange
av røysene og gjerdene kom til som en følge av et

omfattende jordskifte rundt forrige århundreskifte.

LANDSKAPSKARAKTER
Joleim – Grøte viser på et relativt avgrenset areal to

vidt forskjellige jordbrukstradisjoner innenfor samme
gårdsvald. Det er det tradisjonelle jordbrukslandskapet,

der innmark med spor av århundrers jordbruksdrift
dominerer, og det moderne, som viser et høyproduktivt

område med veldrevne grasfôrarealer. Den gradvise
overgangen fra åker- og engbruk til beite gjør at

strukturer fra begge tradisjoner er godt synlig i land -
skapet, med tunene på rekke imellom.

NASJONAL INTERESSE
KULA-landskapet viser på en god måte hvordan jord -
bruket i fjellbygdene utviklet seg fram til midten av

1900-tallet. Her nner man mange av de elementene
som er typiske for denne jordbrukstradisjonen. De

mange løene på den fulldyrka marka er karakteristiske

landskapselementer. Som følge av den omfattende
nydyrkinga på tidligere myr i dalbunnen, er åker og

eng med steingjerder og rydningsrøyser lite endret.
Landskapsstrukturen i hele området er godt bevart.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er sårbart for ny bebyggelse utenom
gårdstuna. Det gjelder spesielt på den ate dalbunnen,

men også i tidligere åker og eng ovenfor tuna. Fort -
satt jordbruk er avgjørende for å opprettholde kvali -

tetene i landskapet. Dette gjelder både slått
(eventuelt beite) i dalbunnen og beite i tidligere åker

og eng på oversida av tuna.
Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens

arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til
landskap Det bør utarbeides retningslinjer til hen -

synssonen samt generelle bestemmelser til kommu -
neplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette

rammer for arealbruken.
Viktige punkter for planlegging og forvaltning av

dette landskapet er:
>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele

arealet, for å hindre gjengroing og sikre at området
beholder sin karakter av jordbruksgrend. Dette

gjelder spesielt tidligere åker og eng på oversida av
tuna.

>  Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle
bebyggelsen både i plassering, volum, form og

materialvalg.
>  Det bør lages en plan for istandsetting av eldre

bebyggelse.
>  Det bør tas hensyn til landskapsverdiene ved en

eventuell utbedring/utvidelse av riksvei 52.

En av de mange løene på Joleimsmyran. I bakgrunnen skimtes noen av gårdstuna innenfor landskapet. Foto: Jørn Jensen, Buskerud

fylkeskommune
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2. STØLAR I ÅL
Aktivt stølslandskap i høgfjellet

Ål kommune
Areal: 52,1 km2

Området ligger i landskapsregion 14) Fjellskogen i
Sør-Norge

BELIGGENHET
Landskapet ligger nordøst i Ål kommune, innunder de
bratte fjellene fra Grytingen i øst til Lauvdalsbrea i

vest. Grovt sett kan landskapet avgrenses mot sør av
elva Lya. Avstanden ned til hoveddalføret i Hallingdal

er rundt 10 km.

BESKRIVELSE
Landskapet har en utstrekning på rundt 14 kilometer

øst – vest, og tre kilometer nord – sør. Med et par
unntak ligger de 12 stølslaga omtrent på rekke øst –

vest, på en høyde fra rundt 1000 til 1200 moh., høyest
i vest. Terrenget faller slakt mot sør, der Lya renner

stille ut fra Kråkhamarvatnet mot øst. Fekjastølane er
det eneste stølslaget på sørsida av Lya. Hele landskapet

ligger over tregrensa. Mellom stølslaga er det mye
myr, men også mindre fjell med bratte sørvendte

skråninger. Her er det så å si ingen nyere hytter,
verken på eller utenfor stølsvollene.

Fjellene nord for stølene preger landskapet i stor

grad. I øst er Grytingen det mest framtredende fjellet,
mens Blåbergi og Lauvdalsbrea i vest er betydelig

brattere og godt synlig på lang avstand. Blåbergstølen
og Breastølen i vest er de to eneste stølslaga som

ligger helt innunder fjellet.
De første stølene ble trolig ryddet tidlig på

1500-tallet. Helt fra 1600-tallet har stølsvollene vært
slått, og mange av dem er oppdyrket, særlig fra midt

på 1900-tallet. På 1700- og 1800-tallet ble det stadig
ere som brukte stølene, og det ble etter hvert knapt

med beite. I 1890 ble det ved et såkalt hamneskjønn i
sameiet Trettestølane og Nystølane bestemt hvor

mange dyr som kunne beite her. I dette sameiet var
det tillatt å ha 15 hester, 270 kyr og 340 småfe.

Nystølkyrkja er spesiell. Den første kirken her ble
bygd i 1895, og det er sjelden at det blir oppført kirker

i stølslandskapet. Dagens kirke er fra 1950-tallet.
På rundt ti av stølsvollene er det fortsatt tradisjo -

nell stølsdrift med storfe, og noen av vollene er full -
dyrket og blir slått. De andre vollene blir i stor grad

beitet. Her er det fortsatt bevart en del steingjerder.
På stølene som er i drift er det mye nyere bebyggelse,

både stølsbuer og fjøs, men også noen eldre bygnin -
ger. På stølene som ikke lenger er i bruk er det ere

eldre bygninger, i varierende stand. Stølene er alle
langstøler. De tilhører gårder i Oppheim, Liagardane,

På Hellebu er det fremdeles aktiv stølsdrift. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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Sata og Votndalen. Flere av stølene har blitt solgt fra

en gård til en annen opp gjennom tidene.
Slaggforekomster og kullgroper, restene etter eldre

tids jernutvinning, er påvist ere steder, både på
støls vollene og i myrlandskapet. De este ligger nær

bekker eller de tallrike myrdragene. Disse kultur -
minnene viser utnyttelse av utmarksressursene i

området i jernalder og middelalder. Det nnes teorier
om at stølsdriften avløste den omfattende jernutvin -

ningen etter at stølsvollene var ryddet for trær. Noen
av de høyestliggende kullgropene og jernvinnene i

Buskerud nner vi i eller nær dette landskapet.

LANDSKAPSKARAKTER
Landskapet er preget av de til dels svært bratte fjel -

lene som avgrenser området mot nord. Foran disse
fjellene er det i hovedsak mindre fjell, myr og mange

stølslag med en veksling mellom fulldyrka slåttenger
og beite på stølsvollene. Et mangfold av kulturminner

som rydningsrøyser, steingjerder og hustufter har
satt sine spor i landskapet. Bebyggelsen består av et

relativt stort antall mindre bygninger, som under -
ordner seg landskapet.

NASJONAL INTERESSE
Stølslandskapet viser utviklingen i denne viktige
driftsformen fra 1500-tallet fram til siste halvdel av

1900-tallet svært godt. Spor i landskapet, som stein -

gjerder og hustufter, gir sammen med plassering i

terrenget mye informasjon om stølenes historie. Det
er fortsatt aktiv stølsdrift i området, noe som gir

landskapet stor tidsdybde. Få hytter eller andre
endringer skiller det fra de este andre fjellstøler

på Østlandet.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er sårbart for ny hyttebebyggelse og

andre arealkrevende inngrep.
Fortsatt jordbruk på stølsvollene er viktig for å

opprettholde kvalitetene i landskapet.
Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens

arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til
landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til

hensynssonen samt generelle bestemmelser til
kommuneplanens arealdel for å ivareta verdiene og

sette rammer for arealbruken.
Viktige punkter for planlegging og forvaltning av

dette landskapet er:
>  Det bør ikke bygges hytter innenfor området.

>  Det bør stimuleres til fortsatt husdyrhold og
skjøtsel på stølsvollene, for å hindre gjengroing og

sikre at området beholder sin karakter som støls -
landskap.

>  Det bør lages en plan for istandsetting av eldre
bebyggelse.

Sauer beiter på en av vollene på Trettestølane. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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3. LEVELD
Jordbrukslandskap i fjellbygd med karakteristisk
eiendomsstruktur

Ål kommune
Areal: 6,7 km2

Området ligger i landskapsregion 11) Øvre dal- og fjell -
bygder i Oppland og Buskerud

BELIGGENHET
Leveld ligger i en sidedal til hoveddalføret Hallingdal,

rundt 15 kilometer fra kommunesenteret Sundre i Ål
kommune, mellom grendene Votndalen og Vats.

Området avgrenses ovenfor heimstølene i nord og
omtrent i elva Votna i sør. Bekken Løken danner

avgrensningen i sørøst, mens i vest er avgrensningen
satt der innmarka slutter.

BESKRIVELSE
Den største delen av landskapet omfatter en relativt
bratt sørvendt li, der det er fjellbjørkeskog øverst,

ellers eng og beite. Dalbunnen er bred og oppdyrket.
Lengst øst i området ligger dalbunnen på 635 moh.,

lengst vest på 730 moh. Fylkesvei 244 (Nordbygds -
vegen) går i dalbunnen, mens den gamle bygdeveien

(Leveldvegen) går omtrent midt i lia. De aller este

gårdstuna ligger langs denne eldre veien, mellom 725

og 770 moh. I dalbunnen ligger den skogkledde åsen
Gunnarhaugen med et boligfelt fra 1980-åra. Også

her nede er det enkelte gårdstun. Den vestligste
delen av dalen er noe trangere og de este gårdstuna

her ligger nesten nede i dalbunnen.
Leveld er ei aktiv jordbruksgrend med hovedvekt på

grasproduksjon, saue- og geitehold, men også storfe.
Hoveddelen av bygda har et karakteristisk preg, med

steingjerder mellom eiendommene, helt fra dalbunnen
og opp til heimstølene. Hver gård har smale teiger

med innmark (eng og beite) både ovenfor og nedenfor
tunet. Den øverste delen av innmarka er i hovedsak

beite, som i liten grad er ryddet for stein. Den inn -
gjerda beitemarka strekker seg opp til nærmere 1000

moh. De este gårdstuna ligger på rekke midtveis
oppe i lia. Her er både eldre og nyere bebyggelse. Da

mange av tuna er i bruk i tradisjonell jordbruksdrift,
er mye av bebyggelsen tilpasset moderne bruk. Her er

særlig mange nyere driftsbygninger og våningshus.
Det er likevel fortsatt mange eldre bygninger. De

este gårder har ett eller to stabbur/loft.
Før Svartedauden var trolig Leveld tett bebygd,

men pestens herjinger førte til avfolking. Mange av
gårdsnavnene går tilbake til tida før Svartedauen,

trolig tidlig middelalder. De eldste gårdene er

Den karakteristiske eiendomsstrukturen med lange og smale teiger, og steingjerder som markerer grensa mellom eiendommene,

er lett å se på dette bildet fra Gurigard. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune



20

antakelig Haug, Leveld (som ikke lenger er et gårds -

navn) og Håheim. Navnet Leveld kommer av «lei -
kvollr», som betyr et sted for leik og dans. Navnet har

opprinnelig vært brukt på gården som i dag heter
Oleivsgard.

De viktigste jordbruksarealene lå tidligere rett
ovenfor tuna. Her var det brattlendt, med god sand -

holdig moldjord som egnet seg til åker, vekselvis til
korn og poteter. Mellom 1880 og 1930 ble mye av inn -

marka brutt opp. Steinen ble samlet i større rydnings -
røyser eller i de lange steingjerdene som fremdeles

preger landskapet. Slik ble drifta intensivert og en
kunne komme til med bedre redskap og maskiner.

Lenger opp i lia lå den nærmeste beitemarka, hjem -
mehavna. Dette var store beitearealer, hvor ere av

gårdene hadde heimstøl. Langs hele åssida gikk det en
ferdselsvei kalt Åsvegen. Videre innover, på myrene

mot fjellet, ble det blant annet tatt ut torv til brensel
og tekking av hustak. I dalbunnen var det tyngre og

dypere myrjord. De fuktige naturbeitene her ble
sjelden pløyd opp. I dette området hadde mange

gårder høyløer. Tidligere var det lite bosetning her og
kun noen få husmannsplasser. Dette var blant annet

på grunn av større fare for frost.
Den opprinnelige ferdselsåren gjennom grenda

gikk fra tun til tun oppe i lia, mens vinterveien gikk i
dalbunnen. Det ble bygd ny vei her rundt 1855. Dette

førte til at mange av gårdene bygde hver sin gårdsvei
fra tuna og ned. Ny kjørevei mellom tuna oppe i lia ble

bygd på 1950-tallet.

LANDSKAPSKARAKTER
Landskapet omfatter en sørvendt li, der mesteparten
av arealet er i bruk som eng eller beite. Tuna ligger på

rekke omtrent midt i lia, og hver gårds innmark er
avgrenset av steingjerder, fra dalbunnen og opp i

åsen ovenfor tuna. Disse smale teigene er karakteris -
tisk for Leveld.

NASJONAL INTERESSE
Leveld er et helhetlig jordbrukslandskap i full drift,
men likevel med mange spor etter århundrelang jord -

bruksdrift. De este tun har ere eldre verneverdige
enkeltbygninger, samt elementer i landskapet som

rydningsrøyser og steingjerder. De smale teigene
avgrenset av steingjerder fra dalbunnen og helt opp

på åsen er karakteristisk, og noe som en ikke nner i
andre fjellbygder. Tydelig struktur, lang kontinuitet,

aktiv drift og mange enkeltminner er uvanlig.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Leveld er med i den landsomfattende satsingen

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.  Satsingen er et
samarbeid med brukerne i området. Det er utarbeidet

egen forvaltningsplan for området, og det tildeles
årlige midler til både investerings- og skjøtselstiltak

som blant annet ivaretar kulturarven.
Landskapet er svært sårbart for ny bebyggelse

ovenfor og nedenfor gårdstuna. Det gjelder spesielt
gårdstuna på rekke midt i lia.

KULA-området bør opprettholdes som hensyns -
sone c) i kommuneplanens arealdel. Det bør utarbei -

des retningslinjer til hensynssonen samt generelle
bestemmelser til kommuneplanens arealdel for å

ivareta verdiene og sette rammer for arealbruken.
Viktige punkter for planlegging og forvaltning av

dette landskapet er:
>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele

arealet, for å hindre gjengroing og sikre at området
beholder sin karakter av jordbruksbygd.

>  Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle
bebyggelsen både i plassering, volum, form og

materialvalg. Plasseringen er spesielt viktig.
>  Det bør lages en plan for istandsetting av eldre

bebyggelse.

Storparten av Leveld sett fra Håheim mot sørøst. Gårdstuna

ligger på rad og rekke midt i lia. Foto: Jørn Jensen, Buskerud

fylkeskommune
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4. VASSFARET
Den marginale utmarka

Flå, Nes og Sør-Aurdal kommuner
Areal: 204 km2 totalt, 88 km2 i Buskerud
Området ligger i landskapsregion 7) skogtraktene på
Østlandet

BELIGGENHET
Landskapet ligger i et skogsområde i grensetraktene
mellom Valdres og Hallingdal. Det omfatter den vest -

lige delen av Indre Vassfaret og Vassfaret og Vidalen
landskapsvernområde, og følger avgrensingen til ver -

neområdene østover til Storrustefjell.

BESKRIVELSE
Landskapet følger det brede og skogkledte dalføret
fra Strøsdammen i vest og ned mot Hedalen i øst.

I den slake dalbunnen ligger vannene Øvre og Nedre
Grunntjern, Skrukkefylla, Suluvatnet, Nevlingen og

Aurdalfjorden omkranset av bratte skog- og fjellier på
begge sider; Fledda mot nord, og Storrustefjell og

Dyttholsfjellet mot sør. Vassfaret preges av villmark,
men her nnes også områder hvor en solrik beliggen -

het og skjerming fra de omkringliggende fjellene har
skapt et varmt og lunt lokalklima.

Vassfaret var tidligere tilholdssted for en bjørne -
stamme, og for mange er området uløselig knyttet til

skildringene av Vassfaret og jakten på slagbjørnen

Vassfaret med Nevlingen i forgrunnen og Aurdalsfjorden bakenfor. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune



D EL 2 23

Rugg i forfatteren Mikkjel Fønhus’  Der villmarka suser  .

Fønhus skrev sin historie med inspirasjon fra det som
er kjent som norgeshistoriens lengste bjørnejakt i

1919. Den DNT-merkede Ruggstien fører i dag opp til
en minneplate der bjørnen falt. Fønhus skildrer land -

skapet slik:

«Mellem kalkhvite fjell krøkte Vassfaret seg nord -
over. Det var en trang fjelddal uten folk. Men vild -

dyrene skrek, og vildmarken nynnet ødets og
vaarnattens sang. Gammel krokfuru i liene, snebøid

bjørk i fjeldkraket, frodig unggran i dalbunden, alle
spilte de kvistene ut og sang med».

Men Vassfaret er mer enn villmark. Kulturminnene

viser en langvarig og mangfoldig utnytting av
utmarksressurser. Det er særlig kulturminner knyttet

til skogsdrift og øtning som preger området, men
jakt, fangst, ske, jernutvinning og småbruks- og

stølsdrift har også satt sine spor.
Skogsdrifta kan spores tilbake til slutten av

1600-tallet, med sikre kilder om tømmer øting fra
1684. Som i andre skogsområder på Østlandet, ble

øtingen i vassdraget særlig viktig da trelasthandelen
økte i omfang utover 1700-tallet. Det ble drevet ø -

ting (eller brøtning som det kalles her) fram til 1967.
Kulturminner knyttet til øtningen er re dammer,

ved utløpet av Aurdalsfjorden, Nevlingen, Øvre
Grunntjern og Strøsdammen. Ved demningene nnes

damvokterbuer, overnattingshus for øtere og skogs -
arbeidere, naust og skebuer. Det er kjent minst 18

tømmerkoier i Vassfaret, ere med staller. Langs
elvene mellom vannene er det spor etter forbygnin -

ger, og i vannet innenfor dammen i Aurdalsfjorden
nnes ere lensedopper.

Vi vet lite om en eventuell førreformatorisk boset -
ning i området. Under befolkningsveksten på

17–1800-tallet ble det trangt om plassen nede i de
mer gunstige hovedbygdene, og da ga disse margi -

nale plassene i skog- og villmarksområdet en mulig -
het for levebrød. De første kjente gårdene ble ryddet

fra midten av 1700-tallet og utover 1800-tallet. På det
meste skal det ha vært 12 bruk og 20–30 setrer her

inne. Mølla ved elva mellom øvre og nedre Grunntjern
vitner om korndyrking. Kornhøsten har imidlertid

vært usikker, så mange livberget seg gjennom en
kombinasjon av skogbruk, jordbruk, jakt, fangst og

ske.
Vassfarplassen og Amundheimen ligger ved

Nevlingen, og ble begge ryddet rundt 1750. På Vass -
farplassen er bare stabburet opprinnelig, de andre

bygningene er satt opp på tuftene etter tidligere
bygninger i seinere tid. Her er også artsrike slått -

enger. På Amundheimen står i dag to lafta hus som i
seinere tid fungerte som skogshusvær. Like ovenfor

står en liten jakthytte i sveitserstil som trolig ble reist

rundt 1900. Områdets skolestue sto på Vassfarplassen

fra 1866, men ble seinere yttet til Amundheimen.
Den siste gården ble fra yttet i 1914. Områdets

siste fastboende var Berte Skrukkefyllhaugen
(1854–1950), som vokste opp på plassen Skrukkefyll -

haugen ved vannet Skrukkefylla mellom Aurdals -
fjorden og Nevlingen. Plassen ble ryddet rundt 1840,

men ble fra yttet da den brant i 1891. Berte og
mannen ble boende i Vassfaret til 1921. I 2012 begynte

arbeidet med å gjenreise bygninger på Skrukkefyll -
haugen, og nå står stue, låve og fjøs her.

Under 2. verdenskrig ble hjemmefrontbasen «Elg»
etablert her, og fjellpartiene rundt Vassfaret ble mye

brukt som slipplass for forsyninger fra England. Man
kan fremdeles nne slippkontainere i området. På

Vassfarplassen og Amundheimen ble det arrangert
troppsjefskurs, noen av de første og mest omfattende

kurs som ble holdt i det okkuperte Norge.
Flere hus har hatt ulik bruk, blant annet ble de

fra yttede husene på småbrukene tatt i bruk som
skogshusvær. Flere av bygningene her kan trolig

knyttes til både jakt, fangst, ske, jordbruk og skog -
bruk. Dette er karakteristisk for et område hvor

ressursene i utgangspunktet er marginale for fast
bosetning, men hvor en bred og mangfoldig utnytting

av det som var tilgjengelig likevel gjorde det mulig å
leve her.

LANDSKAPSKARAKTER
Karakteristisk for Vassfaret er store og villmarks -
pregete skogsområder, med vassdraget som sentralt

landskapselement. Det er mange kulturminner etter
øting og skogsdrift. Småbruk, skogshusvær og andre

kulturminner forteller om både fast og tempo rær
bosetting i området, basert på et marginalt mange -

sysleri knyttet til jakt, fangst og ske, skogbruk og
gårdsdrift.

NASJONAL INTERESSE
De store villmarkspregete barskogsområdene i Vass -
faret er karakteristiske for indre deler av Østlandet.

Vassfaret og det rike dyrelivet her er i tillegg for
mange kjent gjennom forfatteren Mikkjel Fønhus sine

skildringer. Kulturminnene i Vassfaret er typiske for
den brede og mangfoldige utnyttingen av utmarks -

områder som preget det norske samfunnet i perioden
fra 1750 og inn på 1900-tallet. Den tidlige fra yttingen

av fastboende, kombinert med lite nyere utbygging
har ført til at kulturminnene er relativt godt bevart,

og gir et tidsbilde fra en periode hvor alle tilgjenge -
lige ressurser i området ble tatt i bruk. Området har

et stort kunnskapspotensiale som et typisk eksempel
på menneskers livberging i et marginalt område.
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SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Deler av landskapet har status som landskapsvern -
område, og ere mindre områder innenfor dette er

avsatt som naturreservat. Det vises til gjeldende
verne forskrifter. Det er laget en kulturvernplan for

deler av Indre Vassfaret, som blant annet har vektlagt
å drive tradisjonell skogsdrift i undervisningsøyemed.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Systematisk registrering av kulturminner bør
gjennomføres, fulgt av tilstands- og verdivurderin -

ger.
>  Områdets tidligste historie bør kartlegges bedre

for å utdype bildet av utnyttingen av utmarks -
ressursene.

>  Plassene bør skjøttes slik at de holdes åpne.

Stabburet på Vassfarplassen, med utsikt ut over Nevlingen. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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5. BERGENSBANEN OG RALLARVEGEN
Fjellandskap med jernbane og anleggsvei

Hol kommune
Areal: 9,2 km2

Området ligger i landskapsregion 14) Fjellskogen i
Sør-Norge og 15) Lågfjellet i Sør-Norge

BELIGGENHET
Landskapet ligger i høyfjellsområdet sør for Halling -
skarvet, og strekker seg langs Bergensbanen fra

Haugastøl stasjon fram til fylkesgrensa.

BESKRIVELSE
I 1894 vedtok Stortinget at det skulle bygges en jern -

baneforbindelse mellom Christiania og Bergen. Byg -
gingen av Bergensbanen var et stort samferdsels- og

industriprosjekt og kostet mer enn et helt statsbud -
sjett. Jernbaneforbindelsen, som ble åpnet i 1909, var

viktig for å forbinde Østlandet og Vestlandet og kortet
ned reisetiden betraktelig. Den raskeste reisen mel -

lom Bergen og Christiania hadde tidligere foregått
med dampskip og tog langs kysten – en reise som tok

ere dager.
Bergensbanen var det største prosjektet i jernbane -

byggingens historie her i landet. Arbeidet kunne bare
utføres sommerstid, og lange avstander i veiløst fjell -

terreng gjorde at transport av både folk og materialer

var en stor utfordring.
Den 82 kilometer lange Rallarvegen starter på

Haugastøl stasjon og følger Bergensbanen til Finse,
Hallingskeid og Myrdal før den fortsetter langs

Flåmsbanen til Flåm. Dette er en anleggsvei som
måtte bygges for å frakte materiell, utstyr og for -

syninger fram til der jernbanen skulle anlegges.
Rallarveien har navn etter anleggsarbeiderne –

rallerne. Arbeidet pågikk gjennom ere år, og på det
meste deltok 2200 anleggsarbeidere. I alt var det over

15000 arbeidere innom anlegget i byggeperioden.
Materiell og andre varer ble fraktet gjennom

Hallingdal til Ustaoset og videre med ferjetransport
over Ustevatnet til kaia på Haugastøl. Det ble blant

annet fraktet dynamitt fra Engene dynamitt fabrikk
(Nitroglycerin Compagniet) på Sætre i Hurum.

Arkitekt Paul Due (1835–1919) kk i oppdrag å tegne
de permanente jernbanebygningene langs Bergens -

banen. Han hadde ansvaret for bygningene på mange
banestrekninger, i tillegg til en rekke enkeltbygninger.

Han har etterlatt seg over 2200 tegninger i NSBs
arkiver. Allerede kort tid etter at vedtaket om bygging

av Bergensbanen var fattet, ble det satt opp et stort
antall anleggsbrakker, stikningsbuer og andre

bygninger. Enkelte var i stein som ble hogd ut på
stedet, mens brakker i lemkonstruksjoner ble fraktet

Langs Nygardsvatnet rett vest for Haugastøl ligger Rallarvegen og Bergensbanen tett inntil hverandre. Foto: Jørn Jensen,

Buskerud fylkeskommune
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på kjerrer på anleggsveien. Disse kunne brukes i ere

omganger. Både vokterboliger og stasjonsbygninger,
oppført i en kombinasjon av naturstein og tre, ble

bygd så tidlig at de kunne brukes også i anleggstida.
Noen av bygningene, av typen provisoriske anleggs -

brakker, var tenkt brukt som fjøs. Omfanget var lite
da husdyrhold i høyfjellet var krevende.

Det er bevart ere bruer og murer langs Rallar vegen.
Det ligger også ere vokterboliger og sikrings boder

langs veien.
Landskapet er ganske åpent ved Haugastøl stasjon,

med en slak fjellside i nord og Sløtfjorden på 985 moh.
i sør. Et kort stykke vest for stasjonen skilles riksvei 7

og Bergensbanen. Jernbanen går videre langs det
brede Nygardsvatnet, og her stiger terrenget bratt

med frodig bjørkeskog og noe ur på oversida. Fjell -
gården Nygard fra slutten av 1700-tallet er den høy -

estliggende gården i landet, på 1000 moh.
Rallarvegen følger jernbanelinja tett på det meste av

strekningen. Veien er lite endret og følger i hovedsak
samme trasé som den opprinnelige Rallarvegen, og

følger terrenget uten nevneverdige skjæringer eller
fyllinger. Veien ligger imidlertid bare i dagen, mens

jernbanen går i ere mindre tunneler og snøoverbygg.

LANDSKAPSKARAKTER
Helt fra Haugastøl til grensa mot Hordaland ligger

landskapet i fjellterreng. Både jernbanen og Rallar -
vegen følger de store landskapstrekkene gjennom

dalførene, og underordner seg landskapet. Det er
fjellene som de nerer landskapet, der vann og elver

er viktige og synlige elementer i landskapet.

NASJONAL INTERESSE
Bygging av Bergensbanen var en av landets virkelig
store ingeniørbragder på begynnelsen av 1900-tallet,

og ble av kong Haakon betegnet som « .. vårt slekts -
ledds storverk». Bergensbanen knyttet landets to

største byer sammen. En kan fortsatt oppleve sam -
spillet mellom landskapet og jernbanen/Rallarvegen

med sine ulike elementer som bruer og bygninger, og
med landets høyestliggende gård og ere setrer.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er svært sårbart for ny bebyggelse og
andre større terrenginngrep.

Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens
arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til

landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til hen -
synssonen samt generelle bestemmelser til kommu -

neplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette
rammer for arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Ny hyttebebyggelse bør unngås.
>  Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle

bebyggelsen både i plassering, volum, form og
materialvalg.

>  Rallarvegens linjeføring bør opprettholdes, og
veibredden bør ikke endres.

>  Det visuelle inntrykket til Bergensbanen bør
opprettholdes.

Rallarvegen følger vassdraget, mens Bergensbanen ligger på fylling i bakgrunnen. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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6. DAGALI-SETERDALEN
Utmarkslandskap med mangfoldig ressursutnyttelse
opp mot vidda

Hol og Nore og Uvdal kommuner
Areal: 61,8 km2

Området ligger i landskapsregion14) Fjellskogen i
Sør-Norge og 15) Lågfjellet i Sør-Norge

BELIGGENHET
Landskapet ligger i Seterdalen i Dagali. Det avgrenses

i øst mot den faste bebyggelsen og i vest mot utløps -
osene til Nedre Hein og Geitsjøen.

BESKRIVELSE
Seterdalen er en bred dal med slake dalsider som går
over tregrensa på begge sider. Numedalslågen, med

mange små øyer og store steinblokker, snor seg gjen -
nom landskapet. Dalbunnen er ganske myrlendt, men

er også preget av mye fjellbjørk, som dekker åssidene
opp til rundt 1100 moh. Ossjøen ligger omtrent midt i

landskapet. Innerst i dalføret, vest for elvemøtet
mellom Heinelva og Numedalslågen, er det i dag så å

si ingen bebyggelse. Her går grensa til Hardanger -
vidda nasjonalpark. Landskapet virker ved første øye -

kast urørt, men man skal ikke lete lenge før man ser
at hele området har vært utnyttet av folk til alle tider.

Ulike kulturminner vitner om at landskapet har vært
brukt i et langt tidsrom og på ulike måter, og at det

har vært en intensiv utnytting av ressursene.
Seterdalen er rik på kulturminner fra ulike perioder.

Kulturminnene forteller om utviklingen og utnyttelsen

av ressursene i fjelltraktene inn mot Hardangervidda

helt fra steinalderen og fram til i dag. Langs de gamle
slepene nnes både steinalderboplasser, jernvinner

med blestertufter og kullgroper, fangstanlegg, grav -
plasser, steinlæger, steinbuer og setrer.

Rundt Ossjøen er det registrert ere oppholds -
steder og boplasser fra steinalderen. Lokalitetene er

lite undersøkt, men gir et godt bilde av hvor lenge
området har vært brukt av mennesker. De viser også

hvor viktig ferdselen langs de store vassdragene var
for de første jegerne som høstet av de rike viltfore -

komstene helt opp mot Hardangervidda. Ossjøen er
et av få uregulerte vassdrag tett på høyfjellet i

Buskerud, og steinalderboplassene ligger ennå langs
dagens strender 951 moh.

Ved Låglitunga viser over 40 systematisk anlagte
fangstgroper hvordan de tallrike reinsdyr okkene var

en viktig fangstressurs. Gropene er trolig fra jern alder.
Fangstsystemet kan sees i sammenheng med de store

fangstanleggene i Dyregravshalle og ved Skarvsvatnet
litt lenger sør, og viser en imponerende organisert

jaktteknikk. Store arbeidsressurser må ha blitt lagt
ned for å bygge og opprettholde et slikt fangstanlegg.

Det er registrert ere jernvinner på begge sider av
dalføret. Jernvinnene er fra vikingtida og middel -

alderen og ere har svært høy pedagogisk verdi
ettersom slagghauger, blestertufter og mulige ovn -

steder er synlige i terrenget. Kullgropene ligger i
liene rundt store jernvinneanlegg, og viser forbindel -

sen mellom dem. Jernet må ha vært en viktig ressurs i
mange generasjoner siden omfanget av utvinningen

er så stort.

Det langstrakte dalføret som utgjør Seterdalen kan ved første øyekast virke urørt og lite påvirket av mennesker, men man skal

ikke lete lenge før man nner kulturminner. Foto: Håvard Hoftun, Buskerud fylkeskommune
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Det er funnet en skafthulløks fra jordbruksstein -

alderen på Bekkenseter. Ved Bjordalsbekken ligger
det en gravhaug, trolig ei kvinnegrav. Jakt og fangst

har sammen med utvinning av jern skapt livsgrunnlag
langt inn mot Hardangervidda. Gravhaugene kan

vitne om fast bosetting så langt tilbake som i jernal -
deren.

Utstrakt kontakt over Hardangervidda har tidlig
vært viktig. I Seterdalen kommer det ned to side -

grener av (de såkalte) nordmannsslepene. Slepene var
ferdselsveier og kommunikasjonsårer over fjellet i

gammel tid. Her gikk driftekarene med fedriftene
sine, og handelskarer fra både øst og vest for å handle

på ulike markeder. I middelalderen må handel med
produkter som jern og skinn ha vært av stor betyd -

ning. For gårdene i fjellbygdene var dette viktige
byttemidler mot korn, sk, salt og andre varer. På

Kolsfet ved Ossjøen skal det ha vært en markedsplass
i middelalderen (muligens tidligere), som viser hvor

viktig denne handelen mellom øst og vest var.
Det nnes rundt 20 setrer og noen få steinlægre

i området, med både ruiner og stående bygninger.
Setrene har vært langsetrer til gårder i hovedbygda

i Dagali.
De este setervollene ligger på nordsida av vass -

draget, i en slak solvendt helling. Setervollene er, med
unntak av én, ikke ryddet for stein. Her er ere eldre

bygninger, både av tre og stein, i tillegg til et antall

ruiner. Ingen av setrene er lenger i tradisjonell bruk,
men de este har seterbuer/hytter som brukes. På

Urdeli var det drift til 1990-åra. Alle setervollene har
fortsatt et åpent preg. På Urdeli, Hårånatten, Hølet og

Bekkenseter er det delvis bevarte seterhus i stein.
Åan er i en særstilling med mange eldre tømmerhus.

LANDSKAPSKARAKTER
Dagali-Seterdalen er et langstrakt dalføre som strek -
ker seg langt inn på Hardangervidda, med Ossjøen og

Numedalslågen som sentrale elementer. De slake
liene er i hovedsak preget av tett bjørkeskog, med

unntak av setervollene. I området er det mange spor
etter kulturminner som steinalderboplasser, jern -

vinneanlegg, fangstanlegg, gravhauger, steinbuer og
setrer.

NASJONAL INTERESSE
Landskapet viser godt den historiske utviklingen i
Østlandets fjelldaler, og kan oppleves når man går

langs de gamle slepene. Et rikt utvalg av kulturminner
fra jakt, fangst og ske, jordbruk og utmarksnæring,

ferdsel og kommunikasjon, handel, industri og hånd -
verk, religion og trosutøvelse forteller om utnyttin -

gen av ressursene inn mot fjellet i gammel tid. Godt
bevarte setervoller med mange eldre bygninger vitner

om seterbrukets store betydning i fjellbygdene i Bus -
kerud. Landskapet er nærmest upåvirket av moderne

tiltak, og gir sammen med det store mangfoldet av
kulturminner dalføret et unikt særpreg det er få

eksempler på etter de store kraftutbyggingene i
etterkrigstida.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER
Deler av området ligger innenfor Hardangervidda
nasjonalpark.

Landskapet er svært sårbart for ny hyttebebyggelse
og andre arealkrevende inngrep.

Setervollene bør skjøttes for å opprettholde kvali -
tetene i landskapet.

Det vises til verneforskriften for den delen av
området som ligger innenfor nasjonalparken. Hele

KULA-området bør vises i kommuneplanens arealdel
som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap.

Det bør utarbeides retningslinjer til hensynssonen
samt generelle bestemmelser til kommuneplanens

arealdel for å ivareta verdiene og sette rammer for
arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  På og ved setervollene bør det ikke bygges hytter.
>  For at området skal beholde sin karakter av seterdal

og ikke gro igjen, bør det stimuleres til fortsatt hus -
dyrhold og skjøtsel på setervollene.

En av de mange dyregravene i området, der denne er nesten

like intakt i dag som da den ble bygget.

Foto: Håvard Hoftun, Buskerud fylkeskommune
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7. DYREGRAVSH ALLE
Fortidas fangstlandskap

Nore og Uvdal kommune
Areal: 42,5 km2

Området ligger i landskapsregion 11) Øvre dal- og
fjellbygder i Oppland og Buskerud og 15) Lågfjellet i
Sør-Norge

BELIGGENHET
Dyregravshalle ligger nordvest for Solheimsstulen i

Jønndalen. Selve fangstsystemet i Dyregravshalle
ligger øst for Skarvsvatnet. Den største delen av

landskapet ligger innenfor Hardangervidda nasjonal -
park.

BESKRIVELSE
Landskapet strekker seg fra Solheimstulen innerst i
Jønndalen, og følger Beltetjønnbekken opp mot

høyfjellet hvor det ater ut mot større vann og tjern.
Her nnes ere fangstanlegg for rein, blant annet det

største sammenhengende anlegget med jordgravde
fangstgroper på Hardangervidda. Alle de registrerte

jordgravde fangstgropene ligger under 1200 moh.
Disse gropene skiller seg i type og utforming fra

steinmurte dyregraver, som er mer vanlige i høyfjellet.
Sporene etter menneskenes bruk av området i

forhistorisk tid er ikke så synlige før man er like ved
fangstgropene. Når gropene sees i sammenheng får

man inntrykk av det enorme omfanget. De ligger på
rekke og rad på tørre morenerygger, langs slake lier

der disse gjerne leder mot åpne sletter eller smale
passasjer mellom vann. De naturlige trekkveiene for

reinsdyrene må ha blitt utnyttet svært godt. Det er
sammenhengende fangstsystemer fra Seterdalen i

nordvest, forbi Nordskarvet, mot Skarvsvatnet og
Dyregravshalle og videre helt til Kruketjenn og Lan -

getjenn i sørøst, en strekning på nesten 20 kilometer.
Her er det bygd fangstgroper i alle de viktigste trekk -

rutene. Vi kjenner til sammen nær 300 fangstgroper i
dette området. Disse gropene er svært like i utforming,

og stammer trolig fra samme tid.
Hovedanlegget består av over 100 jordgravde fangst -

groper med kun 7–8 meters mellomrom. Gropene
fordeler seg i en vifteform langs lia (-halle) som utgjør

Dyregravshalle. Noen groper overlapper også eldre
groper, noe som forteller oss at anlegget nok har vært

brukt gjennom ere generasjoner. Anlegget i Dyre -
gravshalle er delvis datert, og dateringen indikerer at

det har vært i bruk før 600 e.Kr.
Store Nordmannsslepa går gjennom området, opp

fra Jønndalen, forbi Dyregravshalle og videre forbi
det restaurerte Ulvelilægeret. I dag brukes slepa til

motorisert ferdsel, og blir omtalt som en traktorslepe.
Ved Krukeseter, nabosetra til Solheimstulen, er det

registrert et felt med gravhauger, sannsynligvis fra

yngre jernalder (550–1030 e. Kr.). Fra disse er det

levert inn pilspisser, ei øks og et sverd. Kanskje kan
en se gravhaugene i sammenheng med den rike jern -

utvinningen i Jønndalen, og nærheten til de viktige
ferdselsveiene over fjellet. Vi kjenner til en stor

mengde jernvinneanlegg og kullgroper i Jønndalen.
De gamle slepene ble brukt til å føre store fedrifter

fra ulike beiteområder på fjellet og mot markeder
nede i bygdene, der det store markedet på Kongsberg

var det viktigste. Man forsøkte så langt det var mulig
å holde driftene på fjellet, og unngå setrene og

gårdene nede i dalen. Parallelt med Nordmannsslepa
går derfor en kortere sti lenger ned i dalen fra

Solheimstulen fram mot Skarvsfetjan. Langs denne
stien ligger ere kullgroper og større jernvinneanlegg,

og ikke minst et oppkomme. Det sies at dette skal ha
det kaldeste og friskeste vannet på hele Hardanger -

vidda.
Solheimstulen og Krukeseter er de to innerste

setrene i Jønndalen, med store åpne setervoller, som i
dag beites. Plasseringen så nær vidda har nok tidlig

gjort at setrene også har vært brukt av ferdafolk.
Solheimstulen er i dag DNT-turisthytte.

Gravhaugene ved Krukeseter, og de mange jernvin -
neanleggene og kullgropene lengst inne i Jønndalen,

viser bruk av området langt tilbake i tid. Dette kan
tyde på at også setringen i området kan være svært

gammel, kanskje helt tilbake til middelalderen.
Landskapet har spor etter samisk kulturpåvirkning

fra ulike perioder. Blant annet kan de markante stei -
nene kalt Kyrkjuna knyttes til mulig samisk offerak -

tivitet. Under disse steinene er det nemlig funnet
margspalta bein som er datert til 1500-tallet. Den

samiske påvirkningen har også gjort seg gjeldende i
sammenheng med den aktive tamreindrifta i området

på 1800-tallet og første halvdel av 1900- tallet. Opdal
Renkompani, et av de største tamreinlaga rundt Har -

dangervidda, hadde ere tamreingjetere av samisk
opprinnelse. Den faste slakteplassen var i bruk fram

til 1942 på den ate vollen nedenfor Solheimstulen.

LANDSKAPSKARAKTER
Landskapet strekker seg fra setrene nede i den skog -

kledde Jønndalen opp i et typisk høyfjellslandskap,
med vidt utsyn i ere retninger. Her nner man slake

lier, vidstrakte myrer, vann og vassdrag. Nordmanns -
slepene med sidegrener strekker seg gjennom land -

skapet, og er ere steder godt synlige på lang avstand.
De mange fangstgropene er godt synlige for et trenet

øye, og er de viktigste elementene i dette landskapet.

NASJONAL INTERESSE
Fangstgropene i Dyregravshalle representerer det

største sammenhengende fangstsystemet i Buskerud,
og et av de største i landet. Landskapet viser på en

god måte hvordan fortidas mennesker gjorde seg
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I Dyregravshalle ligger fangstgropene noen steder så tett at voll overlapper voll. Foto: Håvard Hoftun, Buskerud fylkeskommune
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nytte av landskapet til jakt og fangst. Fangstgropene

ligger i et ellers lite påvirket landskap, og omfanget
viser hvilken enorm arbeidsinnsats som har blitt lagt

ned i både bygging og vedlikehold av fangstgropene.
Organiseringen av fangstsystemene gir også en indi -

kasjon på hvor velutviklet samfunnet har vært.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Om lag en tredjedel av området er landskapsvernom -

råde, og resten av arealet ligger innenfor Hardanger -
vidda nasjonalpark. Det vises til verneforskriftene

som gjelder for området.
Landskapet er svært sårbart for ny hyttebebyggelse

og andre arealkrevende inngrep.
Fortsatt jordbruk på setervollene er viktig for å

opprettholde kvalitetene i landskapet.
Viktige punkter for planlegging og forvaltning av

dette landskapet er:
>  Det må tas spesielle hensyn ved eventuell ny

hyttebebyggelse, både når det gjelder plassering,
størrelse og form. På og ved setervollene bør det

ikke bygges hytter.

>  Det bør stimuleres til fortsatt husdyrhold og

skjøtsel på setervollene, for å hindre gjengroing og
sikre at området beholder sin karakter av seterdal.

>  Vedlikehold av de gamle slepene må ikke føre til
skade på kulturminnene. Nye parallelle sleper eller

stier bør unngås.

Fangstgropene ligger på tørre morenerygger i landskapet. Man kan tydelig se vollene rundt dem som ble gravd opp under

byggingen. Kanskje har det også vært en form for enkle ledegjerder som ledet dyrene mot gravene. Foto: Håvard Hoftun, Buskerud

fylkeskommune
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8. SMÅDØLDALEN
Seterlandskap i skogen med øtning og jernutvinning

Nore og Uvdal kommune
Areal: 51 km2

Området ligger i landskapsregion 14) Fjellskogen i
Sør-Norge

BELIGGENHET
Smådøldalen ligger lengst øst i Uvdal, nordvest for

Rødberg, kommunesenteret i Nore og Uvdal. Land -
skapet omfatter det meste av Smådøldalen, fra Kråke -

foss i sørøst til Leirådammen i nordvest, en strekning
på rundt 25 kilometer.

BESKRIVELSE
Smådøldalen er i hovedsak en skogkledd dal. Den
midtre delen har på østsida en bratt li som går helt

opp til snaufjellet ved Jøransetfjellet og Fauskofjellet,
med høyeste punkt på 1369 moh. Resten av dalen har

slakere dalsider. Dalbunnen stiger slakt fra ca. 620

moh. til Leiråvatnet 933 moh. Øverst ater dalen mer
ut med større myrer og et par vann i dalbunnen.

Innenfor landskapet er det rundt 20 setrer. Bergsjø -
stulen lengst i nordvest er den største med tre voller

som tilhører tre forskjellige gårder. Det er tre andre
setrer som også består av tre voller, mens resten kun

har én voll på hver seter.
Det er i dag ingen tradisjonell seterdrift i Smådøl -

dalen, men de este vollene beites, og på noen blir
graset slått. Steingjerder og rydningsrøyser preger

landskapet. Mange eldre seterbygninger, både seter -
buer, fjøs og løer, er bevart. Noen få nyere seterbuer

og hytter har kommet opp på setervollene, men ingen
nye større fjøs. To av gårdene på Bergsjøstulen deler

fjøs/løe, mens de har hver sin seterbu. Denne typen
fellesskap er ikke kjent fra de andre setrene i Smådøl -

dalen.
Den gamle seterveien fra Uvdal krysser vadet ved

Fauskodammen. Her gikk også den gamle kirkeslepa
fra Tunhovd til Uvdal stavkirke. Slike gamle veifar blir

ofte omtalt som sleper, og er tydelige bevis på at det

Seterbu og fjøs/løe på Jøranset som ligger ved foten av Jøransetfjellet. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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har foregått ferdsel over lang tid. Bruk av kløvhest var
også vanlig for å kunne transportere varer på disse

slepene, derfor blir de omtalt som kløvsleper.
Det nnes rester etter mange dammer og andre

øtningsinnretninger i Smådøldalen. Fauskodammen
er den største av disse dammene, og ligger ca. 150

meter ovenfor en bevart damstue og stall. Dam -
konstruksjonen er laftede tømmerkister fylt med

stein. Her var det re luker og en høyde på rundt tre
meter. Noe av treverket er fremdeles synlig. Dam -

muren er videreført på hver side av elva. Dammen var
i bruk så lenge det ble øtet tømmer i Smådøla, til

1953, og har mest sannsynlig tradisjoner tilbake til
slutten av 1600-tallet.

Slaggforekomster og kullgroper, restene etter eldre
tids jernutvinning, er påvist ere steder i Smådøldalen.

Disse viser jernalder- og middelaldersamfunnets
utnyttelse av utmarksressursene i området. De

mange myrene har vært rike på myrmalm, og skogen
har gitt bra med trevirke til både kullgropene og

ovnene. Et større jernvinneanlegg ved Fausko er
datert så tidlig som folkevandringstid (440–650 e.Kr.).

Anlegget ligger på en markant morenehaug i myr -
landskapet. Fra toppen av morenehaugen er store

slaggblokker blitt veltet nedover og ligger i dag
synlige langs kanten. Anlegget er et av de største

jern vinneanleggene som er påvist i Buskerud, og
vitner om en storstilt før-industriell jernproduksjon.

LANDSKAPSKARAKTER
Smådøldalen er en høytliggende skogkledd dal der
den øverste delen er preget av et par mindre vann og

en del myr. De aller este setrene ligger i den skog -
kledde dalbunnen langs veien som går gjennom hele

dalen. Et fåtall er plassert litt oppe i dalsida med
utsyn utover. Gjennom dalføret går Smådøla der vass -

krafta tidlig ble utnyttet til møller og sager, og ikke
minst en omfattende øtningsvirksomhet. Flere

dammer kan oppleves den dag i dag.

NASJONAL INTERESSE
Landskapet representerer en sørnorsk seterdal slik

den trolig har sett ut fra midten av 1800-tallet og
rundt 100 år fram i tid. Et av landets største jern -

vinneanlegg fra folkevandringstid viser, sammen med
tilsvarende anlegg fra yngre jernalder og middelalder,

at det har vært lange tradisjoner for jernutvinning i
dalen. De mange øtningsminnene viser at tømmer -

øtningen var viktig i dette området i en lang periode.
Fraværet av større endringer i landskap og bebyg -

gelse er sjeldent i de øvre delene av Buskerud. Her er
få spredte hytter og hyttefelt.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er sårbart for ny hyttebebyggelse og
andre arealkrevende inngrep.

Fortsatt jordbruk på setervollene er svært viktig for
å opprettholde kvalitetene i landskapet.

Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens
arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til

landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til hen -
synssonen samt generelle bestemmelser til kommu -

neplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette
rammer for arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Det må tas spesielle hensyn ved eventuell ny
hyttebebyggelse, både når det gjelder plassering,

størrelse og form.
>  På og ved setervollene bør det ikke bygges hytter.

>  Det bør stimuleres til fortsatt husdyrhold og
skjøtsel på setervollene, for å hindre gjengroing og

sikre at området beholder sin karakter av seterdal.

En av de store slaggblokkene fra jernvinna ved Fausko.

Slaggblokkene som er veltet ut fra en stor morenehaug veier

ere hundre kilo hver, og vitner om storstilt produksjon av jern.

Foto: Håvard Hoftun, Buskerud fylkeskommune
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9. UVDAL KIRKEBYGD OG OMEGN
Jordbrukslandskap i lia og på øyan

Nore og Uvdal kommune
Areal: 18,3 km2

Området ligger i landskapsregion 11) Øvre dal- og fjell -
bygder i Oppland og Buskerud

BELIGGENHET
Uvdal kirkebygd og omegn omfatter jordbruksland -

skapet fra Fønnebøfjorden i øst og rundt sju kilo meter
vestover. I nord strekker landskapet seg så langt opp

som det er gårdsbruk, i sør avgrenses det slik at bare
dalbunnen er med.

BESKRIVELSE
Landskapet utgjøres av en langstrakt dal som omfat -
ter både den ate dalbunnen på begge sider av

Uvdalselva, kalt Uvdalsøyan, og den relativt bratte
sørvendte dalsida ovenfor. Dalbunnen ligger ca. 465

moh., mens de høyestliggende gårdene har tuna
rundt 780 moh. De aller este gårdstuna ligger i dal -

sida. Tuna ligger i ere «etasjer», men er plassert
ganske uregelmessig. De sentrale delene av dalen

utgjør et sammenhengende jordbrukslandskap, mens
gårdene i utkantene ligger enkeltvis eller færre

sammen. Kirkebygda er en del av et større landskaps -

rom, mens lengst vest blir dalsida brattere, slik at det
bare var mulig å bosette seg i dalbunnen.

Steingjerder, rydningsrøyser og store trær deler
opp landskapet, og framstår som godt synlige ele -

menter i landskapet. De este tun har en eller ere
eldre verneverdige bygninger, noen få har også freda

hus. Sentralt i bygda ligger Uvdal stavkirke, omkranset
av bygdetunet.

Uvdalsøyan omfatter rundt 4000 dekar og strekker
seg fra Fønnebøfjorden og vestover. I dag er disse

arealene fulldyrka eng. I gamle dokumenter ble de
omtalt som vasseng. De årvisse vår- og høst om -

mene som førte til at deler av området ble stående
under vann, gjorde at øyan egnet seg dårlig til gras -

produksjon. Likevel ble engene slått. I 1920-åra ble
Fønnebøfjorden senket med 1,3 meter, og Uvdalselva

ble rettet ut og steinsatt på en strekning over to kilo -
meter. Alt arbeidet ble utført med håndmakt. Det sies

at dette tiltaket ble redningen for jordbruket i Uvdal.
I dag består Uvdalsøyan av produktive og lett -

drevne grassletter. Mange av gårdene i Kirkebygda
har mesteparten av innmarka på øyan. Her er ere

løer, både tømmerløer fra tida før senkingen av
Fønnebøfjorden, og løer i bindingsverk fra 1900-tallet.

Det ble også oppført en del småstuer her, som var i
bruk under slåtten.

De ate og veldyrka Uvdalsøyan egner seg godt til grasproduksjon. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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De eldste funnene av kulturminner i Kirkebygda er

gjort ved innløpet til Fønnebøfjorden, på Persgard og
Kaggelien. Flintøkser og en intdolk tyder på at det

kan ha vært bosetning eller gjentatte besøk her helt i
slutten av steinalderen, etter at jordbruket ble innført

i landet. Kullgroper og slaggforekomster fra jernut -
vinning i jernalder og middelalder er synlige i land -

skapet.
12 jernbarrer som lå samlet i et depot har blitt

funnet på Teigen. Det viser hvor viktig handelen med
jern har vært i bygda. Grunnen til at det er 12 barrer

kan være den gamle handelsenheten som ble kalt tylft.
Bygdas sentrale beliggenhet er blant annet illustrert

ved det rike gravfunnet fra merovingertid (600-tallet)
på Ljotegard, med to spyd, pilspisser, beltestein og

hestesko.
Uvdal stavkirke ble trolig bygd på slutten av

1100-tallet på samme sted som en tidligere kirke.
Den har opp gjennom århundrene blitt ombygd ere

ganger. Kirken har tidligere vært soknekirke for hele
Uvdal (tidligere kalt Opdal), Dagali, de østre delene av

Skurdalen, Tunhovd og Vikangrend.
Et særegent fenomen i deler av Kirkebygda er de

såkalte totunsgårdene, der hver gård har to tun.
I Øygardan, mellom Fønstelien og Fønnebø er det

ere slike gårder. Det øverste tunet inneholdt alle hus
som var vanlige på en gård, mens det nederste, kalt

”jorde”, manglet stabbur, eldhus, smie og badstue.
Husene i «jordet» var dessuten mindre enn husene i

hovedtunet. Det kunne være en høydeforskjell på opp
mot 100 meter mellom de to tunene. Jordesgården

var bebodd etter hjemreise fra setra og fram til fôret
her nede var oppbrukt. En årsak til yttingen mellom

de to tunene var at det var lettere å ytte folk og dyr

enn å frakte avling og gjødsel i bratt terreng. Skikken

med å ha to tun kan gå tilbake til middelalderen. De
este husene som står i jordesgårdene i dag er mest

sannsynlig bygd på 1800-tallet. Det gamle ytte -
systemet holdt seg fram til 1950-åra.

LANDSKAPSKARAKTER
To landskapsformer preger dette landskapet. Den
eldste og største delen er den relativt bratte sør -

vendte lia, i hovedsak et jordbrukslandskap med eng
og beite, men også med noe skog. Her er det et stort

antall tun med mange eldre bygninger, og lite nyere
bebyggelse. I kontrast til dette har vi den karakte -

ristiske ate dalbunnen, Uvdalsøyan, med jordbruks -
landskap fra første del av 1900-tallet. Her er

landskapet tydelig preget av senkningen av Fønnebø -
fjorden og kanalisering av Uvdalselva, som foregikk i

1920-åra.

NASJONAL INTERESSE
Uvdal kirkebygd er et helhetlig og godt bevart jord -

brukslandskap med mange spor etter århundrelang
jordbruksdrift. Her nnes ere eldre verneverdige

tun og enkeltbygninger, samt synlige spor i land -
skapet som rydningsrøyser og steingjerder. Uvdal

stavkirke med bygdetunet rundt er sentralt i land -
skapet. Det sjeldne fenomenet totunssystemet nner

man ikke så mange andre steder enn her. Mange av
gårdene har det meste av innmarka i dalbunnen, noe

som har ført til at det mer tradisjonelle landskapet
oppe i lia er godt bevart.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er sårbart for ny boligbebyggelse og
andre arealkrevende inngrep utenfor gårdstunene.

Fortsatt jordbruk er svært viktig for å opprettholde
kvalitetene i landskapet.

Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens
arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til

landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til hen -
synssonen samt generelle bestemmelser til kommu -

neplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette
rammer for arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Det må tas spesielle hensyn ved ny bebyggelse,
både når det gjelder plassering, størrelse og form.

>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift, for å
hindre gjengroing og sikre at området beholder sin

karakter.
>  Både landskap, landskapselementer og bygninger

i tilknytning til jordesgårdene i totunssystemet må
ivaretas.

>  Det bør lages en plan for istandsetting av eldre
bebyggelse.

Uvdalsøyan sett fra den sørvendte lia der de eldste gårdene

ligger. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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10. EGGEDAL KIRKEBYGD
Jordbrukslandskap med enhetlig bygningsmiljø

Sigdal kommune
Areal: 2,4 km2

Området ligger i landskapsregion 11) Øvre dal- og
fjellbygder i Oppland og Buskerud

BELIGGENHET
Eggedal kirkebygd ligger rett nord for Eggedal
sentrum i Sigdal kommune, mellom Numedal og

Hallingdal.

BESKRIVELSE
Landskapet omfatter det meste av jordbrukslandska -
pet i de bratte sør- og vestvendte dalsidene ovenfor

Eggedal sentrum, fra ca. 350 moh. opp til ca. 550 moh.
Åselva deler landskapet i to. I nord går elva i et dypt

skogkledd juv. Her er det rundt 20 gårder. De este
har middels stor grasproduksjon og husdyrhold, og er

oppstykket av mindre skogholt og trær i eiendoms -
grensene. Noe av det tidligere dyrka arealet er grodd

igjen. Her er det et stort antall eldre verneverdige
bygninger, det eldste er fra slutten av 1500-tallet, og

mange rydningsrøyser og steingjerder.

Gården Hovland ligger oppe i dalsida sentralt til

langs den gamle ferdselsveien mot Nordbygda, der
den møter den gamle veien mot Vestbygda. Ovenfor

tunet ligger Eggedal gamle kirkested med kirkegård
og tufter etter en stavkirke. Den ble revet i 1881, etter

at den nye kirken sto ferdig i 1878 på nåværende
kirkested omkring en kilometer lenger ned i dalen.

Kirkegårdsmuren og tuft etter stavkirken er synlige.
Litt høyere opp ligger to store gravrøyser med prakt -

full utsikt over bygda. Gårdsnavnet Hovland og de to
gravrøysene, på gården Hamres grunn, vitner om at

kirkestedet fra middelalderen har røtter tilbake til
forhistorisk tid som en sentral plass i bygda.

Sentralt i Kirkebygda, på Teige, ligger også noen
store markante røyser, der enkelte kan være grav -

røyser. Røysenes beliggenhet og størrelse illustrerer
hvordan utviklingen i jordbruket har artet seg fra

midten av 1800-tallet og framover. En kan se for seg
at landskapet har inneholdt ere mindre rydnings -

røyser, og at åkerlandskapet har vært mer oppdelt.
Intensiveringen av jordbruket har ført til at de mindre

røysene ble samlet til større røyser.
Lengst nord i området ligger Hagan, Christian

Skredsvigs kunstnerhjem, som i dag er museum.
Maleren Christian Skredsvig (1854–1924) kjøpte Hagan

i 1894 og med ei eldre løe som utgangspunkt bygde

Utsikt fra Hovland mot nordøst. Til høyre ligger nedre Teige, øverst Jellum-gårdene. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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han hovedbygningen som står i dag. Med alle til -

byggene er det et uvanlig byggverk. Skredvig bodde
her i 30 år.

LANDSKAPSKARAKTER
Landskapet framstår som et helhetlig jordbruksland -
skap, i hovedsak avgrenset av skog. Tun med eldre

bygninger og ulike kulturlandskapselementer som
gravrøyser og rydningsrøyser er viktige for opplevel -

sen av landskapet, og forteller om jordbrukshistorien.
Ned mot Eggedal sentrum er det noe nyere bolig -

bebyggelse, men dette påvirker i liten grad opplevel -
sen av jordbrukslandskapet. Åselva er et sentralt

landskapselement, som skjærer seg relativt dypt ned i
terrenget. Landskapet på begge sider skråner inn mot

elva. Åselva både forener og skiller de to sidene av
bygda.

NASJONAL INTERESSE
Eggedal kirkebygd er et helhetlig jordbrukslandskap
med mange spor etter århundrelang jordbruksdrift.

Her er det bevart mange eldre verneverdige tun og
enkeltbygninger, samt elementer i landskapet som

rydningsrøyser, steingjerder, gravrøyser og ei stav -
kirketuft. Maleren Christian Skredsvig bodde på

Hagan i 30 år, og hans kunstnerhjem inngår i dette

landskapet.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er sårbart for ny bebyggelse utenom

gårdstuna.
Fortsatt jordbruk er essensielt for å opprettholde

kvalitetene i landskapet. Dette gjelder hele arealet
som i dag er i drift.

Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens
arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til

landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til hen -
synssonen samt generelle bestemmelser til kommu -

neplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette
rammer for arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele
arealet, for å hindre gjengroing og sikre at området

beholder sin karakter av jordbruksbygd.
>  Ny bebyggelse på tuna bør tilpasses den tradisjo -

nelle bebyggelsen både i plassering, volum, form og
materialvalg.

>  Det bør lages en plan for istandsetting av eldre
bebyggelse.

Her på Hovland, også kalt Prestgarden, lå Eggedal stavkirke. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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11. NEDRE DEL AV KRØDEREN
Jordbrukslandskap rundt en innsjø

Krødsherad kommune
Areal: 29 km2

Området ligger i landskapsregion 10) Nedre dalbygder
på Østlandet

BELIGGENHET
KULA-området ligger på begge sider av nedre del
av Krøderen, fra tettstedet Krøderen i sørøst til

Noresund i nordvest.

BESKRIVELSE
Landskapet omfatter den nedre delen av innsjøen

Krøderen i Krødsherad kommune, med jordbruks -
arealer på begge sider. Fra tettstedet Krøderen i sør -

øst til tettstedet og kommunesenteret Noresund i
nordvest er det rundt 10 kilometer i luftlinje. På det

bredeste er Krøderen omkring 1,5 kilometer. Innsjøen
ligger 132 moh., mens åsene rundt går opp til over

500 moh. på det høyeste og bratteste i nord.
Krøderen er en av de større innsjøene på Østlandet.

Landskapskarakteren endrer seg omtrent ved Nore -
sund, der innsjøen er på det smaleste. Den nordre delen

av Krøderen er smalere enn den er lenger sør, og her
er terrenget på sidene brattere, og jordbruksarealene

mindre og mer oppstykkede. Nordvest for Noresund
ligger Norefjell, et fjellparti med høyder på over 1400

moh. Norefjell er synlig fra store deler av bygda.

Landskapet ved nedre del av Krøderen er relativt

att, spesielt på vestsida. Her er det tilnærmet sam -
menhengende jordbruksområder, med dyrking av

korn, gras og bær. Det største sammenhengende
jordbruksområdet ligger lengst sør på vestsida. Et

nyere landskapstrekk er tunneler til dyrking av brin -
gebær. Svært mange av gårdsbruka har rkanttun

med relativt mange og store bygninger. Det er ofte en
eller to hvitmalte våningshus i sveitserstil eller eldre,

sidebygninger med bryggerhus, drengestue, vedskjul
og vognskjul, en eller to rødmalte stabbur og rød -

malte drifts bygninger. Tun- og bygningskarakteren
fra sveitserstilperioden, med et stort antall eldre byg -

ninger, er godt bevart.
Tettstedet Noresund, på østsida av Krøderen,

avsluttes i sør med den tidligere doktorgården Sole.
Sør for Sole er Olberg, gårdsbruk og tidligere skyss -

stasjon, med freda 1700-talls våningshus. Her er inn -
marka fortsatt i bruk, helt opp til det nyere tettstedet.

Det gamle bygdesenteret med kirke, kommunehus/
bank og forretning ligger rett ved tunet på Olberg, og

har langt på vei bevart sin opprinnelige karakter. Sør
for Olberg ligger prestegården Nordre Bjertnes med

eldre bebyggelse og innmark i bruk. Her står den
freda eika «Den gamle mester». Dikterpresten og

eventyrsamleren Jørgen Moe holdt til i Krødsherad i
ere år, og skrev dikt om den gamle eika, som fortsatt

er et viktig element i land skapet.
På Bjørøya midt i Krøderen ligger Villa Fridheim,

med en freda dragestilbygning. Den ble oppført som

Søndre Bjøre, på sørsida av Krøderen, har mange freda hus. Her sett fra "Den gamle mester". Foto: Jørn Jensen, Buskerud

fylkeskommune
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landsted for en trelasthandler, og er i dag eventyr -
museum. Både hovedbygning og stabbur er freda.

Et interessant trekk er husmannsgrenda Øygarden
som tilhørte Skinnes-gårdene. Mens gårdene ligger

på den ate og veldyrka vestsida, ligger plassene på
den andre sida av Krøderen, delvis på en smal stripe

ned mot fjorden, og delvis i den skogkledde lia oven -
for. Plassene har imidlertid vært relativt store, og alle

ble sjøleierbruk i første del av 1900-tallet. De tidligere
husmannsplassene her er representative for denne

typen kulturmiljøer på atbygdene og de nedre dal -
bygdene i Buskerud. De ligger for seg selv et stykke

fra gårdstuna, her er dette ekstra tydelig da fjorden
skiller dem. Det er ere store Skinnes-gårder, noe

som resulterte i et stort antall husmannsplasser.
Husmannsplassene ligger delvis samlet. Bebyggelsen

er en blanding av ombygde og tilbygde bygninger fra
husmannstida og bygninger fra tida etter at plassene

ble sjøleierbruk.
Landskapet forteller også viktig samferdselshistorie.

Vinterveien over Krøderen ble brukt av blant andre
hallingdøler på vei til Drammen og Kongsberg. Om

sommeren var det båttra kk på fjorden. Det første
dampskipet kom i 1861. Etter at Krøderbanen ble

åpnet i 1872, økte dampskipstra kken. Mye av
grunnlaget for skipstra kk på Krøderen falt bort

da Bergensbanen åpnet i 1909.

LANDSKAPSKARAKTER
Karakteristisk for landskapet er den typiske lange,

smale østnorske innsjøen, omgitt av skogkledde og
delvis bratte åser. En stor del av arealene i det ate

landskapet nærmest sjøen er oppdyrket. Det nnes
både gravfelt og enkeltstående gravhauger langs

fjorden. Her er det mange relativt store gårdsbruk

med tun som er typiske for atbygdene med r -
kanttun med forholdsvis mange og store bygninger.

NASJONAL INTERESSE
Jordbrukslandskapet langs nedre del av Krøderen
forteller spennende historier om utviklingen i både

jordbruk og samferdsel. Her er det mange helhetlige
tun, godt bevarte bygninger og særegne tidligere

husmannsgrender. Videre er det spor som vitner om
stedets betydning for båttra kk og jernbane. Mens de

este bygdesentrum i dag mangler tilknytningen til
jordbrukslandskapet rundt, ligger Krødsherads

bygdesentrum, der store deler er godt bevart, fortsatt
i et slikt landskap.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er sårbart for ny bebyggelse utenom
gårdstuna. Fortsatt jordbruk er essensielt for å opp -

rettholde kvalitetene i landskapet.
Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens

arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til
landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til hen -

synssonen samt generelle bestemmelser til kommune -
planens arealdel for å ivareta verdiene og sette

rammer for arealbruken.
Viktige punkter for planlegging og forvaltning av

dette landskapet er:
>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele

arealet, for å hindre gjengroing og sikre at området
beholder sin karakter av jordbruksbygd.

>  Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle
bebyggelsen både i plassering, volum, form og

materialvalg.
>  Det bør lages en plan for istandsetting av eldre

bebyggelse.

Bjørøya sett fra prestegården. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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12. STEINSSLETTA – NORDERHOV
Fruktbart jordbrukslandskap i sagakongenes rike

Hole og Ringerike kommuner
Areal: 15,8 km2

Området ligger i landskapsregion 8) Innsjø- og silur -
bygdene på Østlandet

BELIGGENHET
Landskapet ligger mellom Vik og Hønefoss. Det

strekker seg ned til Steinsfjorden i øst og til den
sterkt meandrerende Storelva i vest. E 16 går gjen -

nom landskapet fra sør til nord.

BESKRIVELSE
Den egentlige Steinssletta er et fulldyrket slette -

landskap 70–80 moh. med de største og eldste
gårds tunene på mindre høyder. Landskapet rundt

Norderhov kirke stiger slakt og jevnt opp mot
Tandberg-gårdene i nord. Også her er det meste av

arealene fulldyrket. Innenfor området er det ere
mindre åser og høydedrag, som er delvis skogkledde.

I den største av dem, øst i landskapet, ligger Hurum -
åsen/Burudåsen naturreservat, en urterik kalkfuru -

skog. Ringåsen, som for en stor del er bebygd med
nyere villaer, er det eneste området som har noe

bebyggelse uten tilknytning til jordbruk.

Typisk jordbrukslandskap på Steinssletta. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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Jordbruksarealene benyttes i hovedsak til korn-,

oljevekst- eller frøproduksjon, i liten grad potet- og
grønnsakdyrking. Det er få husdyr, og derfor nesten

ikke beitemark. Unntaket er Steinsvika, der det for få
år siden ble ryddet gjengrodde strandenger, som nå

beites.
KULA-landskapet inneholder mer enn 70 gårder av

ulik størrelse, fra storgårder i Buskerud-sammenheng
til tidligere husmannsplasser. De este gårdene er av

gjennomsnittlig størrelse og har tun med variert
bebyggelse. De større gårdene har et relativt stort

antall verneverdige bygninger, spesielt våningshus,
sidebygninger og stabbur. Driftsbygningene er i

større grad ombygd. De este gårdene har tuna på
høydedrag, mens mange av plassene ligger lavere i

landskapet og i utkanten av dyrkamarka. Mange av de
tidligere husmannsplassene, som etter hvert ble små -

bruk, har bebyggelse fra midten av 1900-tallet.
Enkelte gårdstun har fått sin nåværende plassering

ved en omfattende utskifting som foregikk omkring
1900. Seks gårdstun måtte yttes og et tjuetalls bruk

kk endret sine grenser.
Steinssletta er et jordbrukslandskap med røtter

langt tilbake i tid. De este gårdene er kjent i skrift -
lige kilder fra 1300-tallet, men arkeologiske funn viser

at mange av dem er langt eldre. Ringerike er mye
omtalt i sagalitteraturen, og ere av våre mest

sentrale konger med tilknytning til rikssamlingen har
forbindelse med Stein og Steinssletta. Halvdan Svarte,

far til Harald Hårfagre, skal ligge gravlagt i Halvdans -
haugen. Etterkommerne hans, Olav den hellige og

Harald Hardråde, skal også ha vokst opp på Stein.
Dette, sammen med de tallrike kulturminnene fra

jernalderen, viser hvor sentral Stein og området
rundt har vært i vikingtid og tidlig middelalder.

Flere av de større gårdene på høydedragene har
både gravfelt og enkeltstående gravhauger. Disse

representerer sannsynligvis de siste restene av tid -
ligere bortpløyde gravfelt i det fulldyrkete landskapet.

Halvdanshaugen, med en diameter på over 50 meter,
gjør den til en av få storhauger i Skandinavia. Haugen

har to byggetrinn, det eldste fra 300–400-tallet, det
yngste fra 800–900-tallet. Andre byggetrinn passer

bra med tida rundt Halvdan Svartes død.
Gården Stein har vært et viktig knutepunkt langt

tilbake i tid. Den gamle allfarveien passerte gjennom
tunet på gården, og her skjedde skiftet fra land- til

vanntransport. Stein fortsatte å være en storgård
utover i middelalderen, og på 1100-tallet ble en liten

kirke i stein, viet til St. Olav, oppført på gården. Den
var først privatkirke, men ble seinere soknekirke for

Stein sokn. Etter en brann på 1600-tallet falt kirken i
ruin. De este husmannsplassene under Stein ligger

på den andre sida av åsen som avgrenser Steinssletta
mot sør.

Tandberg lenger nord regnes som en av de eldste

gårdene i Norderhov. På en høyde med vidt utsyn mot
Røyse og Steinssletta ligger gravfeltene på Tandberg -

moen og Stavhella. Hver av dem inneholder et tjue -
talls gravhauger fra jernalderen. På 1200-tallet var

Tandberg et av de viktigste lendmannssetene på
Østlandet. Et vitnesbyrd om gårdens storhet var

kapellet fra 1100-tallet, som forfalt på 1300-tallet.
Opprinnelig var Tandberg et stort gods, som ble mer

og mer stykket opp framover mot 1600.
Tunet på Mo har ere verneverdige bygninger, og

tilknytning til dikteren og eventyrsamleren Jørgen
Moe. Mange eventyr har nok inspirasjon fra dette

landskapet.
Norderhov middelalderkirke med prestegården

rett ved siden av ligger sentralt i landskapet. Hoved -
bygningens eldste del er fra 1635.

LANDSKAPSKARAKTER
Landskapet er preget av vekslingen mellom det ate
jordbrukslandskapet, eldre gårdstun på mindre høy -

dedrag, og de små lave skogkledde åsene, som delvis
rammer inn det fulldyrka landskapet. Gravhaugene

ligger på høydedrag rundt Steinssletta, der de største
og eldste gårdene også ligger. De skogkledde åsene

på hver side av Tyrifjorden, svært bratte i øst, ligger
langt unna, men er synlige fra området. Plasseringen

av de tidligere husmannsplassene i utkanten av det
dyrka arealet er karakteristisk for dette jordbruks -

landskapet.

NASJONAL INTERESSE
Landskapet har en spesiell plass i den tidlige norges -

historien, med tilknytning til sentrale sagakonger
som Halvdan Svarte, Olav den Hellige og Harald

Hardråde. Dette underbygges av ere markante
kulturminner i landskapet. Storgårder med godt

bevarte eldre bygninger forteller historien om de
store gårdene i Buskerud, samtidig som sammen -

hengen mellom storgårder og de tidligere husmanns -
plassene fortsatt er lett å lese. De kulturhistoriske

verdiene er dels knyttet til den overordna eiendoms -
strukturen i området, dels til de enkelte elementene

i form av forhistoriske kulturminner, tun og bygnin -
ger. Plasseringen av tunene i landskapet og formen

på tunene er viktig for å forstå historien og for
opplevelsen.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Innenfor området ligger Hurum- og Burudåsen
naturreservat, og det vises til verneforskriften for

denne delen av området. Det aller meste av området
er med i den landsomfattende satsingen  Utvalgte

kulturlandskap i jordbruket  . Satsingen er et sam -
arbeid med brukerne i området. Det er utarbeidet

egen forvaltningsplan for området, og det tildeles
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årlige midler til både investerings- og skjøtselstiltak
som blant annet ivaretar kulturarven.

Landskapet er sårbart for ny bebyggelse utenom
gårdstuna. Fortsatt jordbruk er viktig for å opprett -

holde kvalitetene i landskapet.
Hele KULA-området bør opprettholdes som hen -

synssone c) i kommuneplanens arealdel. Det bør
utarbeides retningslinjer til hensynssonen samt gene -

relle bestemmelser til kommuneplanens arealdel for å
ivareta verdiene og sette rammer for arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele
arealet, for å hindre gjengroing og sikre at området

beholder sin karakter av jordbruksbygd.
>  Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle

bebyggelsen både i plassering, volum, form og
materialvalg.

Halvdanshaugen i vinterprakt. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
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13. ROLLAG KIRKEBYGD
Jordbrukslandskap i dalbunnen med husmannsplasser
i lia

Rollag kommune
Areal: 2,1 km2

Området ligger i landskapsregion 10) Nedre dalbygder
på Østlandet

BELIGGENHET
Landskapet ligger på østsida av Numedalslågen rundt

fem kilometer nord for Rollag sentrum og åtte kilo -
meter sør for Veggli sentrum. Det omfatter dalbun -

nen fra Tråen-gårdene i sør til Rollag stavkirke i nord,
samt lia nord for stavkirken.

BESKRIVELSE
Rollag kirkebygd ligger i en relativt bred dal med at
dalbunn. Rollag stavkirke står sannsynligvis på det

første kirkestedet i bygda. Kirken er nevnt første
gang i skriftlige kilder i 1424, men er eldre. To stein -

kors nnes ved kirken. Stavkirken er fortsatt i bruk
som soknekirke.

Like på oversiden av KULA-området snevrer dalen
seg inn, mens den har samme preg sørover til Djupdal.

Jordbrukslandskapet er relativt likt også på vestsida
av Lågen. Dalsidene på begge sider av elva er bratte

og med få gårdsbruk, spesielt på vestsida. Den delen

av landskapet som ligger i dalbunnen avgrenses av

Numedalslågen i vest og en relativ bratt skogkledd li i
øst. Mot sør avgrenses området av et smalt skogsparti

mellom søre Tråen og Skarpmoen. Arealet i dalbunnen
ligger på rundt 200 moh. og er i hovedsak småkupert

og består i stor grad av fulldyrka eng. I den bratte lia
rett nord for prestegården ligger Paradisgrenda. Her

ligger gårdstuna mer eller mindre på rekke, med
innmark både på oversida og nedsida i den bratte lia.

Sammenhengen landskapsmessig mellom de tidligere
husmannsplassene og prestegården nedenfor var

tydeligere da landskapet her var mer åpent.
Rollag prestegård strekker seg fra Lågen i vest og

inn til delet mot Sigdal i øst. Den har et stort skog -
areal, men har relativt lite innmark. Tunet ligger i

att lende litt opp fra Lågen der elva svinger. Betyd -
ningen av gårdsnavnet er ikke kjent, men sisteleddet

kan være « skeplass». Det er sannsynlig at gården har
vært prestegård så lenge det har vært kirke her, til -

bake til 1100-tallet. Tunet på Rollag prestegård inne -
holder ere freda hus. På det meste har ti

husmannsplasser hørt til prestegården. Flere av
plassene ble sjøleierbruk etter lov om oppheving av

husmannsvesenet.
Sør for Rollag kirke ligger en holme kalt Tjuvholmen.

Holmen skal være brukt som rettersted i gammel tid.
De som ble avrettet kan ha blir gravlagt lenger sør,

på søre Tråen, der det ligger en haug som heter

Rollag stavkirke. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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Tjuvhaugen. Her skal det ha vært gravsted for tjuver

og andre forbrytere som ikke kk ligge i kristen jord.
I forbindelse med byggingen av Numedalsbanen ble

det funnet tre komplette skjeletter og dessuten en
hodeskalle i haugen.

Tråen er mest sannsynlig blant de eldste gårdene
i bygda, og kan være ryddet i eldre jernalder. Navnet

betyr innhegning for husdyr, og peker på at Tråen
opprinnelig hørte til en annen og eldre gård, trolig

Rollag. Gården har blitt delt i Nord-Tråen og Søre-
Tråen allerede i tidlig middelalder, og seinere videre

oppdelt. De re Tråen-gårdene har tradisjonelle tun
med ere eldre godt bevarte bygninger. Da biskop

Jens Nilssøn reiste gjennom Numedal i 1595 var det
lensmannsgård på Tråen. Den første husmannsplassen

til Nord-Tråen har trolig blitt ryddet rundt 1700.
Områdets sentrale rolle i fortida underbygges av det

rike skattefunnet fra vikingtida, kalt Tråen-skatten.
Sølvskatten ble trolig gravd ned tidlig på 1000-tallet,

og inneholdt ere smykker og mynter. Noen av
myntene er fra Usbekistan, Bysants og Danmark.

Den nedlagte Numedalsbanen går gjennom om -
rådet, delvis mellom gårdstuna og skogen i øst, delvis

nærmere Lågen. Jernbanen ble anlagt på grunn av
kraftutbyggingen høyere opp i dalen, men har hatt

stor betydning også for Rollag ved at det ble enklere
kommunikasjon ut av bygda.

LANDSKAPSKARAKTER
Rollag kirkebygd ligger i en relativt bred dal med at
dalbunn, lengst nordøst i et større landskapsrom. Her

ligger stavkirke og prestegård sentralt i jordbruks -
området. I de bratte skogkledde liene ligger de tid ligere

husmannsplassene, der ere i dag er sjøl eier bruk. Her
er mange spor etter jordbruk, som rydnings røyser og

hustufter.

NASJONAL INTERESSE
Området viser et bredt spekter av jordbrukshistorien
i Numedal, med gårddeling, ut ytting av tun, anlegg

av underbruk, rydninger som ble fast bosatte og ikke
minst ulike sider ved husmannsvesenet. Stavkirken

med middelalderkirkegården rundt, og prestegården,
er svært viktige elementer i landskapet. Den nære

forbindelsen mellom stavkirken og prestegården går
tilbake til middelalderen, og er fortsatt lesbar. Her ble

plasser ryddet fra rundt 1700 og fram til midten av
1800-tallet. Tråen-skatten viser at området har vært

viktig langt tilbake i tid.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er sårbart for ny bebyggelse utenom

gårdstuna, både i dalbunnen og i den tidligere
husmannsgrenda. I den skogkledde lia mellom gårds -

bruka og de tidligere plassene bør det heller ikke
komme ny bebyggelse, da det vil svekke lesbarheten

i landskapet. Fortsatt jordbruk er viktig for å opprett -
holde kvalitetene i landskapet. Dette gjelder hele

arealet som i dag er i drift.
Hele KULA-området bør vises som hensynssone c) i

kommuneplanens arealdel. Det bør utarbeides ret -
ningslinjer til hensynssonen samt generelle bestem -

melser til kommuneplanens arealdel for å ivareta
verdiene og sette rammer for arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele
arealet, for å hindre gjengroing og sikre at området

beholder sin karakter av jordbruksbygd.
>  Ny bebyggelse i tuna bør tilpasses den tradisjonelle

bebyggelsen både i plassering, volum, form og
materialvalg.

>  Det bør lages en plan for istandsetting av eldre
bebyggelse.

Øvre Hanseplass er en av de tidligere husmannsplassene i Paradisgrenda. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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14. BLAAFARVEVÆRKET
Gruve- og industrilandskap

Modum kommune
Areal: 15 km2

Området ligger landskapsregion 4) Låglandsdalføra i
Telemark, Buskerud og Vestfold og 7) Skogtraktene på
Østlandet

BELIGGENHET
Blaafarveværket (eller Modums Blaafarveværk) ligger
mellom Haugfoss ved Simoa i sør og Skuterud ata

ved Snarumselva i nord.

BESKRIVELSE
Den sørligste delen av landskapet danner avslutningen

av den brede oppdyrka dalen langs nedre del av Simoa.
Haugfossen markerer et skille mellom jordbruksland -

skapet i nord og den smalere dalen med delvis skog -
kledde bratte dalsider de siste kilometerne før Simoa

renner ut i Drammenselva ved Åmot. På sørsida av
elva ligger Fossum, som må ha vært den største gården

i området lenge før Blaafarveværket ble anlagt. De to
tunene på Fossum og Nyfossum ligger på et platå 110

moh., omgitt av et sterkt nedskåret ravinelandskap.
På nordsida av elva er Kopland den nederste gården i

et stort sammenhengende jordbruksområde som
strekker seg langt inn i Sigdal kommune.

Området mellom Haugfoss og Skuterud ata er et
markert skogkledd åslandskap med Hoggvarden 437

moh. som det høyeste punktet omtrent midt på.
Åssidene er til dels svært bratte. Den nordligste delen

er kalt Gruveåsen eller Skuterudåsen, og her ble det

funnet malm i 1772. Forekomsten var drivverdig. Den
første tida ble malmen utvunnet fra åpne dagbrudd.

Seinere foregikk utvinningen i underjordiske gruver.
Funnet av koboltholdig malm var grunnlaget for at

Det Kongelige Modumske Blaafarveværk ble etablert
i 1776. Den blå koboltfargen var svært ettertraktet på

det internasjonale markedet. I deler av perioden
1773–1898 var Blaafarveværket en av verdens største

koboltpigmentprodusenter. Fargen ble benyttet i
papir-, porselens- og glassindustrien. Allerede i 1788

eksporterte verket blåfarge til Kina og Japan. Kobolt -
industrien på Blaafarveværket utviklet seg til en stor

virksomhet med over 1000 ansatte, og omkring 1840
var Blaafarveværket Norges største bergverk. 122 år

med suksessrik industrihistorie tok slutt i 1898. Da
ble Blaafarveværket nedlagt grunnet dårlige konjunk -

turer. Den kunstige og mye rimeligere blåfargen
ultramarin utkonkurrerte Blaafarveværkets kobolt -

blått.
Blaafarveværket var en stor arbeidsplass og det ble

etablert mange, og etter forholdene gode, sosiale
ordninger for arbeiderne. Det var sykelønn, fattig -

kasse og pensjonsordninger. Det ble bygd arbeider -
boliger og ere av disse er bevart. Direktørboligen på

Nyfossum er i dag en del av Blaafarveværket museum.
Dagbrudd, gruveganger og store berghalder (slagg -

hauger) er bevart. Bygningene i området er nyere
rekonstruksjoner av opprinnelige bygninger. Mellom

gruvene og verksområdet på Sand ble det bygd veier
for transport av malmen. Den ble fraktet til pukk -

verkene for knusing og vasking før det så ble fremstilt
blåfarge gjennom en kjemisk prosess på Blaafarve -

værket på Sand. Den historiske infrastrukturen danner

Aslaksby i nærheten av Skuterud ata, lengst nord i landskapet. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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et nettverk av stier, veier og Haugfoss bru som binder
gruver, pukkverk, boplasser og foredlingsverk

sammen. Flere er i dag tilrettelagte kulturstier og
kjørevei, som Malmveien fra 1836.

Selve Blaafarveværket der blåfargen ble framstilt, ble
plassert på Sand rett nedenfor Haugfossen. Fossen

med sin fallhøyde på 39 meter, var sentral i drifta av
Blaafarveværket. Vannet ga energi til fargemølla og et

pukkverk. En rekke bygninger og installasjoner ble
oppført på Sand, blant annet glasshytte, scheidehus,

arsenikktårn, smie og bødkerverksted. Mange av
ygningene er helt eller delvis bevart og fungerer i dag

som museumsbygninger. Flere av dem er fredet.
Bygningsmassen og gruvene ble i 1970-åra overtatt

av Stiftelsen Modums Blaafarveværk, som har gjort
verket tilgjengelig for publikum som industrimuseum

og kunstgalleri, der kunst og kultur er en integrert
del. I dag er Blaafarveværket et av Norges best

besøkte museer.

LANDSKAPSKARAKTER
Den nordlige delen av landskapet ligger i et markert

og bratt skogområde, og var grunnlaget for kobolt -
gruvene. I det gamle jordbrukslandskapet lenger sør

ved Haugfossen utviklet det seg et industrisamfunn,
der arbeiderboliger, direktørbolig og hus med andre

funksjoner fortsatt i stor grad preger landskapet.
Gjennom området går veiene som binder gruvene og

industrimiljøet sammen.

NASJONAL INTERESSE
Det Kongelige Modumske Blaafarveværk var en av

landets viktigste industribedrifter fra 1776 til 1898.
Her nnes et omfattende gruvelandskap, industri -

bygninger, arbeiderboliger, infrastruktur m.m. Sam -
menhengen mellom de ulike delene av landskapet er

lesbar og gir et godt bilde av hvordan de forskjellige
delene av landskapet ble utnyttet til ulike aktiviteter.

Stedets rike kulturhistorie og bevarte industrimiljø
har gjort Blaafarveværket til en av Norges største

turistattraksjoner.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Fortsatt jordbruk er viktig for å opprettholde kvali -

tetene i jordbrukslandskapet. Eventuell utbygging må
ta hensyn til at bygningsmiljøene tåler få inngrep.

Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens
arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til

landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til hen -
synssonen samt generelle bestemmelser til kommu -

neplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette
rammer for arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele
arealet, for å hindre gjengroing og sikre at området

beholder sin karakter av jordbruksbygd.
>  Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle bebyg -

gelsen både i plassering, volum, form og materialvalg.

Blaafarveværket. Skuterud ata. I forgrunnen tidligere skole og butikk, bak bergmesterboligen fra slutten av 1700-tallet.

Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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15. AKER – SMØRGRAV – BERG
Jordbrukslandskap på atbygdene – maktsentrum og
rike gravfunn fra jernalderen

Øvre Eiker kommune
Areal: 4,1 km2

Området ligger i landskapsregion 4) Låglandsdalføra i
Telemark, Vestfold og Buskerud

BELIGGENHET
Landskapet omfatter et sammenhengende jordbruks -

område på begge sider av Vestfosselva mellom tett -
stedene Hokksund og Vestfossen i Øvre Eiker

kommune.

BESKRIVELSE
Dette er et åpent slettelandskap, der slake terreng -

former dominerer i den brede dalbunnen. Vestfoss -
elva renner relativt rettlinjet gjennom landskapet og

er et sentralt element med frodige randsoner i et
ellers åpent og homogent landskap. På østsida og

parallelt med elva ligger Voldstadveien, som et viktig
linjedrag, med velholdte gårdstun på rad og rekke.

Bergshaugen og høydedraget videre nordover av -
slutter landskapsrommet i vest med en klart markert

høyde godt synlig i det ellers ate landskapet. Land -
skapet har en klar avgrensning mot tettbebyggelsen

i utkanten av Hokksund i nord og Vestfossen i sør,
mens avgrensningen mot jordbrukslandskapet i

nordøst og vest i mindre grad er klart de nert.
Det aller meste av landskapet er fulldyrket med

mindre arealer med beite i grunne raviner langs
Vestfosselva. Området er att og dalbunnen ligger på

omtrent 5 moh. Gårdstuna øst for elva ligger på

omtrent 15 moh., mens høydedraget med Berg-
gårdene ligger litt høyere, omlag 50 moh. I randsonen

til gårdene på østsida av Vestfosselva er det noen
tidligere husmannsplasser og mindre arealer med

innmark. Her stiger landskapet slakt.
Det er rundt 30 middels store gårder i området,

omtrent like mange på hver side av elva. Byggeskikken
er dominert av bygninger typisk for atbygdene fra

1800- og 1900-tallet, med noen få 1700-talls hoved -
bygninger. Mest utbredt er rkanttun med hvitmalte

innhus og rødmalte driftsbygninger og mange store
trær i tuna. Gårdstuna på Vollstad og Berg er spesielt

godt bevart.
På den høyestliggende delen av Bergshaugen lå

tunet til den opprinnelige Berg-gården. Dette var en
stor gård som skal ha vært udelt fram til 1830. Etter

dette ble den oppdelt, og i dag er det fem Berg-
gårder. Høydedraget fra Sem over Berg til Spæren har

vært et attraktivt område for tidlig jordbruksbo setning.
Mange rike funn tyder på at området har vært sentralt

langt tilbake i tid. Det er blant annet påvist et utpløyd
gravfelt, og ere forhistoriske hus og bosetningsspor,

trolig fra jernalder og middel alder.
Rike funn viser at menneskene her må ha hatt en

stor inn ytelse opp gjennom historien, og at Berg og
Sem har vært gårder med sentrale funksjoner i viking -

tid. Her ble det trolig arrangert markeder som tiltrakk
seg både spesialiserte håndverkere og handelsmenn.

Berg og Sem var fra middelalderen Eikers adminis -
trative sentrum, med tingstue og kirkested på Berg

og adelig setegård på Sem. Arkeologiske funn tyder
på at Sem og Berg har hatt funksjon som sentral -

Bildetekst: Det åpne slettelandskapet sett fra Berg. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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gårdsområde i Eiker også i yngre jernalder, og har

hatt fast gårdsbosetning tilbake til bronsealderen.
Trolig er den historisk kjente tingstua også en videre -

føring som tingsted fra vikingtid eller eldre.
I middelalderen lå det en kirke på Bergshaugen.

Dette var trolig en steinkirke og Eikers eldste kirke.
Her lå også Eikers sentrale tingsted fram til 1400-

tallet, og våpenting for leidangen. Selv om både Berg
og Sem er sentrale gårder fra høymiddelalderen,

strekker denne statusen som bygdas administrative,
rettslige og kultisk/religiøse sentrum seg trolig til -

bake til yngre jernalder.
Tidlig på 1200-tallet skal Sem ha tilhørt ridderen

Svend Basse. Sem var sete for Eikers første lensherre
fra 1338 og tilhørte kronen fram til 1541. Da ble Sem

kjøpt av lensherren på Akershus, Peder Hanssøn Litle,
som har blitt antatt å være etterkommer etter Svend

Basse. Sem ble på nytt krongods i 1602 og residens for
lensherren i Eker len. Det var den fortsatt i 1628 da

Ove Gjedde, lensherre og seinere riksadmiral, kk
bygd et renessanseslott med tilhørende bygninger og

hageanlegg. Slottet, som ble kalt Kongens hus, stod
bare fram til 1684, men granittblokkene fra slottets

kjeller ligger fortsatt midt på sletta der det på
1970-tallet ble bygd nye hus.

LANDSKAPSKARAKTER
Landskapet er en del av et større landskapsrom som
grovt sett avgrenses av åsene på nordsida av Dram -

menselva i nord og Eikeren i sør. Det er i stor grad et
atbygdslandskap der åker og fulldyrket eng domi -

nerer. Tuna på østsida av elva er viktige elementer
som gir området sin karakter. Mange eldre bygninger

i gårdstuna og mange store trær har betydning for

opplevelsen av landskapet. Både arealbruk og bebyg -
gelse har bevart et preg fra siste del av 1800-tallet og

første del av 1900-tallet.

NASJONAL INTERESSE
Aker – Smørgrav – Berg var et administrativt sentrum

fra middelalderen fram til 1600-tallet, og represen -
terer et typisk atbygdlandskap med stor tidsdybde.

Strukturen i landskapet er lite endret og her er godt
bevarte tun og bygninger og få inngrep. Mange

arkeo logiske gjenstandsfunn indikerer at området
hadde en sentral rolle i Eiker-bygdenes historie og

utvikling. Det er få eksempler i Norge på at slike spor
er bevart i et jordbruksområde.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er sårbart for ny bebyggelse utenom
gårdstuna. Fortsatt jordbruk er viktig for å opprett -

holde kvalitetene i landskapet.
Hele KULA-området bør opprettholdes som hen -

synssone c) i kommuneplanens arealdel. Det bør
utarbeides retningslinjer til hensynssonen samt gene -

relle bestemmelser til kommuneplanens arealdel for
å ivareta verdiene og sette rammer for arealbruken.

Viktige punkter for planlegging og forvaltning av
dette landskapet er:

>  Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift av hele
arealet, for å hindre gjengroing og sikre at området

beholder sin karakter av jordbruksbygd.
>  Ny bebyggelse bør tilpasses den tradisjonelle

bebyggelsen både i plassering, volum, form og
materialvalg.

Fra Berg mot Sørby-gårdene. Vestfosselva renner midt i bildet. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune
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16. LØKKELANDSKAPET I KONGSBERG
Gruvearbeidernes jordbrukslandskap

Kongsberg kommune
Areal: 12 km2

Området ligger i landskapsregion 10) Nedre dalbygder
på Østlandet og 7) Skogtraktene på Østlandet

BELIGGENHET
KULA-området består av ere mindre delområder

som omkranser byområdet i Kongsberg.

BESKRIVELSE
Landskapsrommet som løkkelandskapet ligger i er en

relativt vid dal med for en stor del bratte skogkledde
lier på begge sider. Landskapet her skiller seg klart ut

fra ravinelandskapet i Sandsvær sør for byen og på
elveslettene i Flesberg nord for byen. Kongsberg, en

middels stor by, preger i høy grad dalbunnen med sin
bymessige bebyggelse i sentrum, omgitt av nærings-

og boligområder. I det som i dag utgjør byområdet
har det tidligere i utstrakt grad vært drevet aktivt

jordbruk i småskala omfang: ei løkke med fôr til ku
med kalv, noen høner, gris etter hvert, og små, men

omhyggelige dyrkete kjøkkenhager.
På Vestsida, opp mot Gruveåsen, er det noen få

store løkker som beites og derfor holdes åpne. De

este andre løkkene ligger i relativt bratt terreng og
er i dag skogkledde. Rydningsrøyser, åker ater, noen

tufter og et stort antall steingjerder, dels langs
fegatene, forteller om bruken av området. Det som

skiller løkkene fra andre typer jordbruk er at den
enkelte løkke er er ganske liten, men de ligger tett

sammen.
Opprettelsen av Kongsberg Sølvverk i 1623 og

grunnleggelsen av bergstaden Kongsberg året etter,
har betydd mye for både Kongsberg som by og land -

skapet rundt. Kongsberg var den viktigste byen i
Buskerud på 1600-tallet, og var i 1769 landets nest

største by med 8.000 innbyggere.
Helt tilbake i sølvverkets eldste tid begynte sølv -

verksarbeiderne å rydde og gjerde inn jordstykker,
kalt løkker, for å skaffe seg et tilskudd til husholdnin -

gen. Det første løkkene ble etablert så tidlig som 1628,
da verket ga tillatelse til å innhegne mindre arealer til

løkker. Arbeiderne eide løkkene, men måtte betale en
årlig avgift til Sølvverket. I 1769 var det 246 inngjerda

løkker brukt av bergverksarbeiderne. Samme år ble
det ved kongelig resolusjon fastslått at hver løkke

skulle innhegnes med steingjerder. Årsaken var Sølv -
verkets monopol på skog og trevirke. Også ferdsels -

veiene, fegatene, er avgrenset med steingjerder. Det
var ikke tillatt å bo på løkkene, men arbeiderne kunne

sette opp løer for oppbevaring av avling og redskap.

Flere av løkkene på vestsida av byen er fortsatt åpne og holdes i hevd. Dette er Bergeløkka som ligger på Storåsen. Foto: Jørn

Jensen, Buskerud fylkeskommune
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Løkkene på østsida av Lågen lå på private eiendom -

mer, mens Sølvverket var grunneier på vestsida.
Mellom løkkene vest for Lågen og gruveområdet

var, og er, det et klart skille. Det er ytterst få løkker
i gruveområdet. Det nnes ere skjerp og gruver inne

i dette landskapet, der noen også ligger tett innpå
steingjerdene. Flest er det i lia fra Skavanger opp på

Haus Gabel-åsen, der det nnes en rekke skjerp og
noen få gruver.

Løkkene ble brukt av gruvearbeiderne, men også
andre arbeidere, håndverkere og kjørselsfolk hadde

store løkker. Høyere sosiale grupper som borgere og
funksjonærer, overtok mange løkker på 1700-tallet og

brukte dem til lystgårder. Disse utgjorde en vesentlig
del av løkkeeierne, særlig i seinere faser.

Landskapet består av følgende løkkeområder:
Løkkene på Storåsen grenser helt inntil bebyggelsen

på Vestsida med bratte skogkledde åssider både mot
øst og vest. Toppen av åsen ligger på 337 moh. De re

største og minst gjengrodde løkkene innenfor land -
skapet ligger i dette området.

Svartås omfatter den relativt bratte skogkledde
østvendte lia mellom Funkelia i nord og Moane i sør,

avgrenset av Sørlandsbanen i øst og sør og Kongsberg

Sølvverk kulturmiljø i vest.
Kampestad ligger nordøst for bybebyggelsen nord

for Raumyr. De nederste delene av løkkelandskapet er
bygd ut fra 1970-åra fram til rundt 2015. Det gjen -

værende landskapet inneholder relativt få løkker,
som er anlagt ganske seint.

Gamlegrendåsen utgjør det største området, men
store deler består av et relativt att skoglandskap

med få løkker. I boligfeltet Gamlegrendåsen er fegatene
i hovedsak bevart, mens selve løkkene er nedbygd.

LANDSKAPSKARAKTER
Løkkelandskapet omkranser dagens bybebyggelse på
begge sider av Lågen. Det som i dag framstår som

bynær utmark har tidligere vært slåtte- og beitemark
for byens befolkning. Det aller meste av løkkeland -

skapet ligger i skogen, og på avstand ser det ut som
en barskog lite preget av større atehogster. På nært

hold er det steingjerdene, mange av dem langs fe -
gatene, og rydningsrøysene som preger landskapet.

Et øvet øye kan også se de mange små åker atene.

NASJONAL INTERESSE
Løkkelandskapet er nært knyttet til bergstaden

Kongsberg som ble grunnlagt av kong Kristian IV i 1624,
etter sølvfunn året før. Løkkelandskapet forteller en

spennende historie om hvordan landskapets ressurser
ble utnyttet til matforsyning i et industrisamfunn, og

sporene etter denne type ressursbruk er fortsatt
synlige. Dette er et av få bevarte eksempler i Norge

og Nord-Europa som viser hvordan et gruve arbeider -
samfunn har preget både byen og landskapet rundt.

SÅRBARHET OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
Landskapet er svært sårbart for enhver type bebyg -
gelse. I dag er det i hovedsak villabebyggelse i om -

rådene som grenser inntil løkkelandskapet. Ny høy
bebyggelse nær løkkelandskapet vil ha negativ inn -

virkning på landskapet.
Hele KULA-området bør vises i kommuneplanens

arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til
landskap. Det bør utarbeides retningslinjer til hen -

synssonen samt generelle bestemmelser til kommu -
neplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette

rammer for arealbruken.
Viktige punkter for planlegging og forvaltning av

dette landskapet er:
>  Ved hogst på og ved løkkene må det tas særskilte

hensyn, slik at ikke rydningsrøyser, steingjerder,
tufter eller selve åkerlandskapet tar skade.

Hogstavfall bør tas ut av området.
>  Fegater og stier bør holdes åpne.

>  Ny høy bebyggelse i eller nær løkkene bør unngås.

På Bergeløkka står en av de svært få gjenværende

løkkelåvene på sin opprinnelige plass, og med alle funksjoner

bevart: oppholdsrom, høyla, redskapsrom og do. Foto: Jørn

Jensen, Buskerud fylkeskommune



D E L 2 63



Riksantikvaren

Pb. 1 483 Vika, 01 1 6 Oslo

Besøksadresse / Dronningens gate 1 3

Tlf. / 22 94 04 00

Faks / 22 94 04 04

E-post / postmottak@ra.no

www.riksantikvaren.no



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2279-2  Arkiv: A20  

 

Sak: 20/20 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 03.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2279-1   Arkiv:   

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2020 tas til orientering. 

 

 

 Sammendrag 
Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2019 - 20.  

. Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på linje med både for fylket og 

nasjonalt – men med variasjoner mellom ulike årstrinn.  

Resultatene for skoleåret på de nasjonale prøvene i 5., 8. og 9. trinn viser at 5. og 8. trinn er noe 

under landsgjennomsnittet mens 9. trinn ligger på gjennomsnittet for fylket og landet. Det er 

positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i regning og at 9. trinn er på landsgjennomsnittet 

både i lesing og regning.  

Grunnskolepoengene for elever som avla grunnskoleeksamen i 2019 var noe lavere enn året før og 

er fortsatt under landsgjennomsnittet.  

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned. Årsverk for undervisningspersonale har gått noe opp. 

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 
Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

Rapporten følger som vedlegg i saken. 

  



- 

Beskrivelse av saken 

 
Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 31 elever i forhold til forrige skoleår. 

Lærertettheten, antall elever per lærer,  på 1.-4. trinn er 14,7 (landsgjennomsnitt: 14,0). På 5.-

7.trinn er den 16, 2 (landsgjennomsnitt: 16,5) og på 8.-10.trinn  18,0 (landsgjennomsnitt: 17,8) 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Ringerike er er på linje med de nasjonale tallene. Indeksen for 7. og 10. trinn viser at mobbingen 

er ulikt fordelt mellom trinnene; mer på 7. trinn og mindre på 10. trinn sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn.  

8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing og engelsk. I regning 

ligger 8. trinnselevene på landsgjennomsnitt.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 

3-4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser god utvikling av disse ferdighetene fra 8.- 9.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,7 i 2019. Det er under de 

nasjonal tallene som er 41,9 og er en liten nedgang fra 2018.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 85 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 88,6 % gjennomført i 2019.   

Spesialundervisning:  

I Ringeriksskolen er det 8,3 % av elevene som får spesialundervisning. Landsgjennomsnittet er på 

7,7 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever 

som mottar spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke flere enn 7% av elevmassen skal 

ha spesialundervisning.   

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk 

og samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen ble sagt opp 

fra og med 010120. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2019.  Dette videreføres i 2020, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag.Det er og fukus påLederutdanning samt 

internt arbeid med oppdatering innen IKT i forbindelse med kommunens handlingsplan på 

området. 

På grunn av koronakrisen  kunne ikke alle fagnettverk våren 2020 gjennomføres. 

Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO-ansatte. 

Private skoler 

Det er tre private skoler i Ringerike kommune med til sammen 183 elever per 1. oktober 

2019.. Elevene er hjemmehørende i Ringerik kommune og nabokommunene. 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet fra kommunens handlingsprogram 2019 – 2022, og 

handlingsplan for Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  
Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport 

som ble behandlet, var K-sak 96/19.  

Tiltak for å forvedre læringsresultatene ble behandlet i kommunestyret i sak 217/19. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs 4. bærekraftmål er «God utanning»  Det skal sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 Dette bærekraftmålet konkretiseres blant annet i kommunens handlingsplan «Sammen for 
Ringeriksskolen» og i denne saken rapporteres de på status og måloppnåelse i grunnskolen. 

Rådmannens vurdering 
Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de blir mobbet i undersøkelsen. 

Resultatene på elevundersølelsen følges opp i skolene og  understreker hvor  viktig det er å 

fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i årene som kommer.  

Rådmannen vil og peke på viktigheten av det forebyggende arbeidet, og den fornyelsen av felles 

forebyggende program på dette området. 

Det er rådmannens vurdering at en de  neste årene må og har  sterkt fokus på læringsresultater. 

Det må jobbes for å forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes 

sluttresultater. Resultatene har ligget nær landsgjennomsnittet, men det er for store variasjoner fra 

skole til skole. 

Rådmannen vil her peke momenter fra sak 217, systemantisk og kunnskapsbasert arbeid over tid, 

tidlig innsats, og kompetanseutvikling for medarbeiderne..   

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing og fokus på intensiv opplæring (1.- 4. trinn) og tilpasset opplæring - forventes 

det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes 

resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene – særlig må det jobbes systematisk med 

den intensive opplæringen i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter - slik at de elevene 

som begynner å henge etter får den hjelpen/veiledningen de trenger. I tide.  «Rett medisin til riktig 

tid». 

 

 

Vedlegg 
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune for 2020

Side 2

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ri ngerike omhandler skoleåret
2019 - 20 20 . Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring,
spesialundervisning og voksenopplæring.

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13 - 10). Den er
del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.
Rapporten bygger i hovedsak på data fra « Skoleporten », som er en nettportal og et verktøy f or
vurdering av kvalitet i grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige
nøkkeltall om opplæringen. Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på « Skoleporten »
eller andre nettsteder.

Som forarbeid til den kommunale rappo rten lager skolene egne delrapporter. Disse er
utgangspunkt for dialogmøter der skoleeiers represenatant er møter representanter for elever,
foresatte, ans atte, skolens ledelse og pol i tisk oppnevnt medlem av Samarbe i dsutval g et (SU) .

Skolenes rapporter, dial ogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale
tilstandsrapporten. Å rshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten.
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune for 2020

Side 3

1 Sammendrag

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring,
læringsmiljø og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten ba serer seg på
skole statistikk, nasjonal e prøver og unde rsøkelser skoleåret 201 9 – 20 20 , skolenes
tilstandsrapporter og dialogmøter med skolene.

Elever og undervisningspersonale
R apporten viser at elevtalle t i kommunen er svakt synkende . A ntall årsverk for
undervisningspersonale og lærertetthete n er noe høyere enn forgående år.

Grunnskoler
Det var 13 kommunal e grunnskoler i Ringerike i 2019 . Benterud skole åpnet 1. januar og
Ullerål skole har hatt tilhold i paviljonger plassert ved Ringerikshallen. I tillegg er det tre
private grunnskoler i kommunen.

Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn.
Områdene som kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og
mobbing på skolen. For Ringerike er resultatene på linje med både f ylkes - og
landsgjennomsnittet, men med variasjoner mellom ulike årstrinn. Arbeidet for å skape et godt
læringsmiljø pågå r kontinuerlig .

Læringsresultater
På de nasjonale prøvene på 5. 8. og 9 . trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2019 – 20 på
landsgjennomsnittet for 9. trinn og litt under for 5. og 8. trinn . Grunnskolepo eng for
avgangselevene i Ringerike har økt siste 5 - årsperiode, men ligger under landsgjennomsnittet.
Det går ellers fram av rapporten at antallet elever som har rett til og mottar
spesialundervisning er stabilt på ca. 8 % av elevmassen.

2. E lever og undervisningspersonale

2 .1 Antall elever og årsverk
Tabellen opplyser om tallet på elever som er registrert ved kommunale grunnskoler per 1.
oktober 201 9 , og årsverk for undervisn ingspersonalet er fra samme dato.

Elevtall og årsverk 2014 - 15 2015 - 16 2017 - 18 2018 - 19 2019 - 20

Tallet på elever 3142 3174 3321 3266 3235

Årsverk for undervisningspersonale 271 271 280 270 273
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Tabellen viser elevtallsutviklingen ved kommunens grunnskoler

Elevtall – skoler Elevtall
2014 - 15

Elevtall
2015 - 16

Elevtall
2017 - 18

Elevtall
2018 - 19

Elevtall
2019 - 20

Benterud skole 297

Eikli skole (utgått) 198 231 211 195

Hallingby skole 288 296 318 310 301

Haugsbygd ungdomsskole 215 213 216 207 205

Helgerud skole 219 215 232 229 223

Hov ungdomsskole 238 221 234 243 243

Hønefoss skole 242 230 283 258 234

Kirkeskolen (utgått) 91 90 87 79

Nes skole 34 27 24 23 22

Sokna skole 141 141 134 128 135

Tyristrand skole 362 356 340 329 331

Ullerål skole 301 331 372 381 380

Vang skole 289 351 356 363 362

Veien skole 215 218 226 215 198

Veienmarka ungdomsskole 254 254 288 306 304

F ra 01.01.19 ble Eikli skole og K irkeskolen lagt ned, og elevene overført til Benterud
skole.

Vurdering
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved s kolene i Ringerike de siste 5 årene . Hovedtendensen
er at elevtallet er ganske stabilt på kommunenivå, med en liten nedgang de to siste årene .
Nedgangen er mest markert på Veien og Hønefoss skole, mens økningen er størst på
Benterud, sammenlignet med de tidligere skolene Eikli og Kirkeskolen.
Årsverk for undervisningspersonale i kommunen gikk inneværende skoleår noe opp i forhold
til skoleåret 201 8 - 201 9 , på grunn av blant annet økt krav til lærertetthet.
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2.2 Lærertetthet
Lærertetthet gir informasjon om gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppen e . T imer
til spesialundervisning og særskilt norsk er ikke inkludert i tallene.
Lærertetthet - geografisk Ringerike kommune Nasjonalt
Lærertetthet 1. - 4. trinn 14,7 14,0
Lærertetthet 5. - 7. trinn 16,2 16,5
Lærertetthet 8. - 10. trinn 18.0 17,8

Tall fra Skoleporten, Udir

Stortinget har vedtatt denne lærernorm en fra og med skoleåret 2019 - 2020 :

Målet er at det høsten 2019 skal være 1 lærer per 15 elever i 1. – 4. klasse og 1 lærer per 20
elever i 5. – 10. klasse.

Lærertetthet – lærernorm ved kommunens grunnskoler pr. 01.10.1 9
Skole 1. - 4.trinn

(norm 15)
5. - 7. trinn
(norm 20)

8. - 10. trinn
(norm 20)

Benterud skole 14,6 18,0
Hallingby skole 13,0 19,1 20,7
Haugsbygd u.skole 17,6
Helgerud skole 15,1 15,9
Hov u.skole 21,0
Hønefoss skole 14,8 16,8
Nes skole 9,0 2,0 6,4
Sokna skole 17,2 15,5 15,6
Tyristrand skole 16,5 17,5 19,2
Ullerål skole 16,6 20,2
Vang skole 14,2 19,4
Veien skole 13,3 13,4
Veienmarka u.skole 20,8

Tall fra Skol eporten , Udir

Vurdering
T abellen viser at de fleste skoler i kommunen oppfyller nasjonal lærernnorm p er 1.10.2019,
men ikke alle. Det te gjelder Hov, Ullerål og Veienmarka. N oen skoler oppfyller normen som
helhet , selv om de på et hov edtrinn ligger litt under .
Det tas hensyn til lærernormen ved fordelingen av sektorbudsjettet, og det er et mål at alle
skoler skal være innenfor den nasjonale normen. U tfordringer er blant annet økt elevtall i
løpet av vår en og sommer en , etter at planer er lagt og tilsettinger gjort.
Ringerike kommune har noe lavere lærertetthet enn landet for øvrig på småskoletrinn og
ungdomtrinn, og litt høyere på mellomtrinnet.
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2.3 Spes ialundervisning

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet ha r rett til spesialundervisning.
I Ringerike kommune er utviklingen de siste tre skoleårene slik:
Skole -
år

Gutter
s om mottar
spesialunder
- visning

Jenter
s om mottar
spesial -
undervisning

S um elever
som mottar
spesial -
undervisning

% elever som
mottar
spesial -
undervisning i
Ringerike

% elever som
mottar
spesial -
undervisning
i landet

14 - 15 177 88 265 7,5 7,9
15 - 16 146 71 217 7,0 7,8
17 - 18 179 90 269 8,1 7,9
18 - 19 185 78 263 8,0 7,8
19 - 20 183 84 267 8,3 7,7

*) Tall hentet fra g runnskolens informasjonssystem GSI

Vurdering
Andelen elever som mottar spesialundervisning i Rungerike kommune er inneværende skoleår
8 ,3 %, men med betydelige variasjoner mellom skolene. Kommunen har et mål om at flest
mulig av elevene skal få et tilfredsstillinge opplæringstilbud innenfor det ordinære. Videre er
det grunn til å merke seg at det er mer enn dobblet så mange gutter som jenter som får
spesialundervisning. Det kommunale målet er at ikke mer enn 7 % av elevmassen skal motta
spesialundervisning. Det vil fortsatt bli arb eidet for at færre elever skal m otta
spesialundervisning.

3 Lærings miljø

Den årlige elevundersøkelsen er obligatorisk for elevene på 7. og 1 0 . trinn , men brukes og på
mange skoler fra 6.klasse og oppover. Til sammen 1100 elever har svart på undersøkelsen i
Ringeriek kommune. El e vene svarer på spørsmål innenfor disse områdene : S tøtte fra lærer,
v urdering for læring , mestring, e levdemokrati , me dvirkning , trivsel og trygghet .
Ringerikselevene scorer likt med eller høyer e en n fylkes - og landsgjennomsnittet på disse
faktorene. De opplever i hoved s ak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig,
opplever mestring , sier at de får me d virke, at de trives på skolen og o p plever et trygt miljø.
Dette samsvarer og godt med det som elev - og foreldrerepresentanter formidler i
dialogmøtene med skolene.
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Elevundersøkelsen har og spørsmål om mobbing:

Tabellen viser elevenes opplevelse av mobbing på en skala fra 1 - 5, der 5 er beste score.
Mobbing Mobbing

blant
elever

201 8 - 1 9

Digital
mobbing
201 8 - 1 9

Mobbing
fra voksne

201 8 - 1 9

Mobbing
blant

elever
201 9 - 20

Digital
mobbing
20 19 - 20

Mobbing
fra voksne
201 9 – 20

N asjonalt 4,7 4, 9 4,9 4, 7 4,9 4,9
Ringerike
kommune

4,7 4, 8 4,9 4,7 4,8 4,9

Ringerike
10.trinn 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9

Rin gerike
7. trinn 4,7 4,8 4,9 4,5 4,8 4,9

Vurdering

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal
ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme
eller utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal
det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er og lovfestet i
Opplæringsloven kapittel 9 A – Elevane sitt skolemiljø .
Elevene i Ringerike kommune rapporterer om både digital mobbing og mobbing av både
andre elever ved skolen og voksne. Som de to første radene i tabellen viser, er t allene i
Ringerike er på linje med de nasjonale . Indeksene for 7. og 10 trinn, viser at mobbingen er
ulikt fordelt mellom trinnnene, det er meldt mer mobbing på 7.trinn og mindre på 10 trinn
høsten 2019 , sammenlinget med komune - og landsgjennomsnittet.
De fleste elevene trives på skolen, noe som samsv arer godt med det elever og foreldre
rapporterer om bl.a. på dialogmøtene og elevenes svar på elevundersø kelsen. Likevel er det
for mange elever som opplever mobbing , så innsatsen på dette feltet fortsetter kontinuerlig.
Oppfølging på 7. trinn har hatt sær lig fokus dette skoleåret, og dette følges også opp videre.
Skolen e følger rutine ne i Trivsel i Ringeriksskolen , en plan for å sikre ele vene et godt
psykososialt miljø og som bygger på nasjonale føringer.

Det oppfordres jevnlig at ansatte, foresatte, elever eller andre som får kjennskap til at
enkeltelever ikke har det bra, melder ifra til skolens ledelse. Det jobbes og jevnlig i
personale ne med rutinene og med kompetanseheving i f orhold t il barn s i sosial kompetanse .
A lle barneskolene bruk er det holdningsskapende og forebyggende programmet « Mitt Valg » .

Det er et mål at ingen elever opplever krenkelser som mobbing.
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4 Lærings resultater

4 .1 Nasjonale prøver 5. trinn
Lesing:
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar
med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i
lesing ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet.
Regning:
Nasjo nale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i
samsvar med kompetansemålene der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at
nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning
s om grunnleggende ferdighet.

Engelsk:
Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i
samsvar med kompetansemålene i læreplanen

Tabellen e under viser resultatet på de nasjonale pr øvene på 5. trinn høsten 201 9 , og hvordan
elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på
en skala med et nasjonalt gjennomsnitt på 50 poeng . Elevene fordeles etter prøveresultat på
tre mestringsnivåer. Nasjonale prøver - 5. trinn 1 9 / 20 fordelt prose ntvis på mestringsnivå

Nasjonale prøver Ringerike (%) Mestrings -
nivå 1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Engelsk 5. trinn 27,9 53 ,0 19,0
Regning 5. trinn 29,2 51,6 19,2
Lesing 5. trinn 23,4 56,6 19,9

Oppnådde poeng på nasjonale prøver 5.trinn ved kommunens grunnskoler i 201 9 .
Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk

Nasjonalt 50 50 50

Ringerike kommune 49 48 48

Benterud skole 49 47 52

Hallingby skole 48 48 49

Helgerud skole 48 47 46

Hønefoss skole 48 49 50

Sokna skole 45 46 41

Tyristrand skole 48 47 50
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Ullerål skole 48 46 48

Vang skole 54 53 50

Veien skole 46 45 43
Nes skole har ikke elever på 5. trinn inneværende skoleår

Vurdering – 5. trinn

Dia logmøter og skolenes rapporter beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på
skolene. Tabellene ovenfor viser at resultatet også i 2019 er under nasjonale tall , og de lokal e
må l er ikke nådd. Best resultater hadde elevene ved Vang som scorer o ver eller likt med
landsgjennom snittet på alle prøvene.

4.2 Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk, regning og lesing

Tabellene nedenfor viser resulta tet på de nasjonale prøvene på 8 . trinn høsten 201 9 , og
hvordan elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på
en skala med et nasjonalt gj ennomsnitt på 50 poeng . Elevene fordeles etter prøveresultat på
fem mestringsnivåer.

Nasjonale prøver - 8. trinn 201 9 - 20 20 Ringerike kommune, fordelt på mestringsnivå
Nasjonale
prøver

Mestrings -
nivå1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Mestrings -
nivå 4 (%)

Mestrings -
nivå 5 (%)

Engelsk
8. trinn 9,4 23,1 40,2 17,1 10,1

Regning
8.trinn

8,6 24,4 35,7 22,7 8,6

Lesing 8.
trinn 8,9 15,7 41,6 24,2 9,6

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 8. trinn i 2019

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk

Nasjonalt 50 50 50

Ringerike kommune 49 50 49

Hallingby skole 47 49 46

Haugsbygd ungdomsskole 54 5 0 51

Hov ungdomsskole 47 4 8 47

Sokna skole 54 52 46

Tyristrand skole 54 52 53

Veienmarka ungdomsskole 49 4 9 50
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Nes har får få elever på 8. trinn til at resulta tene er offentlige

Vurdering – 8. trinn
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 201 9 ligger tett opp til de nasjonale
resultatene. Prøvene er avholdet tidlig i skoleåret , og resultatene må sees på som barnetrinnets
resultater. Det er spredning i resultatene fra skole til skole. Skolenes resultater varierer noe fra
år til år . I 201 9 som i 2018 hadde Tyristrand skole og Haugsbygd ungdomsskole høyest score
av Ringeriksskolene .

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være
variasjoner fra år til år. Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev s og klasse ns utvikling ,
og er et hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring . Alle skolene jobber med
prøveresultatene for å finn e forbedringspunkter hos eleven og klassen . S kolen s etter seg
lokale mål , og de jobber mot ut fra målsettinger gitt i komm unens handlingsprogram . Dette er
og tema i skolenes rapporter og i dialogmøter me d skolene .

4.3 Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9 . trinn høsten 2019 , og hvor dan
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer.
Det er et kommunalt mål for nasjonale prøver at «Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at
man er på nasjonalt nivå eller bedre ».

Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn.

Nasjonale prøver - 9. trinn 201 9 – 20 20 Ringerike - fordelt på mestringsnivå
Nasjonale
prøver

Mestrings -
nivå1 (%)

Mestrings -
nivå 2 (%)

Mestrings -
nivå 3 (%)

Mestrings -
nivå 4 (%)

Mestrings -
nivå 5 (%)

Regning
9.trinn

3,5 15, 2 39,4 26, 3 15,6

Lesing
9. trinn

3,1 11, 0 3 2 , 7 35,2 17,9

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 9. trinn inneværende skoleår
Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning
Nasjonalt 54 5 3
Ringerike kommune 5 4 53

Hallingby skole 53 51
Haugsbygd ungdomsskole 5 4 5 5
Hov ungdomsskole 5 4 5 2
Sokna skole 5 9 54
Tyristrand skole 5 6 54
Veienmarka ungdomsskole 5 3 5 3

Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten
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Vurdering – 9. trinn
Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3 - 4 poeng over 8. trinn.
Ringerikselevenes totalscore er lik e høy som landsgjennomsnittet, så her er de lokale målene
nådd. Det er noe variasjon fra skole til skole. Best resultater på dette tri nnet har Sokna skole,
Haugsbygd ungdomsskole og Tyristrand skole.

4.4 Grunnskolepoen g

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som slutt vurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole.
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på a ntall
karakterer og ganget med 10 .
Grunnskolepoeng –
gjennomsnitt

2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017 - 18 2018 - 19

Ringerike kommune 38,5 40,4 39,9 40,9 40,7
Nasjonalt 40,8 41,1 41,4 41,7 41,9

Vurderin g
Elevene i Ringerike oppnår grunnskolepoeng som i gjennomsnitt ligger noe under
landsgjennomsnittet, men med en stigende tendens. Det er et kommunalt mål å være på
nasjonalt nivå eller bedre, så målet på dette området er ikke nådd.

5 Gjennomføring – videregående skole
Gjennomføringsprosenten ved de videregående skolene i kommunen ø ker.
Antall elever som fullførte og best od skoleåret 2017 - 18 var på 85 % for Hønefoss
videregående skole. Gjennomføringsprosentene ved skolen har økt gradvis hvert år siden
skol eåret 2012/2013 fra 72 % til 85 %.
For R ingerike videregående skole var den samlede gjennomføring en på 8 8 , 6 % i 2018.
Dette er også en økning fra året før.
Begge de to videregående skolene i Ringerike har høyere gjennomføringsprosent enn
gjennomsnittet i Buskerud fylke, som var 84 % i 2018.

* ) Tallene er hentet fra tilstandsrapport for Buskerud fylkeskommune 201 9 .

6 Opplæring minoritetsspråklige elever
Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil
2 år. Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015.
Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.
På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Veienmarka ungdomsskole.
Elevtallet har gått ned etter at Hvalsmoen mottak er avviklet og det bosettes færre flyktninger
i kommunen.

Velkomsttilbud barnetrinnet 21 elever
Velkomsttilbud ungdomstrinnet 20 elever

Elevtallet ved velkomsttilbudene varierer fra måned til måned, de oppgitte tallene er per
1.03.2020.
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7 Kompetanseutvikling
I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen gjennomføres kompetanseutvikling for både
ledere og ansatte ved skolene.

Ny læreplan fra 2020 – forberedende arbeid
Det siste året har det vært arbeidet mye med forberedelse til å ta i bruk ny læreplan
(fagfornyelse n) fra skolestart august 2020. Skolene har jobbet med å implementere ny
overordnet del av planen og å gjøre seg kjent med de ulike fagplanene.
Kompetanseutviklingen har foregått i det profesjonsfaglige fellesskapet på skolen med
utgangspunkt i opplegg utar beidet av Utdanningsdirektoratet med st øtte fra Universitetet i
Sørøst - Norge og rådgiverne i kommunen.
Skolenes utviklingsgrupper som har hatt ansvar for å drive prosessen på egen skole, har hatt
individuell veiledning fra Universitetet i Sør øst - Norge . De har også vært samlet til to
regionale dagssamlinger med hovedvekt på støtte og hjelp til utviklingsarbeidet på ege n skole.
På denne måten er målet at skolene skal være best mulig rustet til å i bruk de nye læreplanene
fra høsten 2020.

Digital skolehverdag
I forbindelse med at alle skolene nå har fått en til en dekning av chromebook, har det vært
gjennomført kompetansehevende tiltak på skolene. Lærerne gjennomfører kurs i
grunnleggende IKT – ferdigheter utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Det har vært et s tort
digitalt løft i forbindelse med Koronakrisen og hjemmeskole.

Etter - og videreutdanning
Det er et regionalt samarbeid mellom kommunene Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal,
Ringerike og Universitetet i Sørøst Norge (USN) med tanke på etter - og videreutdanning i
regionen. Skoleåret 2019/2020 har det vært videreutdanning i norsk (1 - 7). 12 lærere har
deltatt på denne videreutdanningen (30 studiepoeng over to år). Andre lærer e på barnetrinnet
har hatt mulighet til å følge forelesningene som etterutdanning i norsk.

I tillegg til regional videreutdanning har sju lærere tatt videreutdanning i andre fag. Det betyr
at 19 lærere har deltatt på statlig finansiert videreutdanning siste skoleår.

Det har også vært regionalt fagnettverk i samarbeid med Univers itetet i Sørøst - Norge i fagene
musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE. På grunn av Koronakrisen, ble ik ke andre del
av nettverkssamlingen gjennomført for fagene KRLE, musikk og kroppsøving. Totalt har 66
lærere fra Ringerike vært med på disse fagnettverkene . R ingerike har og nettverk med
systematisk oppfølging av nyutdannede lærere.

SFO
Det har også vært gjennomført to fagdager for alle SFO - ansatte. Dag é n hadde som tema liv
og lek i SFO, og dag to handlet om traumebevisst omsorg. Traumebevisst omsorg er et viktig
tema . Alle ansatte i skolen har hatt en kursdag om dette.
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8 V oksenopplæring

Læringssenteret for voksne (LSFV) bosetter flyktninger og gir tilbud for voksne innen
grunnskole, norsk og samfunnskunnskap, samt det to - årige introduksjonsprogrammet for
flyktninger. LSFV bosatte i 2019 31 personer. Det store antallet flyktninger som ble bosatt i
perioden 2015 - 2017 avsluttet sitt introduksjonspr ogram i 2019. Hole og Jevnaker sa og opp
samarbeidsavtalen med Ringerike med fra 1.1.2020. Dette førte til en stor nedgang i antall
deltakere . LSFV har tilpasse t driften , og redusert antall an satte fra 44 til 26 ansatte i løpet av
2019. Reduksjonen på 40 % er gjort uten oppsigelser.

Grunnskole for voksne
En u ngdomsklasse avsluttet våren 2019. Høsten 2019 startet læringssenteret opp to
kombinasjonskla sser (30 elever) på Hønefoss videregående skole i samarbei d med Buskerud
fylkeskommune. K lassene driftes av midler fra IM Di, Hønefoss vgs og LSFV . Det var i
tillegg to grunnskoleklasser på LSFV i hele 2019.

Norskopplæring
Nedgangen i antall deltakere har ført til at 10 klasser i norskopplæring pr. januar 2019, ble
redusert til 7 klasser hø sten 2019. Pr. 1.1.202 0 er det videreført 5 klasser med
norskopplæring.

Introduksjonsprogrammet
Norskopplæringen gjennomføres tre dager p er uke. Det er annen opplæring to dager i uka og i
skoleferiene . Innho ldet har vært blant annet

- Arbeidspraksis/arbeidstrening i bedrift
- Språkpraksis
- Info/kurs fra andre kommunale enheter og fra frivillige organisasjoner
- Hverdagsmestring og b o - oppfølging
- F oreldreveiledning , ø konomikurs og andre fagkurs

Resultater 2019
Det ble gjennomført 500 ulike norskprøver ved læringssenteret i 2019. De tte er prøver som
hele lander benytter. Deltakernes resultater graderes i A1, A2 , B1 og B2. D et mest typiske
resultatet i Ringerike var A 2.

Det ble og avlagt 92 samfunnsfagsprøve r , der 72 % av deltakerne bestod, og 43
s tatsborgerprøver der 60 % fikk bes tått. På disse prøvene var beståttandelen noe lavere på
Ringerike enn i lande t totalt. A lle tall er hentet fra K ompetanse Norge

Det var hele 46 deltakere som fullførte grunnskole i 2019 o g fikk stand punkt - og
eksamenskarakterer.



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune for 2020

Side 14

9 Private skoler

Elevtall – skoler Elevtall
2014 - 15

Elevtall
2015 - 16

Elevtall
2017 - 18

Elevtall
2018 - 19

Elevtall
2019 - 20

Ringerike S teinerskole 61 57 53 56 61

S teinsfjorden Montessoriskole 24 26 45 64

Ringerike Mon t essoriskole 39 47 58
Tall fra Skoleporten, Udir.

Det er tre private skoler i Ringerike kommun e med til sammen 183 elever per 1.10.2019.
Elevene er hjemmehørende i Ringerike kommune og i nabokommunene. Steinerskolen har
ele ver på alle 10 trinn, mens montessoriskolene har dette året elever fra 1. - 8. trinn og vil i
løpet av to år ha elever på alle trinn.

Skolene har til sammen 31 lærerårsverk, halvparten av disse er på Steinerskolen. Når det
gjelder lærertetthet, så er skolene hove ds ak godt innenfor de nasjonale føringene.

Skole 1. - 4.trinn
(norm 15)

5. - 7. trinn
(norm 20)

8. - 10. trinn
(norm 20)

Ringerike S teinerskole 6,7 4,4 6,2
S teinsfjorden Montessoriskole 20 8,6
Ringerike Montessoriskole 15,5 12,9

Tall fra Skoleporten, Udir.

10 System for oppfølging (internkontroll)

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt års h jul
for kval itetsarbeidet)

Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene
Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter
Oppfølging av resultater på nasjonale prøver
Rektorsamlinger hver måned
Lederavtaler
Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer.
Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater
Dialogmøter med skolen e (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene
Årlig tilstands rapport på kommunenivå til p olitisk behandling i hovedutvalg og
kommunestyre

10 .1 Dialogmøter (tilsyn) med skolene

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år . Skolen e får skriftlig
varsel om møtet og hvi lke tema som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fr a
ledelse, ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget
(SU) . Skolen e får skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og k ultur (HOK)
mottar en sak der dialogmøtene op psummeres . Vedlagt saken til HOK følger
tilbakemeldingene til skolene som har hatt dialogmøte.
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VEDLEGG 1 :

ARBEIDET MED
TIL STANDSRAPPORT og PLANSYSTEM

MED ÅRSHJUL
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen ;

samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak
inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,
inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven.

Bakgrunn
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13 - 10 der det heter
at som en del av kommunens oppfølgingsansvar :

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar
dvs. kommunestyre.»

Det har vært ønskelig med en bredere involvering i arbeidet , og å samordne
ti lstandsrapporteringen med øvrig planverk og rapportering bl.a. på vedtatte mål.
Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jf r. § 13 - 10.

Hensikt
Kommunens tilstandsrappor t bygger på skolenes års rapporter og skal gi innblikk i skolenes og
sektorens

resultater
arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse
vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og
rapporter og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.

Hovedelementer :
Januar - juni:

Sko lenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer o g tiltak
Kom munenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole

Juni – desember:

Sko lenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål

Kom munenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt
handlingsprogram.
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Vedlegg 2:

Årshjul 201 9 Kvalitet - Tilstandsrapport
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1. Mal for tilstands rapport er ferdigstilt i
Conexus Insight (Puls) 15.jan K - sjef

2. Internt arbeid på skolen med
resultater og rapport
Drøfting i personale

01.mars Rektor

3. Innsending av rapport med evaluering
og mål og tiltak for kommende år

01.mars Rektor

4. Lederavtaler 01.mars K - sjef

5. Årsmelding kommune 20.mars K - sjef

6. Dialogmøte på basis av rapport
(kommune – skole) min. 2.hvert år

16.mai K - sjef/
rektor

7. Kommunens tilstandsrapport basert
på skolenes rapporter og dialogmøter.

25.mai K - sjef

8. Tilstandsrapport (HOK 6.6, F - skap
19.6, K - styre 28.6)
Dialogmøterapporter (HOK 6.6)

28.juni K - sjef
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9. Arbeidet med nytt handlingsprogram
starter med F - skapsseminar

Juni F - skap

10. Avgangskarakterer 10.trinn
(Standpunkt, eksamen,
grunnskolepoeng)

Juni Rektor

11. Mål og indikatorer, og økonomiske
rammer i handlingsprogram
2017 - 20

Sept K - sjef/
rådmann

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov. -
des.

Rektor

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og
10.trinn

Nov. -
des.

Rektor

16. Medarbeiderundersøkelsen
(10 - faktor) I 2019

Nov. -
des.

Rektor

17. Handlingsprogram med budsjett, mål
og måleindikatorer

Nov. K - styret
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2564-1   Arkiv:   

 

 

Etterbruk av skoler og barnehager  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det utredes om Hønefoss skole midlertidig kan benyttes av lag og foreninger som har 

behov for lokaler fra høsten 2020. 

2. Eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt områdereguleringsplan, med 

oppstart i 2021, for så å selges. Bygningen rives. Kostnadene til riving innarbeides i 

handlingsprogram for 2021-2024. 

3. Etterbruk av Kirkeskolen settes på vent til sak om ny brannstasjon er avklart. 

Skolen er i mellomtiden en buffer for oppvekstsektorens behov. 

4. Åsbygda skole overdras til Åsbygda vel. 

 

  

Sammendrag  

Saken omhandler forslag til hva som bør gjøres med nedlagte skoler og barnehager.  

Det pekes på mulige kommunale bruksområder og på salg eller overdragelse av eiendommene. 

Det foreslås alternativt midlertidig bruk av Hønefoss skole, å omregulere og selge Eikli skole, 

overdra Åsbygda skole til den lokale velforeningen og avvente hva som videre skal skje med 

Kirkeskolen. 

 

Innledning/Bakgrunn for saken 

Saken dreier seg om etterbruk av kommunale bygg/eiendommer. 

I kommunens budsjettvedtak for 2020 (K-sak 192/19) heter det at «Midlertidig bruk av 

Hønefoss skole, etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen, Heggen utredes innen sommeren 

2020.»  Bakgrunnen er at Hønefoss skole legges ned fra sommeren 2020. Kirkeskolen og Eikli 

skole opphørte som barneskoler 1. januar 2019. Åsbygda skole ble lagt ned som grunnskole i 

2007. 

 

Saksutredning  

Med endret barnehage- og skolestruktur må det vurderes og avklares om kommunen skal 

bruke ledige bygg og eiendommer til egne formål, eller om eiendommene skal avhendes.   

 

Aktuelle kommunale formål kan være: 



- 

- Beredskapsarealer  

Det kan oppstå akutte situasjoner der det raskt er bruk for erstatningslokaler for skoler 

eller barnehager for eksempel ved brann, akutte miljø- eller naturkatastrofer, og som 

denne våren, ved Covid-19. 

- Framtidige barnehager og skoler 

Det kan være aktuelt ved befolkningsvekst og økt barnetall å bevare, bygge om eller 

ruste opp byggene til framtidige skoler eller barnehager. 

- Andre kommunale formål 

Tomme bygg kan og bygges om for å dekke andre kommunale formål og behov innen 

administrasjon, tekniske tjenester, kultur eller helse. 

 

Alternativer til kommunalt bruk kan være  

- Bygg/tomter til makeskifte i videre utvikling av kommunen 

- Salg av eiendommene  

- Overdragelse til lokale velforeninger 

 

Avklaring kan skje ut fra en vurdering av egne behov, beliggenhet, kostnader, 

investeringsbehov og reguleringsbestemmelser ved fortsatt kommunal drift og eierskap. 

Når det gjelder overdragelse til andre, må det avklares om det kan skje innenfor gjeldende 

statsstøtteregler.  

 

Hønefoss skole 

Hønefoss skole er i drift fram til sommeren. Skolen har to bygg, et skolebygg som skal bevares 

og et idrettsbygg som er vurdert til å rives. 

I kommunens områdereguleringsplan for Hønefoss, byplanen, er det vedtatt at «Området ved 

Hønefoss skole skal benyttes til barnehage og skole» (K-sak 124/19). Og i et senere vedtak at 

det skal «vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier for 

bruk av området /anlegget skal igangsettes». (K-sak16/20) 

 

Fram til dette skjer, er det flere muligheter: 
- La bygget stå tomt og avstengt og dermed ha lavest mulig driftskostnader i påvente av ny start.  

- Få vurdert om skolen kan godkjennes til bruk som erstatningslokaler for barnehager eller skoler 

ved kritiske hendelser.  

- Benytte bygget midlertidig til andre formål. Forutsetningene for det siste alternativet, må være 

at det ikke gjøres/endres noe som vil være til hinder for vedtatt bruk.  

Et mulig formål er Hønefoss skole som et midlertidig Frivillighetens hus, uten ombygging og 

renovering. Dette vil være i tråd med kommunestyrets vedtak om at «kommunen inviterer 

frivillighetssentralen og andre interessenter til å etablere frivillighetens hus sammen med 

kommunen» (K-sak 192/19).  Et Frivillighetens hus er et sted der blant annet lag og 

organisasjoner kan få låne lokaler svært rimelig, et behov Kulturplan Ringerike kommune 

2017-2025 peker på. 

Ut fra et eier- og forvaltersynspunkt vil fortsatt bruk av bygget være bedre enn at bygget står 

tomt med hensyn til vedlikehold og oppfølging.  

Bygget har et stort renoveringsbehov. I 2019 kalkulerte Rambøll kostnadene til 120 millioner 

kroner med moms, for å sette det gamle hovedbygget i stand til fortsatt skoleformål. Riving og 

gjenoppbygging av idrettsbygg og uteanlegg kommer i tillegg. 

 

Eikli skole  



- 

Eikli skole er utleid til Viken fylkeskommune i forbindelse med rehabilitering av Ringerike 

videregående skole. Leiekontrakten varer ut 2020. Fylkeskommunen benytter den nyeste del av 

hovedbygget. Paviljongen, nær Osloveien, blir våren 2020 benyttet av Eikli barnehage for å få 

ekstra areal til driften i forbindelse med Covid-19. 

Av kommunale formål kan bygget være aktuelt som beredskapsskole/-barnehage eller som et 

frivillighetens hus. Skolen var ikke godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern blant annet 

på grunn av beliggenhet og manglende universell utforming. 

I reguleringsbestemmelsene i byplanen er arealformålet for eiendommen «boliger, offentlig og 

privat tjenesteyting».  Det betyr at eiendommen kan videreutvikles av kommunen til andre 

formål, eller den kan selges og kjøper utvikler eiendommen i tråd med 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Kirkeskolen 

Kirkeskolen ble fraflyttet i 2019, da Benterud skole åpnet. Skolen har tidligere vært planlagt 

brukt som barnehage. Det var avsatt investeringsmidler til dette i kommunens 

handlingsprogram fra 2016-2018, med planlagt ferdigstilling i 2021.   

Kommunens barnehagebehov er endret. Med god barnehagedekning og lavere vekst i 

barnetallet enn tidligere prognoser viste, er dette alternativet lagt bort. 

Kommunestyret har nylig vedtatt å «starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av 

ny brannstasjon og ny lokalisasjon i Hønefoss sør.» (K-sak 169/19) 

I den forbindelse er Kirkeskolen aktuell som lokalisering, eller i et makeskifte for annen aktuell 

tomt i Hønefoss sør. Skolen kan også være aktuelle som beredskapsskole/-barnehage. Skolen 

var godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern. 

 

Heggen barnehage  

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 04.06.20 i sak 54/20 at Heggen barnehage skal 

vidreføres. 

 

Åsbygda skole 

Skolen ble lagt ned i 2007, men har etter dette blitt nyttet noen år til skoleformål for 

elevgrupper. Bygget ble leid ut til Bufetat under flyktningkrisen i 2016, men ble ikke tatt i bruk 

til formålet. Deler av anlegget; gymsal med garderober, brukes av lokale lag og foreninger. 

I nedleggelsesvedtaket fra 2007 er det en klausul om at den lokale velforeningen kan få overta 

bygget. Dette er nå aktualisert og et avtaleforslag er til vurdering i velforeningen. 

 

Økonomiske forhold 

Å ha eiendommer stående tomme er også en kostnad for kommunen. Åsbygda skole og 

Kirkeskolen stod i hovedsak tomme i 2019. De andre omtalte eiendommene var i drift eller 

utleid. Her er driftskostnadene for selve byggene i 2019:  

 

Tomme bygg: 

Åsbygda skole:     210 000 kroner 

Kirkeskolen:      360 000 kroner 

Bygg med kommunal drift: 

Hønefoss skole:  2 800 000 kroner 

Eikli skole (2018):  2 000 000 kroner 

 



- 

Tallene inkluderer energi, tekniske avtaler, renhold, vaktmestertjenester, vedlikehold, og andre 

kostnader knyttet til selve byggene.  Kostnader til de kommunale tjenester som var i byggene, 

kommer i tillegg. 

Utgifter til fortsatt bruk av Hønefoss og Eikli til andre formål vil være avhengig av formålet, 

men trolig ligge på noe under dagens nivå, viss tjenester som for eksempel renhold, kan 

reduseres.  

Salgsverdi for eiendommene er ikke utredet i denne saken. 

 

Forhold til overordnede planer 

I saken «Områderegulering Hønefoss – byplan» (K-124/19) inngår to av eiendommene, 

Hønefoss skole og Eikli skole.  

Det er vedtatt at «Området ved Hønefoss skole skal benyttes til barnehage og skole». 

For Eikli skole sier reguleringsbestemmelsene at arealformålet for eiendommen er «boliger, 

offentlig og privat tjenesteyting». 

 

FNs bærekraftmål 

Flere av kommunens prioriterte bærekraftsmål kan være relevante for etterbrukssaken. Det 

overordnede mål er som ligger til grunn for sakene har vært å gi barn og unge god utdanning, 

som er bærekraftsmål nummer 4.  Barnehage og skole har og som intensjon å skape mindre 

ulikhet, bærekraftsmål nummer 10. Mål som bærekraftige by- og lokalsamfunn og å stoppe 

klimaendringene kan og være relevante for saken. 

 

Alternative forslag til vedtak 

Det kan tenkes flere alternative forslag:  

- Hønefoss skole benyttes midlertidig som bufferskole i akutte situasjoner. 

- Eikli skole selges uten omregulering. 

- Eikli skole utvikles til et Frivillighetens hus 

- Kirkeskolen legges ut for salg viss eiendommen ikke er aktuell i forbindelse med ny 

brannstasjon. 

- Kirkeskolen beholdes som bufferskole i akutte kritiske situasjoner. 

- Åsbygda skole selges. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig for kommunen å avklare framtidig bruk av ledige barnehage- 

og skolebygg. Det beste ut fra et økonomisk perspektiv er å avhende eiendommene ved salg, 

makeskifte eller overdragelse til andre. Dette demper presset på driftsutgifter og en 

omprioriterer ressurser til eiendommer i drift.  

Men kommunen må og vurdere langsiktige behov, og det kan derfor være aktuelt å beholde 

noen av eiendommene i kommunalt eie, eller i drift i samarbeid med private, slik som et 

Frivillighetens hus.  

Når det gjelder Åsbygda skole kan ikke rådmannen se kommunale behov på kort eller lang sikt 

og foreslår derfor overdragelse til Åsbygda Vel. Det siste i den grad det er mulig ut fra 

statsstøttereglene. Overdragelse til velforeninger kan og være et insitament til videre lokalt 

engasjement i grendene. 

Rådmannen vurderer at Kirkeskolen bør beholdes inntil sak om brannstasjon er avklart, 

kombinert med å være bufferskole ved akutt krise.  

Når det gjelder Eikli skole, er det en verdifull sentrumsnær eiendom. Rådmannens vurdering er 

at eiendommen Eikli skole detaljreguleres i tråd med vedtatt byplan, med oppstart i 2021. 



- 

Bygningen bør rives før eiendommen selges, og kostnadene til dette innarbeides i nytt 

handlingsprogram. 

Rådmannen er og positiv til å finne alternativ drift ved Hønefoss skole fra høsten av, og 

foreslår derfor midlertidig utleie av rom til lag og organisasjoner, fram til skolen på nytt skal 

benyttes til skole- og eller barnehage. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Elisabeth Brørby Fivesdal 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Skjøtsel av St. Hanshaugen  
 

Forslag til vedtak: 
1. Det gjennomføres skjøtsel og istandsetting av St. Hanshagen i tråd med 

saksutredningen. Utgiftene fordeles over to år (2020 og 2021) 

2. Det bevilges kr. 170.000,- eks mva til ryddinga og fjerning av undervegetasjon på 

St.Hanshaugen inneværende år. Dette dekkes av midler over formannskapets 

disposisjonskonto. 

3. Det innarbeides minimum kr. 570.000,- eks mva i budsjettet for 2021 til hogst, flising 

av skogsvirke, utbedring av stier og opprydding av gamle installasjoner. Fra 2022 

må det innarbeides i driftsbudsjettet midler til skjøtsel av området. 

 

  
 

Sammendrag 
Med bakgrunn i bestilling fra Kommunestyret er det laget en plan for å sette St.Hanshaugen 

i stand som en brukervennlig, bynær grønn lunge.  

St.Hanshaugen ble gitt i gave til kommunen i 1940 av lektor O.F.Lagesen. Forutsetningen 

for gaven var at arealet skulle benyttes til park for byens innbyggere. 

 

Tilstanden i dag bærer preg av lite eller ingen skjøtsel de siste tiårene. Dette er et flott, 

variert område som ligger ca. 70 meter fra Nordre park og vil være et attraktivt 

rekreasjonsområde om det settes i stand. 

 

Det er laget en skjøtselsplan som beskriver hva som bør gjøres, og hvor området er delt inn 

i fem soner. Planen tar sikte på å utbedre stier og lage et skogbilde som kan overholdes 

over tid, uten for mye vedlikehold. 

 

Framtidig skjøtsel kan bli tatt hånd om av lokalt vel og/eller foreninger. Skilting blir utført 

med samme utforming som øvrige friluftsområder i bynære områder. 

 

Det er satt opp et budsjett basert på tiltak som må utføres, arbeidstid og maskin/ timesatser. 

Total kostnad er beregnet til kr. 740.000,- eks mva. 

 

Bakgrunn 
I verbalforslaget til budsjettvedtaket som ble fattet av kommunestyre (KS) den 12.12.2019 

fremkommer det; 



- 

 

I løpet av første halvår 2020 fremmes det egen sak om hvordan grønt-området ved St. 

Hanshaugen kan utvikles som et attraktivt grøntområde for byen. Utredningen skal 

baseres på at St. Hanshaugen skal settes i en slik stand at den er mer tilgjengelig for 

bynært friluftsliv og rekreasjon, - blant annet med stier og skilting. 
 

Beskrivelse av saken 
 

Historikk 

St.Hanshaugen ble i 16.01.1940 gitt i gave til Hønefoss kommunen av lektor O.F.Lagesen. 

Formålet skal være park, åpen for allmenn ferdsel. Den kan ikke anvendes på annen måte 

eller selges videre. Videre heter det; Bortkjørsel av lere, eller utleie til havnegang, eller 

lignende, der kan bevirke rampone-ring av stedet, maa ikke skje.  

Eiendommen ble målt opp 31.06.1940. Arealet var 25,420 dekar. Arealet i dag er 25, 167 

dekar og har gårds- og bruksnummer 317/211. Adressen er Parkgata 6C. 

St.Hanshaugen har hatt slalombakke og hoppbakke. Den inneholder tilfluktsrom for tyske 

soldater fra krigens dager. I dag finnes det en akebakke ned mot Ankersgate, og snarveier 

mellom bydeler. 

 

Kart 

 
 

Beliggenhet 

St Hanshaugen ligger sentralt til nord-øst for Nordre park og omkranses av gatene 

Hammerbrogaten, Lagesensgate, Akersgate og Parkgata. Avstanden fra Hammerbrogaten 

til St.Hanshaugen er 70 meter, inn Wiels gate og Bjørklunds gate.  

Den bynære beliggenheten, omkranset av boligbebyggelse på alle kanter tilsier at dette bør 

være en svært attraktiv grønn lunge. Med den avlange utformingen og med store 
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høydeforskjeller oppleves området som større enn det i virkeligheten er. Det vises videre til 

vedlagt kart. 

 

Dagens tilstand 

Området bærer sterkt preg av å ikke være skjøttet på svært lang tid. Det er bekreftet at det 

ikke er gjort noe i området de siste 25 år. Sannsynlighet for at det er mer enn 35 år siden 

arealene ble stelt er nok mer sannsynlig.  

 

Skogen har fått vokse fritt slik at det i dag er et skogbilde av eldre trær, vesentlig bjørk og 

furu. Undervegetasjon er stedvis tett og gir utrykk av å være ustelt. Stiene i området er på 

steder rast igjen etter leirras og stedvis grodd igjen med vegetasjon. 

Gamle sittebenker, gapahuk og gjerder er i svært dårlig forfatning og må fjernes og fornyes. 

 

En uslipt diamant – kan bli et attraktivt nærturområde 

Ved istandsetting av St.Hanshaugen vil dette bli et svært attraktivt nært oppholds-, tur- og 

treningsområde i et fint parkanlegg. Det er mulig å få til universell utforming slik at alle 

mennesker kan benytte området. Det vil være et fint lekeområde for barn sommer, som 

vinter. Samlet lengde på stiene er ca. 1500 meter, i kupert terreng. Stiene gir mulighet til å 

forflytte seg mellom deler av bydelene som omkranser området. Med høyder som gir god 

utsikt til fossen og byen kan det bli et fint samlingspunkt for Hønefoss-innbyggere og andre.  

 

Plan for skjøtsel av St.Hanshaugen 

Å sette St.Hanshaugen i god stand blir utfordrende. Dette skyldes topografi, grunnforhold 

og bebyggelse helt inn til skråningsfoten. Det er stedvis så bratt som naturlig rasvinkel 

tillater. Utglidning av grunn har allerede skjedd. Mye grov skog er med på belaste de bratte 

skråningene. Disse utfordringene gjør skjøtselen arbeidskrevende. 

 

Det tas sikte på å ruste opp den nedre stien som omkranser haugene. Total lengde rundt er 

760 meter. Stubber og noe av massene som graves ut må kjøres bort og deponeres, på 

grunn av terrenget.  Det tas sikte på å deponere stubber og jord/leirmasser øst på området 

for å stabilisere et mindre ras. Ved graving må stabiliteten av masse i innerkant av stien 

vurderes kontinuerlig. 

 

Før tiltak starter må kabler og rør i området påvises. 

 

Områdekart 



- 

  
Området er inndelt i 5 områder. For hvert av områdene er skjøtselen grovt skissert før 

detaljplanlegging skjer. 

 

 

Område 1  

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og benyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for et åpent skogbestand. 

Skogbilde skal bestå fortrinnsvis av selje, rogn og lønn. Hassel-kratt settes igjen. Furu som 

kan inngå i framtidig bestand skal settes igjen. Tettheten skal være slik at det er grunnlag 

for regulering får å få et fremtidsbestand. 
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Gran tas ut. Enkelte større trær (bjørk/furu) tas ut. Det tynnes helst fra toppen – større, 

gamle trær tas fortrinnsvis ut. 

 

Område 2 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for skogbestand. Skogbilde 

skal bestå av selje, rogn og lønn. Hassel-kratt settes igjen. Furu som kan inngå i framtidig 

bestand skal settes igjen. I dette området er det innslag en del fremmede treslag, slik som 

kirsebær og lind. Dette er også treslag som vokser sakte og er dekorative. De bør inngå i 

skogbilde. 

 

Tettheten skal være slik at det er grunnlag for regulering får å få fremtidsbestandet. 

Gran tas ut. Området er tett bestokket med bl.a gammel bjørk. Det bør tas ut en god del av 

denne bjørka for å senke alderen og høyden i bestand. En må da huske på å spare 

fremtidstrær ved rydding. 

Det avklares om den nord-østre del, under det et lille raset, kan benyttes som deponi av 

stubber og jord/leiere for å stabilisere skråningen. 

 

Område 3 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Etter rydding skal det stå igjen trær som skal gi grunnlag for skogbestand. 

Dagens skogbilde opprettholdes. Gran tas ut. 

 

Område 4 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Skogbilde vil her bestå av større furutre og noe bjørk. En del større tre må hogges da 

denne sektoren skal åpnes for å gi utsikt til Hønefossen og elva opp mot Gladtvet og 

Hønefoss skole. Det vil si at det her blir et åpent skogbilde. Det må tas hensyn til vind og 

fremherskende vindretning ved hogst. 

Areal som ligger inn til Bjørklundsgate må ryddes. 

Innen dette området står det en «gapahuk» som må fjernes og bygges opp på ny. Plan for 

dette må tas på i detaljplanleggingen. Det samme gjelder fjerning av gamle krakker og 

gjerder. 

 

Område 5 

Undervegetasjon ryddes og kvisten samles i hauger. Kvisten flises og nyttes til dekke av 

stier. Skogbilde er i dag dominert av store, gamle bjørker og furu. Hassel-kratt settes igjen. 

Det må til en tynning. I hovedtrekk må bjørk som henger utover og er en belastning på 

grunnen i svært bratt terreng hogges. Det må også tynnes i eldre furu. Lengst sør og 

nederst i område er eldre, dekorative lauvtrær. En del av disse skal spares. 

 

Gjennomføring 

Utføringen kan skje etappevis. Skal området kunne tas i bruk må undervegetasjon ryddes, 

kvisten fjernes og stiene opparbeides. Hogsten av de større trærne kan gjøres i flere 

omganger. Dette vil fordyre prosjektet totalt da utstyr og maskiner må flyttes flere ganger. 

Skogvirke anses ikke som salgbart på grunn av fare for metall i virke, og det foreslås derfor 

at dette flises opp og blir forsøkt solgt som energiflis. 

 

Gjennomføringen betinger gode driftsforhold. Med leiregrunn må det være tørt. 

Terrengskadene kan ellers bli store.  

 

St.Hanshaugen er ikke en oase bare for mennesker men også for fugler. Det vil ikke bli satt 

i gang noen aktivitet før fugleungene har forlatt reiret. 



- 

 

Bevilges det penger til tiltaket kan arbeidet starte opp i begynnelsen av juli måned 

inneværende år. Værforholdene har betydning for driften og framdrift og ferdigstilling styres 

av vær og føreforhold. Ved gjennomføringen av en reguleringshogst vil kommunen unngå 

fremtidige henvendelser om fjerning av enkelttrær som er til fare eller sjenanse for 

omliggende boliger.  

 

Oppbygging av fasiliteter og framtidig skjøtsel 

Når området er satt i stand, skogen ryddet og tynnet og stiene satt i stand, må det 

utplasseres sittebenker og gjerne en ny gapahuk, som erstatning for den som står der i dag. 

Videre må det til noe oppfølging og vedlikehold i årene framover.  

Det arbeides med en modell der lokalt vel eller foreninger tar på seg dette arbeidet og får 

ansvar for gjennomføringen. Disse har mulighet til å søke om eksterne finansieringer av 

tiltak de vil sette ut i livet. Det bør vurderes om en slik organisering kan gis noe årlig 

kommunal støtte til drift. Dette vil gi et godt signal til de som vil bruke fritiden sin på å holde 

området vedlike og være billig for kommunen. 

Det må avklares hvordan søppel skal håndteres. Tømmingen av søppelkasser blir fort en 

kommunal oppgave. 

 

Skilting 

Det er nå flere skiltprosjekt i friluftsområder rundt Hønefoss. Kommunen har god 

kompetanse til å lage en skiltplan. Utformingen av skiltene vil bli lik som de øvrige 

områdene. Skiltene blir plassert ut så snart tiltakene er gjennomført og området tilgjengelig. 

 

Kostnader 

Arbeidet som skal utføres er komplisert og arbeidskrevende. Det er så langt innhentet et 

tilbud. Det viser at det er utfordrende å beregne en pris med så mange usikkerhetsfaktorer. 

En entreprenør må derfor legge inn store marginer for usikkerheten. Ut fra tilbudet som er 

mottatt er driftsopplegget endret. Rådmannen vil hente inn flere tilbud.   

Det er satt opp et budsjett etter tiltak som må gjennomføres basert på antatt tidsforbruk i 

timer og timesatser for mann og maskiner. Rammen for å sette området i god stand som en 

grønn lunge beløper seg til minimum.kr. 740.000,- eks mva. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt vedtak 1 

Om det ikke er ønskelig å iverksette skjøtsel av St.Hanshaugen inneværende år, kan 

arbeidet forskyves til neste år, evt. kan det gjøres gjennom flere etapper.  

- Ved bevilgning av kr. 170.000,- vil undervegetasjon bli ryddet og stiene kan benyttes 

slik de ligger i dag.  

- Bevilges det mindre enn budsjettert beløp på kr. 570.000,- vil område 4 og 5 bli 

prioritert. Når dette er gjort vil utbedring av stinettet kunne utføres. 

 

Forslag til vedtak: 

Kostnader for skjøtsel og istandsetting av St.Hanshaugen i god stand som parkområde 

innarbeides i budsjett for 2021 og 2022, og rådmannen bes om å legge frem en forslag til 

etappevis gjennomføring. 

 

 

Rådmannens vurdering 
St.Hanshaugen kan gjøres tilgjengelig for bruk gjennom flere etapper. I første runde må 

området ryddes for undervegetasjon og gjengrodde stier. Nedskåret virket må fjernes. Dette 

vil medføre mye manuelt arbeid. Bare rydding og fjerning av undervegetasjon vil ikke gi 
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universell utforming av stiene. Kostnadene på dette arbeidet er budsjettert til å koste kr. 

170.000,- eks mva. Dette kan gjennomføres i løpet av barmarksesongen 2020.  

 

For å få kostandene så lave som mulig bør resten av arbeidet gjøres samtidig. Dette har 

med oppstarts- og flyttekostnader å gjøre. Det gjenværende arbeidet blir 

gjennomhogst/tynning, utbedring av stinettet, flising av skogsvirke og opprydding av gamle 

installasjoner. Den samlede kostnaden for dette er budsjettert til kr. 570.000,- eks mva. 

Dette kan gjennomføres eksempelvis i 2021. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2466-1   Arkiv:   

 

Ungdomsplassen - et møtested der ungdom kan møte kommunens fagmiljø for hjelp og 

rådgivning uten timeavtale. Oppfølging av Holten-utvalgets prioriteringer.  

 

Forslag til vedtak: 

Ungdomsplassen samlokaliseres med andre tjenester på tvers av sektorene. De gode 

erfaringene tas med og brukes for å imøtekomme ungdommenes behov for å møte kommunens 

fagmiljø for hjelp og rådgiving uten timeavtale.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Holtenutvalget foreslo i saksfremlegg 07.08.2017 tiltak i 14 punkter, herunder punkt 3 som 

lyder «De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange ulike 

tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må yte et samlet 

og helhetlig tilbud til ungdommen». Utvalget foreslo et dropin senter, hvor ungdom kunne 

komme uten timeavtale og få veiledning der og da. Formannskapet vedtok i 2018 1,5 mill i 

driftsmidler til et pilotprosjekt som kunne prøves ut i 2019. «Rådmannen legger frem sak om å 

etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom kan konsultere kommunens hjelpeordninger for 

råd og bistand uten timeavtale.» 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Mye av kontakten med ungdom foregår gjennom Ungdomskontakten, en oppsøkende tjeneste 

på ungdommens arena. Det vil si ute i det offentlige rom, der ungdommen befinner seg. Dette 

har vært oppfattet som positivt og riktig. Ungdata viser at det ungdom i Ringerike strever med 

er psykisk helse (tunge tanker, mye stress og psykosomatiske plager som setter seg i hodet og 

kroppen), og en følelse av ensomhet. 

 

Det overordnede målet for prosjektet er «Utprøvelse av en felles arena der denne 

ungdomsgruppen kan få nødvendig kontakt med våre tjenester uten timeavtale». 

 

Beskrivelse av saken 
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Brukermedvirkning har vært et grunnleggende prinsipp i utarbeidelse av Ungdomsplassen. 

Dette har vært praktisert ved «hva er viktig for deg?» kvelder og et enkelt svarskjema 

ungdommen svarer på etter hvert besøk på ungdomsplassen. Saken vil beskrive tjenestens 

utforming og organisering og evaluering. I prosjektrapporten vises det til erfaringer og detaljer 

i utprøvingsfasen.  

 

I Holtens utvalgets brukte navnet Møteplassen. Arenaen ble gjennom brukermedvirkning 

omdøpt til Ungdomsplassen.  

 

Ungdataundersøkelsen 2020 skulle i utgangspunktet brukes til å analysere ungdommenes 

tilbakemelding i tillegg til evalueringen som er gjort omkring ungdomsplassen. På grunn av 

Korona situasjonen er svarprosenten lav og resultatene er usikre. Det avventes om 

ungdataundersøkelsen skal gjennomføres igjen eller om den utsettes.  

 

Tjenestens utforming og organisering. 

 

Ungdomsplassen er en dør inn til alle kommunale tjenester for målgruppen 13-23 år. Lokalene 

ligger midt i sentrum. Lokaler er leid i prosjektperioden. Det er åpent to kvelder i uken og en 

formiddag. (se vedlegg for utfyllende informasjon). Åpningstidene er samordnet med Freezone, 

ungdomsklubben som drives av Stiftelsen Positiv oppvekst.  

 

Tjenesten tilbyr tre funksjoner: 

Drop in: Ungdom kan komme rett inn fra gaten uten timeavtale og få samtale der og da.  

Veiviser: Ungdomsplassen kan gi informasjon om andre tilbud i kommunen, eller de kan 

videreformidle direkte kontakt til aktuell hjelpetjeneste.  

Oppfølging: Ungdom kan få tilbud om oppfølgingssamtaler, gruppetilbud, temakvelder eller 

andre aktiviteter. 

  
 

Evaluering 

90% av ungdommene som har besøkt ungdomsplassen har svart at de fikk det de kom for, og 

78 % svarer at de ønsker å komme tilbake. Dette er svært høy brukertilfredshet og viser at 

målgruppen opplever tilbudet som nyttig og meningsfullt. 

 

Pilotprosjekt Ungdomsplassen har vist at det er et behov for et sted i sentrum med åpen dør, 

som ungdom kan komme uten avtale. 38% av de besøkende har et ønske om å snakke med en 

voksen/få hjelp. Ca. 40% kommer for å henge, noe vi vet av erfaring betyr at de trenger tid til å 

bli kjent og få tillit til de ansatte, og at de vil åpne seg på sikt. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

1. Holtenutvalget, ad-hoc utvalg vedtatt i kommunestyret 24.11.2016. Mandat «Utrede 

hvordan Menova og de andre ideelle arbeidstreningsbedriftene skal brukes til 

kommunale oppgaver for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid».  

2. Formannskapet vedtok i 2018 1,5 mill i driftsmidler til et pilotprosjekt som kunne 

prøves ut i 2019. «Rådmannen legger frem sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested 

der ungdom kan konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten 

timeavtale.» 

3. I mars 2019 åpnet «Ungdomsplassen» i sentrumsnære lokaler.  

4. 11/12 Desember 2019 vedtas det 750 000 kr. driftsmidler til videre utprøving av 

Ungdomsplassen frem til politisk behandling i April 2020. 

Økonomiske forhold 

 

 Budsjettet 2020 januar til juli: 

 Ca. 750 000,- kr til stillinger, vikarer og lønn. 

 Ca. 135 000,- kr til leie av lokaler. 

 Resterende til rengjøring, mat, utstyr (pc, telefon, i Pad, digital skjerm), møbler, kurs, 

aktiviteter og annet til driften. 

 

Resten av året løses deler  av oppgavene av enheter i kommunen innenfor dagens drift. 

 

Alternative løsninger 

 

Ungdomsplassen består der den er i dens nåværende form. Driftsmidler på 1,5 mill. pr. år 

videreføres. Midlene må da innarbeides i forbindelse med behandling av 2. kvartal.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

 
Nr. 3. God helse. Målet er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

(3.5. og 3.8).  



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at tiltak er utprøv og erfaringer innhentet. Rådmannen mener at 

måten å jobbe på kan videreføres i en samordning med sektor Helse og omsorg og Teknisk og 

kultur. Dette innenfor dagens organisering og tildelte budsjetter. Familiens hus metodikken vil 

være hensiktsmessig å bruke for å ivareta erfaringene. Det vil i tiden fremover arbeides for å 

systematisere arbeidet slik at ungdommene fortsatt kan få et tilbud selv om det ikke er samme 

sted.  

 

Vedlegg 

Prosjektrapport for Ungdomsplassen, pilot periode 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Kiahma Lise Whelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prosjekt rapport, pilotperiode 2019-2020. 
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Innledning. 

Oppdraget til pilotprosjektet «Møteplassen» (nå: Ungdomsplassen) har vært å prøve ut en 

felles kommunal arena der ungdom kan få nødvendig kontakt med våre tjenester uten 

timeavtale.  

Dette er et oppdrag med vide rammer. Vi har løst det ved å tilby et tilbud med flere 

funksjoner. Det har ikke vært mulig å ha representanter fra alle tjenestene tilgjengelige på et 

sted, men det har vært kort vei til øvrige tjenester ved behov.  

Vi har valgt å telle antall besøkende, og spørre målgruppen hva de mener om tilbudet. Vi har 

ingen vitenskapelig grunnlag til å vurdere om tilbudet fører til god forebygging og konkrete 

resultater, fordi et års virke er ikke nok tid. Det vi kan si noe om er opplevelsen til 

målgruppen. Vi kan også si noe om hvem som har brukt tilbudet, og hva de har brukt det til. 

Vi kan også si noe om hvorfor ungdommene har brukt tilbudet og valgt å komme tilbake.  

Det har vært et spennende år, med høy læringskurve for alle involverte. Ringerike kommune 

har mange flotte tjenester for ungdom, og mange flotte representanter for disse. Likevel er 

det viktig å se på tjenestenes utforming, tilgjengelighet og faglig tilnærmingsmetode, siden vi 

har mange ungdom med stort hjelpebehov som ikke oppsøker tjenestene våre. 

Ungdomsplassen har vært et forsøk på det. 

 

Bakgrunn. 

1. Holtenutvalget, ad-hoc utvalg vedtatt i kommunestyret 24.11.2016. Mandat «Utrede 

hvordan menova og de andre ideelle arbeidstreningsbedriftene skal brukes til 

kommunale oppgaver for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid».  

2. Holtenutvalget foreslo i saksfremlegg 07.08.2017 tiltak i 14 punkter, herunder punkt 

3 som lyder «De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført 

videregående skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. 

Kommunen har mange ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. 

Flere av disse tjenestene må yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen». 

Utvalget foreslo et dropin senter, hvor ungdom kunne komme uten timeavtale og få 

veiledning der og da. 

3. Formannskapet vedtok i 2018 1,5 mill i driftsmidler til et pilotprosjekt som kunne 

prøves ut i 2019. «Rådmannen legger frem sak om å etablere et 

kontaktpunkt/møtested der ungdom kan konsultere kommunens hjelpeordninger for 

råd og bistand uten timeavtale.» 

4. I november 2018 opprettes oppdragsmandat for prosjektet «Møteplassen». 

Arbeidsgruppe og styringsgruppe nedsettes. 

5. I mars 2019 åpnet «Ungdomsplassen» i sentrumsnære lokaler. Ungdomsplassen er 

bygd på prinsippene til Ungdomstorget i Drammen, men tre hovedtilbud. Drop in, 

videreformidling/veiviser og oppfølging (individ eller gruppe).  

6. 11/12 Desember 2019 vedtas det 750 000 kr. driftsmidler til videre utprøving av 

Ungdomsplassen frem til politisk behandling i April 2020. 



Mål for prosjekt «Møteplassen». 

Det overordnede målet for prosjektet er «Utprøvelse av en felles arena der denne 

ungdomsgruppen kan få nødvendig kontakt med våre tjenester uten timeavtale». 

I dette ligger: 

1. Planlegge og koordinere et pilot prosjekt i en relativt begrenset målestokk. 

2. I piloten prøves det ut en felles arena der denne ungdomsgruppen kan få nødvendig 

kontakt med våre tjenester uten timeavtale. 

3. Alle aktiviteter knyttet til etableringen av piloten skal gjøres i dialog med 

ungdommer, miljørettet helsevern, de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. 

4. Bruke erfaringer fra andre kommuner. 

Ringerike kommune har etter hvert fått et bredt og rikt tilbud av forebyggende tjenester 

med høy kompetanse. Det er likevel et faktum at direkte tiltak til unge er lite samlokalisert til 

tross for det vedtatte Familiens hus. Dette fører til begrensninger når det gjelder tilbudets 

tilgjengelighet. 

Mye av kontakten med ungdom baserer seg i dag ved Ungdomskontakten, en oppsøkende 

tjeneste på ungdommens arena. Det vil si ute i det offentlige rom, der ungdommen befinner 

seg. Dette har vært oppfattet som positivt og riktig. Men et tilbud med «lav terskel», uten 

timeavtale og som ungdommen kunne oppsøke på eget initiativ, ville sikre kontakten med de 

som virkelig ønsker og trenger råd, veiledning eller hjelp.  

 

Målgruppe. 

Målgruppen er satt til unge i alderen 13 til 23 år. Grunnen til det er at de kommunale 

tilbudene til ungdom hovedsakelig er satt til 13-18 år eller 13-23 år (helsestasjon for 

ungdom). Siden en av intensjonene til Holtenutvalget var å fange opp ungdom uten 

dagtilbud, valgte vi å ta med også eldre ungdom. Vår erfaring tilsier at det er på 

videregående dropout problematikken øker, og motivasjonen for å få hjelp også er mer 

tilstede enn ved ungdomsskolealder.  

Behovet for oppfølging også etter 18 år underbygges av både ungdata tallene fra 

videregående, og fra tilbakemeldinger fra ungdommene selv på medvirkningskvelden før 

ungdomsplassens oppstart. Ungdommene ønsker seg en brobygger til, og en kontakt med, 

NAV. 

 

Ungdata, hvordan har unge det i Ringerike kommune. 

Ungdata undersøkelsen i Ringerike 2017, viste at ungdom strever på noen viktige arenaer. 

Ungdom er fornøyd med familie, stort sett fornøyd med venner og det er lite 

vold/kriminalitet og rus. Det ungdom i Ringerike strever med er psykisk helse (tunge tanker, 

mye stress og psykosomatiske plager som setter seg i hodet og kroppen), og en følelse av 



ensomhet. 14% av ungdommer på ungdomsskolen strever med depressive symptomer, i 

videregående skole er det 22%. Ungdom som føler på ensomhet på ungdomsskolen er 21%, 

og på videregående skole er det 23%. Dette er ungdommer som svarer at de er ganske mye 

plaget og veldig plaget i hverdagen. Disse tallene har økt siden forrige ungdata undersøkelse 

i 2013, og nasjonale tendenser viser at vi mest sannsynlig vil se det samme når resultatene 

på den nyeste ungdata undersøkelsen kommer nå i 2020. 

Vi vet at det er en klar sammenheng mellom psykisk uhelse og vansker med å stå i skole og 

arbeid.  

 

Medvirkning. 

I oppdragsbeskrivelsen er det poengtert at alle aktiviteter skal gjøres i dialog med 
ungdommen. For å nå målgruppen var det viktig å ha en stor grad av medvirkning, så før 
åpningen (i februar 2019) gjennomførte vi en «Hva er viktig for deg?» kveld. 21 ungdom ble 
rekruttert fra ulike miljø, og besvarte spørsmål i gruppe og individuelt. På bakgrunn av disse 
svarene, trakk vi ut noen fellesnevnere som vi la som premisser for tilbudet:  

1. mat servering, helst gratis 
2. åpningstider på kveld/ettermiddag 
3. sentrumsnære, innbydende, ungdommelige lokaler 
4. tilstedeværelse av NAV 
5. trygg voksen å snakke med eller få hjelp av (eller psykolog) 
6. et sted å være seg selv 
7. aktiviteter og temakvelder 

 
Underveis har vi justert tilbud, aktiviteter, kveldsmat og åpningstider i samråd med ungdom 
som bruker tilbudet jevnlig. I evaluering av tilbudet, har vi innhentet tilbakemeldinger fra 
ungdom både ved at de etter hvert besøk svarer på et kort spørreskjema på en 
ipad/nettbrett som står fremme i lokalet, og i februar 2020 i form av en ny 
medvirkningskveld.  
 

 

Tjenestens utforming og organisering. 

Lokaler og åpningstider 

Ungdomsplassen er en dør inn til alle kommunale tjenester for målgruppen 13-23 år. 
Lokalene ligger midt i sentrum, er egnet for målgruppen og har fasciliteter som 
kontor/samtalerom og kjøkken. 
 
Det er åpent to kvelder i uken, tirsdag og torsdag fra kl. 16-20 og fredag formiddag fra 12-16. 
Det er alltid to ansatte på jobb, slik at en kan være tilstede i miljøet og en kan ta en drop in 
samtale på eget rom ved behov.  
 

 



Tilbud på Ungdomsplassen 
 

Tilbudene på Ungdomsplassen er utformet etter en modell fra et liknende tiltak i Drammen 
kommune, Ungdomstorget.  
 
Drop in: Ungdom kan komme rett inn fra gaten uten timeavtale og få samtale der og da.  
Veiviser: Ungdomsplassen kan gi informasjon om andre tilbud i eller utenfor kommunen, 
eller de kan videreformidle direkte kontakt til aktuell hjelpetjeneste.  
Oppfølging: Ungdom kan få tilbud om oppfølgingssamtaler, gruppetilbud, temakvelder eller 
andre aktiviteter på Ungdomsplassen eller med Ungdomskontakten. 
Foreldre, samarbeidspartnere og andre kan benytte seg av de samme tilbudene. 

 
 

Kveldsmat 

Resultater fra medvirkningskvelden var klare på at ungdomsplassen måtte tilby mat. Utifra 

vår kjennskap til ungdom i sentrum, valgte vi å tilby sunn og gratis kveldsmat de to kveldene 

i uken som ungdomsplassen holdt åpent. Vi vet at ungdom i sentrum gjerne har lite penger, 

spiser mye usunt og sjeldent deltar på måltider med trygge voksne. Kveldsmaten har vært et 

middel for å trekke målgruppen inn til ungdomsplassen, men også en viktig aktivitet for å 

samle alle rundt et langbord og delta i prat med de ansatte.  

 

Faglig tilnærming/metode; bygge relasjon. 

For at Ungdomsplassen skulle trekke til seg målgruppen, komme i posisjon til å yte hjelp og 

gi dem en positiv opplevelse, måtte det ligge noen premisser til grunn. 

Ungdomsplassen måtte oppleves som frivillig. Det at den unge selv ønsker kontakten, er et 

nødvendig utgangspunkt for å bygge en relasjon for endring. Det uforpliktende og 

jevnbyrdige i frivilligheten åpner opp for en annen type kontakt, og den ansatte må 

«kvalifisere» seg til tillit. Tillit kan oppnås ved at den ansatte er tilgjengelig, trygg og 
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interessert over tid. At den tåler at ungdommen kommer og går, og at den tåler at det kan ta 

tid før en ungdom åpner seg.  

Nøkkelen her er å skape gode relasjoner («skap gode relasjoner», Bufdir). En god relasjon 

kjennetegnes ved at den ansatte og den enkelte ungdom anerkjenner, respekterer og 

aksepterer hverandre. Ungdomsplassen er en arena hvor dette utøves helt bevisst. De 

ansatte har en genuin tilnærming til ungdommene, ved at de viser de har tid, de forsøker 

forstå ungdommene på sine egne premisser og de er genuint tilstede og interessert i hva 

ungdommen har å si. De ansatte gir ungdommen rom til å reagere, avvise og komme tilbake. 

De viser forståelse og aksept for ungdommens opplevelser på deres premisser, ikke basert 

på egen oppfattelse av virkeligheten. De praktiserer aktiv lytting, med åpne spørsmål og 

godtar ungdommen som den er. De er varme og rause og skaper hyggelig stemning. 

Gjennom dette får de en god relasjon, og kan komme i posisjon til å hjelpe ungdom å endre 

retning. Vi ser for oss dette som en prosess, hvor alle deler er avhengig av hverandre og hvor 

den stadig fornyes.  

 

 

 

Økonomi. 

For drift av pilotprosjektet i 2019 fikk vi 1,5 millioner kroner av Formannskapet. Pengene 

skulle skaffe/klargjøre passende lokaliteter for et slikt tilbud. Kostnadene var begrenset til 

lokaliteter og inventar, da tilbudet skulle håndteres/betjenes av allerede eksisterende 

fagmiljø, tverrfaglig sammensatt. 

I gjennomføringen måtte vi bruke deler av tilskuddet til stillinger, får å klare å holde 

ungdomsplassen i drift. Fordi tilbudet måtte være åpent på kveldstid, og det var da 

majoriteten av ungdom frekventerte tilbudet, var det vanskelig å få andre tjenester med 

samme målgruppe til å stille med tilstedeværelse. Dette til tross for et møte med 
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enhetsledere og kommunalsjef, hvor det ble poengtert viktigheten av at driften skulle 

prioriteres i prosjektperioden.  

Budsjettet vi la i 2019 så grovt sett slik ut: 

 Ca 750 000,- kr til stillinger, vikarer og lønn. 

 Ca. 135 000,- kr til leie av lokaler. 

 Resterende til rengjøring, mat, utstyr (pc, telefon, ipad, digital skjerm), møbler, kurs, 

aktiviteter og annet til driften. 

Ungdomsplassen fikk en meget rimelig leieavtale denne perioden, slik at tilbudet hadde blitt 

dobbelt så kostbart i et liknende sentrumsnært lokale i sentrum. 

 

Kostnader ved ung ufør. 

I Ringerike kommune har vi pr. desember 2019 3,3% (dvs, 147) unge uføre under 30 år. I 

begynnelsen av 2019 var antallet 135, så antallet er stigende. Vi ligger over 

landsgjennomsnittet, som har 2,4 %. Tallene er hentet fra NAV, Vest Viken (ref. Hege 

Elisabeth Wigren, seniorrådgiver, samfunnsavdelingen, NAV Vest Viken).  

NAV har ikke foretatt noen beregninger av den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at en 

person blir ufør ved så ung alder. Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt skrev i 2017 en artikkel 

hvor han uttaler seg om de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år. 

Kostnaden vil være om lag 9,7 millioner (12,2 mill før skatt), og han understreker at dette 

kun er selve kostnaden ved utbetalt trygd (minstesats for ung ufør). Det 

samfunnsøkonomiske tapet av at flere blir uføre kommer i tillegg: tapt verdiskaping ved at 

uføre ikke er i jobb, samt finansieringskostnaden av skattene må økes når flere går på 

uføretrygd. I tillegg kommer kostnader som uføre har, knyttet til behandling av sykdom og 

lidelser, eksempelvis psykiatrisk/psykologisk hjelp og avlastere. 

Hvis vi oversetter kostnaden for en ung ufør til drift av ungdomsplassen, så kan vi drifte i ca. 

5 år bare ved å ha forebygget trygden til en eneste ung ufør i Ringerike. Når vi vet at 

ungdomsplassen har ca. 7-8 besøkende hver kveld, og ca 40 % av disse bruker tilbudet 

jevnlig til å snakke med en voksen/få hjelp, så er det penger å spare på forebygging. Det er 

vanskelig å forutse hvor lenge en ungdom må motta hjelp for å forebygge alvorlige 

problemer. Intervensjon på tidligst mulig stadium av problemutvikling øker sjanser for at 

utviklingen stanser. På Ungdomsplassen treffer vi ungdom i alle stadiene. Noen er på god tur 

ut i problemutvikling, noen ungdom har ikke en bekymring i verden, men majoriteten av 

våre besøkende ligger et sted derimellom.  

 

 

 

 



Ansatte. 

Det opprinnelige vedtaket om prøveprosjekt, bevilget økonomiske midler til lokaler og drift 
av tilbudet, uten nye lønnsmidler. Tanken var å drifte med allerede eksisterende tjenester. 
Den eneste kommunale tjenesten som jobber på kveldstid er ungdomskontakten og de 
ansatte på helsestasjon for Ungdom (helsesykepleierne). Ungdomskontaktens målgruppe 
sammenfaller med Ungdomsplassen, og åpningstidene ble derfor satt til deres allerede 
eksisterende turnus. Av tjenestene representert i arbeidsgruppen; NAV, helstasjon for 
ungdom, SLT koordinator, Rus/Psykisk helse og kulturtjenesten, var det kun NAV 
ungdomsavdelingen som kunne stille med fast tilstedeværelse på Ungdomsplassen. 
Helsesykepleierne som driver HFU var bundet opp på kveldstid til deres egen tjeneste/drift. 
NAV stilte med en ansatt en kveld i uken, men trappet gradvis ned til noen timer i uken for 
så i 2020 å trekke seg ut, fordi det ikke var nok direkte henvendelser. Siden 
Ungdomskontakten og NAV ikke kunne drifte tilbudet alene, fikk vi lov til å bruke noen av 
driftsmidlene til en 50% ny stilling, vi økte ungdomskontaktenes stillinger med totalt 36%, vi 
fikk bruke en ansatt hos barneverntjenesten en kveld/vakt i uken og vi ansatte en timeansatt 
til å jobbe en kveld/vakt i uken (ca 25%). Totalt ca. 111 %, og det er uten å regne timer med 
vikar ved sykefravær. 
 

 

Ungdomskontaktens rolle. 

Ungdomsplassen har vært en prioritet i prosjektperioden, og ungdomskontakten har derfor 
brukt deler av sin tid til å drifte tilbudet. Konsekvensen av det er at de har vært mindre ute i 
det offentlige rom, der ungdom i utenforskap befinner seg. Dette er en ikke-ønskelig 
konsekvens, siden deres rolle i å bygge tillit i ungdomsmiljøet, skape en kontakt og sluse 
ungdom inn på Ungdomsplassen er helt avgjørende for å nå den målgruppen vi ønsker.  
 

Vi ser på evalueringen og på de som bruker tilbudet, at det er en sterk link til 

ungdomskontakten. Ungdomskontakten sluser inn ungdom de treffer ute, de reklamerer på 

alle arenaer de befinner seg på (skoler, fritidsklubber o.l.) og ungdom som faller utenfor 

målgruppen til ungdomskontakten, dvs. 18 år, har kommet tilbake og bedt om hjelp siden 

ungdomsplassen har utvidet aldersgrense. Denne gruppen ungdom har det tidligere vært 

bekymring for, men de har ikke ønsket ta imot hjelp.  

Etter fylte 19-20 år kan det se ut til at noe har snudd og de er mer mottakelige. Det er 

vanskelig å si om det handler om modenhet, mangel på arenaer for dem å oppholde seg på 

eller om det handler om grad av problemutvikling, men flere av de faste besøkende på 

ungdomsplassen faller i denne kategorien. 

Tilliten ungdomskontakten har bygd over år, nyter Ungdomsplassen godt av. Det at det 

oftest er en ungdomskontakt på ungdomsplassen, gjør det tryggere og enklere for de 

allerede kjente ungdommene å benytte seg av tilbudet. Ved at ungdomskontakten treffer de 

samme ungdommene på flere arenaer, blir relasjonen forsterket og det er lettere å få en 

inngang til å hjelpe.  



Målgruppen er generelt skeptisk til å dele vanskelige tanker og hjelpebehov til ansatte de 

ikke har et forhold til. De ville ikke kommet inn på et vanlig kontor for å be om hjelp. Det er 

viktig for dem å blir kjent først, for så å åpne seg når de er klare. Dette kan ta et besøk eller 

det kan ta år.  

 

Tverrfaglig tilbud. 

Målsetningen om en dør inn til alle tjenester for målgruppen 13-23 år, har til dels blitt 

oppfylt. Her er det et stort utviklingspotensiale, men det har vært for kort tid til prøve ut alt 

vi har hatt ønske om. For at det skal være jevnlig tilgang til representanter fra andre 

tjenester i kommunen, så er vi avhengig av at det forankres på ledelsesnivå. Ansatte i 

tjenestene har ingen «ekstra» ressurser å bruke til tilstedeværelse på kveld på 

Ungdomsplassen, og det har derfor vært vanskelig å få til. 

Det vi har prøvd er følgende: 

-Temakvelder: informasjon fra ulike tjenester med lik målgruppe. Vi har gjennomført 

temakveld med rustjenesten, Unginvest og helsestasjon for ungdom. Vi hadde en avtalt med 

boligtjenesten også, men den ble avlyst på grunn av dårlig oppmøte. 

-«Kveldsmat med»: besøk av representanter fra ulike tjenester i en uformell setting. 

Forebyggende politi har deltatt, og vi jobber med å få på plass flere avtaler. 

-Aktivgruppe: drevet av ungdomskontakten. 

-Tilstedeværelse av ungdomsteamet på NAV: Jevnlig tilstedeværelse på kveldstid. 

-Tilstedeværelse av ansatt fra psykisk helse: tre fredager på dagtid har det vært tilbud til 

ungdom om å møte/snakke med psykisk helse. Her har det kommet istand noen gode 

samtaler over bordet, men det har ikke vært noen ene-samtaler. Ungdommen selv ønsker 

dette på kveldstid, da de ellers er på skolen og kan ikke ta seg fri. 

-Foreldremøte med rustjenesten: rustjenesten har hatt foreldremøte med foreldre som har 

ungdom i et spesifikt rusutsatt miljø. 

-Medvirkningskveld sammen med Freezone fritidsklubb: tema «hva slags 

fritidstilbud/kulturarrangement ønsker ungdom, og hvorfor kommer de ikke til allerede 

eksisterende tilbud?». 

-Veiviser/videreformidler: De ansatte på ungdomplassen har etter behov og ønske fra 

ungdommen informert om og henvist (fulgt) til andre tjenester/tilbud. 

 

 

 

 



Antall besøk registrert av ansatte. 

Antall besøkende fra Mars 2019 til Februar 2020. 

 

Det er kveldsvaktene som er best besøkt med en liten prosent. Gjennomsnittet totalt er ca. 

7,7 besøkende per vakt.  

De ansatte beskriver målgruppen som krevende. Ungdommene har intenst behov for 

voksenkontakt, og flere har både diagnoser og stort hjelpebehov.  

Når vi sammenlikner tallene med svar på ipad`en ser vi at det er flere ungdommer som har 

kommet og gått uten å ha besvart spørreskjemaet vårt. Derfor er ikke registreringene helt 

korrekte, men vi kan anta at det viser en tendens likevel. 

 

Tall og tilbakemeldinger fra målgruppen. 

Antall besøk og grunner til å bruke Ungdomsplassen. 

Vi har samlet tilbakemeldinger fra ungdom som besøker ungdomsplassen, fra mai 2019 til i 

dag. Tallene her er fra mai 2019 til januar 2020, hvorav to måneder som ungdomsplassen var 

uten tall (juli var det stengt pga skoleferie og desember var det tekniske problemer).  

Gjennomsnitt av svar (ungdom innom) på 7 måneder er 52 per måned. Høyeste måned var 

september 2019, med 81 svar og laveste juni med 19 svar. 

1. Besøkende svarer at de kom til ungdomsplassen for å:  

 Få hjelp: 22,4% 

 For å henge: 43,11 % 

 For å snakke med en voksen: 15,6 % 

 For å treffe andre ungdommer: 19,97 % 

 For å delta på temakveld el annet: 10,75 % 

2. Besøkende som sier at de fikk det de kom for er 90,35 % 

3. Besøkende som sier de har vært der flere ganger er 77,35 % 

4. Besøkende som svarer de vil komme tilbake igjen er 78,36 %  

Av svarene kan vi lese at 38 % kom til ungdomsplassen for å få hjelp/snakke med en voksen. 

43,11 % kom for å henge, hvilket betyr at de føler en tilhørighet og syns det er meningsfullt å 

 Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov 
Besøkende 74 75 68 64 Stengt, men 

tilbud om 
aktiviteter/tur.  

Stengt Halv 
mnd:  

36 

56 59 

 Des  Jan Feb      
Besøkende 80  85 63      



være på ungdomsplassen sammen med voksne og andre ungdommer. Vi tenker at en stor 

andel av de som henger, vil med tiden bruke de ansatte til å snakke om tema som er 

utfordrende for dem, og søke råd/veiledning. 

De 19,97 % som svarer at de kommer til ungdomsplassen for å treffe andre ungdom, har 

med stor sannsynlighet et ønske om flere venner, et nytt miljø eller kjenner andre 

ungdommer som bruker tilbudet og trives der. 

Et utvalg kommentarer: 

«Veldig hyggelig og sosialt» 

«Tok ansvar når det ble vanskelig med angst» 

«Jeg syns dere er kjempegreie. Hjelper folk som trenger hjelp og de kan spørre om hva de 

vil» 

«utrolig hyggelige voksne» 

«Veldig koselig å være her, føler meg velkommen. Kommer veldig gjerne igjen» 

«Elsker dette stedet» 

«Det er alltid koselig å komme inn her. Det er en trygg plass for alle ungdom å snakke eller 

bare henge. Veldig hyggelige voksne som jobber på plassen!» 

«De beste ansatte, glad i dere» 

 

Det at 90,35% har svart at de fikk det de kom for, vurderer vi som et meget vellykket 

resultat. Det at 78,36 % svarer at de ønsker å komme tilbake, betyr at de opplever tilbudet 

som nyttig og meningsfullt. Det tyder på at de ansatte skaper tillit og en trygg og god 

atmosfære. 

 

Evaluering. 

Vi valgte å evaluere tredelt. Samarbeidspartnere og ansatte evaluerte utfra et 

vurderingskryss, hvor de svarte ut; Hva skal vi ta vare på?, Hva skal vi bli bedre på?, Hva skal 

vi slutte med? Og hva skal vi begynne med som vi ikke gjør i dag? 

Ungdommene evaluerte i form av en medvirkningskveld. 

 

 

 

 

 



Ungdommens evaluering. 

På «hva er viktig for deg?» evalueringskveld februar 2020, så svarer ungdommene: 

1. Har brukt ungdomsplassen til: 

 Snakke med voksne 

 Ha det hyggelig 

 Møte andre mennesker 

 Sosialisere og få nye venner 

 Et sted å være 

2. Det er viktig med mat. 

3. De voksne er hyggelige og bra å snakke med 

4. Drop in er veldig bra, fortsett med det. 

5. Ønsker flere aktiviteter 

6. Lokalene og beliggenheten er veldig bra 

7. Det burde være åpent i skoleferien også 

8. Ungdomsplassen bør fortsette, fordi det er viktig for ungdom å ha et sted å være seg 

selv, møte andre og snakke med trygge voksne 

9. Det er viktig at ungdomskontakten også er på ungdomsplassen 

10. Ungdomsplassen må bli bedre på å markedsføre seg, på skoler og på sosiale medier. 

 

Ansattes evaluering. 

1. Det vi må ta vare på: den gode samtalen/kontakten, nav-rus-psykisk helse 

tilstedeværelse noen timer i uken/annen hver uke, måltider/kveldsmat, 

ungdomskontaktens rolle i tilbudet, sentrumsnære lokaler. 

2. Det vi må bli bedre på: mer informasjon ut til ungdommer/samarbeidspartnere og 

foreldre, temakvelder til foreldre, temakvelder med foredragsholdere utenfra, dyrke 

ungdomsplassen renere: hva er vi/hvem er vi til for? 

3. Det vi må begynne med: invitere samarbeidspartnere (kommunale, eksterne og 

frivillige organisasjoner) enda mer inn, åpningstider/aktiviteter i skoleferiene og flere 

gruppetilbud. 

 

Samarbeidspartneres evaluering. 

1. Det vi må ta vare på: ungdomsplassen som tilbud for ungdom i Ringerike, den gode 

atmosfæren, jobben ungdomskontaktene gjør med ungdom og at de er en del av 

ungdomsplassen, åpningstider og lokasjon, målgruppen, matservering og 

forebyggende tilnærming. 

2. Det vi må bli bedre på: enda mer tverrfaglig samarbeid der det er behov og mer 

markedsføring til både samarbeidspartnere og ungdommer, mer 

åpningstid/tilstedeværelse/aktiviteter. 

3. Forslag om samlokalisering i familiens hus, slik at veien er kortere til de andre 

kommunale tjenestene med samme målgruppe. 



4. Forslag om å slå sammen ungdomskontakt og ungdomsplassen hvor det er mer 

aktiviteter til ungdommen og vi likevel beholder utegåingen til ungdomskontaktene. 

 

Konklusjon. 

Tidlig intervensjon for å forebygge problemutvikling, er meget vanskelig å måle i tall og 

statistikker, for det er i fraværet av et problem vi kan se virkningen. Likevel vet vi at gode 

levevilkår og en opplevelse av tilhørighet i et miljø og det å få omsorg av en trygg voksen, er 

avgjørende for en god utvikling i barne- og ungdomsårene. 

Pilotprosjekt Ungdomsplassen har vist at det er et behov for et sted i sentrum med åpen dør, 

som ungdom kan komme uten avtale. Ungdommen kommer for å snakke med en voksen, for 

å få kontakt med en hjelpetjeneste, for å treffe ungdomskontakten, for å møte andre 

ungdommer eller for å ha et sted å være som oppleves som koselig. Det kan virke som om 

det ikke er viktig hvilken representant/tjeneste ungdommene treffer, heller måten de blir 

møtt på. De ønsker en trygg, interessert voksen de kan stole på, og det er viktig med 

tilgjengelighet fremfor spisskompetanse. Det er viktig at de ansatte har en god oversikt over 

tilbud til ungdom, slik at de er kompetente veivisere. 

Tallene viser at ungdommer opplever å få det de kom for, de opplever interesserte og 

omsorgsfulle voksne og de velger å komme tilbake. Det er ikke høye besøkstall 

sammenliknet med en fritidsklubb eller en ungdomskafe, men det har heller ikke vært målet. 

Målet har vært å nå ungdom som trenger hjelp. De ungdommene som bruker tilbudet sier 

selv at det er svært viktig for dem og de bruker det jevnlig.  

Ungdommene, samarbeidspartnere og de ansatte vurderer at det er behov for dette 

tilbudet, og det er enighet om at ungdomskontakten bør være delaktig. Tilbudet er ikke 

mulig å drifte uten midler til flere stillinger. 

 

Alternativer på organisering og drift i fremtiden er som følger: 

1. Ungdomsplassen/Møteplassen vedtas som permanent tilbud i sentrumsnære lokaler 

som er tilpasset målgruppen. Ungdomskontakten er med og driver Ungdomsplassen, 

men at det ansettes stillinger til å betjene tiltaket, og midler til drift og leie av lokaler. 

2. Ungdomsplassen og ungdomskontakten slås sammen til en forebyggende 

ungdomsgruppe. Alle ansatte jobber både oppsøkende ute og ungdomsplass inne. 

Gruppen totalt styrkes med stillinger og midler til drift og leie av lokaler. 

3. Tilbudet samlokaliseres med andre tjenester enten i Familiens hus eller et annet 

sentralt «hus», hvorav ungdomskontakten er med og driver tilbudet, og det styrkes 

med stillinger for å sikre kveldsdriften. 

 

Alternativ 2 synes å være den løsningen som er mest fleksibel, og er vår anbefaling for videre 

drift. 
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