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Arkivsaksnr.: 19/4742-7   Arkiv: D11  

 

Schjongslunden - bygging av 11'er kunstgressbane  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

164/20 Formannskapet 22.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det inngås en 30 års avtale mellom Hønefoss Ballklubb (HBK) og Ringerike kommune slik at 

klubben kan legge kunstgress på eksisterende gressbane bak ishockeyhallen. 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet fikk i møte den 5.11.2019, sak 141/19, en orientering om at det inngås en 

avtale mellom HBK og Ringerike kommune om rehabilitering av gressbanen som ligger i 

området bak ishockeyhallen. Gressbanen er i dårlig forfatning og klubben ønsker å legge 

kunstgress på denne banen.   

 

Innledning / bakgrunn 

Avtalen som ble inngått mellom HBK og Ringerike kommune høsten 2019 er i tidsperioden 

1.12.2019 til 30.11.2039. Klubben ønsker å søke spillemidler til anlegget. I «Bestemmelser om 

tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» er det et krav at man har en 30 års avtale med 

grunneier for å få tilskudd fra spillemiddelordningen. Dette betyr at avtalen som er inngått må 

utgå og ny avtale med 30 års varighet må inngås. I eksisterende avtale står det også at leietaker 

(HBK) ikke kan søke spillemidler ved etablering av kunstgress. Siden dette anlegget allerede er 

en fotballbane ser rådmannen det som positivt at anlegget får nytt dekke. Dette gjør at 

sesongen for fotball økes vesentlig da man kan starte tidligere på våren og banen kan benyttes 

lengre utover høsten. Fotball mistet treningsbaner når Hønefoss Arena ble bygget og har behov 

for flere baner. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Arealet er i dag regulert til formålet. 

 

Juridiske forhold  

Kommunen er grunneier på gnr 319, bnr 346. Det inngås 30 års avtale med HBK slik at 

klubben kan disponere 9500 m2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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Avtale fra 14.10.2019 utgår. 

 

Økonomiske forhold 

Avtalen vil ikke medføre noen økonomiske forpliktelser for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Henvendelsen fra HBK er oversendt idrettsrådet til uttalelse. Denne uttalelsen følger vedlagt.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FN’s bærekraftmål nr 3 om god helse. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til at det legges kunstgress på eksisterende gressbane da dette vil gi 

betydelig økt bruk. Idrettsrådet har uttalt seg positivt og saken står på idrettsrådets 

prioriteringsliste. 

 

Rådmannen vil oversende avtale til HBK med følgende avtaletekst: 

1. Denne leieavtalen opphører tidligere inngåtte avtaler om etablering av kunstgressbaner i 

Hønefoss idrettspark. 

2. Leietaker gis rett til å disponere ca XXXX m2 på Ringerike kommunes eiendommer, 

gnr 318, bnr 346, avsatt i kommuneplanen til fotballbane (BAI-7). 

3. Denne leieavtalen løper fra 1.9.2020 til 31.08.2050 og opphører uten særskilt varsel. 

4. Leien er vederlagsfri i leieperioden. 

5. Ny bane skal tilfredsstille Norges Fotballforbunds gjeldende retningslinjer for 

kunstgressbaner. Leietaker er ansvarlig for prosjektering og etablering av anlegget, 

herunder byggesøknad. Alle kostnader i tilknytning til etablering av kunstgressbanen og 

tilhørende installasjoner dekkes av leietaker. 

6. Leietaker er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde kunstgressbanen og tilhørende 

anlegg. 

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

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

Utleier har ingen erstatningskrav for restverdi eller kostnader i forbindelse med fjerning 

av kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 

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

leietakers regning. 

9. Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene har fått ett. 
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Vedlegg 

Uttalelse Ringerike idrettsråd - kunstgressbane Idrettsparken 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Arkivsaksnr.: 20/2348-14   Arkiv: GNR 59/3, 59/46  

 

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon Gnr/bnr 

59/3 til gnr/bnr 59/46 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

165/20 Formannskapet 22.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på gebyr for dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-område for 

arealoverføring i delegert sak 311/20. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter satser fastsatt 

i forskrift, og det er derfor ikke klagerett på gebyret. Klagen må derfor avvises. Rådmannen 

kan heller ikke se at det er grunnlag for å nedsette dispensasjonsgebyret, og mener søknaden 

om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble 01.07.2020 gitt tillatelse til fradeling etter jordlova av Landbrukskontoret for Ringerike 

og Hole. Byggesaksavdelingen ga 03.07.2020 tillatelse til arealoverføring etter plan- og 

bygningsloven og dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1, delegasjonssaksnummer 311/20. Arealoverføringen gjelder et areal på ca. 1 500 m2. I 

vedtaket fra byggesaksavdelingen er det tatt gebyr på 9 300,- for behandling av 

dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 16.07.2020 klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder fra hjemmelshavere til mottakereiendommen, Anne-Lise 

Tufte og Karsten Lien. 

 

Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Ved muntlig kontakt med Ringerike kommune har de fått inntrykk av at det var tre 

typer gebyrer i slike saker, herunder fra landbrukskontoret, byggesak og oppmåling. 
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- Arealoverføring og dispensasjon er behandlet i samme sak, og gebyrene bør derfor 

kunne ses under ett. I tillegg har mye av saksbehandlingen skjedd ved 

landbrukskontoret, som har eget gebyr. 

 

Byggesaksavdelingen sendte 19.08.2020 bekreftelse på mottak av klagen, og en forklaring på 

gebyr for dispensasjonssøknader og orientering om videre saksgang. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det foreligger ingen reguleringsplan på eiendommen. Eiendommen er avsatt til landbruk-, 

natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og revidert 13.09.2019. Etter 

kommuneplanen er det forbudt med fradeling i LNF-områder, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Gjeldende betalingsreglement ble vedtatt 12.12.2019 av kommunestyret, sak 192/2019. For 

dispensasjoner etter plan- og bygningsloven er det fastsatt egne satser, se tabellen nedenfor. 

 

 
 

Juridiske forhold  

Kommunestyret kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 

utferdigelse av kart og attester og for annet arbeid som kommunen skal utføre etter plan- og 

bygningsloven eller tilhørende forskrift, jf. plan- og bygningsloven § 33-1. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at parten har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres. Dette gjelder ikke dersom gebyret endres på bakgrunn av søknaden om nedsettelse av 

gebyr. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for 

behandlingen av denne klagen eller søknaden om nedsettelse av gebyr. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger alternative vedtak, da nedsettelse av gebyr vil medføre 

usaklig forskjellsbehandling av de som har betalt dispensasjonsgebyr i henhold til 

betalingsreglementet. 
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Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell betydning for andre saker som gjelder 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. Et stort antall eiendommer i Ringerike 

kommune ligger i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er da nødvendig med 

dispensasjon for å fradele disse eiendommene. I disse sakene blir det tatt gebyr for behandling 

av dispensasjoner. Det vil bli kunne vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet i 

tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

Etter forvaltningsloven er det kun enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 28. Det vil si at det 

ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. 

 

Det blir tatt gebyr for behandling av dispensasjoner etter gebyrsatser fastsatt i 

betalingsreglementet. Betalingsreglementet er en forskrift vedtatt av kommunestyret. 

 

Siden gebyrfastsettelsen ikke er et enkeltvedtak, er det ikke klagerett. Klagen må derfor 

avvises. 

 

Søknad om nedsettelse av gebyr 

Søkere skriver at de har fått inntrykk av at det kun skulle tas ett gebyr i byggesaken. 

Rådmannen viser til at det i brev fra byggesaksavdelingen 27.05.2020 ble informert om at det 

tas gebyr i fradelingsaken og at det tas ekstra gebyr ved dispensasjoner. 

 

Det er i klagen vist til at arealoverføringen og dispensasjonen er behandlet i samme sak, og at 

gebyrene derfor bør ses under ett. I tillegg vises det til at mye av saksbehandlingen er skjedd 

ved landbrukskontoret, som har eget gebyr. Rådmannen viser til at det tas ulike vurderinger 

ved behandling av søknaden hos landbrukskontoret og byggesaksavdelingen. 

Landbrukskontoret vurderer om vilkårene for fradeling er oppfylt etter jordlova, og 

byggesaksavdelingen behandler etter plan- og bygningsloven. Det er Ringerike kommunes 

betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av gebyr. For dispensasjoner etter plan- og 

bygningsloven er gebyret satt til 9 300,- per dispensasjon. Dette gebyret kommer i tillegg til 

ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven 

beregnes etter selvkost, og siden dispensasjonssøknader krever mer arbeid, er det fastsatt et 

eget gebyr for dette. Det er politisk vedtatt at gebyrsatsene skal ligge på 100 % 

selvkostdekning. Rådmannen viser til at det blir tatt en vurdering av gebyrsatsene hvert år.  

 

Dersom man ønsker å fradele eiendom uten dispensasjon, må eiendommen avsettes til 

boligbebyggelse i kommuneplanen eller reguleres til bolig i reguleringsplan. Hvis eiendommen 

blir avsatt til bolig, vil det være mulig å overføre areal mellom eiendommer uten dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder. For områder som er avsatt til bolig i kommuneplanen, er 

det gjort en konkret vurdering av områdene etter å ha sett på blant annet teknisk og sosial 

infrastruktur. Dersom det er ønskelig at eiendommen/området skal bli avsatt til bolig i 

kommuneplanen, må det sendes inn som innspill i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i denne saken foreligger særlige grunner for å sette ned gebyret 

for behandling av dispensasjonen. Det er et stort antall eiendommer i Ringerike kommune som 
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ligger i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er da nødvendig med dispensasjon for 

fradeling av disse eiendommene. Dersom gebyret settes ned i denne saken, vil det kunne bli 

usakelig forskjellsbehandling av alle andre som må ha dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder og må betale dispensasjonsgebyr. I tillegg vil det kunne medføre at 

byggesaksavdelingen ikke lenger kan driftes 100 % som selvkost. 

 

Rådmannen mener derfor at søknad om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at fastsettelsen av gebyr for dispensasjonen er gitt i forskrift, og det er ikke 

et enkeltvedtak. Det er kun enkeltvedtak som gir klagerett. Klagen må derfor avvises. 

 

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å innvilge søknad om nedsettelse av gebyr for 

dispensasjonen. Det vil medføre usakelig forskjellsbehandling. Søknaden må derfor avslås. 

 

Utskrift sendes 

Anne-Lise Tufte, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 

Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Informasjon om videre behandling - Arealoverføring 

Klage på gebyr - arealoverføring 

Vedtak - Arealoverføring 

Fradeling av eiendom - Behandling etter jordloven 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 20/3893-1   Arkiv: 027  

 

Regnbuen, - status og videre drift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

166/20 Formannskapet 22.09.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, 

Kirkens bymisjon og Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. 

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

«Regnbuen» har vært stengt i sommer, da lokalitetene har en slik beskaffenhet at det ikke vil 

kunne være drift med de krav den pågående pandemien stiller. Man har greid å opprettholde en 

møteplass i hagen to dager i uken. Tilbudet har sporadisk vært brukt av 4-8-brukere som har 

vært innom kortere perioder en eller begge dager. 

Når høsten kommer og det blir mer ustabilt vær, vil det ikke lengere være forsvarlig å basere 

seg på hagen som møtested. Det vil være nødvendig å ivareta smittevernet over tid, og 

rådmannen vil måtte vurdere andre måter å ivareta et tilbud til brukergruppen. 

Det er er faktum at dagens brukergruppe er liten, og bruken av tilbudet er  beskjedent. 

Kostnadene er derfor forholdsvis høye. Det er i dag flere tilbud som kan være aktuelle. Noen 

av brukerne benytter disse også p.d.d. i tillegg til å stikke innom Regnbuen, og tjenesten vil 

sørge for at aktuelle brukere blir presentert for alternative tilbud.  

Det er nå snart 20 år siden psykiatrien fikk nasjonalt fokus og ble tilgodesett med relativt store 

ressurser fra stortingets side. I Ringerike kommune ble det bygd flere omsorgsboliger for 

målgruppen samt gjennomfør en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 
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av tildelte styrkningsmidler ble også overført Fontenehuset, som så dagens lys i 2003. 

Kommunen etablerte også aktivitetstilbudet «Regnbuen», som i utgangspunktet rettet seg mot 

mennesker med psykiske problemstillinger som var noe dårligere enn den gruppen som 

frekventerte Fontenehuset. 

I årene som har gått, har det skjedd merkbare endringer innen tilbudene, fagfeltet og 

målgruppen: 

 Psykiatriske lidelser er alminneliggjort og er ikke «tabubelagt» på samme måte som 

tidligere. 

 Man har også fått øynene opp for at psykiske lidelser ofte henger sammen med en 

rekke andre problemstillinger. Ofte ser vi kombinasjoner med rusmisbruk og ADHD. 

 En erkjennelse av at psykiske lidelser både debuterer og forefinnes i relativt stor grad 

blant unge mennesker, er etablert. Stress og forventningskrav og prestasjonsambisjoner 

forsterker dette bilde. 

 En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har etter hvert som psykiske lidelser har 

blitt alminneliggjort implementert mennesker med disse lidelsene inn i sine målgrupper. 

 Fontenehuset har hatt svært gode resultater og øker medlemsantallet sitt for hvert år. 

Forestillningen om at det bare er relativt godtfungerende mennesker med psykiske 

problemstillinger som frekventerer Fontenehuset, og at brukere av Regnbuen er langt 

dårligere, er en myte. I dag ser vi at Fontenehuset bringer brukerne tilbake til et verdig 

og meningsfullt liv (se årsrapport 2019), mens Regnbuen i dag ikke har noe terapeutisk 

tilbud og i stor grad konserverer problemstillingene 

 Frivillighetssentralen og StjerneGruppen fungerer godt og er et viktig supplement til de 

offentlige tjenestene. 

 Ringerike kommune har bygd «Slettåkerveien» som er et bemannet bo/behandlingssted 

for mennesker med psykiske lidelser. Kompetansen her er svært god.  

 Kirkens bymisjon har etablert seg på Hønefoss, og er allerede en markant operatør 

innen sitt område. 

Disse endringer som er beskrevet ovenfor, har ført til at behovet for et eget dagsenter til denne 

gruppen er marginalt. Behovet for Regnbuen er nå i realiteten så lite, at det er ikke faglig 

forsvarlig å opprettholde dette. Kostnadene blir for høye i forhold til den terapeutiske effekten 

tilbudet gir. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, vil kommunen også måtte skaffe tilveie nye lokaler. En 

ny vurdering av dagens lokaliteter (Terje Schistad-Stensvoll, april 2020) tilsier at en 

videreføring med dagens lokasjon vil innbære store kostnader: 

Vi har hatt en befaring av ulike behov på Regnbuen. Jeg ser av omfang at det nå er så graverende 
skader (etterslep) som gjør at bygget sårt trenger en del strakstiltak. Dette være seg utettheter i 
konstruksjon, store utvendige råteskader (fare for brekkasje/nedfall), innvendig tapet løsner fra 
vegg, gulvbelegg er utslitt, murpuss i kjeller faller av. Ikke minst maling av utvendige fasade/rep og 
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murskader/løs puss. Alle disse tingene påvirker det fysiske miljøet, og er av slik karakter at det 
påvirker drift/bruk/brukere på en negativ måte.  

Ved branntilsyn, ble det også avdekket at rømningsveier fra 2. etg. ikke er forsvarlig, fordi 

verandaen er preget av råteskader. Med situasjonen rundt smittevern, i tillegg til 

totalvurderingen av byggets beskaffenhet, ble det bestemt at bygget skulle stenges for drift.   

Dette er årsak til at rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre 

tilbudets fremtidige drift. 

Ved en avvikling av tilbudet er rådmannen orientert om at brukerne vil få andre og likeverdige 

eller bedre tilbudved andre dagtilbud, og at en ansatt vil få tilbud om å arbeide ved en annen 

enhet knyttet til dagtilbud i Ringerike kommune. Tillitsvalgte er informert om forholdet. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv: F00 &20  

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Eldrerådet 31.08.2020 

5/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

10/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

33/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

167/20 Formannskapet 22.09.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

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

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

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 
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3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 18/2561-4   Arkiv: X20  

 

Dagberedskap - legevakttjenesten  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

168/20 Formannskapet 22.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte allmennmedisinske 

legetjenester. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det toårige pilotprosjektet «Dagberedskap hos Sentrumslegene» avsluttes. Ordningen 

videreføres med enkelte justeringer som permanent tjeneste med virkning fra 01.08.2020. 

Allmennlegene i kommunal dagberedskap suppleres med beredskapsbil og planlegger 

etablering i andre lokaler. 

 

Bakgrunn for notatet 

Ringerike kommune etablerte sommeren 2018 et pilotprosjekt for utprøving av ny modell for 

dagberedskapsordning (saksnr. 18/2561). Dagberedskap ivaretar alle akutte allmennmedisinske 

tjenester til innbyggere som ikke har tilgjengelig fastlege i kommunen, samt utrykning ved 

behov for akutt nødhjelp (113). Pilotprosjektet er etablert som del av Sentrumslegenes 

fastlegekontor med de to fastlegene, som har hjemmel ved kontoret og  kommunal 

deltidsstilling. Prosjektet har en planlagt varighet på 2 år, og blir avsluttet sommeren 2020.  

Formålet med pilotprosjektet var å teste og utvikle modellen for bærekraft, behov og 

muligheter. 

 

Evaluering av Dagberedskap. 

Ordningen er evaluert svært positivt av fastlegekollegiet og av akuttmedisinske 

samhandlingsetater (legevakt, ambulanse).  

 

For Ringerike kommune er ordningen fleksibel, ressurseffektiv og velintegrert. Ikke minst nå 

under koronasituasjonen, har Sentrumslegene vært kritisk nødvendige for å løse oppgavene 

raskt og effektivt. Det foreligger nå ingen klager fra andre etater eller brukere, over manglende 

tilgjengelig akutt allmennmedisinsk tjenestetilbud for innbyggere. Dagberedskapsavtalen løser 
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kommunens plikt til å ha et akuttmedisinsk tilbud om øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder 

seg i kommunen (jvf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., § 3-1 og § 3-2).  

 

Antall henvendelser, oppdrag og oppdragenes varighet, varierer, fra få til mange pr dag og fra 

kortvarige til langvarige. En del pasienter kommer til legekontoret for undersøkelse, i tillegg er 

kapasiteten til utrykning ved akuttmedisinske tilstander svært viktig. Dagberedskapslegene er i 

økende grad integrert i og bidrar avgjørende i den akuttmedisinske kjeden. I dag bruker legene 

egen bil for å løse kommunens dagberedskap. Dagberedskapslegene bør ferdes i egnet bil med 

tydelig markering (akuttlege). 

 

Lokalene for dagens dagberedskap er ikke optimale. Det er ikke lagt til rette for 

ambulansemottak. Dagens koron utbrudd har illustrert sårbarheten ved mottak av smittsomme 

pasienter og avdekket behov for økt samvirke og nærhet med kommunens øvrige 

helseberedskap.  

 

Sentrumslegene har sagt seg villige til å fortsette som dagberedskapsleger, og har gitt følgende 

innspill til denne evalueringen: 

Vår styrke er at vi er små, samkjørte og tilpasningsdyktige med små fastlegelister, slik at 

vi har muligheter for å være fleksible.   

 Ordningen fungerer som beredskapsordning; det er som i alt beredskapsarbeid stor variasjon 

i antall henvendelser. De fleste henvendelser er  

 Innbyggere uten fastlege, med akuttmedisinsk behov, bl.a. Studenter, Utenlandske 

arbeider med skader (kuttskader etc.), Turister (skader, annet) 

 Utrykning med ambulanse, særlig hjertestans 

 Akutt psykiatri med uavklart eller ikke fastlege her. Rus, psykose, suicidproblematikk 

 Innbyggere der fastlege eller vikar for fastlege ikke er tilgjengelig 

Livreddende førstehjelp ved hjertestans opptrer ca. 1 gang i måneden. 

  

 Kontoret har nå fått en tydelig beredskapsprofil: 

 Ordningen er velintegrert i prehospital tjeneste, med gjensidig kjennskap og gode 

samhandlingsrutiner både med ambulanse og AMK. Det er eksempler på at AMK har 

ringt direkte med anmodning om bistand til akutt hendelse, der ambulansen ikke har 

vært tilgjengelig (hjertestans). 

 Fastlegene har etter vert fått spisset kompetanse og erfaring bidrar til bedre 

tjenester. Fastlegene er målrettet i egen kompetansehevning innenfor akuttmedisin 

– kurs, øvelser og hospitering, og bidrar med undervisning (bl.a. 

hjerte/lungeredningskurs).  

 Evne til å ta inn ekstra pasienter. Det ble benyttet i høst 2019 pga. brått forfall hos en 

fastlege som varte 2 mdr. 

 

I en fortsettelse mener vi følgende er viktig: 

 Nærhet til parkering, buss, taxi (VIKTIG) 

 Egnet inngang for ambulanse 

 Eget akutt-rom. 

 Fordel med fleksibilitet i.f.t. økt arealbehov hvis situasjonen krever det  
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Vurdering og fremtidig løsning. 

Dagens ordning er svært velfungerende og modellen anbefales videreført som tjeneste i 

permanent drift. Stillingene som dagberedskapsleger, knyttes varig til de to hjemlene ved 

Sentrumslegenes legekontor. Det fastholdes som 2x 20 % kommunal stilling med fastlønn og 

praksiskompensasjon. 

Ordningen suppleres med en dagberedskapsbil. Bilen bør være tydelig markert, ha 4-hjuls drift 

og fast parkeringsplass ved legekontoret. 

 

Det er før sommeren gjort et utredningsarbeid med mål om å finne nye og mer egnede lokaler 

for dagberedskapsordningen, Lokalene må ivareta behov for smittevernberedskap, 

dagberedskap og Sentrumslegenes fastlegekontor. Det er nødvendig med adgang for 

ambulanse, tilgjengelig akuttrom og at relevante smittevernhensyn kan ivaretas. Lokalene må 

samtidig være fleksible slik de kan romme en økt aktivitet i perioder. Kontoret kan med fordel 

ha fleksibel tilgang til areal, slik at smittevernkontoret og legekontoret i 

beredskapssammenheng kan disponere større lokaler. Aktuell korona pandemi kan illustrere 

dette. Det er ønskelig at nye og mer egnede lokaler skal være på plass i løpet av 2020. 

Rådmannen har godkjent, etablering av nye lokaler i Storgaten 11-13, der kommunen allerede 

har en leieavtale. Ombygging kan starte tidlig høst.   

 

Økonomisk konsekvens 

Ordningen skal fortsette innenfor de etablerte avtaler mellom Ringerike kommune og de to 

aktuelle fastlegene.   

Dagberedskapstilbudet styrkes med en leasingbil. Bilen leases fra Ringerike kommune.  Bilen 

er nødvendig for å ivareta akutt utrykning og annen helsefaglig beredskap i kommunens akutte 

allmennlegetjenester på dagtid. Årsutgift samlet for leasing og drift av bil er vurdert til kr 

80.000,- I tillegg kommer økt husleie på 162.000,- pr. år, for å imøtekomme funksjonelle 

lokaler. Totalt foreslås det en økning i dagberedskapsbudsjettet på 242.000 kr. Pr år. Dette 

søkes innarbeidet i budsjett for legetjenester for 2021.  

 

 Drift 

 

Overskrift Beskrivelse Beløp/år 

Lønn leger 2 * 20 % stilling med fastlønn (779.700 (årslønn) + 

sosiale .kostnad faktor 1,3) 

405.400 

Praksiskompensasjon for 2* 20 stilling (83503 kr/år) 167.000 

Kompetanse 

og nødvendig 

utstyr 

2* 60.000 kr 120.000 

Lege bil Leasing bil dagberedskap  – inkl. driftsutgifter   80.000 

Husleie Økt husleie for nye lokaler  162.000 

Årsbeløp 

 

  

  

934.400 kr. 

 

Økningen på 242.000 søkes innarbeidet i budsjett for 2021. 
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Rådmannens innstilling 

Rådmannen anbefaler at dagberedskapsordningen fortsetter i nåværende modell med i alt 40 % 

kommunal stilling. Dette organisert med 20 % til hver av de to fastlegehjemlene ved 

Sentrumslegenes legekontor.  

Inngått avtale med Sentrumslegene videreføres. I tillegg anbefaler Rådmannen at ordningen 

styrkes med tiltak beskrevet i saken.   

Det inngås avtale om leasing av bil til dagberedskapsordningen og arbeidet med å etablere mer 

egnede lokaler ved Storgaten 11-13 realiseres. Tiltaket innarbeides i Rådmannens forslag til 

budsjett 2021- 2024.  

Løsningen videreutvikles i dialog mellom fastlegene, dagberedskapslegene, kommuneoverlegen 

og smittevernkontoret, og vil bli presentert i framtidig saksfremlegg. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef Helse og omsorg 

saksbehandler: Karin Møller 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  169/20 

Side 20 av 34   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/3471-7   Arkiv: M30  

 

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre 

avløpsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

169/20 Formannskapet 22.09.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021  

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune sendte forslag til endringer i lokal slamtømmeforskrift på offentlig høring i 

mai 2020. Det har ikke kommet uttalelser til høringen. Det er heller ikke kommet frem andre 

opplysninger som tilsier at forskriften ikke bør endres i tråd med høringsforslaget. Endringene i 

forskriften er av mindre betydning, men vil gi et tydeligere regelverk for slamtømming.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 135/19 oppstart av endringer i flere lokale forskrifter innen avløp 

og forurensning, herunder lokal slamtømmeforskrift. HMA vedtok 13.05.2020 å sende 

rådmannens forslag til endring på høring.  

  

De tre viktigste endringene i høringsforslaget var å:  

 

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp). 

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming. 

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere. 
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Beskrivelse av saken 

Høringsfristen var 03.08.2020. Kommunen har ikke mottatt høringsuttalelser. Det er heller 

ikke kommet frem andre opplysninger som tilsier at det bør gjøres endringer. 

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale tømmeforskrift ligger her. Endringsforskriften ligger vedlagt, sammen med 

saksframlegg og skjematisk oversikt, hvor endringene og konsekvensene av endringene er 

beskrevet nærmere. Rådmannen foreslår at den nye forskriften vil gjelde fra 01.11.2020 (tre 

uker etter at kommunestyret har hatt saken til behandling 08.10.2020). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA vedtok 13.05.2020 å sende rådmannens forslag til endring av forskrift på høring (sak 

32/20), se vedlagt saksprotokoll. Det fremkommer ikke av saksprotokollen, men det kom i 

møtet spørsmål fra Anders Braaten om forskriftens definisjonen av «abonnent» (§ 1) burde 

vurderes nærmere:  

 

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom 

eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke 

annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den 

samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

Rådmannen hadde for øvrig ikke foreslått å endre denne eksisterende definisjonen. Spørsmålet 

fra Braaten gikk ut på om det ikke ville være problematisk å følge opp denne 30-årsgrensen 

manuelt, og viste til at det etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er 10 år som utløser 

krav til tinglysing.  

 

Rådmannen har sjekket saken med jurister på byggesaksavdelinga og oppmålingsavdelinga. 

Bakgrunnen til definisjonen er at den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 34 

(avfallsgebyr)l, fjerde ledd, hvor det står:  

 

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av 

avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er 

festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det 

samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 

mer enn 30 år.  

 

Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for å endre på definisjonen. 

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å innføre gebyr for oppmøte uten tømming der tanken ikke er tilgjengelig for 

tømming, vil gi kommunen mulighet til å viderefakturere abonnenten for det. Størrelsesorden 

på dette er lite, ca kr 50 000,-, avhengig av hvor mange slike tilfeller som oppstår.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken hvar vært på høring frem til 03.08.2020. Ny revidert forskrift blir kunngjort på 

lovdata.no etter at saken har vært behandlet i HMA, formannskapet og kommunestyret. 
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Rådmannens vurdering 

Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslaget om endring av forskriften. Det er heller ikke 

kommet opp annen informasjon som tilsier at forslag til endring ikke bør bli vedtatt. 

Rådmannen mener derfor at endringene i lokal forskrift nå kan vedtas. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll HMA 13.05.2020 

Saksframlegg til møtet i HMA 13.05.2020 

Forslag til endringer i slamtømmeforskriften 

Endringsforskrift 

Skjematisk oversikt over forslag til endring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 20/2808-1   Arkiv: 057  

 

IKA Kongsberg, - selskapsavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

170/20 Formannskapet 22.09.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

Kongsberg) 2021 godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

organisert som et interkommunalt selskap i 2003. I 2020 har selskapet 38 eiere. 

Sigdal kommune har søkt om å bli medeier i selskapet fra 1.6.2020. Styret behandlet søknaden 

på styremøtet 28.5.2020. Styret anbefalte opptak av Sigdal kommune som ny eier i selskapet 

og at dette effektueres ved at ny selskapsavtale sendes dagens deltakere og Sigdal kommune 

for behandling av utvidelsen. 

 

Beskrivelse av saken 

En utvidelse av eiere i selskapet reguleres i IKA Kongsbergs selskapsavtale §§ 1 og 5, og en 

endring av eiere i selskapet krever justering av §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i IKA 

Kongsbergs selskapsavtale. Utvidelsen er formelt godkjent når alle deltakere har behandlet og 

godkjent ny selskapsavtale med likelydende vedtak i alle deltakeres øverste politiske organ 

(hjemlet i Lov om interkommunale selskap § 4). 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Utvidelsen av selskapets deltakere har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. 

Heller har det en positiv effekt ved at eierandeler og garantisum vil bli redusert, og også 

synergieffekten en utvidelse gir for selskapets robusthet. 

Tjenester til ny eier løses innenfor dagens infrastruktur og rammer. Rådmannen anbefaler at 

kommunestyret slutter seg til styrets positive anbefaling. 
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Vedlegg 

 IKA Kongsberg, - selskapsavtale 2021. 

 Oversikt over deltakeres eierandel og garantisum. 
 

 

 

 Ringerike kommune, 10.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

  

          rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/3744-1   Arkiv: H43 &01  

 

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner, - Krisesenteret  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

171/20 Formannskapet 22.09.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens samarbeidsavtale ble inngått 1.1.2015 med varighet fram til 31.1.2019. Deretter løper 

den videre for ytterligere fem år om gangen dersom den ikke sies opp innen ett år før 

utløpsdato. 

Samarbeidsmøte har ønsket en revisjon av avtalen, som effektueres i denne sak. Endringene 

består i: 

 Ajourføring av lovhenvisninger og forskrifter 

 Enkelte kosmetiske endringer, oppsett og «lay-out». 

 Tidligere avtale omhandlet ubrukte budsjettmidler ved årets slutt, som skulle 

fondsavsettet. Samarbeidsmøtet har ønsket og konkretisere et slikt fonds størrelse, og 

følgende tillegg er tatt inn i avtalens 4.1 Budsjett/Fordeling av utgifter: 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. 

Størrelsen på fondet er satt til 300 000i og vurderes i forhold til 

budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport fra vertskommunen hvert 

tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. driftsunderskudd etter 

bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 Den reviderte avtalen gjøres gjeldene fra 1.10.2020. 

 

 

                                                
i Sak 5 i vårmøtet 2017.  
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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 og mål 17 Samarbeid for å 

nå målene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at revidert avtale for vertskommunesamarbeidet i forhold til krisesenteret 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret 

 

  

 

Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Heidi Lafton, enhetsleder/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/2401-8   Arkiv: 431  

 

Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

172/20 Formannskapet 22.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet nedsetter et arbeidsgiverutvalg for å gjennomføre henholdsvis en 

utviklingssamtale og en lønnsfastsettelsessamtale med rådmannen. Utvalget består av ordfører, 

varaordfører, …………………..    …………………..  og  ………………….. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ordfører viser til arbeidsavtale mellom rådmannen og arbeidsgiver.  

 

Rådmannen og ordføreren er enige i at det foreligger behov for en utviklingssamtale mellom 

rådmannen og formannskapet hvor man i fellesskap evaluerer arbeidsforhold og drøfter 

forventninger i tiden framover.  

 

Ordfører og rådmann vil i fellesskap utarbeide en prosess for gjennomføring av 

utviklingssamtalen. Varighet inntil 1,5 time.   

 

Utviklingssamtalen gjennomføres av et 5 personers arbeidsgiverutvalg bestående av ordfører, 

varaordfører og 3 ytterligere representanter fra formannskapet hvor av to av disse er fra 

opposisjonen.  

 

Formennene/kvinnene bør ha tenkt igjennom hva de ønsker å formidle eller kommentere under 

samtalen.  

 

Grunnlag for samtalen er regnskap og årsberetning 2019 samt budsjett 2020 og økonomiplan 

2020-2023. 

Arbeidsgiverutvalget vil også gjennomføre en lønnsfastsettelsessamtale med rådmannen på et 

senere tidspunkt.  

 

Utviklingssamtalen og lønnsfastsettelsessamtalen vil være unntatt offentlighet, jf. 

offentlighetsloven § 13 jf. forvaltningsloven § 13 og kommuneloven § 11-5(2).   
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Vedlegg 

 

Veiledende agenda  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2020 

 

 Kirsten Orebråten 

 Ordfører  

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Arkivsaksnr.: 20/1998-4   Arkiv: X03  

 

TV-aksjonen NRK 2020 - WWF  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

173/20 Formannskapet 22.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Bidrag fra Ringerike kommune til årets TV aksjonen i 2020 støttes med kr 60.000,- og tas fra 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
TV- aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 18. 

oktober 2020. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men 

også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV - aksjon ta plasten ved rota. Vi 

skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. 

 

Med midler fra TV - aksjonen startes det der problemet er størst: En tredjedel av plasten i havet kommer 

fra Sørøst Asia. Derfor er TV- aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og 

Thailand.  

 

Årets TV - aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende 

avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. 

 

Beskrivelse av saken 

Historisk så har Ringerike kommune de siste 3 årene bidratt med Kr 2,- pr innbygger til årets 

TV aksjon. 

 

Den enkelte barneskole bidrar med bøssebærere i den enkelte skolekrets i kommunen. 

Ordningen med bruk av elever sees på og gjennomføres muligens for siste gang i 2020. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

13 Stoppe klimaendringene 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til et bidrag og mener at tiltaket faller inn under de prioriterte 

bærekraftsmålene satt av kommunestyret. I tillegg har kommunen historie for å støtte årets TV 

aksjon med kr 2 pr innbygger. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 19/4922-21   Arkiv: U62 &18  

 

Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

174/20 Formannskapet 22.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 AS Vinmonopolet org.nr 817 209 882 gis bevilling for salg av brennevin, vin og øl med 

høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

 Bevillingen gjøres gjeldende frem til 30. september 2028 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Bevillingen til AS Vinmonopolet utgår 30. september 2020.  

Det søkes om fornyelse av bevillingen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling, i samme lokaler som Vinmonopolet har i dag. 

 

Juridiske forhold 

 

Alkohollovens § 1-6 tredje ledd kan kommunen beslutte at bevillinger etter første og annet 

ledd ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 

30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. Rådmannen anbefaler at bevillingen gis virkning 

frem til 30.9.2028. 
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 Ringerike kommune, 03.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 20/1299-2   Arkiv: U62 &18  

 

Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Nes i Ådal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

175/20 Formannskapet 22.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Vegard Bekken Huus f. 3.1.1996 godkjennes som styrer av bevillingen og Monica Leinan 

Knestang f. 15.9.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

 Beskrivelse av saken 

 

Inneværende bevillingsperiode utgår 30. september 2020. 

 

Coop Øst SA har søkt om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol. Det søkes om samme type bevilling, og for samme lokaler, som stedet har 

bevilling for.  

 

Søknaden er sendt Skatteetaten, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet for 

uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden.  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder av bevillingen, har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

 

 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet negative merknader fra høringsinstansene. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder, har avlagt og bestått obligatoriske 

kunnskapsprøver. 

 

Det er ikke avdekket klanderverdige forhold ved salgsstedet i inneværende periode. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.5.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 

Møtested:  Klækken hotell 

Møtedato:  22.09.2020  

Tid:   11:00  

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   

Tilleggsliste nr. 1 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

176/20 20/2256     

  Oppretting av nytt næringsfond for Ringerike kommune med forslag 

til vedtekter  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 17.09.2020 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 20/2256-5   Arkiv: U01  

 

Oppretting av nytt næringsfond for Ringerike kommune med forslag 

til vedtekter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

176/20 Formannskapet 22.09.2020 

/ Kommunestyret 08.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vil bidra aktivt til å avhjelpe den krevnde situasjonen i næringslivet 

gjennom nytt næringsfond som del av «Ringerikspakka»: 

- Det etableres næringsfond i Ringerike kommune, sammen med Sparebank 1 Ringerike 

Hadeland, hvor Ringerike kommune innbetaler kr 5 000 000,- i fondskapital. Det er en 

forutsetning at Sparebank 1 Ringerike Hadeland går inn med kr 2 500 000,- i 

fondsinnbetaling, og at banken tilfører ytterlige kapital ved behov gjennom fondets 

levetid. Fondsinnbetalingen til Ringerike kommune tas fra hjemfallsfondet i Ringerike 

kommune. 

- Kommunestyret i Ringerike vedtar «Vedtekter for bruk og forvaltning av Næringsfond i 

Ringerike kommune». 

- De øvrige kommunene i Ringeriksregionen inviteres til å delta i fondet. Det vil også bli 

arbeidet med å få med flere.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I kommunestyresak 55/20 den 4. juni 2020 ble «Ringerikspakka» - tiltak for tilrettelegging for 

næringsliv og aktivet i forbindelse med Korona-krisen enstemmig vedtatt. Et av de vedtatte 

tiltakene i «Ringerikspakka» var: 

 

«Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med aktuelle aktører. Rådmannen 

kommer tilbake med egen sak om vedtektsendringer i eksisterende fond mm i 

kommunestyremøtet 4. juni» 

 

Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med akutelle aktører 

I kommunestyresak 55/20 ble det bedt om prinsippiell tilslutning til etablering av nytt 

næringsfond i samarbeid med flere aktører, hvor vedtekter og styring fremmes som egen sak. 
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Denne saken gjelder etablering av nytt næringsfond på 5 000 000,- kroner med forslag til 

vedtekter som følger opp intensjonen beskrevet i sak 55/20.  

 

Vedtektsendringer i eksterende fond m.m. 

Nye vedtekter for kraft- og hjemfallsfond ble vedtatt i kommunestyret den 10. september 2020; 

sak 109/20. Fylkesmannen i Oslo og Viken skal endelig godkjenne vedtaket, noe som ligger 

som en forutsetning for etablering av nytt næringsfond. 

 

Formål for nytt fond 

I forslag til vedtekter er det formulert følgende formål: 

 

«Næringsfondet skal organiseres og administreres for aktivt bidra inn og støtte 

næringsutvikling og næringsetableringer som er lokalisert eller skal etableres i 

Ringerike kommune. Fondsmidlene rettes som tilskudd for investeringer og 

utvikling i virksomheter.»  

 

Det er en forutsetning at tilskudd skal bidra til etablering av nye bærekraftige 

arbeidsplasser, og/eller økt verdiskaping i tråd med Næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «Framover sammen». Det er også en forutsetning at tilskudd er i tråd 

med handlingsplan for næring i Ringerike kommune «Næringsplan 2-1». 

 

Det oppnevnes et eget styre på fem personer, der to medlemmer utpekes av 

Kommunestyret, to av Sparebank1 Ringerike og ett medlem av Universitetet i Sør-Øst 

Norge. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Etablering av nytt næringsfond skal støtte opp under strategier og tiltak i «Næringsplan 2-1 for 

Ringerike kommune» og næringspolitisk strategi for Ringerikeriksregionen «Framover 

sammen».  

 

Juridiske forhold  

Forslag til vedtekter for fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har 

sluttet seg til på statsstøtteområdet. Forslag til vedtekter er kvalitetssikret av kommunens 

advokatkontor.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

 Strategi og plan, sak 16/20  

 Kommunestyret, sak 55/20 og 109/20 

 

Økonomiske forhold 

Det forslås at Ringerike kommune innbetaler kr 5 000 000 i nytt næringsfond, dekket fra kraft- 

eller hjemfallsfondet. 
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De to fondene har pr 30/6-2020 følgende saldo:  

Hjemfallsfond:  kr 14.450.087,26  

Kraftfond:   kr 6.697.620,01. 

 

Begge fondene kan brukes til å etablering av nytt næringsfond når Fylkesmannen i Oslo og 

Viken har godkjent vedtektsendringen for disse fondene.   

 

  

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

I nylig vedtatt næringsplan 2-1 for Ringerike kommune, er bærekraftsmål 8,9,11,13 og 17 de 

som regnes som mest relevant for næringsutviklingen. Ved bruk av næringsfondene 

(kraftfondet og hjemfallsfondet) vil nok mest sannsynlig de samme bærekraftsmålene få en 

positiv betydning. 

 

Rådmannens vurdering 

Koronaviruset gir fortsatt store utfordringer og ringvirkninger, så vel lokalt som globalt. Selv 

om arbeidsledigheten har gått ned, og flere bransjer forteller om stor aktivitet og gode 

økonomiske resulter i sommerhalvåret, kan situasjonen endre seg fort også for disse bransjene.  

 

Det gis fortsatt nasjonale og regionale korona-tiltak. Som eksempel er regjeringens oppretting 

av ekstraordinære kommunale næringsfond for kommuner som spesielt har blitt hardt rammet 

som følge at virusutbruddet. Dette er tiltak i regjeringens krisepakke - fase 3, hvor Ringerike 

kommune mottok kr 1 500 000.-  

Det ekstraordinære næringsfondet for Ringerike kommune ble lyst ut på regionalforvaltning.no 

21. september 2020.  

 

Det hadde vært naturlig å koble sammen det ekstraordinære næringsfondet med det nye 

næringsfondet, men siden det ekstraordinære næringsfondet skal tømmes i løpet av året, og er 

et ekstraordinært, lar det seg ikke gjøre. Det nye næringsfondet har en lengre tidsphorisont, er 

et spleiselag, har et annet innhold og spissere målgruppe. 

 

Nytt næringsfond opprettes sammen med Sparebank 1 Ringerike Hadeland, som signaliserer at 

vil de går inn med kr 2 500 000,- ved oppstart, og vil tilføre mer midler etter behov, med sikte 

på å gi tilsvarende bidrag som kommunen i løpet av perioden. Saken skal styrebehandles i 

Sparebank 1. Styremøtet holdes etter at saksdokumentene til denne saken er sendt ut. Bankens 

styrevedtak vil bli ettersendt.  

 

Det foreslås at målgruppen for fondet er virksomheter for potensial med etablering av minst 

fem nye arbeidsplasser i løpet av ett år, og at tilskudd begrenses oppad til kr. 2 000 000 med 

minimum kr. 500 000 kr. Fondets levetid er foreslått tre år, men kan bli forlenget.  
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Næringsfondet vil ikke bli annosert ut på vanlig måte, men brukes proaktivt av en 

administrasjon for fondet til å knytte til seg med ambisjoner om arbeidsplassvekst.  

 

- Rådmannen har koblet på Universitet i Sør-Øst Norge, Handelshøyskolen, Campus 

Ringerike for å benytte oss deres kunnskap, sikre at vi jobber i fellesskap og mot felles 

mål, gjennom USN-partnerskapsavtale og Innovasjonssenter Ringerike. De andre 

kommunene i Ringeriksregionen er invitert til å bli med i spleiselaget. Rådmannen vil  

vil også arbeide med å få med flere andre aktører.   

 

 

 

Vedlegg 

Forslag vedtekter for nytt næringsfond i Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 
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Til: 
Trude Bredal Steinmo, 

 

Fra:  Kari Véien Denné 

   

  

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

20/3958-1 43603/20  31.08.2020 

Svar på muntlige spørsmål fremkommet i formannskapets møte 26. september 2020  

 

Spørsmål fra Ohren (AP) – bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan. Krav om 

allmenngjort minstelønn for ansatte ved steder som har skjenkebevilling – konsekvenser 

av brudd. 

 

I alkoholpolitisk handlingsplan punkt 8.4 Vilkår heter det: 

Utestedet må dokumentere at arbeidsmiljøloven og regelverk overholdes og at alle ansatte i 

serveringsbransjen mottar minst allmenngjort minstelønn for å kunne få innvilget 

skjenkebevilling. Kommunen har krav på å se kopi av arbeidskontrakter. 

 

Når det avdekkes brudd på alkoholloven, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, er 

standardisert reaksjon fastsatt i alkoholforskriftens kapittel 10.  

 

For brudd på vilkår skal det gis én prikk. Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år 

er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på én uke. 

 

Spørsmål fra Basberg (SP) – Etablererprøve i serveringsloven og kunnskapsprøve i 

alkoholloven. 

Alkohollovens § 1-7c inneholder bestemmelser om krav til at det skal utpekes en styrer og 

stedfortreder for hver bevilling. Det kan gjøres unntak fra krav om stedfortreder når det vil 

virke urimelig b.la av hensyn til salgs- og skjenkestedets størrelse. Styrer og stedfortreder må 

være ansatt på salgs- og skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. 

 

Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder 

ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter 

stedfortreder. 



 

 

Personen som søkes godkjent som styrer må ha bestått etablererprøve i serveringsloven, og i 

tillegg ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i 

alkoholloven. 

 

Det er ikke noe krav at bevillingssøker må ha bestått etablererprøve i serveringsloven, eller 

kunnskapsprøve i alkoholloven. 
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Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4742-7   Arkiv: D11  

 

 

Schjongslunden - bygging av 11'er kunstgressbane  
 

Forslag til vedtak: 

Det inngås en 30 års avtale mellom Hønefoss Ballklubb (HBK) og Ringerike kommune slik at 

klubben kan legge kunstgress på eksisterende gressbane bak ishockeyhallen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet fikk i møte den 5.11.2019, sak 141/19, en orientering om at det inngås en 

avtale mellom HBK og Ringerike kommune om rehabilitering av gressbanen som ligger i 

området bak ishockeyhallen. Gressbanen er i dårlig forfatning og klubben ønsker å legge 

kunstgress på denne banen.   

 

Innledning / bakgrunn 

Avtalen som ble inngått mellom HBK og Ringerike kommune høsten 2019 er i tidsperioden 

1.12.2019 til 30.11.2039. Klubben ønsker å søke spillemidler til anlegget. I «Bestemmelser om 

tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» er det et krav at man har en 30 års avtale med 

grunneier for å få tilskudd fra spillemiddelordningen. Dette betyr at avtalen som er inngått må 

utgå og ny avtale med 30 års varighet må inngås. I eksisterende avtale står det også at leietaker 

(HBK) ikke kan søke spillemidler ved etablering av kunstgress. Siden dette anlegget allerede er 

en fotballbane ser rådmannen det som positivt at anlegget får nytt dekke. Dette gjør at 

sesongen for fotball økes vesentlig da man kan starte tidligere på våren og banen kan benyttes 

lengre utover høsten. Fotball mistet treningsbaner når Hønefoss Arena ble bygget og har behov 

for flere baner. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Arealet er i dag regulert til formålet. 

 

Juridiske forhold  

Kommunen er grunneier på gnr 319, bnr 346. Det inngås 30 års avtale med HBK slik at 

klubben kan disponere 9500 m2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

Avtale fra 14.10.2019 utgår. 

 

Økonomiske forhold 

Avtalen vil ikke medføre noen økonomiske forpliktelser for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Henvendelsen fra HBK er oversendt idrettsrådet til uttalelse. Denne uttalelsen følger vedlagt.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FN’s bærekraftmål nr 3 om god helse. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til at det legges kunstgress på eksisterende gressbane da dette vil gi 

betydelig økt bruk. Idrettsrådet har uttalt seg positivt og saken står på idrettsrådets 

prioriteringsliste. 

 

Rådmannen vil oversende avtale til HBK med følgende avtaletekst: 

1. Denne leieavtalen opphører tidligere inngåtte avtaler om etablering av kunstgressbaner i 

Hønefoss idrettspark. 

2. Leietaker gis rett til å disponere ca XXXX m2 på Ringerike kommunes eiendommer, 

gnr 318, bnr 346, avsatt i kommuneplanen til fotballbane (BAI-7). 

3. Denne leieavtalen løper fra 1.9.2020 til 31.08.2050 og opphører uten særskilt varsel. 

4. Leien er vederlagsfri i leieperioden. 

5. Ny bane skal tilfredsstille Norges Fotballforbunds gjeldende retningslinjer for 

kunstgressbaner. Leietaker er ansvarlig for prosjektering og etablering av anlegget, 

herunder byggesøknad. Alle kostnader i tilknytning til etablering av kunstgressbanen og 

tilhørende installasjoner dekkes av leietaker. 

6. Leietaker er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde kunstgressbanen og tilhørende 

anlegg. 

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

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

Utleier har ingen erstatningskrav for restverdi eller kostnader i forbindelse med fjerning 

av kunstgressbanen og tilhørende anlegg. 

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

leietakers regning. 

9. Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene har fått ett. 

 

Vedlegg 

Uttalelse Ringerike idrettsråd - kunstgressbane Idrettsparken 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2020 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Ringerike kommune

v/Hilde Brørby Fivelsdal

sendt: postmottak@ringerike.kommune.no

an. Kunstgress på gammel gressbane

Vi viser til Hønefoss Ballklubb sitt ønske om å legge kunstgress på den gamle gressbanen syd for Ishallen.

Saken har vært oppe tidligere og vi er kjent med at det i 2019 ble inngått avtale mellom
kommunen og HBK om å disponere banen i 20 år, men med 6 måneders oppsigelse
med tanke på ny reguleringsplan for om rådet.

Når HBK nå ønsker å søke om spillemidler binder det opp området i 30 år og
reguleringsplanen må ta hensyn til dette.

Når vi ser på mulighetsstudiene fra 2016 ser vi at de fleste forslagene ikke berører dette
området.

HBK har akutt behov for flere baner etter at de mistet treningsbaner når Hønefoss Arena
ble bygget.

Ut over det som er nevnt har idrettsrådet ikke noen betenkelighet med å la HBK søke
om spillemidler for denne banen

Hønefoss 20.05.2020

Bjørn Marseth Trude Ødegaard
L eder nestleder
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2348-17  Arkiv: GNR 59/3, 59/46  

 

Sak: 64/20 

 

Saksprotokoll - Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon Gnr/bnr 

59/3 til gnr/bnr 59/46 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2348-14   Arkiv: GNR 59/3, 

59/46  

 

 

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon, gnr/bnr 59/3 til 

gnr/bnr 59/46 
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på gebyr for dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-område for 

arealoverføring i delegert sak 311/20. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter satser fastsatt 

i forskrift, og det er derfor ikke klagerett på gebyret. Klagen må derfor avvises. Rådmannen 

kan heller ikke se at det er grunnlag for å nedsette dispensasjonsgebyret, og mener søknaden 

om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble 01.07.2020 gitt tillatelse til fradeling etter jordlova av Landbrukskontoret for Ringerike 

og Hole. Byggesaksavdelingen ga 03.07.2020 tillatelse til arealoverføring etter plan- og 

bygningsloven og dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1, delegasjonssaksnummer 311/20. Arealoverføringen gjelder et areal på ca. 1 500 m2. I 

vedtaket fra byggesaksavdelingen er det tatt gebyr på 9 300,- for behandling av 

dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 16.07.2020 klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder fra hjemmelshavere til mottakereiendommen, Anne-Lise 

Tufte og Karsten Lien. 

 

Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Ved muntlig kontakt med Ringerike kommune har de fått inntrykk av at det var tre 

typer gebyrer i slike saker, herunder fra landbrukskontoret, byggesak og oppmåling. 



- 

- Arealoverføring og dispensasjon er behandlet i samme sak, og gebyrene bør derfor 

kunne ses under ett. I tillegg har mye av saksbehandlingen skjedd ved 

landbrukskontoret, som har eget gebyr. 

 

Byggesaksavdelingen sendte 19.08.2020 bekreftelse på mottak av klagen, og en forklaring på 

gebyr for dispensasjonssøknader og orientering om videre saksgang. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det foreligger ingen reguleringsplan på eiendommen. Eiendommen er avsatt til landbruk-, 

natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og revidert 13.09.2019. Etter 

kommuneplanen er det forbudt med fradeling i LNF-områder, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Gjeldende betalingsreglement ble vedtatt 12.12.2019 av kommunestyret, sak 192/2019. For 

dispensasjoner etter plan- og bygningsloven er det fastsatt egne satser, se tabellen nedenfor. 

 

 
 

Juridiske forhold  

Kommunestyret kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 

utferdigelse av kart og attester og for annet arbeid som kommunen skal utføre etter plan- og 

bygningsloven eller tilhørende forskrift, jf. plan- og bygningsloven § 33-1. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at parten har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres. Dette gjelder ikke dersom gebyret endres på bakgrunn av søknaden om nedsettelse av 

gebyr. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for 

behandlingen av denne klagen eller søknaden om nedsettelse av gebyr. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger alternative vedtak, da nedsettelse av gebyr vil medføre 

usaklig forskjellsbehandling av de som har betalt dispensasjonsgebyr i henhold til 

betalingsreglementet. 



- 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell betydning for andre saker som gjelder 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. Et stort antall eiendommer i Ringerike 

kommune ligger i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er da nødvendig med 

dispensasjon for å fradele disse eiendommene. I disse sakene blir det tatt gebyr for behandling 

av dispensasjoner. Det vil bli kunne vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet i 

tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

Etter forvaltningsloven er det kun enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 28. Det vil si at det 

ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. 

 

Det blir tatt gebyr for behandling av dispensasjoner etter gebyrsatser fastsatt i 

betalingsreglementet. Betalingsreglementet er en forskrift vedtatt av kommunestyret. 

 

Siden gebyrfastsettelsen ikke er et enkeltvedtak, er det ikke klagerett. Klagen må derfor 

avvises. 

 

Søknad om nedsettelse av gebyr 

Søkere skriver at de har fått inntrykk av at det kun skulle tas ett gebyr i byggesaken. 

Rådmannen viser til at det i brev fra byggesaksavdelingen 27.05.2020 ble informert om at det 

tas gebyr i fradelingsaken og at det tas ekstra gebyr ved dispensasjoner. 

 

Det er i klagen vist til at arealoverføringen og dispensasjonen er behandlet i samme sak, og at 

gebyrene derfor bør ses under ett. I tillegg vises det til at mye av saksbehandlingen er skjedd 

ved landbrukskontoret, som har eget gebyr. Rådmannen viser til at det tas ulike vurderinger 

ved behandling av søknaden hos landbrukskontoret og byggesaksavdelingen. 

Landbrukskontoret vurderer om vilkårene for fradeling er oppfylt etter jordlova, og 

byggesaksavdelingen behandler etter plan- og bygningsloven. Det er Ringerike kommunes 

betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av gebyr. For dispensasjoner etter plan- og 

bygningsloven er gebyret satt til 9 300,- per dispensasjon. Dette gebyret kommer i tillegg til 

ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven 

beregnes etter selvkost, og siden dispensasjonssøknader krever mer arbeid, er det fastsatt et 

eget gebyr for dette. Det er politisk vedtatt at gebyrsatsene skal ligge på 100 % 

selvkostdekning. Rådmannen viser til at det blir tatt en vurdering av gebyrsatsene hvert år.  

 

Dersom man ønsker å fradele eiendom uten dispensasjon, må eiendommen avsettes til 

boligbebyggelse i kommuneplanen eller reguleres til bolig i reguleringsplan. Hvis eiendommen 

blir avsatt til bolig, vil det være mulig å overføre areal mellom eiendommer uten dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder. For områder som er avsatt til bolig i kommuneplanen, er 

det gjort en konkret vurdering av områdene etter å ha sett på blant annet teknisk og sosial 

infrastruktur. Dersom det er ønskelig at eiendommen/området skal bli avsatt til bolig i 

kommuneplanen, må det sendes inn som innspill i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i denne saken foreligger særlige grunner for å sette ned gebyret 

for behandling av dispensasjonen. Det er et stort antall eiendommer i Ringerike kommune som 



- 

ligger i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er da nødvendig med dispensasjon for 

fradeling av disse eiendommene. Dersom gebyret settes ned i denne saken, vil det kunne bli 

usakelig forskjellsbehandling av alle andre som må ha dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder og må betale dispensasjonsgebyr. I tillegg vil det kunne medføre at 

byggesaksavdelingen ikke lenger kan driftes 100 % som selvkost. 

 

Rådmannen mener derfor at søknad om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at fastsettelsen av gebyr for dispensasjonen er gitt i forskrift, og det er ikke 

et enkeltvedtak. Det er kun enkeltvedtak som gir klagerett. Klagen må derfor avvises. 

 

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å innvilge søknad om nedsettelse av gebyr for 

dispensasjonen. Det vil medføre usakelig forskjellsbehandling. Søknaden må derfor avslås. 

 

Utskrift sendes 

Anne-Lise Tufte, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 

Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Informasjon om videre behandling - Arealoverføring 

Klage på gebyr - arealoverføring 

Vedtak - Arealoverføring 

Fradeling av eiendom - Behandling etter jordloven 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
«f1»       

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/2348-13 41557/20 GNR 59/3, 59/46  19.08.2020 

 
Informasjon om videre behandling - Arealoverføring 

Gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 

 

Vi bekrefter at vi 16.07.2020 mottok klage på gebyr og reduksjon av gebyr for 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. 

 

Gebyr for dispensasjoner 

Dere skriver i brevet deres at dere fikk inntrykk av at det var tre typer gebyr i slike 

saker, herunder en for behandling ved byggesak.  

 

Det er Ringerike kommunes betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av 

gebyr i byggesaker. For dispensasjoner er gebyret satt til 9 300,- per dispensasjon. 

Dette gebyret kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for 

behandling av søknader beregnes etter selvkost, og siden dispensasjonssøknader 

krever mer arbeid, er det fastsatt et eget gebyr for dette, se oversikten nedenfor. 

 

 
 

I vårt brev datert 27.05.2020 har vi skrevet følgende: 



 

 

2 

 
 

Dere har her blitt informert om at det tas gebyr i saken for behandling etter plan- og 

bygningsloven, og at det tas ekstra gebyr for dispensasjon fra kommuneplanen. 

 

Dersom dette gir tilstrekkelig svar på deres brev og dere ønsker å trekke klagen på 

gebyr og søknad om reduksjon av gebyr, ber vi om at dere gir en tilbakemelding på 

dette så snart som mulig. 

 

Videre behandling 

Slik saken er nå, vil den måtte legges fram til politisk behandling i hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet, da det er spørsmål om gebyr. Vi 

vil forsøke å legge fram saken til behandling i HMA ved møtet 07.09.2020. Saken går 

deretter til formannskapet for behandling. Saksdokumenter blir tilgjengelig på 

kommunens nettsider ca. en uke før møtet. Der kan dere også følge møtet på web-

TV. 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 90 22 01 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



Anne-Lise Tufte og Karsten Lien 

Heradsbygdveien 151 

3518 Hønefoss 

Hønefoss, 16. juli 2020 

Ringerike kommune 

Postboks 123 

3502 Hønefoss 

 

Deres saksnr. 20/2348-8, løpenr. 34950/20, arkivkode GNR 59/3, 59/46 

 

Klage på gebyr – arealoverføring fra gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 

Vi viser til brev fra Ringerike kommune datert 3. juli 2020. 

Vi er for det første glade for at det ble et positivt vedtak i saken! 

Da vi var i muntlig kontakt med Ringerike kommune tidligere i år, fikk vi inntrykk av at det var tre 

typer gebyrer i slike saker – én for behandling på landbrukskontoret, én på byggesakskontoret, og én 

ved oppmålingsforretningen. 

Vi ble derfor svært overrasket over at det i brevet nevnt over, beregnes gebyr både for 

arealoverføringen og for dispensasjonen. Dette er jo behandlet i samme sak, slik at gebyrene bør 

kunne ses under ett. Og mye av saksbehandlingen er i tillegg allerede skjedd ved landbrukskontoret, 

som har eget gebyr. 

Vi ber derfor om en reduksjon av gebyrene. 

Vi håper på en positiv behandling av søknaden! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne-Lise Tufte    Karsten Lien 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Kirsti Dalaaker Tufte         
Heradsbygdveien 166 
 
3518 HØNEFOSS 
 

Delegasjonssak nr: 311/20 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/2348-8 34950/20 GNR 59/3, 59/46  03.07.2020 

 

Vedtak - Arealoverføring Gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 

 
 

Vedtak: 
Søknaden om arealoverføring fra eiendom gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 er godkjent, 
jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4 og § 26-1. 
 
Søknaden om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 
kommuneplanen § 10.1 er godkjent, jf. pbl. § 19-2. 
 

Vilkår for tillatelsen: 
1. Arealet skal være som vist på innsendte kartgrunnlag, ca. 1500 m2. 

 
2. Vilkår satt i landbrukskontorets vedtak datert 01.07.2020 må oppfylles. 
 

Tillatelsen gjelder i tre år: 
Fradelingen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter 
matrikkellova innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i 
strid med matrikkellova, jf. pbl. § 21-9. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 
plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer 
er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 
på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no. 
 
Det blir sendt egne gebyr for behandling hos Landbrukskontoret i Ringerike og Hole 
og oppmålingsavdelingen i Ringerike kommune. 
 
Beregning av gebyr 
Varekode Beskrivelse Pris Antall Beløp 
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 Saksbehandling, arealoverføring inntil 5000 m² 11 450,- 1 Kr 11 450,- 

 Dispensasjon   9 300,- 1 Kr   9 300,- 

  Totalt gebyr å betale   Kr 20 750,- 

 
Faktura (til kjøper, Anne-Lise Tufte) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om saken: 
 

Kommunikasjon: 
Vi mottok 16.05.2020 søknad om arealoverføring. Det ble sendt foreløpig svar 
27.05.2020. Vi mottok tilleggsdokumentasjon 04.06.2020, ba om ytterligere 
tilleggsdokumentasjon 05.06.2020 og mottok dette 05.06.2020. Landbrukskontoret 
har gitt tillatelse datert 01.07.2020. 

 

Tiltaket: 
Det er søkt om arealoverføring på 1500 m² fra eiendom gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46. 
Begrunnelsen for søknaden er at atkomstveien til gnr/bnr 59/46 ligger på dette 
arealet og at mottakereiendommen har spredegrøfter i grunnen. Det er søkt om 
dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1.  
 
Kommunen vurderer at arealoverføringen ikke vil påvirke tomtas egnethet, jf. pbl. § 
26-1. 
 
Saken oversendes oppmålingsavdelingen i Ringerike kommune for videre 
behandling. Du vil motta varsel om oppmålingsforretning minst to uker før 
forretningen skal gjennomføres. Dersom du har spørsmål til den videre behandlingen 
av saken, kan du ta kontakt med servicetorget (telefonnummer 32 11 74 00) og be 
om å få snakke med oppmålingsavdelingen. 

 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 
LNF-område. Oppføring av ny bolig- og fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet 
gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål, jf. 
kommuneplanen § 10.1. 

 

Landbrukskontoret: 
Saken har vært til behandling etter jordlova hos Landbrukskontoret for Ringerike og 
Hole. Det er gitt tillatelse til fradeling ved vedtak datert 01.07.2020. Det forutsettes at 
vilkår satt i vedtaket følges. 

 

Dispensasjon:  
Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 
kommuneplanen § 10.1. 
 
Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge 
vilkårene være oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 
 
Søkers begrunnelse for at dispensasjon bør innvilges er at arealet tidligere ble drevet, 
men at jorda nå har grodd igjen og at det har vokst opp trær flere steder. Videre 
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skriver kjøper at røttene fra trærne kan ødelegge spredegrøftene, og at de derfor 
ønsker å rydde opp på arealet. Det vil være en fordel å få overført arealet, som har 
heftelser for veirett og spredegrøfter, til mottakereiendommen ifølge søknaden. Det 
opplyses også at det kan være aktuelt å benytte noe av arealet til grønnsakhage og 
på sikt til birøkt. 
 
Vilkår 1  
Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. 
 
Vi kan ikke se at hensynene bak formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, jf. 
pbl. § 1-1. 
 
Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 
sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Arealet blir allerede benyttet 
av mottakereiendommen da den har veirett og spredegrøfter der. Det blir dermed 
ingen endring av bruken av arealet på grunn av arealoverføringen. Det er avsatt til 
LNF i kommuneplanen, og vil fortsatt være omfattet av byggeforbud etter 
kommuneplanen § 10.1. Arealoverføringen medfører ikke at det er tillatt å 
gjennomføre bygge- og anleggstiltak på arealet. Landbrukskontoret har gitt tillatelse 
til arealoverføringen, og vurdert at den ikke vil føre til store drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket. Det kan dermed anses at hensynet til landbruk ikke blir 
nevneverdig berørt av arealoverføringen. 
 
Vi vurderer at hensynene bak forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen 
§ 10.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Vilkår 2  
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering, jf. pbl. § 19-2. 
  
Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene 
ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen 
skal ivareta, i tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  
 
Arealoverføringen vil kunne medføre økt privatisering av arealet. Det er imidlertid ikke 
et areal hvor landbruksinteresser står sterkt, og landbrukskontoret har vurdert at det 
ikke vil medføre store drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket. Arealet blir 
allerede i dag benyttet av mottakereiendommen, og det vil da være en fordel å få det 
overført. Søker har opplyst at arealet i dag er gjengrodd, og at de har planer om å 
benytte det til grønnsakhage og birøkt på sikt. Dette anses som positivt. 
 
Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 
etter kommuneplanen § 10.1 er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Konklusjon  
Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Nabovarsling: 
Det er ikke opplyst å være noen merknader i saken. 
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Orientering om klage: 
 

Klagefristen er 3 uker: 
Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 
innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 
www.ringerike.kommune.no. 
 

Søksmålsadgang: 
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 
gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 
 

Med hilsen 

Hans Otto Larsson for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 90 22 01 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til:  
Ringerike kommune, Kart- og oppmåling v/Elin Green 
Ringerike kommune, Eiendomsskattekontoret v/Helge Myhren 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole v/Sigrid Bruholt 
Anne-Lise Tufte, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 
Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 
 
 
Vedlegg: 
Situasjonsplan 
 
 
Henviser til: 
Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 3. 
mars 2020 



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Kirsti Tufte   

Heradsbygdveien 166 

 

3518 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/2348-7 33909/20 GNR 59/3, 59/46  01.07.2020 

 
Fradeling av eiendom - Behandling etter jordloven 

Gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 

 

Vedtak 
Søknaden om arealoverføring er godkjent, jf. jordloven § 12. Tillatelse til fradeling 

er gitt på følgende vilkår: 

1. Arealet skal overføres til eiendommen med gnr. 59 bnr. 46 

2. Eventuelle rettigheter (fiskerett mm.) skal fortsatt tilhøre den opprinnelige 

eiendommen og følger ikke med i fradelingen  

 

Vi viser til søknad om arealoverføring mottatt 18.05.2020, foreløpig svar datert 

27.05.2020 og deres tilbakemelding mottatt 05.06.2020. 

 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden nå blir behandlet etter plan- og bygningsloven 

Landbrukskontoret har nå behandlet søknaden om fradeling etter jordloven. Søknaden 

må også behandles etter plan- og bygningsloven, og vi oversender nå saken til 

byggesaksavdelingen. Saken vil deretter bli sendt til oppmålingsavdelingen for 

oppmåling. Vi gjør oppmerksom på at det tas gebyr for byggesaksbehandling og 

oppmåling. For gjeldende gebyrsatser viser vi til kommunens betalingsregulativ. 

 
Beskrivelse av saken 

Kirsti Tufte, eier av landbrukseiendommen Hanserud, gnr/bnr 59/3, søker om 

arealoverføring av ca. 1,5 dekar til naboeiendommen med gnr/bnr 59/46 i Ringerike 

kommune. Formålet med arealoverføringen er utvidelse av eiendommen for å bygge 

garasje, i tillegg til å eie egen vei opp til huset, samt arealet hvor de har sine 

spredegrøfter.   

  

Eiendommen består ifølge gårdskart av totalt 76 dekar, hvorav 4,2 dekar fulldyrka jord og 

63 dekar produktiv skog. Eiendommen er bebygd med våningshus, kårbolig og 

driftsbygninger. Arealet som søkes overført, er i gårdskart registrert som fulldyrka jord og 

produktiv skog.   

 

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF-område). I den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike er området 

klassifisert som et C-område. Dette er et område med mindre sterke landbruksinteresser.  
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Vurdering 

I jordloven § 12 fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal 

det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 
 

Vi opplyste i vårt foreløpige svar, datert 27.05.2020, at vi på daværende tidspunkt ikke 

kunne se at det forelå gode grunner til å innvilge fremlagt søknad om fradeling, og ba 

dere revurdere størrelsen på arealet til å ikke omfatte dyrka mark. I deres tilbakemelding 

mottatt 05.06.2020 skriver dere at jorda har grodd igjen med bjørk med høyde på flere 

meter. Dere dokumenterte også dette med bilde. Basert på deres beskrivelse, bilde, og 

Googles tjeneste «Street View» med bilder fra oktober 2019, kan man tydelig se at 

arealet i dag er gjengrodd. I karttjenesten Kilden, har NIBIO registrert arealet med dyrka 

mark som en usikker flate, og ved ajourhold av AR5 hadde arealet i dag ikke blitt 

klassifisert som fulldyrket mark. Arealet er allikevel en del av en landbrukseiendom, og 

har potensiale til å kunne bli fulldyrket mark igjen.  

 

Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer, da det er lagt til grunn 

som et mål for jordloven at driftsenhetene bør styrkes. I denne saken vil en godkjent 

arealoverføring medføre at en landbrukseiendom mister en stor andel av sine produktive 

arealer. Samtidig opplyses det i søknaden om dispensasjon at arealet skal ryddes for 

skog, og er tenkt benyttet til grønnsaker og poteter, og på sikt også birøkt. Eventuelle 

rettigheter, slik som fiskerett, jaktrett o.l. skal fortsatt tilhøre den opprinnelige 

eiendommen og følger ikke med i arealoverføringen. Med bakgrunn i dette vurderer vi at 

en godkjent arealoverføring vil ivareta hensynet til vern av arealressursene. 

 

Ved arealoverføring er det av betydning om overføringen fører til en driftsmessig god 

løsning. I denne saken vil arealoverføringen resultere i at naboeiendommen blir eier av 

sin egen vei og spredegrøfter.  

 

Vi kan ikke se at arealoverføringen vil føre til store drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket, da fradelingen ikke vil påvirke atkomsten til dyrka areal, føre til dårligere 

arrondering eller konflikter knyttet til støv, støy, lukt o.l. 

 

Eiendommen ligger i et område der landbruksinteressene er mindre sterke. Vi ser positivt 

på at arealet er tenkt ryddet, og dyrket opp igjen, da dagens bruk har resultert i at arealet 

har grodd igjen. Med bakgrunn i arealets tilstand, bruk og eiendommens beliggenhet 

vurderer vi at vi kan godkjenne arealoverføringen som omsøkt etter jordloven § 12.  

 

Gebyr  

Vi ettersender giro for saksbehandling etter jordloven på kroner 2 000,-. Gebyret er 

fastsatt i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, og 

kommunens betalingsregulativ.  

 

Orientering om klage  

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker etter at du har mottatt dette brevet. Klagen retter 

du til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sender den via landbrukskontoret for Ringerike 

og Hole.  
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Søksmålsadgang  

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket kan 

ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av den 

høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har gått 6 

måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er avgjort, jf. 

forvaltningsloven § 27. 
 

 

Med hilsen 

 

Eiliv Kornkveen 

Avdelingsleder landbruk 

                  

Saksbehandler: Sigrid Bruholt 

E-post: sigrid.bruholt@ringerike.kommune.no  

Telefon: 48 18 64 64  

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi:  

Anne-Lise Tufte og Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss 

Byggesak v/Elisabeth Skaret Lund, Ringerike kommune 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3893-2  Arkiv: 027  

 

Sak: 32/20 

 

Saksprotokoll - Regnbuen, - status og videre drift  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, 

Kirkens bymisjon og Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. 

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Trine Sandum (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

1. «Saken utsettes 

 

Trine Sandum fremmet følgende forslag: 
«HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

 I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens 

bymisjon og Villaen kommer og informerer». 

 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet p.v.a. Sp, Rødt og SV følgende forslag: 

 «Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

 Rådmannen legger frem en sak på HOV`s møte i oktober som vider hensiktsmessige 

løsninger på de bygningsmessige utfordringene, samt ivaretakelse av smittevernhensyn. 

 Rådmannen innarbeider tilbudet i budsjettet for 2021». 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. «Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover. 

2. Huset er stengt for brukerne p.g.a. inneklima, brann- og redningsproblemer, manglende 

universell utforming og smittevern. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som 

omhandler en eventuelt rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021». 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

1. «Hovedutvalget anbefaler FS at nåværende dagtilbud ved Regnbuen avvikles. 

2. Brukerne ved Regnbuen får annet tilbud etter individuell oppfølging av hver enkelt. De 

ansatte ivaretas i henhold til lovverket». 

 

Fellesforslag fremmet p.v.a. Ap, H, SV, Rødt, Sp og Frp: 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, manglende 

universell utforming og smittevern. 

1. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell rehabiliteringsplan 

innen 1. halvår 2021. 

3. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Sandums (Ap) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (Ap) og falt. 

 

Sandums (Ap) forslag til nytt punkt, samt fellesforslag fra Ap, H, SV, Rødt, Sp og Frp ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3893-1   Arkiv:   

 

Regnbuen, orientering om status og videre drift  
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget tar til etterretning at dagtilbudet ved Regnbuen avvikles. 

2. Hovedutvalget forutsetter at kompenserende tiltak iverksettes ovenfor brukere som blir 

negativt berørt av en avvikling, og at ansatte som har vært dedikert tiltaket ivaretaes i 

henhold til lovverket. 

 

  

Beskrivelse av saken 

«Regnbuen» har vært stengt i sommer, da lokalitetene har en slik beskaffenhet at det ikke vil 

kunne være drift med de krav den pågående pandemien stiller. Man har greid å opprettholde en 

møteplass i hagen to dager i uken. Tilbudet har sporadisk vært brukt av 4-8-brukere som har 

vært innom kortere perioder en eller begge dager. 

Når høsten kommer og det blir mer ustabilt vær, vil det ikke lengere være forsvarlig å basere 

seg på hagen som møtested. Det vil være nødvendig å ivareta smittevernet over tid, og 

rådmannen vil måtte vurdere andre måter å ivareta et tilbud til brukergruppen. 

Det er er faktum at dagens brukergruppe er liten, og bruken av tilbudet er  beskjedent. 

Kostnadene er derfor forholdsvis høye. Det er i dag flere tilbud som kan være aktuelle. Noen 

av brukerne benytter disse også p.d.d. i tillegg til å stikke innom Regnbuen, og tjenesten vil 

sørge for at aktuelle brukere blir presentert for alternative tilbud.  

Det er nå snart 20 år siden psykiatrien fikk nasjonalt fokus og ble tilgodesett med relativt store 

ressurser fra stortingets side. I Ringerike kommune ble det bygd flere omsorgsboliger for 

målgruppen samt gjennomfør en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

av tildelte styrkningsmidler ble også overført Fontenehuset, som så dagens lys i 2003. 

Kommunen etablerte også aktivitetstilbudet «Regnbuen», som i utgangspunktet rettet seg mot 

mennesker med psykiske problemstillinger som var noe dårligere enn den gruppen som 

frekventerte Fontenehuset. 

I årene som har gått, har det skjedd merkbare endringer innen tilbudene, fagfeltet og 

målgruppen: 

 Psykiatriske lidelser er alminneliggjort og er ikke «tabubelagt» på samme måte som 

tidligere. 



 Man har også fått øynene opp for at psykiske lidelser ofte henger sammen med en 

rekke andre problemstillinger. Ofte ser vi kombinasjoner med rusmisbruk og ADHD. 

 En erkjennelse av at psykiske lidelser både debuterer og forefinnes i relativt stor grad 

blant unge mennesker, er etablert. Stress og forventningskrav og prestasjonsambisjoner 

forsterker dette bilde. 

 En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har etter hvert som psykiske lidelser har 

blitt alminneliggjort implementert mennesker med disse lidelsene inn i sine målgrupper. 

 Fontenehuset har hatt svært gode resultater og øker medlemsantallet sitt for hvert år. 

Forestillningen om at det bare er relativt godtfungerende mennesker med psykiske 

problemstillinger som frekventerer Fontenehuset, og at brukere av Regnbuen er langt 

dårligere, er en myte. I dag ser vi at Fontenehuset bringer brukerne tilbake til et verdig 

og meningsfullt liv (se årsrapport 2019), mens Regnbuen i dag ikke har noe terapeutisk 

tilbud og i stor grad konserverer problemstillingene 

 Frivillighetssentralen og StjerneGruppen fungerer godt og er et viktig supplement til de 

offentlige tjenestene. 

 Ringerike kommune har bygd «Slettåkerveien» som er et bemannet bo/behandlingssted 

for mennesker med psykiske lidelser. Kompetansen her er svært god.  

 Kirkens bymisjon har etablert seg på Hønefoss, og er allerede en markant operatør 

innen sitt område. 

Disse endringer som er beskrevet ovenfor, har ført til at behovet for et eget dagsenter til denne 

gruppen er marginalt. Behovet for Regnbuen er nå i realiteten så lite, at det er ikke faglig 

forsvarlig å opprettholde dette. Kostnadene blir for høye i forhold til den terapeutiske effekten 

tilbudet gir. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, vil kommunen også måtte skaffe tilveie nye lokaler. En 

ny vurdering av dagens lokaliteter (Terje Schistad-Stensvoll, april 2020) tilsier at en 

videreføring med dagens lokasjon vil innbære store kostnader: 

Vi har hatt en befaring av ulike behov på Regnbuen. Jeg ser av omfang at det nå er så graverende 
skader (etterslep) som gjør at bygget sårt trenger en del strakstiltak. Dette være seg utettheter i 
konstruksjon, store utvendige råteskader (fare for brekkasje/nedfall), innvendig tapet løsner fra 
vegg, gulvbelegg er utslitt, murpuss i kjeller faller av. Ikke minst maling av utvendige fasade/rep og 
murskader/løs puss. Alle disse tingene påvirker det fysiske miljøet, og er av slik karakter at det 
påvirker drift/bruk/brukere på en negativ måte.  

Ved branntilsyn, ble det også avdekket at rømningsveier fra 2. etg. ikke er forsvarlig, fordi 

verandaen er preget av råteskader. Med situasjonen rundt smittevern, i tillegg til 

totalvurderingen av byggets beskaffenhet, ble det bestemt at bygget skulle stenges for drift.   

Dette er årsak til at rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre 

tilbudets fremtidige drift. 



Ved en avvikling av tilbudet er rådmannen orientert om at brukerne vil få andre og likeverdige 

eller bedre tilbudved andre dagtilbud, og at en ansatt vil få tilbud om å arbeide ved en annen 

enhet knyttet til dagtilbud i Ringerike kommune. Tillitsvalgte er informert om forholdet. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Tilleggsopplysninger til sak 32/20 Regnbuen - status og videre drift:
Formidlet før saken ble behandlet, og sendes til utvalgsmedlemmene etter møtet.

Rådmannens forslag handler ikke om innsparinger, eller kutt i budsjett for Helse og omsorg. Det
handler om å finne alternative måter å drifte et dagtilbud som etter hvert ikke inneholder noe annet
enn et kaffe og samtaletilbud ute i hagen ved Regnbuen. Eie ndomsforvaltning har sammen med
kommunalsjef gjennomgått tilstandsvurderingen av bygget, og funnet at bygget ikke tilfredsstiller
krav til brann og rømningsveier, inneklima eller universell utforming. Da pandemien kom, og vi måtte
tenke smittevern, vurdert e vi det dithen at smittevern var vanskelig å ivareta i dette huset. Rommene
er små, og det er derfor utfordrende å ivareta smittevern og avstand. Det er bare 1. etg. Som kan
benyttes i og med at huset ikke er universelt utformet, og at verandaen som funge re som
rømningsvei i 2. etg. er ødelagt av råteskader. Verandaen i 1. etg. Er heller ikke uten råteskader.
Derfor ble tilbudet gitt utendørs. Dette har fungert i sommer , men nå er det høst, og det er ikke alltid
like greit å møtes ute. På bakgrunn at denne totalvurderingen legges det nå frem en orienteringssak
om at tilbudet avsluttes i sin nåværende form, og at brukerne omdisponeres til andre eksisterende
tilbud.

Bygget er fra mars 2020, stengt for brukere og ansatte. Tilbudet gis ute i hagen 2 ganger hv er uke .
Vi har i den videre prosessen, lagt vekt på individuelle vurderinger av alle brukerne - samtaler med
hver enkelt, for å finne andre og likeverdige aktiviteter . Det bil også bli lagt vekt på muligheter for
felles aktiviteter for å beholde kontakt mel lom brukere.
Det er i dag en fast kjerne på om lag 5 brukere , og gjennomsnittlig 8 brukere som møter hver gang.
Det vil også bli lagt vekt på å b ruke personalet ved Regnbuen til å følge opp brukerne over i nye
tilbud, slik at de blir kjent og trygge.

A dministrasjonen har fra saksfremlegget ble publisert og frem til nå, jobbet med å finne alternative
aktiviteter som kan gjøres utenfor huset.
Dette er tilbud som er bekreftet og kan iverksettes :

- Gå gruppe x1 pr uke, med personale fra psykisk helse og Reg nbuen, med felles gratis lunsj på
Kirkens Bymisjon

- Etablere temakveld x1 pr. uke sammen med Kirkens Bymisjon
- Samarbeid med Fontenehuset - og at brukerne kan komme til deres tilbud som er mer

innholdsrikt og aktivitetsbasert, åpent hver dag og i sentrum .
- De som ønsker å ha et sted å møtes for å drikke kaffe, og bare være - vil få muligheten til

dette ved dagtilbudet Gleden. De kan også benytte aktivitetene som er ved Gleden - trening,
måltider, turer, sang, spill mm. Personale fra Regnbuen vil midlertidig bli omdisponert til
dette dagsenter et , og vil kunne trygge og følge opp brukerne fra Regnbuen. De vil få
mulighet for å hentes av sjåførene i sentrum, enten til fast tidspunkt, eller ved avtale.

Rådmannen mener at dette tilbudet vil være bedre enn dagens tilbud, men vil be tinge prosesser
individuelt og med gruppen av brukere ved Regnbuen. Rådmannen vet at endringer er veldig
vanskelig for brukergruppen, og dersom man klarer å tenke aktiviteter uten å binde seg til å tenke
lokasjon, vil det være mulig å fin ne gode løsninger.

Dersom Hovedutvalget ikke mener at tilbudet som nå er fremlagt, vil være tilfredsstillende, må det
gis føringer og bevilges penger til alternativt lokale (for det lokalet administrasjonen mener det er
krav til). Saker av økonomisk kara kter avgjøres av FS og KS slik at hovedutvalget bør anbefale et
forslag og sende saken videre til FS og KS.

Dersom Hovedutvalget kan gi tilslutning til at tilbudet avvikles i sin nåværende form, og drives videre
slik fremlagt, vil rådmannen komme tilbake med en sak om selve huset og forvaltning av dette.



Med vennlig hilsen

Christine Myhre Bråthen
Kommunalsje f
Helse og Omsorg
_______________________________________________

Ringerike kommune
Postbox 123, sentrum
N - 3502 Hønefoss
Norway

Besøksadresse:
Rådhuset, Osloveien 1, 3511 Hønefoss

Telefon:
Sentralbord +47 32 11 74 00
Mobil +47 95 16 16 50
christine.myhre.brathen@ringerike.kommune.no

http://www.ringerike.kommune.no
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-5  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 33/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-3  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 01.09.2020: 

 

Enhetsleder Heidi Elisabeth Lafton orienterte om «Strukturutredning for helse og 

omsorgstjenesten - status og framdrift»  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-4  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

Integreringsrådet holdes informert i prosessen underveis og at det gis mulighet til eventuelt å 

komme med innspill  

Ref. – kommentaren om at spørreskjema vil bli sendt ut. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 31.08.2020: 

 

Enhetsleder Heidi Elisabeth Lafton orienterte om «Strukturutredning for helse og 

omsorgstjenesten - status og framdrift. 

Leder fremmet følgende forslag til tilleggskommentar til rådmannes forslag til vedtak.: «Rådet 

holdes informert i prosessen underveis og at det gis mulighet til eventuelt å komme med 

innspill  

Ref. – kommentaren om at spørreskjema vil bli sendt ut.» 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-2  Arkiv: F00 &20  

 

Sak: 17/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 31.08.2020: 

 

Enhetsleder Heidi Elisabeth Lafton orienterte om «Strukturutredning for helse og 

omsorgstjenesten - status og framdrift»  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Integreringsrådet 

Rådet for funksjonhemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Strategi og plan 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv:   

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

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

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

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

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

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 



- 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2561-5  Arkiv: X20  

 

Sak: 35/20 

 

Saksprotokoll - Dagberedskap - legevakttjenesten  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte allmennmedisinske 

legetjenester. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2180-6   Arkiv: G21  

 

Dagberedskap - legevakttjenesten  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte allmennmedisinske 

legetjenester. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det toårige pilotprosjektet «Dagberedskap hos Sentrumslegene» avsluttes. Ordningen 

videreføres med enkelte justeringer som permanent tjeneste med virkning fra 01.08.2020. 

Allmennlegene i kommunal dagberedskap suppleres med beredskapsbil og planlegger 

etablering i andre lokaler. 

 

Bakgrunn for notatet 

Ringerike kommune etablerte sommeren 2018 et pilotprosjekt for utprøving av ny modell for 

dagberedskapsordning (saksnr. 18/2561). Dagberedskap ivaretar alle akutte allmennmedisinske 

tjenester til innbyggere som ikke har tilgjengelig fastlege i kommunen, samt utrykning ved 

behov for akutt nødhjelp (113). Pilotprosjektet er etablert som del av Sentrumslegenes 

fastlegekontor med de to fastlegene, som har hjemmel ved kontoret og  kommunal 

deltidsstilling. Prosjektet har en planlagt varighet på 2 år, og blir avsluttet sommeren 2020.  

Formålet med pilotprosjektet var å teste og utvikle modellen for bærekraft, behov og 

muligheter. 

 

Evaluering av Dagberedskap. 

Ordningen er evaluert svært positivt av fastlegekollegiet og av akuttmedisinske 

samhandlingsetater (legevakt, ambulanse).  

 

For Ringerike kommune er ordningen fleksibel, ressurseffektiv og velintegrert. Ikke minst nå 

under koronasituasjonen, har Sentrumslegene vært kritisk nødvendige for å løse oppgavene 

raskt og effektivt. Det foreligger nå ingen klager fra andre etater eller brukere, over manglende 

tilgjengelig akutt allmennmedisinsk tjenestetilbud for innbyggere. Dagberedskapsavtalen løser 

kommunens plikt til å ha et akuttmedisinsk tilbud om øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder 

seg i kommunen (jvf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., § 3-1 og § 3-2).  

 



- 

Antall henvendelser, oppdrag og oppdragenes varighet, varierer, fra få til mange pr dag og fra 

kortvarige til langvarige. En del pasienter kommer til legekontoret for undersøkelse, i tillegg er 

kapasiteten til utrykning ved akuttmedisinske tilstander svært viktig. Dagberedskapslegene er i 

økende grad integrert i og bidrar avgjørende i den akuttmedisinske kjeden. I dag bruker legene 

egen bil for å løse kommunens dagberedskap. Dagberedskapslegene bør ferdes i egnet bil med 

tydelig markering (akuttlege). 

 

Lokalene for dagens dagberedskap er ikke optimale. Det er ikke lagt til rette for 

ambulansemottak. Dagens koron utbrudd har illustrert sårbarheten ved mottak av smittsomme 

pasienter og avdekket behov for økt samvirke og nærhet med kommunens øvrige 

helseberedskap.  

 

Sentrumslegene har sagt seg villige til å fortsette som dagberedskapsleger, og har gitt følgende 

innspill til denne evalueringen: 

Vår styrke er at vi er små, samkjørte og tilpasningsdyktige med små fastlegelister, slik at 

vi har muligheter for å være fleksible.   

 Ordningen fungerer som beredskapsordning; det er som i alt beredskapsarbeid stor variasjon 

i antall henvendelser. De fleste henvendelser er  

 Innbyggere uten fastlege, med akuttmedisinsk behov, bl.a. Studenter, Utenlandske 

arbeider med skader (kuttskader etc.), Turister (skader, annet) 

 Utrykning med ambulanse, særlig hjertestans 

 Akutt psykiatri med uavklart eller ikke fastlege her. Rus, psykose, suicidproblematikk 

 Innbyggere der fastlege eller vikar for fastlege ikke er tilgjengelig 

Livreddende førstehjelp ved hjertestans opptrer ca. 1 gang i måneden. 

  

 Kontoret har nå fått en tydelig beredskapsprofil: 

 Ordningen er velintegrert i prehospital tjeneste, med gjensidig kjennskap og gode 

samhandlingsrutiner både med ambulanse og AMK. Det er eksempler på at AMK har 

ringt direkte med anmodning om bistand til akutt hendelse, der ambulansen ikke har 

vært tilgjengelig (hjertestans). 

 Fastlegene har etter vert fått spisset kompetanse og erfaring bidrar til bedre 

tjenester. Fastlegene er målrettet i egen kompetansehevning innenfor akuttmedisin 

– kurs, øvelser og hospitering, og bidrar med undervisning (bl.a. 

hjerte/lungeredningskurs).  

 Evne til å ta inn ekstra pasienter. Det ble benyttet i høst 2019 pga. brått forfall hos en 

fastlege som varte 2 mdr. 

 

I en fortsettelse mener vi følgende er viktig: 

 Nærhet til parkering, buss, taxi (VIKTIG) 

 Egnet inngang for ambulanse 

 Eget akutt-rom. 

 Fordel med fleksibilitet i.f.t. økt arealbehov hvis situasjonen krever det  

 

 

Vurdering og fremtidig løsning. 

Dagens ordning er svært velfungerende og modellen anbefales videreført som tjeneste i 

permanent drift. Stillingene som dagberedskapsleger, knyttes varig til de to hjemlene ved 



- 

Sentrumslegenes legekontor. Det fastholdes som 2x 20 % kommunal stilling med fastlønn og 

praksiskompensasjon. 

Ordningen suppleres med en dagberedskapsbil. Bilen bør være tydelig markert, ha 4-hjuls drift 

og fast parkeringsplass ved legekontoret. 

 

Det er før sommeren gjort et utredningsarbeid med mål om å finne nye og mer egnede lokaler 

for dagberedskapsordningen, Lokalene må ivareta behov for smittevernberedskap, 

dagberedskap og Sentrumslegenes fastlegekontor. Det er nødvendig med adgang for 

ambulanse, tilgjengelig akuttrom og at relevante smittevernhensyn kan ivaretas. Lokalene må 

samtidig være fleksible slik de kan romme en økt aktivitet i perioder. Kontoret kan med fordel 

ha fleksibel tilgang til areal, slik at smittevernkontoret og legekontoret i 

beredskapssammenheng kan disponere større lokaler. Aktuell korona pandemi kan illustrere 

dette. Det er ønskelig at nye og mer egnede lokaler skal være på plass i løpet av 2020. 

Rådmannen har godkjent, etablering av nye lokaler i Storgaten 11-13, der kommunen allerede 

har en leieavtale. Ombygging kan starte tidlig høst.   

 

Økonomisk konsekvens 

Ordningen skal fortsette innenfor de etablerte avtaler mellom Ringerike kommune og de to 

aktuelle fastlegene.   

Dagberedskapstilbudet styrkes med en leasingbil. Bilen leases fra Ringerike kommune.  Bilen 

er nødvendig for å ivareta akutt utrykning og annen helsefaglig beredskap i kommunens akutte 

allmennlegetjenester på dagtid. Årsutgift samlet for leasing og drift av bil er vurdert til kr 

80.000,- I tillegg kommer økt husleie på 162.000,- pr. år, for å imøtekomme funksjonelle 

lokaler. Totalt foreslås det en økning i dagberedskapsbudsjettet på 242.000 kr. Pr år. Dette 

søkes innarbeidet i budsjett for legetjenester for 2021.  

 

 Drift 

 

Overskrift Beskrivelse Beløp/år 

Lønn leger 2 * 20 % stilling med fastlønn (779.700 (årslønn) + 

sosiale .kostnad faktor 1,3) 

405.400 

Praksiskompensasjon for 2* 20 stilling (83503 kr/år) 167.000 

Kompetanse 

og nødvendig 

utstyr 

2* 60.000 kr 120.000 

Lege bil Leasing bil dagberedskap  – inkl. driftsutgifter   80.000 

Husleie Økt husleie for nye lokaler  162.000 

Årsbeløp 

 

 

 

934.400 kr. 

 

Økningen på 242.000 søkes innarbeidet i budsjett for 2021. 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen anbefaler at dagberedskapsordningen fortsetter i nåværende modell med i alt 40 % 

kommunal stilling. Dette organisert med 20 % til hver av de to fastlegehjemlene ved 

Sentrumslegenes legekontor.  

Inngått avtale med Sentrumslegene videreføres. I tillegg anbefaler Rådmannen at ordningen 

styrkes med tiltak beskrevet i saken.   



- 

Det inngås avtale om leasing av bil til dagberedskapsordningen og arbeidet med å etablere mer 

egnede lokaler ved Storgaten 11-13 realiseres. Tiltaket innarbeides i Rådmannens forslag til 

budsjett 2021- 2024.  

Løsningen videreutvikles i dialog mellom fastlegene, dagberedskapslegene, kommuneoverlegen 

og smittevernkontoret, og vil bli presentert i framtidig saksfremlegg. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef Helse og omsorg 

saksbehandler: Karin Møller 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-8  Arkiv: M30  

 

Sak: 62/20 

 

Saksprotokoll - Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2: 

«2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Berghagens (Ap) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet.  

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-7   Arkiv: M30  

 

 

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.11.2020.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune sendte forslag til endringer i lokal slamtømmeforskrift på offentlig høring i 

mai 2020. Det har ikke kommet uttalelser til høringen. Det er heller ikke kommet frem andre 

opplysninger som tilsier at forskriften ikke bør endres i tråd med høringsforslaget. Endringene i 

forskriften er av mindre betydning, men vil gi et tydeligere regelverk for slamtømming.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 135/19 oppstart av endringer i flere lokale forskrifter innen avløp 

og forurensning, herunder lokal slamtømmeforskrift. HMA vedtok 13.05.2020 å sende 

rådmannens forslag til endring på høring.  

  

De tre viktigste endringene i høringsforslaget var å:  

 

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp). 

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming. 

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Høringsfristen var 03.08.2020. Kommunen har ikke mottatt høringsuttalelser. Det er heller 

ikke kommet frem andre opplysninger som tilsier at det bør gjøres endringer. 

 

Juridiske forhold  



- 

Dagens lokale tømmeforskrift ligger her. Endringsforskriften ligger vedlagt, sammen med 

saksframlegg og skjematisk oversikt, hvor endringene og konsekvensene av endringene er 

beskrevet nærmere. Rådmannen foreslår at den nye forskriften vil gjelde fra 01.11.2020 (tre 

uker etter at kommunestyret har hatt saken til behandling 08.10.2020). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA vedtok 13.05.2020 å sende rådmannens forslag til endring av forskrift på høring (sak 

32/20), se vedlagt saksprotokoll. Det fremkommer ikke av saksprotokollen, men det kom i 

møtet spørsmål fra Anders Braaten om forskriftens definisjonen av «abonnent» (§ 1) burde 

vurderes nærmere:  

 

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom 

eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke 

annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den 

samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

Rådmannen hadde for øvrig ikke foreslått å endre denne eksisterende definisjonen. Spørsmålet 

fra Braaten gikk ut på om det ikke ville være problematisk å følge opp denne 30-årsgrensen 

manuelt, og viste til at det etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er 10 år som utløser 

krav til tinglysing.  

 

Rådmannen har sjekket saken med jurister på byggesaksavdelinga og oppmålingsavdelinga. 

Bakgrunnen til definisjonen er at den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 34 

(avfallsgebyr)l, fjerde ledd, hvor det står:  

 

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av 

avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er 

festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det 

samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 

mer enn 30 år.  

 

Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for å endre på definisjonen. 

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å innføre gebyr for oppmøte uten tømming der tanken ikke er tilgjengelig for 

tømming, vil gi kommunen mulighet til å viderefakturere abonnenten for det. Størrelsesorden 

på dette er lite, ca kr 50 000,-, avhengig av hvor mange slike tilfeller som oppstår.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken hvar vært på høring frem til 03.08.2020. Ny revidert forskrift blir kunngjort på 

lovdata.no etter at saken har vært behandlet i HMA, formannskapet og kommunestyret. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslaget om endring av forskriften. Det er heller ikke 

kommet opp annen informasjon som tilsier at forslag til endring ikke bør bli vedtatt. 

Rådmannen mener derfor at endringene i lokal forskrift nå kan vedtas. 

 



- 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll HMA 13.05.2020 

Saksframlegg til møtet i HMA 13.05.2020 

Forslag til endringer i slamtømmeforskriften 

Endringsforskrift 

Skjematisk oversikt over forslag til endring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-5  Arkiv: M30  

 

Sak: 32/20 

 

Saksprotokoll - Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist. 

1. Rådmannen (teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensingsforskriften kapittel 15 og 15 A), herunder 

utarbeider en lokal forskrift til § 15A- 4. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Knut Stubben (Krf) fremmet følgende forslag: 

 «Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist. 

2. Rådmannen (teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensingsforskriften kapittel 15 og 15 A), herunder 

utarbeider en lokal forskrift til § 15A- 4.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Stubbens (Krf) forslag, ble Stubbens 

forslag enstemmig vedtatt.  

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-4   Arkiv: M30  

 

 

Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist.  

1. Rådmannen (Teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A), herunder 

vurdere behovet for lokal forskrift til § 15A-4. 

 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen foreslår å gjøre noen mindre endringer i den lokale tømmeforskriften. De 

viktigste endringene er å:  

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp)  

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming 

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere 

 

Dagens tømmeforskrift krever at tette tanker tømmes minst én gang i året, men de er ikke en 

del av den kommunale tømmeordningen. Ved å inkludere dem der, vil kommunen få mer 

kontroll på at tankene blir tømt når de skal og på riktig måte. I tillegg vil tilstanden på tankene 

bli kontrollert av slamtømmer i forbindelse med rutinetømming på lik linje med øvrige 

anleggstyper. 

 

Å endre forskriften slik at kommunen kan fakturere gebyr for oppmøte til anleggseiere som 

ikke har gjort tanken tilgjengelig for tømming, gjør at kommunen slipper å måtte dekke dette 

tapet. Selv om det årlige totalbeløpet for dette ikke er stort, så er det et viktig prinsipp at 

anleggseier må betale dersom han/hun ikke sørger for at tanken er tilgjengelig.   

 

Rådmannen foreslår å ta ut dagens krav til tømming av olje- og fettutskillere og 

årsrapportering av oljeutskillere fordi det ikke er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å kreve 

dette gjennom slamtømmeforskriften. Å ta ut kravene vil ha liten praktisk betydning siden 

kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen etter at de ble satt inn i 2017. For eksempel er 

ikke olje- og fettutskillere inkludert i dagens slamtømmeordning. Det er en utfordring at 



- 

kommunen mangler innarbeide rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere (for eksempel 

behandling av søknader om tillatelse til påslipp). Denne utfordringen må imidlertid 

kommunen (som anleggseier) løse utenom lokal tømmeforskrift, ved å innarbeide rutiner og 

eventuelt lage en lokal forskrift for påslipp (jf. forurensningsforskriften § 15A-4). 

 

I tillegg foreslår rådmannen noen mindre justeringer i forskriften, hovedsakelig av språklig 

karakter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 06.09.2019 oppstart av endring av disse to lokale forskriftene for 

mindre avløpsanlegg: 

- Lokal forskrift for om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 2009-06-

25-1048) 

- Lokal forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere (FOR 2009-06-25-1049) 

 

Rådmannen har i vinter jobbet med forslag til endringer i begge forskriftene for å få et mer 

oppdatert, ryddigere og klarere regelverk og å påse at kommunen ikke krever mer gjennom de 

lokale forskriftene enn det forurensningsloven gir anledning til. I februar i år informerte Norsk 

Vann at de i løpet av 2020 skal sette i gang et prosjekt om de lokale forskriftene på 

forurensningsområdet, inkludert begge disse forskriftene. Målet med prosjektet er å veilede 

kommunene i hvordan man utformer gode og hensiktsmessige lokale forskrifter. Rådmannen 

vurderer at det er verdt å vente på dette prosjektet før det foreslås endringer i lokal forskrift 

om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (som erstatter forurensningsforskriften § 

12-7 – 12-13). Når det gjelder tømmeforskriften, er endringene som rådmannen foreslår mer 

kurante, slik at det ikke er nødvendig å vente på prosjektet fra Norsk Vann for å kunne sende 

den på høring.  

 

Beskrivelse av saken 

Endringene som Rådmannen foreslår i tømmeforskriften kan deles inn i tre deler, i tillegg til 

en rekke språklige endringer for å gjøre teksten tydeligere. Vedlegget «Skjematisk oversikt 

over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften» gir en detaljert oversikt over 

endringsforslagene og bakgrunnen for dem.  

 

Her er en oppsummering av de viktigste endringene: 

 

1) Årlige kommunale tømminger av tette tanker  

Dagens lokale tømmeforskrift krever at tette tanker for oppsamling av toalettavløp skal 

tømmes etter behov, men minst én gang i året. De er i dag ikke inkludert i den kommunale 

slamtømmeordningen. Mye av forklaringen på dette er at behovet for tømming av tette tanker 

er avhengig av bruken i større grad enn andre tanksystemer (hvor avløpsvannet ledes videre til 

grøfter eller rør). Anleggseier derfor har dermed fått lov til å bestille tømming selv fra hvilket 

firma han/hun ønsker, slik som ved ekstratømming for alle anleggstyper. 

 

Det har vist seg å være en rekke ulemper med dagens ordning. For det første har ikke 

kommunen kontroll på at tankene blir tømt når det er behov og/eller at den blir tømt på lovlig 

vis. En del tette tanker mangler alarm som varsler eier om at tanken begynner å bli full, og da 

kan det hende at eier ikke får bestilt tømming i tide. Et annet problem er at tankene ikke blir 



- 

kontrollert av slamtømmer, dersom eier velger et annet firma enn det som kommunen har 

kontrakt med. Dessuten krever forurensningsloven § 26 at kommunen skal sørge for tømming 

av tette tanker, i likhet med andre «mindre renseinnretninger» for sanitært avløpsvann.  

 

2) Fakturering av «oppmøte uten tømming» 

Dagens lokale forskrift gir ikke kommunen anledning til å fakturere anleggseier gebyr når 

tanken ligger utilgjengelig for tømming, for eksempel at den ligger under vegetasjon eller 

materialer e.l. Siden slamtømmeselskapet fakturerer kommunen for oppmøte i slike tilfeller, 

innebærer dette et mindre tap for kommunen som må dekkes opp av inntekter på VA-området. 

 

3) Ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og krav til årsrapporting av 

oljeutskillere 

Kommunen har ansvar for oppfølging av det kommunale vann- og avløpsnettet. Kommunens 

avløpsledningsnett og renseanlegg skal håndtere utslipp av avløpsvann, men er ikke bygd for å 

ta imot store mengder olje, fett og andre uønskede forbindelser i avløpsvann. Disse stoffene 

kan virke forstyrrende for driften av avløpsnett/renseprosess eller til ulempe for kommunens 

ansatte eller forurense naturen. Dette vil kunne føre til at kommunen ikke klarer å overholde 

sin utslippstillatelse fra overordnet myndighet. 

 

Kommunene er av Miljødirektoratet delegert forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig 

avløpsvann, og påslippsmyndighet for olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter og 

industri til kommunalt nett. Utover saksbehandling med tillatelser (enkeltvedtak og pålegg 

med tilhørende vilkår), plikter kommunen å føre tilsyn med at bestemmelsene og vedtak 

truffet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A overholdes. Påslipp/utslipp er 

også forhold som kommunen må ta hensyn til gjennom planprosesser og bestemmelser.   

 

Krav til tømmehyppighet for olje- og fettutskillere og årsrapportering av oljeutskillere ble tatt 

inn i den lokale tømmeforskriften i 2017, fordi man ønsket å legge til rette for fremtidig 

oppfølging av olje- og fettutskillere, og man så at en rekke andre kommuner hadde lignende 

bestemmelser for dette. Rådmannen har i denne runden fått juridisk avklaring på at det ikke er 

hjemmelsgrunnlag i forurensningsforskriften/forurensningsloven for å kreve årlig tømming og 

årsrapportering av oljeutskillere i lokal tømmeforskrift, og at vilkår om dette må fastsettes i 

tillatelse (enkeltvedtak) eller pålegg. Teoretisk sett er det hjemmel for å kreve tømming av 

fettutskillere, men rådmannen mener det er kan være mer hensiktsmessig å vedta det i egen 

lokal forskrift som erstatter § 15A-4 for å tydeliggjøre dette. Dagens krav til olje- og 

fettutskillere har dessuten ikke blitt fulgt opp av kommunen, og den kommunale 

slamtømmeordningen omfatter ikke olje- og fettutskillere.  

 

Det er en utfordring at kommunen som anleggseier (Teknisk VAR) ikke har innarbeidede 

rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere, men dette er altså en utfordring som må løses 

utenfor den lokale tømmeforskriften. Anleggseier skaffet i 2019 et fagsystem, Industripåslipp 

(Powel AS) til kartlegging og saksbehandling på dette saksområdet. Dagens fagsystem kan 

også brukes til å kartlegge risikoabonnenter, som kan forurense kommunens ledningsanlegg så 

vel som direkte til resipienter. Denne karleggingsjobben er allerede godt i gang.  

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av lokal tømmeforskrift vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategien for opprydding av avløp i spredt bebyggelse, 

hovedplaner for vann og avløp, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Rådmannen har laget forslag til endringsforskrift til tømmeforskriften (vedlegg) som skal 

sendes på høring sammen med øvrige saksdokumenter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Både den lokale tømmeforskriften og lokal forskrift til forurensningsforskriften kap 12 (FOR 

2009-06-25-1048) ble vedtatt av kommunen i 2009 og endret i 2017 (KS sak 24/17).  

Endringene som ble gjort da var innføring av årlige, men ikke kommunale, tømminger av tette 

tanker og årlige tømminger av minirenseanlegg. Før dette var kravet annethvert år, både for 

tette tanker og minirenseanlegg. Videre ble det tatt inn krav til tømming av olje- og 

fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere.   

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å legge til rette for at kommunen kan fakturere eier for oppmøte dersom tanken 

ikke er tilgjengelig vil redusere kostnadene til kommunen i noen grad. Slamtømmefirmaet 

som kommunen har kontrakt med, Norva24, fakturerer kommunen kr 1 250,- (inkl. mva) for 

hvert slikt tilfelle. I 2018 og 2019 var det henholdsvis 12 og 27 slike tilfeller. Per 14.04.2020 

er tallet 29 for 2020. Dersom det årlige antallet for eksempel er 50, så vil kommunen måtte 

dekke et tap på kr 62 500,- fra resten av selvkost på vann- og avløp.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringerikes blad, på kommunens hjemmeside på internett og på 

kommunens facebookside. Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til 

seks uker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Forslaget om årlige kommunale tømminger av tette tanker vil sikre regelmessig tømming og 

kontroll av disse på linje med andre typer avløpsanlegg. Dette vil føre til mindre risiko for 

forurensning ved at sjansen blir større for at tanken blir tømt ved behov. Det vil også bli 

vanskeligere å tømme tanken på andre mindre kontrollerte former, for eksempel gjennom 

andre slamtømmefirmaer hvor det ikke utføres kontroll av tanken og/eller at firmaet ikke har 

nødvendige tillatelser, eller at eier tømmer tanken selv. 

 

Forslaget om at anleggseier blir fakturert for «oppmøte uten tømming» gjør at det blir en mer 

rettferdig og riktig kostnadsdekning. Forslaget vil til en viss grad også kunne ha en positiv 

preventiv effekt, ved at det gir anleggseier insentiv til å gjøre tanken tilgjengelig i større grad, 

fordi man ikke ønsker å få dette gebyret.  

 

Å ta ut krav til tømming og årsrapportering fra oljeutskillere og tømming av fettutskillere vil 

ikke få konsekvenser av betydning, siden kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen. Siden 

kommunen heller ikke har hatt tilstrekkelig hjemmel til å inkludere dette i forskriften, vil det å 

ta det ut gjøre at kommunen får en ryddig forskrift.  



- 

 

Nærmere om oppfølging av olje- og fettutskillere: 

Som nevnt tidligere mangler kommunen som anleggseier innarbeidede rutiner for oppfølging 

av olje- og fettutskillere ved utslipp til kommunalt avløpsledning.  

 

En lokal forskrift etter § 15A-4 (påslipp) vil blant annet kunne styre/angi hvilke virksomheter 

som skal ha fettutskiller eller tillatt mengde overvann/takvann/drensvann etter fordrøyning, og 

ta gebyr for overskridelser av volum og stoffer. Dette er utfordrende i dag, fordi man ikke har 

tydelig hjemmel. Kommunen har heller ikke hatt praksis for å gi tillatelser til påslipp, men 

istedenfor inngått privatrettslige avtaler. Det er da ikke mulig å benytte hjemlene i 

forurensningsloven for å følge opp avvik hos disse. Dersom kommunen for eksempel får 

innarbeidede rutiner på å behandle søknader om tillatelse til påslipp til kommunal ledning, 

kan kommunen kunne sette vilkår om f.eks. utslippsgrense for oljeinnhold i påslippet. 

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset 

grunn, Ringerike kommune, Buskerud ble vedtatt 14.09.2009, og gir kommunen hjemmel til å 

ta gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens 

kap. 2, 12, 13, 15 og 15A. For kap 15 (oljeutskillere) mangler det kun å få formalisert gebyret 

i betalingsreglementet. For kap 15A (påslipp) må man starte en prosess for å finne ut om 

kommunen skal vedta en lokal forskrift til § 15A-4. I begge tilfeller kan kommunen ta gebyr 

gjennom selvkost for å dekke saksbehandling, tilsyn og overskridelser (kun § 15A-4).  

 

Oppsummert, så er rutiner for oljeutskilllere og lokalt regelverk for påslipp (fettutskillere 

m.m.) noe kommunen bør jobbe videre med, men dette må altså løses utenom lokal 

tømmeforskrift. 

 

Konklusjon: 

Konsekvensene av de foreslåtte endringene i den lokale tømmeforskriften er av mindre 

betydning. Det er likevel viktig å få gjort disse endringene for at kommunens skal kunne følge 

opp tømming av mindre avløpsanlegg på en mer hensiktsmessig måte, og for å få en mer 

ryddig forskrift. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 135/19 – Kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet 

2. Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften 

3. Forslag til endringsforskrift 
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Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften: 

Dette dokumentet gir en oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften. Begrunnelse for endringene står under hver 

bestemmelse. Endringene er, så langt det er praktisk mulig, markert i gult. 

 

Overskrift 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, Ringerike kommune 

Hvorfor endre?:  
Tittelen endres siden krav til olje- og fettutskillere foreslås tatt ut. Se forklaring under § 1. Virkeområde. 

 

Hjemler 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forurensningsloven § 26, jf. § 30 3. ledd § 34. Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3. ledd,  34 og 79. 

Hvorfor endre?:  
Forurensningsloven § 79 omtaler straff som er omtalt i § 11. Straff (siste bestemmelse i denne forskriften).  
Bestemmelsen om straff (§ 11) står også i dagens forskrift, hjemmelen for dette er ikke oppført. Dette foreslås tatt inn nå. 

 

§ 1. Virkeområde 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for 
oppsamling av sanitært avløpsvann, fettutskillere 
og oljeutskillere fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomheter i 
Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er 
oppført bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har 
tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering 
av slam og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

Hvorfor endre?: 



 
1. ledd: 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Slike krav må eventuelt settes som vilkår i tillatelse (enkeltvedtak), og eller i 
påleggssaker (knyttet til drift og kontroll/internkontroll osv.). Det er i dag ikke noen innarbeide rutiner for slik saksbehandling, noe 
som må løses av kommunen som anleggseier (Teknisk VAR). Kommunen har ikke avtale med tømmefirma om tømming for 
verken olje- eller fettutskillere. Kommunen har anledning til å vedta lokal forskrift etter kapittel 15A-4 med blant annet krav til 
tømming av fettutskillere. Denne vil ikke gjelde for oljeutskillere (kapittel 15). 
  
Reglene i forurensningsforskriften tilsier at man kun kan endre disse bestemmelsene:  
 

 I kapittel 15 kan man kun endre/erstatte § 15-7 om utslippsgrense og eventuelt angi dette på samme måte som for 
avløpsanlegg etter kapittel 12. Videre er innholdet i oljeutskiller og sandfang (to forhold) er definert som farlig avfall. I 
henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minimum én gang pr. år dersom mengden overstiger 1 kg. I 
tillegg er tømming direkte knyttet til krav om internkontroll (særlig vern av ytre miljø), som ikke gjelder for avløpsvann etter 
kapittel 12 fordi de i de aller fleste tilfeller ikke er knyttet til virksomhet med sysselsatte.   

 

 I kapittel 15A kan man kun endre § 15A-4 (Påslipp til offentlig avløpsnett), men da som en helhetlig lokal forskrift som 
erstatter denne paragrafen. Da har man muligheten til å lage bestemmelse for blant annet tømming av fettutskiller, men 
fortsatt ikke for oljeutskiller. Man kan da, i teorien, vise til denne lokale forskriften og hjemmelen i en lokal tømmeforskrift 
eller andre forskrifter, men det er ikke hensiktsmessig å ha to forskrifter som regulerer det samme.  

 
2. ledd: 
I andre ledd er det tatt inn at i tillegg til tømming, så gjelder forskriften også arbeidet rundt tømmingen, slik som utkjøring, 
transport, rensing av slam og fakturering.  

 

 

 

 



§ 2. Definisjoner 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

-Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 - Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 

  
 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og/eller rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller eller tett tank. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 
 
 

 

Hvorfor endre?: 
Kun gjort en mindre språklig endring på definisjonen av «tanksystem». 

 

 

 

 



§ 3. Pålagt tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av alle 

tanksystem bortsett fra tette tanker. Ordinære tømminger skal 

utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle 

ekstratømminger av øvrige tanksystem. 

 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle 

tanksystem. Rutinetømmingene skal utføres av firma som har 

kontrakt med kommunen. 

Hvorfor endre?: 
Endret på grunn av forslag om å innføre rutinetømminger for tette tanker. Innholdet i siste avsnitt foreslås flyttet til § 4 (siste 
avsnitt). 

 

§ 4. Tømmehyppighet 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

For de ordinære tømmingene gjelder følgende 
tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hver 
2. år. 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 
4. år. 

 - For slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn én 
gang årlig.  

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år. 

 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år. 

 

 

 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig.         

Anbefalt tømmefrekvens i gjeldende SINTEF teknisk god-      

kjenning er å anse som rutinetømminger. 

- Tette tanker: Én gang i året.  



Dersom utslippstillatelse eller drifts- og serviceavtalen krever 

hyppigere tømming, må dette følges. Dette defineres som 

ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men minst én gang i året. 

 

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de 

nevnte tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille   

dette selv direkte fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke 

rutinetømminger, men ekstratømminger. 
 

Hvorfor endre?: 
«Rutinetømminger» er et mer presist ord enn «ordinære tømminger», og også det ordet som er brukt i vedtak og i nåværende 
kontrakt med slamtømmefirma. 
«Minst én gang årlig» (minirenseanlegg) er tydeligere språk enn «ikke sjeldnere enn én gang årlig». Frekvensen som står i 
SINTEF-godkjenningen anses som et riktig faglig grunnlag for å bestemme frekvensen. 
Ny bestemmelse om at kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger ved behov bidrar til å sikre at anleggene blir tømt 
når de skal.  
Det siste avsnittet (om ekstratømminger) er bare flyttet fra § 7 i dagens forskrift. 

 

§ 5. Tømmegebyr 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke 
kommunens kostnader med innsamling og behandling. Gebyr 
betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter type og 
volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens 
gebyrregulativ 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader 
med fremmøte, innsamling og rensing. Gebyr betales per 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type og volum på 
tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 
betalingsreglement. 

Hvorfor endre? 
I 1. ledd er «ordinære tømming» erstattet med «rutinetømminger» (som over). Ordet «slamavskiller» fjernes siden 
rutinetømminger gjelder alle andre tanksystemer. 
 
Ordet «fremmøte» er satt inn for å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr dersom tanken ikke er gjort tilgjengelig av eier, jf. 
bestemmelse om Abonnentens plikter. «Rensing» er et mer presis ord enn «behandling».  

 



 

§ 6. Fakturering 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinære tømminger i 

henhold til § 4 og § 5. 

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger 

skjer fra utførende firma til abonnent. 

 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold 

til § 4 og § 5. Dersom tanken ved tømming ikke er tilgjengelig 

og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent for fremmøte i 

henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til 

abonnent. 

Hvorfor endre?: 

I 1. ledd er «ordinære tømminger» erstattet av «rutinetømminger», og det er lagt til en presisering om at kommunen kan ta gebyr 

for fremmøte uten tømming.  

2. ledd er endret for å ta høyde for at det blir rutinetømminger på tette tanker.  

 

§ 7. Gjennomføring av tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for ordinær 

tømming. 

Abonnent bestiller selv tømminger av tette tanker og 

ekstratømminger fra kompetent firma. 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for 

rutinetømming. 

 

 



Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som 

dekker dette. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har 

nødvendige tillatelser og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Hvorfor endre?:                                                                                                                                                                                             

Det andre leddet i dagens forskrift er slettet fordi det er flyttet til § 4 (siste ledd).                                                                                 

Det tredje leddet i dagens forskrift er endret for å få et klarere språk og for å understreke at mottak må ha kapasitet og ikke bare 

tillatelse. 

 

 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av 

tette tanker og ekstratømminger enn det kommunen har 

avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn 

dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal 

ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres 

gjenstander på kumlokk. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn 

det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret 

sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til 

kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke 

bygges inn eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på 

kumlokk.  



Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og 

stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil 

må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være 

brøytet og om nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 

m fra kjøreveg og bunnen av slamavskiller/tett tank skal 

ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen. 

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er 

sikret. 

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold 

egnet for kjøring med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig 

eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om 

nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra 

kjøreveg, og bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere 

enn vegen. 

 

Hvorfor endret?: 
1. ledd er endret på grunn av forslag om rutinetømminger for tette tanker.  
I 2. og 3. ledd er det bare språklige endringer 
Siste ledd i dagens forskrift er slettet, fordi forhold rundt sikring er bestemt i plan- og bygningsloven § 28-6, så det er ikke behov 
for å ha det i lokal forskrift.   

 

 

§ 9. Tømming av olje- og fettutskillere 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom 

driftstilstanden tilsier det. 

Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men 

ikke sjeldnere enn 2 ganger per år. 

(slette hele § 9). 



Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av 

olje- og fettutskillere er tilfredsstillende, og bestemme ev. annen 

tømmefrekvens. 

Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av 

tømming av sine anlegg. 

Entreprenør som tømmer anleggene må ha nødvendig 

godkjenning. 

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til 
Ringerike kommune innen 1. mars hvert år. 

 

 

Hvorfor endre? 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Se nærmere forklaring under § 1 «Virkeområde».  

 

§ 9. (tidligere § 10) Unntak 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, 
må vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, 
og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må 

vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, og 

skriftlig melding sendes kommunen. 

 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å 

tømme, kan kommunen behandle søknader om unntak. Det 

kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 
 

Hvorfor endre? 
Nytt siste ledd gir mulighet for kommunen til å kunne gi utsatt tømming i spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel være aktuelt 
dersom huset er permanent ubebodd eller at avløpsanlegget er betydelig overdimensjonert. 



§ 10. (tidligere § 11) Klage 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrift kan 
påklages. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og kan 
ikke påklages. 

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan 
påklages. Klagen skal avgjøres av kommunens ordinære 
klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom forskrift, og kan 
derfor ikke påklages.  

Hvorfor endre? 
Setning to er satt inn for å presisere hvem som skal avgjøre klagen. Siste setning er gjort om for å få et klarere språk.  

 

§ 11 (tidligere 10) Straff 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 
forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med 
bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Hvorfor endre? 
Bestemmelsen er endret for å få samme ordlyd som i forurensningsloven § 79. 

 



Forskrift om endring i: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 

avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, 

Buskerud 
 

I FOR-2009-06-25-1049 (tømmeforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

Ny overskrift skal lyde: 
Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Ringerike 

kommune 

 

Hjemmel:  

Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3.ledd, 34 og 79. 

 

§ 1 skal lyde: 

§ 1. Virkeområde: 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er oppført 

bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har tanksystem for 

oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering av slam 

og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

 

§ 2 skal lyde: 

§ 2. Definisjoner 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. 
Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som 
abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling og/eller rensing av 
avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller eller tett tank. 
 
 



 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige 
forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp. 
 
 
 
§ 3 skal lyde: 
 
§ 3. «Pålagt tømming»: 
 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle tanksystem. Rutinetømmingene 

skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Tømmehyppighet 

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

-   Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år 

-  Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

-  Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig. Anbefalt tømmefrekvens i 

gjeldende SINTEF teknisk godkjenning er å anse som rutinetømminger.  

- Tette tanker: Én gang i året.  

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de nevnte 

tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille dette selv direkte 

fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke rutinetømminger, men 

ekstratømminger. 

 

§ 5 skal lyde: 

§ 5. Tømmegebyr 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader med fremmøte, 

innsamling og rensing. Gebyr betales per tømming. Gebyret kan differensieres etter 

type og volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 

betalingsreglement. 

 

 



§ 6 skal lyde:  

§ 6. Fakturering: 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold til § 4 og § 5. Dersom 

tanken ved tømming ikke er tilgjengelig og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent 

for fremmøte i henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til abonnent. 

§ 7 skal lyde: 

§ 7. Gjennomføring av tømming: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for rutinetømming. 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har nødvendige tillatelser 

og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført 

tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass. 

 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn det kommunen 

har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 

tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke bygges inn eller 

tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.  

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring 

med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig 

strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra kjøreveg, og 

bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere enn vegen. 

 

Hele dagens § 9. Tømming av olje- og fettutskillere slettes.  

 

§ 9 skal lyde: 



§ 9. Unntak: 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må vanntilførselen avstenges 

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å tømme, kan kommunen 

behandle søknader om unntak. Det kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 

 

§ 10 skal lyde: 

§ 10. Klage 

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan påklages. Klagen skal 

avgjøres av kommunens ordinære klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom 

forskrift, og kan derfor ikke påklages. 

 

§ 11 skal lyde: 

§ 11. Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 

forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

 

Hele dagens § 12. Straff slettes. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2808-1   Arkiv:   

 

IKA Kongsberg, - selskapsavtale  
 

Forslag til vedtak: 

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

Kongsberg) 2021 godkjennes. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

organisert som et interkommunalt selskap i 2003. I 2020 har selskapet 38 eiere. 

Sigdal kommune har søkt om å bli medeier i selskapet fra 1.6.2020. Styret behandlet søknaden 

på styremøtet 28.5.2020. Styret anbefalte opptak av Sigdal kommune som ny eier i selskapet 

og at dette effektueres ved at ny selskapsavtale sendes dagens deltakere og Sigdal kommune 

for behandling av utvidelsen. 

 

Beskrivelse av saken 

En utvidelse av eiere i selskapet reguleres i IKA Kongsbergs selskapsavtale §§ 1 og 5, og en 

endring av eiere i selskapet krever justering av §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i IKA 

Kongsbergs selskapsavtale. Utvidelsen er formelt godkjent når alle deltakere har behandlet og 

godkjent ny selskapsavtale med likelydende vedtak i alle deltakeres øverste politiske organ 

(hjemlet i Lov om interkommunale selskap § 4). 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Utvidelsen av selskapets deltakere har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. 

Heller har det en positiv effekt ved at eierandeler og garantisum vil bli redusert, og også 

synergieffekten en utvidelse gir for selskapets robusthet. 

Tjenester til ny eier løses innenfor dagens infrastruktur og rammer. Rådmannen anbefaler at 

kommunestyret slutter seg til styrets positive anbefaling. 

 

Vedlegg 



 IKA Kongsberg, - selskapsavtale 2021. 

 Oversikt over deltakeres eierandel og garantisum. 
 

 

 

 Ringerike kommune, 10.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

  

          rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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§ 1. Navn 
 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt 
selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. 
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet. 
  
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS". 
 
Selskapet har 39 eiere: 
 
Bamble kommune 
Drangedal kommune 
Flesberg kommune 
Flå kommune 
Fyresdal kommune 
Færder kommune 
Gol kommune 
Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune 
Hol kommune 
Hole kommune 
Holmestrand kommune 
Horten kommune 
  

Kongsberg kommune 
Kragerø kommune 
Krødsherad kommune 
Kviteseid kommune 
Larvik kommune 
Midt-Telemark kommune 
Modum kommune 
Nesbyen kommune  
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Nore og Uvdal kommune 
Porsgrunn kommune 
Ringerike kommune 
 

Rollag kommune 
Sandefjord kommune 
Seljord kommune 
Sigdal kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Tinn kommune 
Tokke kommune 
Tønsberg kommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Viken fylkeskommune 
Vinje kommune 
Ål kommune 

§ 2. Rettslig status  
 
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.  
 
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.  
 
§ 3. Hovedkontor  
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.  
 
§ 4. Formål og ansvarsområde  
 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere 
som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.  
 
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta 
privatarkiv. 
 
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv. 
 
§ 5. Eiertilskudd og eierandel  
 
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. 
Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av  
representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale 
selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.   
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Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av 
hver enkelte eier.  
 
Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til 
selskapet.  
 

Deltakere 

  Andel   Andel 

Bamble kommune 2,45 Modum kommune 2,46 

Drangedal kommune 1,18 Nesbyen kommune 1,09 

Flesberg kommune 1,01 Nissedal kommune 0,86 

Flå kommune 0,81 Nome kommune 1,49 

Fyresdal kommune 0,84 Nore og Uvdal kommune 0,98 

Færder kommune 3,86 Porsgrunn kommune 4,94 

Gol kommune 1,25 Ringerike kommune 4,3 

Hemsedal kommune 0,99 Rollag kommune 0,85 

Hjartdal kommune 0,88 Sandefjord kommune 7,99 

Hol kommune 1,23 Seljord kommune 1,04 

Hole kommune 1,52 Sigdal kommune 1,11 

Holmestrand kommune 4,39 Siljan kommune 0,97 

Horten kommune 3,93 Skien kommune 7,01 

Kongsberg kommune 3,97 Tinn kommune 1,38 

Kragerø kommune 2,04 Tokke kommune 0,95 

Krødsherad kommune 0,95 Tønsberg kommune 7,89 

Kviteseid kommune 0,98 Vestfold og Telemark fylkeskommune 6,48 

Larvik kommune 6,14 Viken fylkeskommune 4,74 

Midt-Telemark kommune 2,65 Vinje kommune 1,14 

    Ål kommune 1,26 

 
Eierandelen justeres ved inn- og utmelding og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner. 
 
§ 6. Ansvarsfordeling  
 
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, 
jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.  
 
§ 7. Selskapets organ  
 
Selskapet skal ha følgende tre organer:  
- Representantskapet  
- Styret  
- Daglig leder 
 
§ 8. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.  
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Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt 
selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes minimum 
ett varamedlem for hver av de faste medlemmene. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg 
eller flertallsvalg.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.  
 
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier 
kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den 
gjenværende del av valgperioden.  
 
§ 9. Representantskapets møter  
 
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. 
Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.  
 
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale 
selskaper § 8. 
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
 
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer 
2. Årsmelding og regnskap 
3. Budsjett, økonomiplan 
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne 
5. Valg av revisor 
6. Valg til styret 
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for to år 
 
Representantskapets leder innkaller representantskapet. 
 
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. 
Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere 
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for 
dette.  
 
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte- og talerett.  
 
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.  
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver. 
 
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.  
 
§ 10. Budsjettbehandlingen 
  
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan. 
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Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag 
går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes 
økonomiplan, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om 
styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om 
interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten. 
 
Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.  
 
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45. 
  
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.  
 
§ 11. Styret  
 
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens 
innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer 
og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. Blant styrets medlemmer velges av 
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen. De ansatte velger et styremedlem 
med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.  
 
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved 
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det 
nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i 
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i 
ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets 
vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig 
vedtak om dette i representantskapet. 
  
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan 
delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.  
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å 
tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. 
 
§ 12. Styrets møter 
 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller 
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som 
godkjennes av styret.  
 
Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
Styret vedtar personalreglement for selskapet. 
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§ 13. Daglig leder  
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
 
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har 
tale- og forslagsrett i styrets møter.  
 
§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner  
 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 
om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har 
nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets 
møteprotokoller skal fortløpende sendes til eierne.  
 
§ 15.  Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning  
 
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, 
offentlighetsloven og personopplysningsloven.  
 
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer. 
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov 
om interkommunale selskaper. 
 
§ 16. Økonomiforvaltning  
 
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper 
og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper. 
 
§ 17. Låneopptak og garantistillelse  
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. 
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om 
interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk. 
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.  
 
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive 
kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer 
eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i 
kommuneloven § 51 nr. 2.  
 
§ 18. Arbeidsgiveransvar  
 
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.  
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 
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§ 19. Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av 
representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende 
reglene i kommuneloven § 41.  
 
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer. 
 
§ 20. Endring av selskapsavtalen  
 
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For 
eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet. 
 
Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje 
ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende 
vedtak om dette.  
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av 
Eierne.  
 
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse 
fremmes for behandling hos eierne.  
 
§ 21. Nye eiere 
 
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere. 
 
En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil 
være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet. 
 
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 
50% av det årlige eiertilskuddet. 
 
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning  
 
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig 
vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale 
selskaper § 31.  
 
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt eierskap etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen 
ble levert. 
 
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  
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Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og 
eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
§ 23. Ikrafttredelse 
 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske 
organ. 
 



Garantisum Andel Garantisum Andel Innbyggertall
Deltakere
Bamble kommune 3 297 799 2,485 % 3 123 962 2,45 % 14 061
Drangedal kommune 1 591 550 1,199 % 1 506 426 1,18 % 4 060
Flesberg kommune 1 361 753 1,026 % 1 290 667 1,01 % 2 688
Flå kommune 1 089 511 0,821 % 1 033 078 0,81 % 1 050
Fyresdal kommune 1 128 308 0,850 % 1 070 348 0,84 % 1 287
Færder kommune 5 183 941 3,906 % 4 921 180 3,86 % 26 730
Gol kommune 1 673 786 1,261 % 1 592 604 1,25 % 4 608
Hemsedal kommune 1 326 438 1,000 % 1 258 901 0,99 % 2 486
Hjartdal kommune 1 175 727 0,886 % 1 115 324 0,88 % 1 573
Hol kommune 1 656 709 1,248 % 1 566 342 1,23 % 4 441
Hole kommune 2 049 983 1,545 % 1 937 158 1,52 % 6 799
Holmestrand kommune 5 868 288 4,444 % 5 593 385 4,39 % 24 275
Horten kommune 5 278 764 3,978 % 5 009 275 3,93 % 27 351
Kongsberg kommune 5 300 750 3,994 % 5 062 046 3,97 % 27 723
Kragerø kommune 2 746 957 2,070 % 2 601 777 2,04 % 10 380
Krødsherad kommune 1 286 314 0,969 % 1 215 812 0,95 % 2 212
Kviteseid kommune 1 313 505 0,990 % 1 245 849 0,98 % 2 403
Larvik kommune 8 236 078 6,206 % 7 825 611 6,14 % 47 204
Midt-Telemark kommune 3 641 201 2,744 % 3 378 322 2,65 % 10 444
Modum kommune 3 281 496 2,473 % 3 131 623 2,46 % 14 115
Nesbyen kommune 1 464 714 1,104 % 1 382 664 1,09 % 3 273
Nissedal kommune 1 159 810 0,874 % 1 095 667 0,86 % 1 448
Nome kommune 1 999 083 1,506 % 1 892 496 1,49 % 6 515
Nore og Uvdal kommune 1 320 966 0,995 % 1 251 510 0,98 % 2 439
Porsgrunn kommune 6 608 381 4,980 % 6 292 536 4,94 % 36 397
Ringerike kommune 5 743 606 4,328 % 5 475 992 4,30 % 30 641
Rollag kommune 1 150 359 0,867 % 1 086 546 0,85 % 1 390
Sandefjord kommune 10 653 618 8,028 % 10 174 804 7,99 % 63 764
Seljord kommune 1 401 544 1,056 % 1 322 119 1,04 % 2 888
Sigdal kommune 0 0 1 416 789 1,11 % 3 490
Siljan kommune 1 301 236 0,981 % 1 235 941 0,97 % 2 340
Skien kommune 9 363 486 7,056 % 8 923 320 7,01 % 54 942
Tinn kommune 1 873 408 1,412 % 1 762 915 1,38 % 5 691
Tokke kommune 1 284 490 0,968 % 1 214 082 0,95 % 2 201
Tønsberg kommune 10 624 083 7,984 % 10 049 491 7,89 % 55 706
Vestfold og Telemark fylkeskommune 8 702 940 6,558 % 8 254 665 6,48 % 424 396
Viken fylkeskommune (Gml. Buskerud) 6 340 218 4,778 % 6 013 644 4,74 % 283 148
Vinje kommune 1 532 360 1,155 % 1 446 039 1,14 % 3 676
Ål kommune 1 689 537 1,273 % 1 602 983 1,26 % 4 674

2020 2021



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3744-2  Arkiv: H43 &01  

 

Sak: 36/20 

 

Saksprotokoll - Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner, - Krisesenteret  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3744-1   Arkiv:   

 

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære 

relasjoner, - Krisesenteret  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens samarbeidsavtale ble inngått 1.1.2015 med varighet fram til 31.1.2019. Deretter løper 

den videre for ytterligere fem år om gangen dersom den ikke sies opp innen ett år før 

utløpsdato. 

Samarbeidsmøte har ønsket en revisjon av avtalen, som effektueres i denne sak. Endringene 

består i: 

 Ajourføring av lovhenvisninger og forskrifter 

 Enkelte kosmetiske endringer, oppsett og «lay-out». 

 Tidligere avtale omhandlet ubrukte budsjettmidler ved årets slutt, som skulle 

fondsavsettet. Samarbeidsmøtet har ønsket og konkretisere et slikt fonds størrelse, og 

følgende tillegg er tatt inn i avtalens 4.1 Budsjett/Fordeling av utgifter: 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. 

Størrelsen på fondet er satt til 300 000i og vurderes i forhold til 

budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport fra vertskommunen hvert 

tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. driftsunderskudd etter 

bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 Den reviderte avtalen gjøres gjeldene fra 1.10.2020. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

                                                
i Sak 5 i vårmøtet 2017.  



- 

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 og mål 17 Samarbeid for å 

nå målene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at revidert avtale for vertskommunesamarbeidet i forhold til krisesenteret 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret 

 

  

 

Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Heidi Lafton, enhetsleder/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 Avtale om Vertskommune- 

samarbeid  

om  

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 

(Krisesenteret) 
 

 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363 

c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

d. Modum kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 970 491 589 

e. Krødsherad kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 855 

f. Sigdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 766 

g. Lunner kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961381452 

h. Gran kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961381541 

i. Sør-Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 819 

j. Nord-Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 908 

k. Etnedal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 933 038 173 

l. Vang kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 246 

m. Vestre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 157 

n. Øystre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 068 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør” deltakerkommunene” og er 14 selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale krisesenterordningen skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til voksne 

og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, etter Lov av 1. januar 2010 om 

kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven).  

 

Samarbeidsavtalen om drift av felles krisesenter er inngått med hjemmel i kommuneloven av 22. juni 

2018 § 20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 22-2. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft 1.10.2020. 

Fra denne dato gjelder avtalen for fem (5) år med automatisk forlengelse for fem (5) år av gangen med 

mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel. Avtalen kan bare sies 

opp med virkning fra neste kalenderår. 

Se for øvrig bestemmelse om uttreden av avtalen, punkt 5.2. 

 

 



 

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres samarbeidsmøter mellom partene. Her møter rådmennene/kommunedirektørene 

(eller den han/hun bestemmer) fra hver deltagerkommune og leder for Krise- og kompetansesenteret. 

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

a) Budsjettspørsmål (men det er deltagerkommunene som vedtar budsjettet jfr. pkt. 4.1), 

b) Regnskap, 

c) Revisjonsrapporter,  

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet. 

 

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov. 

Vertskommunen rapporterer om status/planer for samarbeidet minimum to ganger per år. 

 

1.5 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for Krise- og kompetansesenteret og ivaretar arbeidsgiveransvaret 

for alle ansatte. Krise- og kompetansesenteret inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og 

ansettelser ved Krise- og kompetansesenteret skjer av det organ og etter de retningslinjer som gjelder 

for vertskommunen.  

2 Delegasjon og kontroll 

2.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen/ 

kommunedirektøren i egen kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen/ 

kommunedirektøren i vertskommunen jfr. kommuneloven § 20-2, annet ledd. 

Rådmannen/kommunedirektøren i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen/kommunedirektøren 

i vertskommunen å løse samarbeidskommunens oppgaver etter denne avtalen på sine vegne. Det 

forutsettes at rådmannen/kommunedirektøren i vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse 

med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens § 20-2, annet ledd. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen/kommunedirektøren i 

vertskommunen fullmakt til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. 

kommunelovens § 20-2, første ledd. 

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun 

gjelder dem, avtale spesielle forhold. 

For øvrig gjelder kommuneloven § 20-2. 

Vertskommunen plikter å gi melding til fylkesmannen i Oslo og Viken når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 

2.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll   

Plikten til å gjennomføre internkontroll, jfr krisesenterlovens § 8 påhviler vertskommunen.  

 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for de tjenester som samarbeidsavtalen omfatter, jfr. 

kommuneloven § 20-9.  



 

For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 20-7. 

3 Informasjon 

Hver enkelt kommune har i nært samarbeid med vertskommunen ansvaret for å gjøre Krise- og 

kompetansesenterets tjenester kjent overfor innbyggerne i egen kommune og andre relevante instanser. 

Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes 

internettsider og annet informasjonsmateriell.  
 

4 Budsjett og økonomirapportering 

4.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Budsjettet skal sikre heldøgndrift og dekke de lovpålagte krav både for menn, kvinner og medfølgende 

barn, jfr. Krisesenterloven §1. 

 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett og oversender budsjettutkastet til 

samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. Det er deltakerkommunene som vedtar 

budsjettene. Det enkelte budsjett er gyldig når alle kommunene har vedtatt dette. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. Ved opphør av 

samarbeidet, skal evt. felles investeringer etter samarbeidsavtalen fordeles forholdsmessig mellom 

deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 

Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på antall innbyggere i 

kommunen den 01.01 året før budsjettåret. 

Det beregnes «administrative overheadkostnader» lik 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnsutgifter (j.fr. 

sak 6/13 den 31.1.2013 i Ringerike kommunestyre). Administrative overheadkostnader (husleie, 

overordnet ledelse, fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) inkluderes i driftsbudsjettet og 

fordeles på deltakerkommunene etter kostnadsfordelingsnøkkelen. 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Størrelsen på fondet er satt 

til kr. 300 000,- 1 og vurderes i forhold til budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport 

fra vertskommunen hvert tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. 

driftsunderskudd etter bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 

Samarbeidskommunene mottar tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og 

prognoser. 

4.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for senterets drift. Regnskapet følger bestemmelsene som gjelder for 

interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap. 

 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og 

informasjonsbehov. 

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv 

måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne 

avtalen. 
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5 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

5.1 Utvidelse av samarbeidet 

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i 

samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av samarbeidet med flere 

deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes kommunestyrer. 

5.2 Uttreden av samarbeidet 

Samarbeidskommunen kan med ett års skriftlig varsel si opp samarbeidet, og kreve seg utløst fra 

avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste kalenderår jfr. kommuneloven § 20-8, annet 

ledd. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, vil deltakerkommunene sammen ha et ansvar for ivaretagelse 

av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling (rett til annen stilling, fortrinnsrett mv.), jfr. 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 20-8, første ledd.  

5.3 Endring av avtalen 

Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra av en 

av partene.   

Endringer i avtalen skal foretas skriftlig, undertegnes av alle parter og innføres i en endringsprotokoll 

til samarbeidsavtalen.  

5.4 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Oslo og Viken (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det 

samme gjelder tvist om utgiftsfordelingen.  

 

6 Ikrafttredelse 

 
Avtalen trer i kraft 01.10.20. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertskommunen iht. bestemmelsene i avtalens pkt. 

2.1 innen avtalt ikrafttredelsestidspunkt.  

 

 

 

Ringerike kommune xx/xx.20    Sør-Aurdal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Hole kommune xx/xx.20     Nord-Aurdal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 



 

Modum kommune xx/xx.20     Etnedal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Krødsherad kommune xx/xx.20    Vang kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Sigdal kommune xx/xx.20     Vestre Slidre kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Jevnaker kommune xx/xx.20     Øystre Slidre kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Lunner kommune xx/xx.20     Gran kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2401-8   Arkiv: 431  

 

 

Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet nedsetter et arbeidsgiverutvalg for å gjennomføre henholdsvis en 

utviklingssamtale og en lønnsfastsettelsessamtale med rådmannen. Utvalget består av ordfører, 

varaordfører, …………………..    …………………..  og  ………………….. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ordfører viser til arbeidsavtale mellom rådmannen og arbeidsgiver.  

 

Rådmannen og ordføreren er enige i at det foreligger behov for en utviklingssamtale mellom 

rådmannen og formannskapet hvor man i fellesskap evaluerer arbeidsforhold og drøfter 

forventninger i tiden framover.  

 

Ordfører og rådmann vil i fellesskap utarbeide en prosess for gjennomføring av 

utviklingssamtalen. Varighet inntil 1,5 time.   

 

Utviklingssamtalen gjennomføres av et 5 personers arbeidsgiverutvalg bestående av ordfører, 

varaordfører og 3 ytterligere representanter fra formannskapet hvor av to av disse er fra 

opposisjonen.  

 

Formennene/kvinnene bør ha tenkt igjennom hva de ønsker å formidle eller kommentere under 

samtalen.  

 

Grunnlag for samtalen er regnskap og årsberetning 2019 samt budsjett 2020 og økonomiplan 

2020-2023. 

Arbeidsgiverutvalget vil også gjennomføre en lønnsfastsettelsessamtale med rådmannen på et 

senere tidspunkt.  

 

Utviklingssamtalen og lønnsfastsettelsessamtalen vil være unntatt offentlighet, jf. 

offentlighetsloven § 13 jf. forvaltningsloven § 13 og kommuneloven § 11-5(2).   



- 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Veiledende agenda  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2020 

 

 Kirsten Orebråten 

 Ordfører  

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 1 – Veiledende agenda for utviklingssamtale

AGENDA

Maksimal tid 1.5 time

1) Innledning ved ordfører

Kort gjennomgang av bakgrunn og relevant fokus/temaer

Gjennomføring av møtet skjer via dialog

Saksgang frem mot og gjennomføring av lønnssamtale

Dialog, utfordringer og muligheter

2) Rådmannens presentasjon

Oppnådd e resultater mv. i henhold til budsjetter/planer

Generelt og spesifikt om utfordringer fremover

Status organis asjons - og personal utvikling mv.

3) Formannskapets tilbakemeldinger

Run de rundt bordet hvor hver enkelt deltager i arbeidsgiverutvalget gir tilbakemelding/dialog

Hovedpunkter noteres i egen oppsummering som vedlegg til referat et

4) Avslutning ved ordfører

Det samme arbeidsgiver utvalget som gjennomfører utviklingssamtalen med rådmannen vil
gjennomføre en l ønnssamtale med rådmannen bl.a. basert på oppsummering fra dagens møte.
Denne lønnssamtalen avholdes senere.

E nighet om e ndringer i lønns - og arbeidsvilkår innskrives i revidert arbeidsavtale .

Utgangspunktet er nøkternhet .

Revider t arbeids avtale fremlegges Formannskap et til godkjenning .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1998-4   Arkiv: X03  

 

TV-aksjonen NRK 2020 - WWF  
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bidrag fra Ringerike kommune til årets TV aksjonen i 2020 støttes med kr 60.000,- og tas fra 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
TV- aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 18. 

oktober 2020. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men 

også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV - aksjon ta plasten ved rota. Vi 

skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. 

 

Med midler fra TV - aksjonen startes det der problemet er størst: En tredjedel av plasten i havet kommer 

fra Sørøst Asia. Derfor er TV- aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og 

Thailand.  

 

Årets TV - aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende 

avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. 

 

Beskrivelse av saken 

Historisk så har Ringerike kommune de siste 3 årene bidratt med Kr 2,- pr innbygger til årets 

TV aksjon. 

 

Den enkelte barneskole bidrar med bøssebærere i den enkelte skolekrets i kommunen. 

Ordningen med bruk av elever sees på og gjennomføres muligens for siste gang i 2020. 

 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

13 Stoppe klimaendringene 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til et bidrag og mener at tiltaket faller inn under de prioriterte 

bærekraftsmålene satt av kommunestyret. I tillegg har kommunen historie for å støtte årets TV 

aksjon med kr 2 pr innbygger. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4922-21   Arkiv: U62 &18  

 

 

Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet  
 

Forslag til vedtak: 

 

 AS Vinmonopolet org.nr 817 209 882 gis bevilling for salg av brennevin, vin og øl med 

høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

 Bevillingen gjøres gjeldende frem til 30. september 2028 

  

Beskrivelse av saken 

 

Bevillingen til AS Vinmonopolet utgår 30. september 2020.  

Det søkes om fornyelse av bevillingen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling, i samme lokaler som Vinmonopolet har i dag. 

 

Juridiske forhold 

 

Alkohollovens § 1-6 tredje ledd kan kommunen beslutte at bevillinger etter første og annet 

ledd ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 

30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. Rådmannen anbefaler at bevillingen gis virkning 

frem til 30.9.2028. 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1299-2   Arkiv: U62 &18  

 

 

Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Nes i Ådal  
 

Forslag til vedtak: 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Vegard Bekken Huus f. 3.1.1996 godkjennes som styrer av bevillingen og Monica Leinan 

Knestang f. 15.9.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

 Beskrivelse av saken 

 

Inneværende bevillingsperiode utgår 30. september 2020. 

 

Coop Øst SA har søkt om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol. Det søkes om samme type bevilling, og for samme lokaler, som stedet har 

bevilling for.  

 

Søknaden er sendt Skatteetaten, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet for 

uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden.  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder av bevillingen, har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

 

 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet negative merknader fra høringsinstansene. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder, har avlagt og bestått obligatoriske 

kunnskapsprøver. 

 

Det er ikke avdekket klanderverdige forhold ved salgsstedet i inneværende periode. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.5.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2256-5   Arkiv: U01  

 

 

Oppretting av nytt næringsfond for Ringerike kommune med forslag til vedtekter  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune vil bidra aktivt til å avhjelpe den krevnde situasjonen i næringslivet 

gjennom nytt næringsfond som del av «Ringerikspakka»: 

- Det etableres næringsfond i Ringerike kommune, sammen med Sparebank 1 Ringerike 

Hadeland, hvor Ringerike kommune innbetaler kr 5 000 000,- i fondskapital. Det er en 

forutsetning at Sparebank 1 Ringerike Hadeland går inn med kr 2 500 000,- i 

fondsinnbetaling, og at banken tilfører ytterlige kapital ved behov gjennom fondets 

levetid. Fondsinnbetalingen til Ringerike kommune tas fra hjemfallsfondet i Ringerike 

kommune. 

- Kommunestyret i Ringerike vedtar «Vedtekter for bruk og forvaltning av Næringsfond 

i Ringerike kommune». 

- De øvrige kommunene i Ringeriksregionen inviteres til å delta i fondet. Det vil også bli 

arbeidet med å få med flere.  

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I kommunestyresak 55/20 den 4. juni 2020 ble «Ringerikspakka» - tiltak for tilrettelegging for 

næringsliv og aktivet i forbindelse med Korona-krisen enstemmig vedtatt. Et av de vedtatte 

tiltakene i «Ringerikspakka» var: 

 

«Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med aktuelle aktører. Rådmannen 

kommer tilbake med egen sak om vedtektsendringer i eksisterende fond mm i 

kommunestyremøtet 4. juni» 

 

Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med akutelle aktører 

I kommunestyresak 55/20 ble det bedt om prinsippiell tilslutning til etablering av nytt 

næringsfond i samarbeid med flere aktører, hvor vedtekter og styring fremmes som egen sak. 

Denne saken gjelder etablering av nytt næringsfond på 5 000 000,- kroner med forslag til 

vedtekter som følger opp intensjonen beskrevet i sak 55/20.  



- 

 

Vedtektsendringer i eksterende fond m.m. 

Nye vedtekter for kraft- og hjemfallsfond ble vedtatt i kommunestyret den 10. september 2020; 

sak 109/20. Fylkesmannen i Oslo og Viken skal endelig godkjenne vedtaket, noe som ligger 

som en forutsetning for etablering av nytt næringsfond. 

 

Formål for nytt fond 

I forslag til vedtekter er det formulert følgende formål: 

 

«Næringsfondet skal organiseres og administreres for aktivt bidra inn og støtte 

næringsutvikling og næringsetableringer som er lokalisert eller skal etableres i 

Ringerike kommune. Fondsmidlene rettes som tilskudd for investeringer og 

utvikling i virksomheter.»  

 

Det er en forutsetning at tilskudd skal bidra til etablering av nye bærekraftige 

arbeidsplasser, og/eller økt verdiskaping i tråd med Næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «Framover sammen». Det er også en forutsetning at tilskudd er i tråd 

med handlingsplan for næring i Ringerike kommune «Næringsplan 2-1». 

 

Det oppnevnes et eget styre på fem personer, der to medlemmer utpekes av 

Kommunestyret, to av Sparebank1 Ringerike og ett medlem av Universitetet i Sør-Øst 

Norge. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Etablering av nytt næringsfond skal støtte opp under strategier og tiltak i «Næringsplan 2-1 for 

Ringerike kommune» og næringspolitisk strategi for Ringerikeriksregionen «Framover 

sammen».  

 

Juridiske forhold  

Forslag til vedtekter for fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har 

sluttet seg til på statsstøtteområdet. Forslag til vedtekter er kvalitetssikret av kommunens 

advokatkontor.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

 Strategi og plan, sak 16/20  

 Kommunestyret, sak 55/20 og 109/20 

 

Økonomiske forhold 

Det forslås at Ringerike kommune innbetaler kr 5 000 000 i nytt næringsfond, dekket fra kraft- 

eller hjemfallsfondet. 

 

De to fondene har pr 30/6-2020 følgende saldo:  

Hjemfallsfond:  kr 14.450.087,26  

Kraftfond:   kr 6.697.620,01. 

 



- 

Begge fondene kan brukes til å etablering av nytt næringsfond når Fylkesmannen i Oslo og 

Viken har godkjent vedtektsendringen for disse fondene.   

 

  

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

I nylig vedtatt næringsplan 2-1 for Ringerike kommune, er bærekraftsmål 8,9,11,13 og 17 de 

som regnes som mest relevant for næringsutviklingen. Ved bruk av næringsfondene 

(kraftfondet og hjemfallsfondet) vil nok mest sannsynlig de samme bærekraftsmålene få en 

positiv betydning. 

 

Rådmannens vurdering 

Koronaviruset gir fortsatt store utfordringer og ringvirkninger, så vel lokalt som globalt. Selv 

om arbeidsledigheten har gått ned, og flere bransjer forteller om stor aktivitet og gode 

økonomiske resulter i sommerhalvåret, kan situasjonen endre seg fort også for disse bransjene.  

 

Det gis fortsatt nasjonale og regionale korona-tiltak. Som eksempel er regjeringens oppretting 

av ekstraordinære kommunale næringsfond for kommuner som spesielt har blitt hardt rammet 

som følge at virusutbruddet. Dette er tiltak i regjeringens krisepakke - fase 3, hvor Ringerike 

kommune mottok kr 1 500 000.-  

Det ekstraordinære næringsfondet for Ringerike kommune ble lyst ut på regionalforvaltning.no 

21. september 2020.  

 

Det hadde vært naturlig å koble sammen det ekstraordinære næringsfondet med det nye 

næringsfondet, men siden det ekstraordinære næringsfondet skal tømmes i løpet av året, og er 

et ekstraordinært, lar det seg ikke gjøre. Det nye næringsfondet har en lengre tidsphorisont, er 

et spleiselag, har et annet innhold og spissere målgruppe. 

 

Nytt næringsfond opprettes sammen med Sparebank 1 Ringerike Hadeland, som signaliserer at 

vil de går inn med kr 2 500 000,- ved oppstart, og vil tilføre mer midler etter behov, med sikte 

på å gi tilsvarende bidrag som kommunen i løpet av perioden. Saken skal styrebehandles i 

Sparebank 1. Styremøtet holdes etter at saksdokumentene til denne saken er sendt ut. Bankens 

styrevedtak vil bli ettersendt.  

 

Det foreslås at målgruppen for fondet er virksomheter for potensial med etablering av minst 

fem nye arbeidsplasser i løpet av ett år, og at tilskudd begrenses oppad til kr. 2 000 000 med 

minimum kr. 500 000 kr. Fondets levetid er foreslått tre år, men kan bli forlenget.  

 

Næringsfondet vil ikke bli annosert ut på vanlig måte, men brukes proaktivt av en 

administrasjon for fondet til å knytte til seg med ambisjoner om arbeidsplassvekst.  

 

- Rådmannen har koblet på Universitet i Sør-Øst Norge, Handelshøyskolen, Campus 

Ringerike for å benytte oss deres kunnskap, sikre at vi jobber i fellesskap og mot felles 

mål, gjennom USN-partnerskapsavtale og Innovasjonssenter Ringerike. De andre 

kommunene i Ringeriksregionen er invitert til å bli med i spleiselaget. Rådmannen vil  

vil også arbeide med å få med flere andre aktører.   

 

 

 



- 

Vedlegg 

Forslag vedtekter for nytt næringsfond i Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til v edte kter for bruk og forvaltning av Næringsfond i Ringerike kommune

§ 1 Næringsfond , fondskapital

a. Fondskapitalen er:

kr 7 500 000 hvorav kr 5 000 000 er i nnbetalt av Ringerike kommune og kr 2 5 00 000
innbetalt av Sparebank 1 Ringerike og Hadeland . Sparebank 1 Ringerike og Hadeland vil
tilføre ytterligere kapital ved behov gjennom fondets levetid.

§ 2 Formål

Næringsfondet skal org aniseres og administreres for aktivt bidra inn og støtte
næringsutvikling og næringsetablering er som er lokalisert eller skal etableres i Ringerike
kommune . Fondsmidlene rettes som tilskudd for investeringer og utvikling i virksomheter .

Det er en forutsetning at tilskudd skal bidra til etablering av nye bærekraftige
arbeidsplasser, og / eller økt verdiskaping i tråd med Næringspolitisk strategi for
Ringeriksregionen «Framover sammen» . Det er også en forutsetning at tilskudd er i tråd
med handlingsplan for næring i Ringerike kommune «Næringsplan 2 - 1».

Det bør ikke gis støtte til virksom h et som mottar betydelige overf øringer over
statsbudsjettet.

§ 3 Søknadsberettigede virksomheter

Virksomheter som er etablert eller ønsker å etablere seg i Ringerike kommune er
berettiget til å søke tilskudd fra fondet.

Målgruppen for fondet er virksomheter for potensial med etablering av minst 5 nye
arbeidsplasser i løpet av ett år .

§ 4 Tildeling og støtteformer
Støtte kan gis i form av tilskudd.

Tilskudd begrenses oppad til kr. 2 000 000 med minimum kr. 500 000 kr.

Midlene skal ikke nyttes til aksjetegning i kommunale eller private bedrifter.

Fondets styre foretar tildelingene etter en innstilling fra fondets administrasjon. Fondets
administrasjon jobber aktivt med å identifisere gode prosjekter og bistå søkerne i
søknadsprosessen.



§ 5 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøt teområdet
Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet
seg til på statsstøtteområdet.

§ 6 Forvaltning
Fondsmidlene skal utdeles i løpet av en periode på 3 år. Perioden kan forlenges. Dersom
det er fondsmidler igjen etter utløpet av treårsperioden eller etter utløpet av en eventuell
forlengelse, skal fri fondskapi t al tilbakeføres til Ringerike kommune og Sparebank 1
Ringerike Hadeland etter andel innbetalt fondsmidler.

Ved fondets oppstart er fordelingsnøkkelen :
66,7 % tilbakebetales til Ringerike kommune
33,3 % tilbakebetales til Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

Denne fordelingsnøkkelen kan forandre seg om Sparebank 1 Ringerike Hadeland
innbetale r mer fondskapital etter behov.

Fondsmidlene forvaltes som bankinnskudd for å sikre likviditet til utbetaling og for å
unngå svingninger i fondskapitalen.

§ 7 Styret
Styret i næringsfondet skal bestå av fem profesjonelle styremedlemmer, hvorav to utpekes
av kommunestyret i Ringerike kommune , to utpekes av styret i Sparebank1 Ringerike
Hadeland og en utpekes fra Universitetet i Sør - Øst Norge, Handelshøyskolen, Campus
Ringerike.

Styret er underlagt forvaltn ingslovens habilitetsregler.

§ 8 Årsmelding og r apporteringsplikt
Det skal legges fram en melding /redegjørelse om fondets virksomhet for kommunestyret i
Ringerike kommune samt styret i Sparebank1 Ringerike Hadeland innen utgangen av 1.
kvartal hvert år. Meldingen/redegjørelsen skal beskrive resultatene av de ulike
tilskuddene .

§ 9 Godkjenning av vedtekter
Vedtektene kan endre s etter vedtak av kommunestyret og styret i Sparebank1 Ringerike
Hadeland.
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