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Befaring:  

09:00                   Felles avreise Rådhuset. 

09:30 - 10:30      Tyribo - Omvisning og kaffe. 

11:00 - 11:45      Hvelven omsorgssenter – Omvisning i institusjon og omsorgsbolig. 

12:00 - 13:25      Ringerikskjøkken – Lunsj og omvisning. 

13:30 – 15:00     Menova - Omvisning. 

15:00                  Retur til Rådhuset 

15:30 - 16:00      Pause. 

16:00                  Saksliste. 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

1/20 20/163     

  Tema/- orienteringer    

 

2/20 20/417     

  Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering    

 

3/20 19/5255     

  Oppfølging av ordførers svar på interpellasjon i kommunestyret 27. 

juni 2019.  

  

 

4/20 20/153     

  Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020    

 

5/20 20/108     



  Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer    

 

6/20 20/321     

  Medlemmer til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse 

og omsorg  

  

 

7/20 17/693     

  Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss    

 

8/20 20/195     

  Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 

2019 - 2023  

  

 

9/20 20/304     

  Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020    

 

10/20 20/174     

  Årsmelding for Eldrerådet 2019    

 

11/20 19/5161     

  Utstyrssentralen    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 27.01.2020 

Runar Johansen 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/20 

Side 3 av 45   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/163-1   Arkiv: 144 &75  

 

Tema/- orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Eldrerådet 27.01.2020 

1/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

 Notat til eldrerådet ved. Spørsmål fra eldrerådsrepresentant Reidun Oppen. 

 Muntlig orientering vedr. ventelistesituasjonen (sykehjem/omsorgsboliger) 

v/kommunalsjef. 

 

 

Vedlegg 

 

 Notat fra Reidun Oppen 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/417-1   Arkiv: U03 &10  

 

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

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

sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet overføres 

Menova as. 

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

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

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

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

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken har sin bakgrunn i to forhold: 

1. Behov for bedring av arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen 

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et 

interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det 

eksisterende/ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er finansiert 

av stat og kommune (75/25 %) og plasser innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av 

staten. 

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

innen de fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens 

kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. 

Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med 
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 Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig for å sikre 

oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og 

ansvarsforholdet opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

2. Behov for revurdering av arealer og lokasjon 

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre 

lokaler. Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen. Dagens lokaler er 

utformet som industrilokaler, og trenger rehabilitering. Rommene er store og det er stor 

takhøyde. Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved 

at senteret i dag ikke klarer å utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt 

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

av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd.  

Fristen for å si opp dagens leieavtale på Hensmoen var 31/12-2019, og kommunen ville da 

trenge nye lokaler innen 31/12-2020. Det er nå framforhandlet revidert leieavtale med 

Hensmoveien as, slik at Ringerike kommune kan avvikle dagens leieforhold fra 31.12.21, med 

oppsigelse innen 30.6.2020. Det er i denne avtalen ingen ting i veien for at leieforholdet kan 

videreføres, men da som en langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner å ville gå 

videre med en samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as. 

 

Beskrivelse av saken 

Med bakgrunn i de signaler som er referert i innledningen, mente styret i Menova as at det 

kunne være et naturlig og riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere 

og organisere dagens tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder 

psykisk utviklingshemmede, og har foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt). 

Styret for Menova as presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og ombygging 

av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på Kilemoen vil kunne 

representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På Kilemoen eier Menova as 

også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som ikke naturlig vil være en del 

av dagens virksomhet i Menova as. Dette gjelder i hovedsak aktivitetstilbud til de svakeste som 

ikke kan benytte VTA eller VTAO plasser, og hvor fokus er trivsel. Det vil også være plass til 

den delen av dagens virksomhet som Menova as oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, 

variert og godt tilbud. Menova as signaliserer at de har både vilje og økonomi til å foreta 

nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også kan 

være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke spisskompetanse, 

f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. Grunnlaget for 

ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk tilstede. Dette vil 

kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 
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Dagens situasjon 

VTA-plasser 

Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite 

allmenn kunnskap om. Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne 

personer i Norge i alderen 20 til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I 

Ringerike har vi 85 personer med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har 

VTA-tilbud, dvs. 12,9 %. 

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra Ringerike 

kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen 

arbeidstiltaksbedriften Menova as og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær 

virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik. 

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjon. I tillegg mottar arbeidstakeren på 

Menova as en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova as betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre). Bedriften har 

statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det statlige 

tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). Ordningen 

er i sin helhet statlig finansiert. Vanligvis benytter bedriften dette tilskuddet til opplæring, 

kostnadsdekning og lønn til arbeidstaker. 

På Aurora får arbeidstakeren «arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over 

kommunens budsjett. 

 

Aurora, - dagens organisasjon og ressursbruk 

Dagens personalgruppe ved Aurora består av 17,45 årsverk fordelt på 22 ansatte. De ansatte 

arbeider som miljøarbeider og miljøterapeuter, sammensatt av assistenter, fagarbeidere og 

vernepleier. Det er en avdelingsleder som har det operative fag- og personalansvar. 

Felles for de ansatte ved Aurora er at de har lang ansiennitet og det er relativt høy 

gjennomsnittsalder. De har god erfaring og kompetanse om arbeidsoppgaver og brukerne. 

Flere av de ansatte har blitt overført til Aurora fra andre arbeidsplasser internt i kommunen på 

grunn av behov for tilrettelagt arbeid av helsemessige årsaker. 

Aurora har i dag et brutto lønnsbudsjett på kr. 11.659.860,- og andre brutto driftsutgifter er 

budsjettert med kr. 2 291 800,-. På refusjons- og inntektssiden hentes inn kr. 1 552 271,- slik 

at virksomheten har et netto driftsbudsjett på kr. 12 399 389,-  

Ny leieavtale for 2020 for dagens hovedbygg (2060m2 fordelt på kontor, lager og 

industriarealer samt lagerhall (375 m2 har en årlig kostnad på kr. 1.381.980 eks. MVA. 
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 Dette er en økning på kr. 250 000,-/år som så langt ikke er fanget opp i budsjett 2020, men 

som er en reell utgift i 2020 som må tas i betraktning. 

Ut over dette dekker eiendomstjenesten årlige driftskostnader til strøm, renovasjon etc. (FDV-

kostnaderi) i størrelsesorden kr. 200 000,-. Samlet ressursbehov for å drifte Aurora på dagens 

lokasjon og til dagens volum er da kr. 12 849 389,-. 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som svært 

godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme 

basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv 

fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap 

og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver 

som beholder dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller 

økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen 

arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Aurora driver i dag i henhold til vedtatt målsetting, som er å skape en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter. Det samlede tilbud til brukergruppen 

er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de fleste områder; fokus på boforhold, 

sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, 

skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud 

som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig 

for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet 

opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

Hva er så problemet? 

Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og de blir ikke gjenstand for 

profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. Slik blir Aurora den eneste 

aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering for annet arbeid. Samtidig må 

virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man forsøker å framstå som en 

vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av sluttprodukter, eget 

butikkutsalg, vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon av gaveartikler 

(strikkevarer og lysstøping). 

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

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

Ringerike arbeidssenter). 

                                                

i Forvaltning, Drift og Vedlikehold 
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I realiteten har dette ført til at denne gruppen har vært skjermet fra Nav sine statlige tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært 

skjermet for statlig finansiering, og kun fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

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

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

og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi har også fått 

slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAO). Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å kvalifisere 

psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan integreres i det 

ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok grad innen tiltakene 

i Ringerike kommune. 

Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. Produksjonen 

består av strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er aktiviteter for å ivareta 

daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». I løpet av 30 år (helt siden 

HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et arbeidsforhold innen det 

ordinære arbeidsliv. Med en videreføring av dagens drift, målsettinger og kompetanse, kommer 

heller ingen til å gjøre dette i framtiden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen la forespørselen fra styret i Menova as fram for kommunestyre, som 7.3.2019 i 

pkt. 1, sak 23/19, fattet slikt vedtak: 

«Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 

egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker som framkommer 

i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019». 

Rådmannen la den 27.6.2019 i sak 19/95 fram forslag for kommunestyret om felles 

organisering og drift av Aurora og Menova as, som fattet følgende vedtak: 

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

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kilemoen. Det 

forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert 

på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for 

personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som 

utgangspunkt). 

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit 

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

personers behov på best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik 

kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til 

positive synergier for den enkelte, for bedrift, for kommune og for de ansatte. 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges for vedtak i 

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

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

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

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtalefestet pensjon. Det 

forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar med gjeldende lovverk og 

avtaleverk mellom partene. 

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTAO plass får 

mulighet til å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere 

som trenger aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om 

samlokalisering endrer ikke på dette. 

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

samarbeidet om å skape et kraft – og kompetansesenter på Kilemoen hvor enkelt 

individets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -

plasser (varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke 

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

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

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

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

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

ekskludere andre brukergrupper. 

Vedtakets punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Vedtaket gir rådmannen et klart oppdrag om å gjennomføre en prosess der en rekke 

innholdsmessige forutsetninger og føringer er lagt i kommunestyrets vedtak. Rådmannen valgte 

å prosjektorganisere oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og nedsatte en styringsgruppe 

med følgende representasjon: 
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Styringsgruppe: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef, leder 

 Trude Steinmo, kommunalsjef HR 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Bente Bråthen HTV Fagforbundet 

Det ble likens nedsatt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av: 

 Reni Odden, enhetsleder helse og omsorg, prosjektleder 

 Ruth Kvam, avdelingsleder Aurora 

 Siri van Kervel Røskaft, advokat/juridisk rådgiver 

 Sanna Grønli, økonomi/analyse, rådgiver 

 Terje Schistad, eiendomsforvalter 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Torbjørn Wik, Menova as 

 Gro Johansen, Fagforbundet 

 Trine Nyhus, Aurora, verneombud 

 Knut Rundtop, foreldrerepresentant 

 

Målsettinger/prosjektmandat 

Prosjektets målsetting skal baseres på at tilbudene samordnes både for å utvikle 

arbeidsmarkedsbedriften og for en bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). Prosjektet skal vurdere og 

konkretisere muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd fellesanlegg på 

Kilemoen, som skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets muligheter og 

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Kommunestyrets vedtak innebærer at samarbeidet med Menova as søkes organisert slik at 

brukerne av Aurora får tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

Arbeid er viktig for alle, og psykisk utviklingshemmede må også få erfare at arbeid gir bedre 

økonomi og større grad av integrering. De psykisk utviklingshemmede skal ha en reell mulighet 

for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den 

«varige tilrettelagte arbeidsplassen» (VTA-plass) gi forutsigbarhet og trygghet i egen 

livssituasjon. 

Aktivitetstilbudet, som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar videreføres i kommunal regi i 

et samarbeid med Menova as. Den enkelte vil da kunne trekke større veksler på et langt større 

fagmiljø med bredere kompetanse. Det etableres «sømløse» overganger fra et lavere 

funksjonsnivå til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. Samkjøring/transport vil også være lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. 
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Aktivitetstilbud og arbeidstilbud for denne gruppen griper sterkt inn i hverandre. 

Kommunestyrets vedtak forutsetter at kommunens aktivitetstilbud (som er et klart definert 

kommunalt ansvar) skjer i regi av kommunalt ansatte, og at de etablerte arbeidstilbud (som er 

et klart definert statlig ansvar) skjer i regi at arbeidsmarkedsbedriften og dennes ansatte. Det 

skulle i så henseende ikke være noe i veien for å ta ut positive synergier ved etablering av felles 

administrasjon og ledelse. 

Det legges til grunn at prosjektet skal resultere i løsninger som gir positive synergier både for 

den enkelte bruker, for ansatte, for Menova as og for kommunen. For kommunen vil de 

positive synergier best synliggjøres i en kostnadseffektiv drift og riktig og rasjonell bruk av 

kommunens midler. Rådmannen har gitt klare føringer for at kostnadsnivået til disse tjenestene 

ikke skal øke etter at de organisatoriske endringene er gjennomført. 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 95/19: 

1. Utrede en mulig samarbeidsmodell der Menova as og Aurora samlokaliseres på Kilemoen. 

Modellen skal sikre en bedre realisering av grunnleggende rettigheter når det gjelder aktivitet 

og arbeid for personer med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). 

2. Et slikt fellesanlegg skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

Prosjektgruppens anbefaling 

Prosjektgruppen har lagt et godt stykke arbeid ned i en rapport som belyser tre forskjellige 

måter det vedtatte samarbeid kan organiseres på. Den styrking av tjenestetilbudet som er 

nødvendig, gjør at aktuelle alternativ må gi insitament for positive synergieffekter i forhold til 

drift, dersom man skal unngå å tilføre ytterligere driftsmidler. Slik prosjektgruppa ser det, vil 

både alternativ 1 og 2 kunne ha et visst potensiale for forbedringer av tjenestetilbudet. Den 

nødvendige styrking som er nødvendig vil allikevel kun la seg realisere gjennom alternativ 3. 

Prosjektgruppens rapport er godkjent av styringsgruppen, og anbefaling følger som vedlegg. 

Styret for Menova as har behandlet forslaget i sak 58/19 den 20.11.19 og uttaler: 

Dokumenter var utsendt på forhånd. En lang og god diskusjon ble gjennomført. Synspunkter 

på både fordeler og ulemper med en samlokalisering og overtagelse av ansvaret for driften av 

Aurora, fremkom. Enighet om at dette vil gi et langt bedre tilbud til brukerne hos Aurora. 

Aurora og Menova står ovenfor mange av de samme utfordringene som kan løses med «en 

sterkere kraft» om man er samlokalisert/samarbeider. Menova sin drift vil også bli mer 

forutsigbart og sikret. 
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Vedtak:  

Styret stiller seg positive til den fremlagte skissen, tegninger av nytt bygg og 

organiseringsalternativ 3 for samlokalisering og synergi med Ringerike kommune sitt 

arbeidssenter Aurora.  

Styret mener følgende forutsetninger må være på plass før ett endelig vedtak kan fattes: 

o En driftsavtale, med tilhørende økonomiske betingelser, hvor Aurora minimum dekker 

sin naturlige andel av felleskostnader i Menova, samt sikrer at Menova ikke kan bli 

belastet med uforutsette kostander tilknyttet driften av Aurora. Videre at driftsavtalen 

gir ledelsen i Menova den nødvendige styringsrett over medarbeidere i Aurora, selv 

om de er ansatt i Ringerike kommune. 

o En husleieavtale på markedsmessige vilkår inngås - 25 års leieavtale. 

o NAV gir Menova anledning til å etablere en konsernmodell, som gjør at Menova kan 

leie ut bygg og stå for driften av Aurora, uten at Menova sin godkjennelse som 

attføringsleverandør, blir trukket tilbake. 

o Styreleder og daglig leder følger opp mot Ringerike kommune.   

 

Rådet for funksjonshemmede har fått prosjektgruppas anbefaling til behandling i sitt møte 

28.2.2020. Innstilling til rådets anbefaling er som følger: 

«Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for kommunestyret 

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

aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å ivareta 

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

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

Endelig vedtak i rådet vil bli vedlagt saken til hovedkomiteens- formannskapets- og 

kommunestyrets behandling. 
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Økonomiske forhold 

Hva vil en samlokalisering og en formalisering av samarbeidet i henhold til 

prosjektgruppens forslag alternativ 3 koste? 

Dette er et estimat ut i fra dagens driftsnivå og antall deltagere/brukere, basert på budsjett-tall 

og forslag fra Menova as. Det har ikke vært gjennomført formelle drøftinger. 

Kostnader ved egenregi, - som i dag Kostnader ved samlokalisering og 

formalisert samarbeid 

ved realisering av alternativ 3 

Lønn Aurora* 11 659 860 Lønn Aurora***** 8 686 600 

Driftskostnader  924 300 Driftskostnader 1 200 000 

    Andel av fellesarealer og 

fellestjenester******** 

2 500 000 

FDV-kostnader bygg*** 200 000 FDV-kostnader 200 000 

Husleie** 1 617 500 Husleieii****** 1 250 000 

Salgsinntekter 911 795 Salgsinntekter******* 1 000 000 

Refusjoner****      640 476 Refusjoner   640 000 

  12 849 389   12 196 600iii 

 

Kommentarer til de enkelte poster: 

*Lønn Aurora er basert på vedtatt budsjett 2020. med 17,45 årsverk.  

**Basert på dagens husleie i Storgata samt ny husleie på Hensmoen. 

*** Strøm, renovasjon, renhold er basert på regnskapstall 2018. 

****Gjelder refusjoner ved langtidsfravær. 

*****Lønnsutgifter til kommunalt ansatte som følger med over til Kilemoen. 

******Kapitalkostnader av lånebehov + FVD-kostnader 

*******Salgspotensialet øker, og man velger å estimere 10% økning fra 2020. 

********Dette beløpet skal dekke tilgang til kantine, tilgang/deling treningsrom, deling av 

møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, 50% av stillingen som leder for «Menova 

Arbeid og Aktivitet», deling av kostnader til nye veilederfunksjoner, fellesfunksjoner innen 

ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, kompetanseutvikling, IKT og 

markedsføring/digitale kanaler. 

Hvilke forbedringer/muligheter vil dette gi for de psykisk utviklingshemmede? 

Prosjektgruppens anbefaling i alternativ 3 vil gi brukerne muligheter for de endringer 

kommunestyret i sitt vedtak etterspør. Dette gjelder særlig innenfor følgende områder: 

 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til et høyere, 

- og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle tilsi dette. 

                                                

ii Beregnet kapitalkostnader relatert til et byggelån på 25 mill. kroner samt FDV-kostnader 

iii Den usikre variabel her vil være husleien. For- og detaljprosjektering vil gi et mer nøyaktig 

estimat, og endelig kostnadsramme vil bli avdekket ved anbudskonkurransen. Dette vil derimot 

ikke foreligge før høsten 2020. Skal nåværende leieavtale sies opp, må dette skje før juni 2020. 
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 Brukerne vil ha en bedre økonomi når man frekventerer VTA/VTAO ordningen 

framfor sysselsetting i dagens Aurora, og får oppleve gleden og motivasjonen ved å 

tjene egne penger. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige tilrettelagte arbeidsplassen» 

(VTA/VTAO) gi trygghet i livssituasjon. 

 Aktivitetstilbudet vil videreføres i et slikt samarbeid som alternativ 3 beskriver for de 

som ikke kvalifiserer til varig tilrettelagt arbeid. 

 De ansatte ved Aurora vil kunne trekke større veksler på et større fagmiljø med bredere 

kompetanse. Ved etablering av felles faglige ressurser/veiledere og fag- og 

næringslivsansvarlige, vil både ansatte og brukere få større mulighet og tilgang til 

individuell veiledning i daglig arbeid. Dette vil bidra til utvikling og muliggjøre 

overgang til varig tilrettelagt arbeid for flere. 

 Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en destinasjon. 

Selv om Kilemoen ikke ligger sentrumsnært, har Menova AS allerede etablert gode 

transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til Hensmoen har blitt 

tilsvarende redusert. 

 

Avtalemessige forhold 

Rådmannen har fått utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som overordnet vil regulere 

samarbeidsavtalen mellom Menova as og Aurora. Denne følger som vedlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyrets vedtak i sak 19/95 ga rådmannen i oppgave å foreta nærmere 

vurdering/konkretisering muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd 

fellesanlegg på Kilemoen. Det ble forutsatt gjennomført i en prosess mellom Menova as og 

Ringerike kommune basert på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

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

også klare føringer for et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og respekt, hvor 

hovedfokus skal være å ivareta ulike grupper og enkelt personers behov på best mulige måte. 

Vurderinger og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, nærmere utredning av de 

økonomiske forhold og konkrete forslag til organisering skulle fremlegges for vedtak i 

kommunestyret. Det ble også lagt til grunn at de kommunale eierne, sammen med NAV og 

Menova as skulle samarbeide om å skape et «kraft – og kompetansesenter» på Kilemoen hvor 

enkeltindividets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 

Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og for å vri utviklingen i riktig 

retning, må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag ligger 

under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde. 
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Ved å samlokalisere Aurora og Menova as, samt å formalisere samarbeidet, vil dette kunne gi 

en effektiv og helhetlig løsning med flere valg for brukerne. Felles lokalisering og organisering 

under en ledelse, vil gi muligheter for å samle tverrfaglig kompetanse og ressurser hos en 

arbeidsgiver.  

En samlokalisering og formalisering av samarbeidet vil gi kommunen muligheter for å gjøre 

noe aktivt med de forhold som er avdekket i prosessen og de utfordringer som 

Rettighetsutvalget belyser. Faglig sett oppfattes dette som helt nødvendig. Likeens vil 

samlokaliseringen gi muligheter for å finansiere og designe et «Karriere- og 

livsmestringsverksted» som har et potensiale som strekker seg langt videre enn til bare psykisk 

utviklingshemmede. Dette som svar på kommunestyrets vedtak om å skape et «kraft – og 

kompetansesenter» på Kilemoen. 

Prosjektgruppens anbefalte løsning (alternativ 3) gir også positive synergieffekter som vil 

muliggjøre etableringen av et rådgivende utvalg bestående av Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole, for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Rådmannen mener det er av avgjørende betydning at det etableres en felles ledelse og for 

«Aurora» og Menova as. Dette vil være nødvendig ikke bare for å finansiere tilbud som i dag 

mangler, men også for å utløse positive synergier som: 

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

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

søm.  

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

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige.  

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling. 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg.  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge 

og andre kontakter. 

 Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som 

arbeider i produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for 

en gruppe kalles arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles 

veiledere. Alle må jobbe i produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier 

ved:   

o Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og 

opplæringskontor. Gjennomføre forhåndsomtaler og 

velkomst/introduksjonsprogram. 

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

bruker, men samtidig realistisk. 
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o Oppfølging av VTAO (om oppfølgingen fra NAV ønskes supplert), VTA 

«ekstern» og deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære 

bedrifter. 

o Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

o Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- 

aktiviteter på tvers. 

o Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet.    

o Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening. 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Det vil også ligge til rette for en mer 

detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser til å gjennomføre personaltiltak, 

herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. Kompetansetiltak kan samkjøres og det vil 

være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen markedsføring og i forhold til digitale 

kanaler. 

Det vil også bli opprettet et rådgivende utvalg mellom Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å 

opprette arbeids/praksisplasser som kan benyttes som VTAO-plasser i egen virksomhet.   

Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyre å slutte seg til prosjektgruppens anbefaling i 

alternativ 3 for samlokalisering og formalisering av samarbeidet mellom Menova as og Aurora, 

men med den endring at ordningen med at kommunalt ansatte på Aurora ikke videreføres ut 

over den periode dagens ansatte innehar stillingene. Stillingene bør ved ledighet overføres 

Menova sin stillingsportefølje.  

Rådmannen er kjent med at Fagforbundet har oversendt følgende uttalelse i saken: 

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

Aurora/Menova. 

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

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i alt. 3, 

om at nyansettelse i aktivitetssenterdelen skal lyses ut som kommunale stillinger  

De endringer som nå foreslåes vil ha enkelte konsekvenser for dagens ansatte, og rådmannen 

har i sitt forslag hatt fokus på at deres rettigheter og ønsker imøtekommes. Det er etter 

rådmannens syn også viktig at selv om arbeidsgiveransvaret for dagens ansatte ivaretas av 

Ringerike kommune, så må arbeidsledelsen ivaretas av Menova as. Selv om ledelsen er ansatt i 

Menova as, er dette tross alt en bedrift som er kommunalt eid. 
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 Så lenge Ringerike kommune har ansatte som arbeider på Aurora, vil disse være tilknyttet en 

enhetsleder i Ringerike kommune. Når det gjelder «styringsretten» er denne knyttet opp imot 

arbeidsgiverrollen, og vil bli behandlet spesifikt i de framtidige avtaleforhandlinger. 

Rådmannen har rettet en henvendelse til husbanken for å avklare om et slikt prosjekt kan få 

investeringstilskudd dersom kommunen står som eier av aktivitetslokalene. Spørsmålet har 

vakt en del usikkerhet i husbanken, og kommunen vil motta et svar på et senere tidspunkt. 

 

 

Vedlegg 

 Prosjektgruppens anbefaling m/tegninger til nye lokaler 

 Forslag til intensjonsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 
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Arkivsaksnr.: 19/5255-1   Arkiv: 033  

 

Oppfølging av ordførers svar på interpellasjon i kommunestyret 27. 

juni 2019.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil ikke støtte initiativet til å reetablere 

produksjonskjøkken ved kommunens sykehjem, eller nyetableringer ved allerede 

etablerte omsorgsplasser i større omsorgsboligetablissementer. 

2. Hovedutvalget for helse, omsorgs og velferd ber rådmannen sørge for at den 

standardheving av maten som skisseres mulig ved større fokus på matfaglig kompetanse 

i de ledd som direkte tilretter måltidene for sluttbruker, gjenspeiles i 

virksomhetsområdets handlingsplaner og legges fram til politisk behandling. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Representanten Ole Johan Andersen (FrP) fremmet i kommunestyrets møte 27. juni 2019 en 

interpellasjon med overskriften «De eldre fortjener god mat i Ringerike kommune». 

Interpellanten har i ettertid stilt spørsmål ved oppfølgingen av de signaler ordfører ga, og 

henviser til selve interpellasjonen og ordførers svar på to konkret formulerte spørsmål. 

Interpellasjonen og møteprotokollen følger derfor denne sak som vedlegg. 

 

Beskrivelse av saken 

Ordføreren ga konkrete svar på interpellantens to spørsmål:  

1) Ordfører er på generelt grunnlag enig i at regjeringens håndstrekning er bra, og bør kunne 

benyttes der det ansees som hensiktsmessig, men som det fremgår av rådmannens redegjørelse 

er nok kommunens RingeriksKjøkken hovedløsningen i årene fremover.  

2) Ordfører viser til rådmannens redegjørelse hvor det fremgår at sak blir fremmet for politisk 

behandling i forbindelse med planverk og de mer detaljerte planverk. Ordfører vil anbefale at 

temaet drøftes i Hovedutvalget for helse og omsorg.  

Det slåes her i pkt. 1 fast at etter ordførers syn vil RingeriksKjøkken nok vil være kommunens 

hovedløsning når det gjelder matproduksjon i årene framover. I følge møteprotokollen var det 

ingen som ytret seg imot dette. Dette standpunkt forsterkes ytterligere ved at kommunestyret 
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innvilget 8,5 mill. kroner til en oppgradering av produksjonsmetode og utstyr ved 

RingeriksKjøkken i 2019, slik at man er tilstrekkelig rustet for fremtiden. Dette arbeidet 

ferdigstilles rett over nyttår. Det å reversere dette vil være lite hensiktsmessig, i tillegg til å gå 

tilbake til en produksjonsform som i realiteten ble lagt ned for mange år siden. 

 

Rådmannens vurdering 

I alle prosesser finnes forbedringspunkter med potensiale. Rådmannens redegjørelse, som ble 

sitert i svaret fra ordfører, peker på enkelte områder som vil bli vurdert. Det avdekkes at det 

noen steder kan være en svakhet når i den viktige delen av produksjonskjeden som skjer nær 

sluttbruker/pasienten. Dette gjelder i forhold til lokal regenerering av maten, servering og 

garnityr. Dette dreier seg om behovet for økt mat- og ernæringskompetanse nær bruker, og 

kan løses ved at RingeriksKjøkken følger maten helt fram til den enkelte bruker. En løsning kan 

være at det etableres en ansatt ved RingeriksKjøkken på alle avdelingskjøkken/-

mottakskjøkken. Det presiseres at dette ikke innebærer å bygge nye 

kjøkken/produksjonskjøkken. 

Videre skisseres det i rådmannens redegjørelse at det kan være aktuelt med mindre 

arealmessige tilpasninger for å få funksjonelle anretningskjøkken enkelte steder, og at 

kommunen vil som vanlig søke sidefinansiering i de ordninger enhver sittende regjering 

etablerer. Slike tiltak vil bli søkt gjennomført i kommunens videre arbeid i forhold til «Leve 

hele livet» og handlingsplaner for å løfte matomsorgen ved de kommunale omsorgstilbudene. 

Rådmannen vil sørge for at disse tema blir belyst under den ekskursjonen som hovedutvalget 

skal ha i 2020. Det er disse utfordringer som vil bli berørt i de omtalte handlingsplaner, og som 

vil bli lagt fram for hovedutvalget til behandling. Rådmannen har aldri foreslått å bygge nye 

stedlige produksjonskjøkken. 

De tilskudd som i dag kan være aktuelle, er tilskudd til etablering eller gjenetablering av lokale 

produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Det presiseres at slike 

tilskudd gjelder lokale kjøkkenløsninger som inbefatter eget produksjonskjøkken. Tilskuddene 

er begrenset til å gjelde bygningskostnader, og ikke kostnader til drift/bemanning. 

Tilskuddssatsen reguleres årlig, og er for 2019 satt til inntil 55 % av anleggskostnadene, dog 

begrenset oppad til en anleggskostnad på maksimalt kr. 166 000,- pr. bruker i målgruppen som 

kjøkkenet skal betjene. Dette gir en tilskuddssats på maksimalt kr. 91 000,- pr. bruker i 

målgruppen. Det er riktig at kommunen slipper moms på slike investeringer, men denne 

refunderes kommunen uansett tilskudd eller ikke. 

Dilemma med å benytte seg av slike stimuleringstilskudd som foreslåes, er at etablering av 

desentraliserte produksjonskjøkken genererer et stort bemanningsbehov. Ringerike kommune 

har valgt å bruke mest mulig av tilgjengelige lønnsmidler til direkte pasientrelatert omsorg og 

pleie, og å organisere matproduksjonen så kostnadseffektivt som mulig 

Å bygge om anretningskjøkken ved sykehjemmene og de større omsorgsboligene til 

produksjonskjøkken, har aldri vært aktuelle tema innen virksomhetsområdet. Da Ringerike 

kommune valgte å organisere matproduksjonen slik den er i dag, var alle kjøkken ved samtlige 

sykehjem truet med nedleggelse, da de ikke kunne godkjennes av mattilsynet. Kommunestyret 

valgte da å samle produksjonen i ett kjøkken, og innføre rasjonelle og kostnadseffektive 

produksjonsmetoder. De bemanningsmessige besparelsene ble i henhold til 

kommunestyrevedtak disponert til å åpne ny «Hospice-avdeling» på Austjord 

behandlingssenter. Dette gir klare indikasjoner på hvilket kostnadsnivå vi vil måtte håndtere 

dersom vi nå skulle gå tilbake til egne produksjonskjøkken ved alle større 

omsorgsetablissementer. 
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Noen vil sikkert hevde og tro at dersom man overfører matproduksjonen fra RingeriksKjøkken 

til stedlige lokasjoner, så vil man kunne nedbemanne RingeriksKjøkken tilsvarende. Dette er 

ikke mulig. RingeriksKjøkken har alene ikke stort flere ansatte i produksjonen enn det ett 

stedlig produksjonskjøkken som «koker» til en gruppe på 30 personer vil trenge.  

RingeriksKjøkken som produksjonskjøkken produserer i dag for institusjoner og bofellesskap 

på Tyribo, Hvelven, Sokna, Hallingby, Nes, Austjord, Hønefoss, Hov gård, Færdenveien, 

Fossetorget, Krokenveien og Hønen gård. I tillegg produseres ca. 700 enkeltporsjoner til 

hjemmeboende pr. uke. Videre leverer RingeriksKjøkken catering og mat til interne møter og 

aktiviteter i kommunens og ansattes regi, servicesentrene på Hov og i Krokenveien, varm lunsj 

til barnehagene en dag i uka (totalt ca. 750 porsjoner pr. uke) samt varm lunch (100 

porsjoner/uke) til Montessoriskolen på Ask.  

Selv med disse registrerte leveranser har RingeriksKjøkken reservekapasitet for å kunne 

håndtere forventet økning både innenfor omsorgsplasser og den hjemmebaserte omsorgen, 

samt framtidige varslede utfordringer som for eksempel et varmt måltid om dagen både 

innenfor det kommunale skolesystemet og det fylkeskommunale. 

 

Vedlegg 

 Interpellasjon fra representanten Ole Johan Andersen (Fr) til kommunestyrets møte 

27.6.2019. 

 Ordførers svar på samme interpellasjon i møtet. 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/153-2   Arkiv: 030  

 

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Eldrerådet 27.01.2020 

4/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 

 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd har etter kommunestyrevalget 

høsten 2019 ytret ønske om at helsetjenesten skal belyse ulike aktuelle temaer i 2020. 

Eldrerådet og Hovedutvalget står fritt til å velge både temaer og tidspunkt, uavhengig av 

hvilke ordinære saker som til enhver tid skal behandles. Rådmannen ønsker allikevel å anbefale 

temaer som vurderes som særlig aktuelle inneværende år. Følgende anbefalingsliste er ikke 

uttømmelig og kan suppleres slik Eldrerådet og Hovedutvalget finner det hensiktsmessig. 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede. 

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020 

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret organiseringen 

av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av tjenestetilbudet på 

stadig nye områder. 

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfagelig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 



  Sak 4/20 

 

 Side 22 av 45   

 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/108-1   Arkiv: G10 &75  

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Eldrerådet 27.01.2020 

5/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har fra 2017 årlig invitert 75-åringene til inspirasjonsdag. Hensikten er å 

sikre tidlig kontakt med eldre for å motivere til bevaring og styrking av egen funksjonsevne og 

helse. 

I 2019 ble kommunens innbyggere født i 1944 invitert til møter på Sokna, Tyristrand, Nes og i 

Hønefoss. Møtene ble gjennomført i samarbeid mellom fysioterapeut, Hjelpemiddellager, 

Ringerike brann- og redningstjeneste, Frivilligsentralen og hverdagsrehabilitering. 

Gjennomføringen og resultatene er beskrevet i vedlagte rapport. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener inspirasjonsdag for 75-åringer er et godt tiltak for å bidra til å nå 

målsetningen om selvhjulpne innbyggere som bor lengst mulig hjemme. Samtidig er det viktig 

med forventningsavklaringer rundt de tjenestene kommunen tilbyr og de tjenestene som vil 

tilbys i fremtiden. 

Gjennom tiltak som inspirasjonsdagen bidrar vi til at våre innbyggere får den kunnskapen de 

trenger for å ha en god hverdag i eget hjem, samtidig som vi kan starte tidlig forebygging av 

redusert funksjonsevne eller refleksjon rundt uhensiktsmessige boliger der det er behov for 

dette. Rådmannen anbefaler at tiltaket videreføres i 2020 og at evaluering av inspirasjonsdag 

for 75-åringer tas til orientering. 
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Vedlegg 

 Evalueringsrapport, inspirasjonsdag for 75-åringer 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/321-4   Arkiv: 033  

 

Medlemmer til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og 

omsorg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer som sammen med 

administrasjonen skal utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og 

strukturutredning for pleie- og omsorgtjenestene. 

 

1.______________________________ 

 

2.______________________________ 

 

3.______________________________ 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Formannskapet vedtok 11.06.19 i sak 65/19 ulike strategier som skal legges til grunn for 

videre arbeid med Handlingsprogrammet 2020-2023. En av disse strategiene er at det skal 

utredes fremtidig struktur for pleie- og omsorgstjenestene. Rådmannen oppfatter at dette ble 

ytterligere forsterket i kommunetyrets budsjettbehandling i desember 2019. Videre ble det 

poengtert at det er ønskelig med politisk medvirkning i dette arbeidet.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er ønskelig å utnevne medlemmer til en samarbeidsgruppe som sammen 

med administrasjonen utarbeider en plan for videre arbeid med behovsanalyse og 

strukturutredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Eldrerådet 27.01.2020 

2/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

4/20 Ungdomsrådet 28.01.2020 

19/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

7/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

  

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  
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Måleresultatene viste nivåer under grenseverdieneiv eller alarmtersklenev i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklenevi på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  
12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 
Nitrogendioksid, NO2vii 
Svevestøv PM2,5viii og PM10ix 
Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, 
vind) 

Prøvetaking:  
Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

                                                

iv Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt 

tidsfrist, jf. forurensningsforskriftens § 7-6. 

v Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 

vi Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til 

målenettverk og tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved 

overskridelse av øvre vurderingsterskel. Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres 

kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det ikke være behov for målinger. 

Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
vii Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 

viii Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og 

langtransportert, luftforurensning 

ix Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til onlineresultatene 

fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 
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Prøvetakerne for NO2, ble plassert langs sterkt traffikerte hovedgater nært opp til barnehager 

og skoler og langs skoleveier. Prøvetakingen ble utført med 12 prøver av en ukes varighet hver 

måned i et år. 

Kart over målestasjoner og prøvetaking Rød stjerne = Målestasjon. Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking 

 

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 
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Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 

Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 
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Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 

 

 

NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 



  Sak 7/20 

 

 Side 33 av 45   

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss

 

Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når luftkvaliteten 

overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode resultater er 

det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative helseeffekter som 

følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 
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Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-2019 

i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å overvåke 

luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og innarbeide 

tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  

 

Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 20/195-2   Arkiv: 033  

 

Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 

- 2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

8/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune ble valgt i kommunestyremøte 07.11.19, 

sak 2019/1987. Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd og råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trådte i kraft høsten 

2019 fra og med det konstituerende møtet i Ringerike sitt kommunestyre 10.10.2019.  

 

Kommunestyret skal fastsette et reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

kommuneloven § 111-12.  

Reglementet skal inneholde:  

- Rådets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  

- Tidsperioden rådet er opprettet for 

- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet  

 

Reglement for råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, 2019 – 2023 

 

Formål 

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og 

tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 

enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmede som gruppe, 

som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering 
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Valg og sammensetning 

 Det er kommunestyret som formelt vedtar sammensetningen av rådet. 

 Virkeperiode er fra 2019 til 2023 (valgperioden) 

 Det er kommunestyret som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet 

skal ha. 

 Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Myndighet 

 Rådet kan uttale seg om alle saker som er relevante for situasjonen til personer i denne 

gruppen.  

 Rådets anbefalinger skal være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, 

formannskap og kommunestyre.   

 Leder og nestleder av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer. 

Administrasjon 

 Det er kommunen som har ansvaret for de administrative funksjonene, som rådets 

sekretariat.  

Saksbehandling og rutiner 

 Møteplan vedtas en gang i året av kommunestyret.  

 Det skal være sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3). I tillegg gjennomgår 

ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at de kommer til de politiske råd og 

utvalg som er aktuelle. 

 Det skal være protokoll for møtene (kommuneloven § 11-4) 

 Lederen av rådet har det formelle ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte. 

Lederen har kontakt med sekretæren for å sette opp saksliste og utforme 

saksdokumentene.  

 Sekretæren sender saksdokumentene til rådets medlemmer minimum 8 dager før møtet 

finner sted.  

 Rådet går igjennom sakene på møtet, og prøver i størst mulig grad å bli enig om en 

felles uttalelse/anbefaling for videre behandling.  

 Saksbehandlere fra kommunen deltar ved behov for å orientere om sakene.  

 Rådet skal ha møte utenfor vedtatt møteplan hvis minst ett av vilkårene under er 

oppfylt: (kommuneloven § 11-2) 

o Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 

o Rådets leder mener det er nødvendig 

o Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 Rådet utarbeider hvert år en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  
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 Alle møtene skal være åpne for enhver som ønsker å være tilstede, og skal være 

forhåndsannonsert så langt det lar seg gjøre.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke avsatt eget budsjett til råd for funksjonshemmede i Ringerike som rådet kan 

disponere, og det er derfor ikke tatt inn som en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven, § 11-12, Reglement for saksbehandling.  

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 

saksbehandlingen av folkevalgte organer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 2019/1987, Valg av råd for funksjonshemmede  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen får et oppdatert reglement for rådet for funksjonshemmede som er i henhold til 

gjeldende lovverk. Reglementet tydeliggjør rådets formål og funksjon slik at rådets viktige 

funksjon vil bli ivaretatt.  

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 20/304-1   Arkiv: F00  

 

Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget tar saken til orientering. 

 

  

 

Eldrerådet behandlet denne saken 27.1.2020 med følgende forslag til vedtak: 

1. Eldrerådet gjennomfører medvirkningsdager med innbyggere over 65 år om lokalmiljø 

som skissert i saken.  

2. Eldrerådet inviterer til medvirkningsdager via informasjonskanaler som skissert i saken. 

3. Eldrerådet ber om at Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd orienteres. 

 

 

Innledning / bakgrunn: 

Stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Meld. St. 15 (2017-2018)) er en kvalitetsreform for 

eldre, og består av 25 punkter som kommunen skal kartlegge.  

 

Et av de 25 punktene i stortingsmeldingen omhandler eldrestyrt planlegging som innebærer at 

de eldre innbyggerne deltar aktivt i kartleggingen av kommunen. I arbeidet med å kartlegge 

skal man finne hva som fungerer bra, hva som må endres og hva som mangler for å 

tilrettelegge for et mer aldersvennlig lokalsamfunn. 

 

1. Medvirkningsverksted 

Kommunen skal gjennomføre medvirkning med innbyggerne i kommunen over 65 for å få 

kartlagt hva de syntes om lokalmiljøet sitt.  

Verkstedet vil foregå i sentrum, men alle innbyggere i kommunen over 65 år er velkomne til å 

delta.  

 

 

Det er flere ting man ønsker å finne ut ved hjelp av kartleggingen  

• Hvilke positive kvaliteter og fortrinn i lokalsamfunnene er viktige og bør ivaretas og 

sikres (slik at de ikke forsvinner eller forringes), eventuelt videreutvikle og styrkes. 
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• Hvilke negative eksisterende forhold og faktorer reduserer eldres livskvalitet. Hvilke 

fungerer dårlig, er viktig å få fjernet eller burde forbedres.  

• Hva eksisterer ikke i dag, men det er et behov for/ønske om.  

Administrasjonen foreslår å dele medvirkningen inn i to ulike verksteder.  

 

Medvirkningsverksted 1 

Det første verkstedet vil omfatte en dialogoppgave der deltakerne skal svare på tre ulike 

oppgaver som omfatter temaene: 

 

Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 

 Fysiske omgivelser 

 Universell utforming 

 Utendørsområder 

 Bolig 

 Sosiale omgivelser 

 Samfunnsdeltakelse 

 Fysisk aktivitet 

 Transport 

 Medvirkning og 

kommunikasjon 

 Service- og 

tjenestetilbud  

 

Det vil være et bord for hvert av de ulike lokalsentra i Ringerike slik at deltakerne kan komme 

med innspill til de områdene de bruker mest. På bordene vil det ligge et stort kart over 

nærområdet, oppgaveark, penner og klistremerker slik at deltakerne kan både notere på 

svarark samt bruke kartene aktivt når de svarer på oppgaven.  

Det vil være én bordleder og én referent fra administrasjonen på hvert bord slik at spørsmålene 

blir besvart og diskusjonen går i ønsket retning.  

Varighet, ca. 3,5 timer.  

 

Medvirkningsverksted 2 

Det andre verkstedet vil være en gjennomgang av foreløpige funn fra det første verkstedet. Det 

vil være en presentasjon av funnene fra administrasjonen før funnene drøftes i grupper. Vi lurer 

på:  

• Kjenner dere igjen resultatet? 

• Er det noe dere vil tilføye? 

• Hva er bra som det er viktig å ta vare på?  

• Hva er negativt/mangelfullt som det er viktig å gjøre noe med?  

• Forslag til tiltak eller løsninger?  

 

Varighet, inntil 3 timer. 

 

Etter selve verkstedet vil det være et ettermøte mellom administrasjonen og medlemmer fra 

eldrerådet for å diskutere forslagene som har kommet og finne frem til en grov prioritering av 

disse.  

 

Varighet, 1 time.  
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2. Invitasjon til verksted 

Administrasjonen vil lage en kommunikasjonsstrategi for å nå flest mulig eldre på best mulig 

måte.  

Steder som kan brukes for å invitere til medvirkningsverksted er: Bibliotek, eldresentre, 

pensjonistforeninger, frivilligsentralen, frisklivssentralen, ulike samlingssteder (bok-café o.l.), 

utstyrssentralen, kultursenteret, varehandel, matbutikk og kaféer.   

Informasjonskanaler kan være:  

• Epost 

• Facebook 

• Plakat  

• Ringblad - Annonsering både i lørdagsannonsen til Ringblad og vanlig annonsering 

• Kommunens kanaler - Kommunikasjonsavdelingen kan publisere både på kommunens 

nettside og i kalenderen 

Kommunen har god erfaring med å invitere Ringblad til slike arrangementer, både for publisitet 

på forhånd slik at flere blir gjort kjent med arrangementet, men også under arrangementet.  

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at det planlagte medvirkningsopplegget er godt egnet til å belyse de 

problemstillingene som er viktige å belyse for å kunne jobbe mot et mer aldersvennlig samfunn. 

  

Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Rådgiver planavdelingen Karen Rygh 

kontaktperson: Kristin Akre-Hansen 94 13 37 25 
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Arkivsaksnr.: 20/174-2   Arkiv: 033  

 

Årsmelding for Eldrerådet 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Eldrerådet 27.01.2020 

10/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges 

for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker 

som gjelder eldre. 

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er 

viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale 

beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune. 

 

I den nye kommuneloven er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner til å opprette 

eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. En rekke av bestemmelsene i ny kommunelov gjelder for 

medvirkningsrådene. Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Samtidig med at ny kommunelov og forskriften om medvirkning trådtei kraft fra høsten 2019, 

vil lov om eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, bli opphevet. 

At råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom tas inn og forankres i 

kommuneloven, betyr at alle de tre medvirkningsordningene har lik forankring, noe som kan 

bidra til å forenkle regelverket for medvirkning. 
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Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre 

som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og 

plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i 

kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for folkevalgte 

organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte 

organer også gjelder for eldrerådene. 

 

Hvilke saker jobber et eldreråd med? 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som gjelder 

eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det 

er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger 

i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig. Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil 

kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som 

rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett 

og kommuneplaner.  

 

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 

 Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling 

 Transport og tilgjengelighet 

 Boligutbygging og reguleringssaker 

 Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak 

 Kultur, idrett og friluftsliv 

 Frivillighetspolitikk 

 Tilsynssaker 

 Digitalisering 

 Medvirkning og eldre som ressurs 

 Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre 

 Andre aktuelle saker 

 

Kommunestyret kan gi eldrerådene i oppgave å fordele bevilgninger, det innebærer at rådene 

kan gis rett til å avgjøre hvordan midler skal bevilges. Kommunestyret kan gi medlemmer av 

rådene møte- og talerett i folkevalgte organer. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet skal en gang i året utarbeide en årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret. Årsmeldingen vil f.eks. kunne inneholde oversikt over medlemmer, mandat og 

hvilke saker rådet har behandlet i løpet av året som har gått, i tillegg til en oppsummering av 

rådets uttalelser. 

 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Juridiske forhold  

Kommunelovens § 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom 

 

§ 2 Oppgaver i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)  

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding 2019 anbefales tatt til orientering.  

Rådet har tatt iniativ til å jobbe med egne saker, og årsmeldingen utaler at det er flere saker 

som angår et eldreråd som burde vært behandlet i rådet og her er det forbedringspotensiale for 

å sikre dette. Det er som forskriftene sier, viktig å ha rutiner som sikrer at eldrerådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at utalelsene fra rådet har mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Rådets utalelser skal følge saksdokumentene til organet som avgjør 

saken endelig.  

 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2019 for Ringerike eldreråd 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Utstyrssentralen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Ungdomsrådet 28.01.2020 

11/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 

 

  

Sammendrag 

Utstyrssentralen (UE) er et lavterskeltilbud som låner ut fritidsutstyr i inntil to uker gratis til 

innbyggere i Ringerike kommune. Utstyret kan lånes av barn, unge og barnefamilier. 

Barnehager, skoleklasser, andre grupper og enkeltpersoner kan også låne fritidsutstyr. 

 

Innledning / bakgrunn 

Utstyrssentralen ble en del at Barn – Unge og Aktivitet (BUA) fra 1. desember 2019. 

Før 01.12.19 tilfredsstilte ikke UE tilfredsstiller i krav til håndtering av personopplysninger 

(GDPR). Fra 01.12.19 ble UE er en del av BUA, og personopplysningene håndteres lovlig. 

Dette bidrar også til en mer effektiv drift av US. 

 

Tilbudet til US vil fortsatt rette seg mot utlånsaktivitet. En digital utlånsløsning betyr at det det 

er enklere å få en tilfredsstillende utlånsstatistikk, noe som er en forutsetning når det søkes 

tilskudd eksternt. 

 

Juridiske forhold  

Personopplysninger hos låntakere som bruker US blir nå håndtert på en juridisk lovlig måte. 
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Rådmannens vurdering 

Utstyrssentralen bidrar til at flere barn og unge kan få en varierttid. 

Rådmannen er fornøyd med at utstyrssentralen nå er en del av Barn – Unge og Aktivitet og 

opererer i tråd med personopplysningsloven. 

 

Vedlegg: Orientering fra forbyggende helsetjenester Barn & Unge/Folkehelse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.20 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Mariannet Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  04.02.2020  

Tid:   09:00 - 

 

 

 

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 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

12/20 20/461     

  Vårkonferansen 2020    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 29.01.2020 

Runar Johansen 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Vårkonferansen 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

12/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. 

Målet med konferansen er å inspirerer, dele og bli kjent med oppgaver og kollegaer på tvers i 

organisasjonen. 

Målgruppen er: Ansatte i Ringerike kommune fra alle sektorer. Folkevalgte er velkomne til å delta på 

konferansen, -  påmelding til sekretariatet. 

 

Tema på årets konferanse: Folkehelse – Gi rom 

Tid/sted: Onsdag 22. april 2020 kl. 08.30 – 15.00 i Ringerike kultursenter – byscenen 

 

Hovedforedragsholder er Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kultur og mangfold Viken 

fylkeskommune. Hun har i 25 år arbeidet som artist, skribent og formidler og er brennende opptatt av 

mangfoldsfeltet. 

Hun vil ta opp hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassen og generelt i 

samfunnet. Hvem treffer beslutninger, og hvilke perspektiv er det som fremmes. Hvem deltar og hva 

skjer når deltakelsen uteblir? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/163-2  Arkiv: 144 &75  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Tema/- orienteringer  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

1.Kommunalsjefen svarte ut på Reidun Oppens spørsmål om bemanning. Notat var falt ut av 

sakspapirene og ble delt ut på møtet. 

 

2. Kommunalsjefen orienterte om ventelister: 

Det er per i dag ikke venteliste på langtidsplasser på institusjon. På dagopphold er det venteliste pr i 

dag, og hovedårsaken til det er på grunn av transportbehovet til og fra dagtilbud. 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/163-1   Arkiv:   

 

Tema/- faste orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

 Notat til eldrerådet ved. Spørsmål fra eldrerådsrepresentant Reidun Oppen. 

 Muntlig orientering vedr. ventelistesituasjonsn (sykehjem/omsorgsboliger) 

v/kommunalsjef. 

 

 

Vedlegg 

 

 Notat fra Reidun Oppen 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Rådmannens stab 

 

 

 

 

Notat  
 

Til:  Eldrerådet 

Fra:  Rådmannen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

20/149-1 1358/20  09.01.2020 

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - svar på spørsmål fra Reidun Oppen 

vedrørende sommerstenging av dagaktivitet  

 

 

Notat angående dagaktivitet på Sokna 

 

Medlem av Eldrerådet Reidun Oppen stilte spørsmål til kommunalsjefen i rådets møte 26. 

august 2019 om bemanning på Sokna omsorgsboliger og muligheten for å ikke stenge 

dagaktiviteten på sommeren. 

Tilbudet om dagaktivitet ved Sokna omsorgssenter har de siste årene vært stengt fire uker i 

forbindelse med ferieavvikling. Det samme gjelder for tilsvarende tilbud på Tyribo og Nes. Den 

årlige sommerstengingen gjennomføres hovedsakelig av to grunner. For det første er tilgangen 

på kvalifiserte vikarer en utfordring i ferietida. Tilgjengelige vikarer prioriteres til å 

opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet både på institusjon og i hjemmetjenesten. For det 

andre er det ikke satt av budsjettmidler til drift om sommeren. Omsorgstjenesten i Ringerike 

kommune arbeider kontinuerlig for å unngå budsjettoverskridelser, og sommerstenging på 

disse tre lokasjonene gir en årlig innsparing på om lag kr 100 000,-. 

Sommerstenging har ikke ført til økt behov for hjemmetjeneste, hverken i form av avtalte 

besøk eller flere utløste trygghetsalarmer. Tjenestene vurderes dermed som fullt forsvarlige og 

av god kvalitet også i sommerferieperioden. Tjenestestedene utnytter tilgjengelig vikarkapasitet 

på beste måte. 

Hjemmetjenestemottakerne på Sokna står allikevel ikke uten et tilbud i disse ukene. 

Soknatunet har en stor venneforening, samt mange engasjerte pårørende som i 2019 laget en 

liste over folk som bidro med aktiviteter. Beboere ble samlet til kaffekos, de stekte vafler, hjalp 

til med handling og arrangerte bingo. Hjemmetjenesten sto for tilretteleggingen for de frivillige, 

og det var tilbud noen timer, mange dager pr uke. Dette er også i tråd med nasjonale føringer 

om å ta i bruk frivilligressursen. 

Fordelene ved sommerstenging i form av god kvalitet i det øvrige tjenestetilbudet samt 

unngåtte budsjettoverskridelser har så langt blitt vurdert som viktigere enn ulempene 

stengingen medfører. Omsorgstjenesten vil også i framtida tilrettelegge dersom 

venneforeningen på Sokna ønsker å bidra med et alternativt tilbud i sommerukene. Dette er et 

verdifullt samarbeid til glede for innbyggerne på Sokna. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/417-1   Arkiv:   

 

 

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  
 

Forslag til vedtak: 

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

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

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

sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet overføres 

Menova as. 

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

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

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

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

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken har sin bakgrunn i to forhold: 

1. Behov for bedring av arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen 

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et 

interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det 

eksisterende/ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er finansiert 

av stat og kommune (75/25 %) og plasser innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av 

staten. 

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

innen de fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens 

kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. 

Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med 

Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig for å sikre 

oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 



avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og 

ansvarsforholdet opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

2. Behov for revurdering av arealer og lokasjon 

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre 

lokaler. Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen. Dagens lokaler er 

utformet som industrilokaler, og trenger rehabilitering. Rommene er store og det er stor 

takhøyde. Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved 

at senteret i dag ikke klarer å utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt 

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

av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd.  

Fristen for å si opp dagens leieavtale på Hensmoen var 31/12-2019, og kommunen ville da 

trenge nye lokaler innen 31/12-2020. Det er nå framforhandlet revidert leieavtale med 

Hensmoveien as, slik at Ringerike kommune kan avvikle dagens leieforhold fra 31.12.21, med 

oppsigelse innen 30.6.2020. Det er i denne avtalen ingen ting i veien for at leieforholdet kan 

videreføres, men da som en langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner å ville gå 

videre med en samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as. 

 

Beskrivelse av saken 

Med bakgrunn i de signaler som er referert i innledningen, mente styret i Menova as at det 

kunne være et naturlig og riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere 

og organisere dagens tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder 

psykisk utviklingshemmede, og har foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt). 

Styret for Menova as presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og ombygging 

av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på Kilemoen vil kunne 

representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På Kilemoen eier Menova as 

også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som ikke naturlig vil være en del 

av dagens virksomhet i Menova as. Dette gjelder i hovedsak aktivitetstilbud til de svakeste som 

ikke kan benytte VTA eller VTAO plasser, og hvor fokus er trivsel. Det vil også være plass til 

den delen av dagens virksomhet som Menova as oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, 

variert og godt tilbud. Menova as signaliserer at de har både vilje og økonomi til å foreta 

nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også kan 

være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke spisskompetanse, 

f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. Grunnlaget for 

ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk tilstede. Dette vil 

kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 

 

Dagens situasjon 

VTA-plasser 



Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite 

allmenn kunnskap om. Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne 

personer i Norge i alderen 20 til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I 

Ringerike har vi 85 personer med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har 

VTA-tilbud, dvs. 12,9 %. 

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra Ringerike 

kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen 

arbeidstiltaksbedriften Menova as og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær 

virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik. 

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjon. I tillegg mottar arbeidstakeren på 

Menova as en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova as betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre). Bedriften har 

statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det statlige 

tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). Ordningen 

er i sin helhet statlig finansiert. Vanligvis benytter bedriften dette tilskuddet til opplæring, 

kostnadsdekning og lønn til arbeidstaker. 

På Aurora får arbeidstakeren «arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over 

kommunens budsjett. 

 

Aurora, - dagens organisasjon og ressursbruk 

Dagens personalgruppe ved Aurora består av 17,45 årsverk fordelt på 22 ansatte. De ansatte 

arbeider som miljøarbeider og miljøterapeuter, sammensatt av assistenter, fagarbeidere og 

vernepleier. Det er en avdelingsleder som har det operative fag- og personalansvar. 

Felles for de ansatte ved Aurora er at de har lang ansiennitet og det er relativt høy 

gjennomsnittsalder. De har god erfaring og kompetanse om arbeidsoppgaver og brukerne. 

Flere av de ansatte har blitt overført til Aurora fra andre arbeidsplasser internt i kommunen på 

grunn av behov for tilrettelagt arbeid av helsemessige årsaker. 

Aurora har i dag et brutto lønnsbudsjett på kr. 11.659.860,- og andre brutto driftsutgifter er 

budsjettert med kr. 2 291 800,-. På refusjons- og inntektssiden hentes inn kr. 1 552 271,- slik 

at virksomheten har et netto driftsbudsjett på kr. 12 399 389,-  

Ny leieavtale for 2020 for dagens hovedbygg (2060m2 fordelt på kontor, lager og 

industriarealer samt lagerhall (375 m2 har en årlig kostnad på kr. 1.381.980 eks. MVA. Dette 

er en økning på kr. 250 000,-/år som så langt ikke er fanget opp i budsjett 2020, men som er en 

reell utgift i 2020 som må tas i betraktning. 



Ut over dette dekker eiendomstjenesten årlige driftskostnader til strøm, renovasjon etc. (FDV-

kostnaderi) i størrelsesorden kr. 200 000,-. Samlet ressursbehov for å drifte Aurora på dagens 

lokasjon og til dagens volum er da kr. 12 849 389,-. 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som svært 

godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme 

basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv 

fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap 

og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver 

som beholder dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller 

økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen 

arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Aurora driver i dag i henhold til vedtatt målsetting, som er å skape en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter. Det samlede tilbud til brukergruppen 

er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de fleste områder; fokus på boforhold, 

sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, 

skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud 

som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig 

for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet 

opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

Hva er så problemet? 

Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og de blir ikke gjenstand for 

profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. Slik blir Aurora den eneste 

aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering for annet arbeid. Samtidig må 

virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man forsøker å framstå som en 

vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av sluttprodukter, eget 

butikkutsalg, vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon av gaveartikler 

(strikkevarer og lysstøping). 

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

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

Ringerike arbeidssenter). 

I realiteten har dette ført til at denne gruppen har vært skjermet fra Nav sine statlige tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært 

skjermet for statlig finansiering, og kun fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

                                                
i Forvaltning, Drift og Vedlikehold 



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

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

og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi har også fått 

slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAO). Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å kvalifisere 

psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan integreres i det 

ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok grad innen tiltakene 

i Ringerike kommune. 

Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. Produksjonen 

består av strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er aktiviteter for å ivareta 

daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». I løpet av 30 år (helt siden 

HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et arbeidsforhold innen det 

ordinære arbeidsliv. Med en videreføring av dagens drift, målsettinger og kompetanse, kommer 

heller ingen til å gjøre dette i framtiden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen la forespørselen fra styret i Menova as fram for kommunestyre, som 7.3.2019 i 

pkt. 1, sak 23/19, fattet slikt vedtak: 

«Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 

egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker som framkommer 

i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019». 

Rådmannen la den 27.6.2019 i sak 19/95 fram forslag for kommunestyret om felles 

organisering og drift av Aurora og Menova as, som fattet følgende vedtak: 

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

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kilemoen. Det 

forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert 

på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for 

personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som 

utgangspunkt). 

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit 

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

personers behov på best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik 

kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til 

positive synergier for den enkelte, for bedrift, for kommune og for de ansatte. 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges for vedtak i 

Kommunestyret. 

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

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

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

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtalefestet pensjon. Det 

forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar med gjeldende lovverk og 

avtaleverk mellom partene. 



Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTAO plass får 

mulighet til å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere 

som trenger aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om 

samlokalisering endrer ikke på dette. 

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

samarbeidet om å skape et kraft – og kompetansesenter på Kilemoen hvor enkelt 

individets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -

plasser (varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke 

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

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

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

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

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

ekskludere andre brukergrupper. 

Vedtakets punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Vedtaket gir rådmannen et klart oppdrag om å gjennomføre en prosess der en rekke 

innholdsmessige forutsetninger og føringer er lagt i kommunestyrets vedtak. Rådmannen valgte 

å prosjektorganisere oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og nedsatte en styringsgruppe 

med følgende representasjon: 

Styringsgruppe: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef, leder 

 Trude Steinmo, kommunalsjef HR 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Bente Bråthen HTV Fagforbundet 

Det ble likens nedsatt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av: 

 Reni Odden, enhetsleder helse og omsorg, prosjektleder 

 Ruth Kvam, avdelingsleder Aurora 

 Siri van Kervel Røskaft, advokat/juridisk rådgiver 

 Sanna Grønli, økonomi/analyse, rådgiver 

 Terje Schistad, eiendomsforvalter 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Torbjørn Wik, Menova as 

 Gro Johansen, Fagforbundet 

 Trine Nyhus, Aurora, verneombud 

 Knut Rundtop, foreldrerepresentant 

 

Målsettinger/prosjektmandat 

Prosjektets målsetting skal baseres på at tilbudene samordnes både for å utvikle 

arbeidsmarkedsbedriften og for en bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). Prosjektet skal vurdere og 

konkretisere muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd fellesanlegg på 

Kilemoen, som skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets muligheter og 

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 



Kommunestyrets vedtak innebærer at samarbeidet med Menova as søkes organisert slik at 

brukerne av Aurora får tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

Arbeid er viktig for alle, og psykisk utviklingshemmede må også få erfare at arbeid gir bedre 

økonomi og større grad av integrering. De psykisk utviklingshemmede skal ha en reell mulighet 

for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den 

«varige tilrettelagte arbeidsplassen» (VTA-plass) gi forutsigbarhet og trygghet i egen 

livssituasjon. 

Aktivitetstilbudet, som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar videreføres i kommunal regi i 

et samarbeid med Menova as. Den enkelte vil da kunne trekke større veksler på et langt større 

fagmiljø med bredere kompetanse. Det etableres «sømløse» overganger fra et lavere 

funksjonsnivå til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. Samkjøring/transport vil også være lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. 

Aktivitetstilbud og arbeidstilbud for denne gruppen griper sterkt inn i hverandre. 

Kommunestyrets vedtak forutsetter at kommunens aktivitetstilbud (som er et klart definert 

kommunalt ansvar) skjer i regi av kommunalt ansatte, og at de etablerte arbeidstilbud (som er 

et klart definert statlig ansvar) skjer i regi at arbeidsmarkedsbedriften og dennes ansatte. Det 

skulle i så henseende ikke være noe i veien for å ta ut positive synergier ved etablering av felles 

administrasjon og ledelse. 

Det legges til grunn at prosjektet skal resultere i løsninger som gir positive synergier både for 

den enkelte bruker, for ansatte, for Menova as og for kommunen. For kommunen vil de 

positive synergier best synliggjøres i en kostnadseffektiv drift og riktig og rasjonell bruk av 

kommunens midler. Rådmannen har gitt klare føringer for at kostnadsnivået til disse tjenestene 

ikke skal øke etter at de organisatoriske endringene er gjennomført. 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 95/19: 

1. Utrede en mulig samarbeidsmodell der Menova as og Aurora samlokaliseres på Kilemoen. 

Modellen skal sikre en bedre realisering av grunnleggende rettigheter når det gjelder aktivitet 

og arbeid for personer med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). 

2. Et slikt fellesanlegg skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

Prosjektgruppens anbefaling 

Prosjektgruppen har lagt et godt stykke arbeid ned i en rapport som belyser tre forskjellige 

måter det vedtatte samarbeid kan organiseres på. Den styrking av tjenestetilbudet som er 

nødvendig, gjør at aktuelle alternativ må gi insitament for positive synergieffekter i forhold til 

drift, dersom man skal unngå å tilføre ytterligere driftsmidler. Slik prosjektgruppa ser det, vil 

både alternativ 1 og 2 kunne ha et visst potensiale for forbedringer av tjenestetilbudet. Den 

nødvendige styrking som er nødvendig vil allikevel kun la seg realisere gjennom alternativ 3. 

Prosjektgruppens rapport er godkjent av styringsgruppen, og anbefaling følger som vedlegg. 

Styret for Menova as har behandlet forslaget i sak 58/19 den 20.11.19 og uttaler: 

Dokumenter var utsendt på forhånd. En lang og god diskusjon ble gjennomført. Synspunkter 

på både fordeler og ulemper med en samlokalisering og overtagelse av ansvaret for driften av 

Aurora, fremkom. Enighet om at dette vil gi et langt bedre tilbud til brukerne hos Aurora. 

Aurora og Menova står ovenfor mange av de samme utfordringene som kan løses med «en 



sterkere kraft» om man er samlokalisert/samarbeider. Menova sin drift vil også bli mer 

forutsigbart og sikret. 

Vedtak:  

Styret stiller seg positive til den fremlagte skissen, tegninger av nytt bygg og 

organiseringsalternativ 3 for samlokalisering og synergi med Ringerike kommune sitt 

arbeidssenter Aurora.  

Styret mener følgende forutsetninger må være på plass før ett endelig vedtak kan fattes: 

o En driftsavtale, med tilhørende økonomiske betingelser, hvor Aurora minimum dekker 

sin naturlige andel av felleskostnader i Menova, samt sikrer at Menova ikke kan bli 

belastet med uforutsette kostander tilknyttet driften av Aurora. Videre at driftsavtalen 

gir ledelsen i Menova den nødvendige styringsrett over medarbeidere i Aurora, selv 

om de er ansatt i Ringerike kommune. 

o En husleieavtale på markedsmessige vilkår inngås - 25 års leieavtale. 

o NAV gir Menova anledning til å etablere en konsernmodell, som gjør at Menova kan 

leie ut bygg og stå for driften av Aurora, uten at Menova sin godkjennelse som 

attføringsleverandør, blir trukket tilbake. 

o Styreleder og daglig leder følger opp mot Ringerike kommune.   

 

Rådet for funksjonshemmede har fått prosjektgruppas anbefaling til behandling i sitt møte 

28.2.2020. Innstilling til rådets anbefaling er som følger: 

«Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for kommunestyret 

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

aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å ivareta 

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

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

Endelig vedtak i rådet vil bli vedlagt saken til hovedkomiteens- formannskapets- og 

kommunestyrets behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Hva vil en samlokalisering og en formalisering av samarbeidet i henhold til 

prosjektgruppens forslag alternativ 3 koste? 

Dette er et estimat ut i fra dagens driftsnivå og antall deltagere/brukere, basert på budsjett-tall 

og forslag fra Menova as. Det har ikke vært gjennomført formelle drøftinger. 

Kostnader ved egenregi, - som i dag Kostnader ved samlokalisering og 

formalisert samarbeid 

ved realisering av alternativ 3 

Lønn Aurora* 11 659 860 Lønn Aurora***** 8 686 600 

Driftskostnader  924 300 Driftskostnader 1 200 000 

  Andel av fellesarealer og 

fellestjenester******** 

2 500 000 

FDV-kostnader bygg*** 200 000 FDV-kostnader 200 000 



Husleie** 1 617 500 Husleieii****** 1 250 000 

Salgsinntekter 911 795 Salgsinntekter******* 1 000 000 

Refusjoner****      640 476 Refusjoner   640 000 

 12 849 389  12 196 600iii 

 

Kommentarer til de enkelte poster: 

*Lønn Aurora er basert på vedtatt budsjett 2020. med 17,45 årsverk.  

**Basert på dagens husleie i Storgata samt ny husleie på Hensmoen. 

*** Strøm, renovasjon, renhold er basert på regnskapstall 2018. 

****Gjelder refusjoner ved langtidsfravær. 

*****Lønnsutgifter til kommunalt ansatte som følger med over til Kilemoen. 

******Kapitalkostnader av lånebehov + FVD-kostnader 

*******Salgspotensialet øker, og man velger å estimere 10% økning fra 2020. 

********Dette beløpet skal dekke tilgang til kantine, tilgang/deling treningsrom, deling av 

møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, 50% av stillingen som leder for «Menova 

Arbeid og Aktivitet», deling av kostnader til nye veilederfunksjoner, fellesfunksjoner innen 

ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, kompetanseutvikling, IKT og 

markedsføring/digitale kanaler. 

Hvilke forbedringer/muligheter vil dette gi for de psykisk utviklingshemmede? 

Prosjektgruppens anbefaling i alternativ 3 vil gi brukerne muligheter for de endringer 

kommunestyret i sitt vedtak etterspør. Dette gjelder særlig innenfor følgende områder: 

 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til et høyere, 

- og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en bedre økonomi når man frekventerer VTA/VTAO ordningen 

framfor sysselsetting i dagens Aurora, og får oppleve gleden og motivasjonen ved å 

tjene egne penger. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige tilrettelagte arbeidsplassen» 

(VTA/VTAO) gi trygghet i livssituasjon. 

 Aktivitetstilbudet vil videreføres i et slikt samarbeid som alternativ 3 beskriver for de 

som ikke kvalifiserer til varig tilrettelagt arbeid. 

 De ansatte ved Aurora vil kunne trekke større veksler på et større fagmiljø med bredere 

kompetanse. Ved etablering av felles faglige ressurser/veiledere og fag- og 

næringslivsansvarlige, vil både ansatte og brukere få større mulighet og tilgang til 

individuell veiledning i daglig arbeid. Dette vil bidra til utvikling og muliggjøre 

overgang til varig tilrettelagt arbeid for flere. 

 Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. Selv om Kilemoen ikke ligger sentrumsnært, har Menova AS allerede 

etablert gode transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til Hensmoen 

har blitt tilsvarende redusert. 

                                                
ii Beregnet kapitalkostnader relatert til et byggelån på 25 mill. kroner samt FDV-kostnader 
iii Den usikre variabel her vil være husleien. For- og detaljprosjektering vil gi et mer nøyaktig estimat, og 

endelig kostnadsramme vil bli avdekket ved anbudskonkurransen. Dette vil derimot ikke foreligge før høsten 

2020. Skal nåværende leieavtale sies opp, må dette skje før juni 2020. 



 

Avtalemessige forhold 

Rådmannen har fått utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som overordnet vil regulere 

samarbeidsavtalen mellom Menova as og Aurora. Denne følger som vedlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyrets vedtak i sak 19/95 ga rådmannen i oppgave å foreta nærmere 

vurdering/konkretisering muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd 

fellesanlegg på Kilemoen. Det ble forutsatt gjennomført i en prosess mellom Menova as og 

Ringerike kommune basert på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

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

også klare føringer for et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og respekt, hvor 

hovedfokus skal være å ivareta ulike grupper og enkelt personers behov på best mulige måte. 

Vurderinger og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, nærmere utredning av de 

økonomiske forhold og konkrete forslag til organisering skulle fremlegges for vedtak i 

kommunestyret. Det ble også lagt til grunn at de kommunale eierne, sammen med NAV og 

Menova as skulle samarbeide om å skape et «kraft – og kompetansesenter» på Kilemoen hvor 

enkeltindividets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 

Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og for å vri utviklingen i riktig 

retning, må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag ligger 

under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde. 

Ved å samlokalisere Aurora og Menova as, samt å formalisere samarbeidet, vil dette kunne gi 

en effektiv og helhetlig løsning med flere valg for brukerne. Felles lokalisering og organisering 

under en ledelse, vil gi muligheter for å samle tverrfaglig kompetanse og ressurser hos en 

arbeidsgiver.  

En samlokalisering og formalisering av samarbeidet vil gi kommunen muligheter for å gjøre 

noe aktivt med de forhold som er avdekket i prosessen og de utfordringer som 

Rettighetsutvalget belyser. Faglig sett oppfattes dette som helt nødvendig. Likeens vil 

samlokaliseringen gi muligheter for å finansiere og designe et «Karriere- og 

livsmestringsverksted» som har et potensiale som strekker seg langt videre enn til bare psykisk 

utviklingshemmede. Dette som svar på kommunestyrets vedtak om å skape et «kraft – og 

kompetansesenter» på Kilemoen. 

Prosjektgruppens anbefalte løsning (alternativ 3) gir også positive synergieffekter som vil 

muliggjøre etableringen av et rådgivende utvalg bestående av Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole, for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Rådmannen mener det er av avgjørende betydning at det etableres en felles ledelse og for 

«Aurora» og Menova as. Dette vil være nødvendig ikke bare for å finansiere tilbud som i dag 

mangler, men også for å utløse positive synergier som: 



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

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

søm.  

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

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige.  

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling. 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg.  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge 

og andre kontakter. 

 Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som 

arbeider i produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for 

en gruppe kalles arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles 

veiledere. Alle må jobbe i produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier 

ved:   

o Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og 

opplæringskontor. Gjennomføre forhåndsomtaler og 

velkomst/introduksjonsprogram. 

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

bruker, men samtidig realistisk. 

o Oppfølging av VTAO (om oppfølgingen fra NAV ønskes supplert), VTA 

«ekstern» og deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære 

bedrifter. 

o Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

o Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- 

aktiviteter på tvers. 

o Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet.    

o Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening. 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Det vil også ligge til rette for en mer 

detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser til å gjennomføre personaltiltak, 

herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. Kompetansetiltak kan samkjøres og det vil 

være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen markedsføring og i forhold til digitale 

kanaler. 

Det vil også bli opprettet et rådgivende utvalg mellom Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 



for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å 

opprette arbeids/praksisplasser som kan benyttes som VTAO-plasser i egen virksomhet.   

Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyre å slutte seg til prosjektgruppens anbefaling i 

alternativ 3 for samlokalisering og formalisering av samarbeidet mellom Menova as og Aurora, 

men med den endring at ordningen med at kommunalt ansatte på Aurora ikke videreføres ut 

over den periode dagens ansatte innehar stillingene. Stillingene bør ved ledighet overføres 

Menova sin stillingsportefølje.  

Rådmannen er kjent med at Fagforbundet har oversendt følgende uttalelse i saken: 

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

Aurora/Menova. 

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

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i alt. 3, 

om at nyansettelse i aktivitetssenterdelen skal lyses ut som kommunale stillinger  

De endringer som nå foreslåes vil ha enkelte konsekvenser for dagens ansatte, og rådmannen 

har i sitt forslag hatt fokus på at deres rettigheter og ønsker imøtekommes. Det er etter 

rådmannens syn også viktig at selv om arbeidsgiveransvaret for dagens ansatte ivaretas av 

Ringerike kommune, så må arbeidsledelsen ivaretas av Menova as. Selv om ledelsen er ansatt i 

Menova as, er dette tross alt en bedrift som er kommunalt eid. Så lenge Ringerike kommune 

har ansatte som arbeider på Aurora, vil disse være tilknyttet en enhetsleder i Ringerike 

kommune. Når det gjelder «styringsretten» er denne knyttet opp imot arbeidsgiverrollen, og vil 

bli behandlet spesifikt i de framtidige avtaleforhandlinger. 

Rådmannen har rettet en henvendelse til husbanken for å avklare om et slikt prosjekt kan få 

investeringstilskudd dersom kommunen står som eier av aktivitetslokalene. Spørsmålet har 

vakt en del usikkerhet i husbanken, og kommunen vil motta et svar på et senere tidspunkt. 

 

 

Vedlegg 

 Prosjektgruppens anbefaling m/tegninger til nye lokaler 

 Forslag til intensjonsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 



saksbehandler: Sveinung Homme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRAMTIDIG DRIFTSFORM OG LOKALISERING AV 

«AURORA», - SAMARBEID MED MENOVA AS. 

 

En anbefaling fra prosjektgruppen 

 

 

En realisering av kommunestyrets vedtak innebærer en samlokalisering av Menova as og 

«Aurora». Dette er kun realistisk å gjennomføre på de tomtearealer Menova as i dag 

disponerer, og ved nødvendige tilbygg/nybygg relatert til eksisterende bygningsmasse. 

Prosjektgruppen har fått tegnet ut forskjellige utkast til løsninger, og har sluttet seg til 

nedenforstående utkast til bygningsmessige løsninger, som også er godkjent i 

styringsgruppen. 

Foreløpige tegninger 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Når det gjelder framtidig samarbeid/organisering av Menova as og «Aurora», har 

prosjektgruppen drøftet og vurdert tre forskjellige alternativ: 

Alternativ 1: 

«Aurora» flytter opp på Kilemoen. Menova bygger og leier ut lokaler til «Aurora» i henhold 

til avtalt spesifikasjon. Virksomhetene beholder respektive ledelse, og samme organisatoriske 

tilhørighet som i dag. Leder av Menova as og leder av «Aurora» møtes kvartalsvis for å 

gjennomgå samarbeid siste periode og avtale samarbeid for neste periode. 

Slikt alternativ gir «Aurora» bedre lokaliteter, men få eller ingen positive driftsmessige 

synergier. Alternativet oppfattes som uaktuelt både for Menova as og Ringerike kommune. 

 

Alternativ 2: 

Som alternativ 1, men det legges her inn felles faglige ressurser ved at: 

a) Aurora får tilgang på fagansvarlig og næringslivsansvarlig i Menova  

 Fagansvarlig er ansvarlig for den felles fagplattformen, inklusiv veiledning 

prinsipper, utvikling og drift av Karriereverksted inklusiv e-lærings verktøy, plan 

for kompetanseutvikling for ordinært ansatte, samt følge med på relevant faglig 

utvikling og «fore» dette inn i organisasjonen 



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

/ønskede bedrifter på Ringerike, er spisskompetanseperson innen kunnskap om 

arbeidslivets krav, rekruttering, og hvordan oppstart av arbeidsforhold blir mest 

mulig vellykket, samt sørger for koordinering av kontakt med 

bedrifter/virksomheter, slik at vi opptrer koordinert.   

 

b) det deles på to veiledere som organiserer arbeidet med de angitte oppgavene under på 

tvers av «Aurora» og Menova as, og i samarbeid:   

 Oppfølging av VTAO, VTA «i permisjon» og deltagere fra Aurora/Menova som 

er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter (dette i samarbeid med 

Næringslivsansvarlig).  

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

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter 

på tvers (dette i samarbeid med fagansvarlig for Menova). 

 Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening 

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret og skoleverket. Gjennomføre, 

forhåndsomtaler, velkomst/introduksjonsprogram, karriereveilelening, kontakt 

med og kunnskap om skole og fagopplæring. 

 Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjons-medarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

Det etableres et utviklings – og driftsforum for Menova as og «Aurora». Der møter leder 

Aurora, leder Menova Kilemoen og daglig leder Menova samt fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig ut fra behov.  

I dette alternativet rapporterer leder Aurora til leder i Ringerike kommune og håndterer selv 

alle forhold som vedrører Ringerike kommune.   

Slikt alternativ gir noe bedre grad av integrering og samarbeidsmuligheter. Driftsmessige 

synergier vil være marginale, og modellen vil derfor ha en kostnadsramme som vil gi et 

merforbruk sammenlignet med dagens kostnadsnivå. Alternativet oppfattes derfor som 

uaktuelt både for Menova as og Ringerike kommune. 

 

Alternativ 3: 

Menova bygger og leier ut lokaler til Aurora i henhold til avtalt spesifikasjon. Dette vil gi 

bedre lokaler, tilpasset driften, lysere og mer funksjonelle og enklere å tilpasse endringer i 

arbeidsoppgaver (husflid og montasje). Det vil etableres en mer funksjonell løsning for 

vedproduksjon, noe som kan/vil gi økt produksjonskapasitet 

Bedre løsninger for å ivareta/gi et tilbud for de som trenger å arbeide alene/mindre gruppe ved 

å ha «stillerom» i avdelingene. Samtidig vil lokalitetene gi tilgang til kantine, tilgang/deling 

treningsrom, deling av møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, Nytt bygg vil bli langt 

mer energieffektivt enn dagens bygg, noe som vil redusere driftskostnadene.  

Brukere som kan nyttiggjøre seg og ha glede av et VTA-tiltak vil kunne få dette, enten 

innenfor arbeidsmarkedsbedriften Menova as eller som en VTAO-plass innen næringsliv eller 



det offentlige. Når deltagere hos Menova as ikke er i stand til å nyttiggjøre seg et VTA tiltak, 

gis de tilbys plass på «Aurora». 

Kvalifisering for VTA-plass avgjøres gjennom NAV. Vedtak om plass på Aurora gjøres av 

Ringerike kommune ved tildelingskontoret.  

Dette vil gi grunnlag for «sømløse» overganger mellom å være i et VTA-tiltak og å være på et 

arbeidssenter, uten å måtte skifte arbeidssted. I de tilfeller man er usikker på hvor en ny 

deltaker passer best inn kan utprøving skje både i arbeidsmarkedsbedrift og i arbeidssenter   

Dette vil gi et bedre tilpasset tilbud til den enkelte, fordi alternativene som kan tilbys har et 

bredere spekter 

Det etableres en felles ledelse for «Aurora» og Menova as. Dette gir positive synergier som: 

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

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

søm  

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

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige   

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge 

og andre kontakter  

Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som arbeider i 

produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for en gruppe kalles 

arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles veiledere. Alle må jobbe i 

produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier ved:   

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

Gjennomføre forhåndsomtaler og velkomst/introduksjonsprogram 

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

samtidig realistisk 

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

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

 Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

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

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter på 

tvers. 

 Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet    

 Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening 



 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, HR, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Tilgangen på kurs og metodikk innen 

Karriereverksted, som kan utvikles til felles Karriere - og livsmestringsverksted. 

Det vil også ligge til rette for en mer detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser 

til å gjennomføre HR og personaltiltak, herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. 

Kompetansetiltak kan samkjøres o det vil være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen 

markedsføring og i forhold til digitale kanaler. 

Det etableres et utviklings – og driftsforum for Menova as og «Aurora». Der møter leder 

Aurora, leder Menova Kilemoen og daglig leder Menova samt fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig ut fra behov.  

Alternativ 3 vil også gi grunnlag for bedre transport tilbud. Dette fordi dagens hovedbusser 

08.10 og 15.10 kan sikres, og gi grunnlag for nye bussavganger som øker tilgjengelighet og 

tilpassing av arbeidstid. Det vil dermed også gi et bedre grunnlag for å gi tilbud til 

skoleelever, herunder kombinasjon videregående skole og arbeid og lærekandidater. 

Det etableres et rådgivende utvalg mellom Menova, Adaptor, NAV, Ringerike kommune og 

videregående skole for å sikre alle mennesker med en utviklingshemming en reell avklaring 

og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet for kvalifisering til VTA/VTAO 

plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å opprette VTAO-plasser i egen 

kommune.   

Personalhåndbok, hovedtariffavtale for ansatte i Ringerike kommune og Menova gjennomgås, 

slik at man i forkant av samlokalisering har gjennomgått, blitt bevisst hvilke forskjeller som 

eksisterer og blitt enig om hvordan ulike regler/praksis skal håndteres. Andre momenter som 

kan skape ulik praksis gjennomgås og det gis informasjon og lages avtale for hvordan 

ulikheter håndteres.  

Slikt alternativ gir en tilfredsstillende grad av integrering og positive driftsmessige synergier, 

og oppfattes som et optimalt tilbud både for Menova as og Ringerike kommune på nåværende 

tidspunkt. Styret for Menova as har også behandlet dette spørsmålet, og vedtatt alternativ 3 

som beste alternativ. Alternativet kan skisseres med følgende organisasjonsstruktur: 



 

Prosjektgruppen har mottatt en rekke innspill fra ansatte og ansatte representanter underveis 

som kan sammenfattes som følger: 

Man er positive til det alternativ 3 betyr for kompetanseutvikling og deling av kompetanse. 

Utviklingshemming er på tross av alle normaliseringsprosesser et eget fag, og det samlede 

fagmiljøet vil være bærekraftig og konkurransedyktig når det gjelder rekruttering. Den nye 

bygningsmassen er integrert med eksisterende bygg, og det ligger godt til rette for å benytte 

kompetansen «på tvers». 

Ansatte er opptatt av at medbestemmelse skal videreføres. Menova as ser også fordelene dette 

har gitt i Ringerike kommune, og innfører nå tilsvarende praksis i sine avdelinger. Det er 

viktig at ansatte føler tilhørighet på tvers av «Aurora» og Menova as. 

Ansatte mener at VTA-plasser også bør kunne organiseres inn i «Aurora-delen», og tror dette 

kunne gi gode positive synergier. Men det vil være viktig å fortsatt være en avdeling som også 

de med lav restarbeidsevne kan være en del av. Arbeid er mestring, - dette gjelder alle. Det vil 

likeledes være viktig å videreføre gode og godt innarbeidede brukeroppgaver, slik at 

prosessen blir mindre usikker. Men også åpne for å tenke nytt! 

Men ser ikke bort ifra at det ved en driftsenhet som både har kommunalt ansatte og Menova-

ansatte, kan det oppstå uoverensstemmelser i forhold til tolking av regelverk og annet. Det vil 

derfor etableres et organ/- «konfliktråd» som håndterer slikt på et overordnet plan. I et slikt 

råd vil både HR-ansvarlig ved Menova as og Ringerike kommune være representert. 

«Aurora» vil fortsatt være Ringerike kommunes aktivitetstilbud til psykisk 

utviklingshemmede, bemannet med kommunalt ansatte. Lønn, pensjon, ansiennitet og andre 

særskilte regler for kommunalt ansatte i «Aurora» håndteres i Ringerike kommune. I 

prosjektperioden har det ofte vært diskutert hva som skal skje når ansatte i kommunale 



stillinger ved «Aurora» slutter. Skal de lyses ut på nytt som kommunale stillinger, eller skal 

de overføres Menova as, slik at ansettelsesforhold i fortsettelsen håndteres av Menova as. 

Dette vil i så fall ikke ha noen innvirkning på arbeidsforholdet til de som i dag er ansatt på 

«Aurora». Styringsgruppa har valgt å anbefale at aktivitetssenterdelen drives av ansatte i 

Ringerike kommune, og på nåværende tidspunkt utlyses slike stillinger som kommunale 

stillinger. En eventuelt endring av slik praksis vil måtte være et resultat av forhandlinger. 

Dette for å opprettholde nødvendig ro, konsensus og trygghet i den omorganiseringsprosessen som nå 

ligger foran oss. 



INTENSJONSAVTALE  

mellom  

Menova AS og Ringerike kommune 

om drift og utvikling av aktivitetssenteret Aurora  

 

1. Avtalens bakgrunn og hensikt  

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til endelige og bindende 

avtaler om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er nærmere angitt i pkt. 2 

nedenfor. Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har til hensikt, gjennom aktive 

undersøkelser og forhandlinger, å komme frem til endelige avtaler som nevnt.  

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale inngås 

eller frem til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås.  

2. Intensjonsavtalens område  

Intensjonsavtalen gjelder et mulig samarbeid mellom partene om drift og utvikling av 

aktivitetssenteret Aurora. Partene har til hensikt å samarbeide om å løse felles oppgaver på en 

slik måte at fastsatte krav blir nådd innenfor fastsatt kvalitet og tid.  

Det er videre en intensjon om at det inngås en husleieavtale som regulerer de 

forretningsmessige sidene ved at Ringerike kommune leier lokaler av Menova til drift av 

aktivitetssenteret Aurora. Det er ønskelig at forvaltnings- drifts- og vedlikeholdskostnader 

reguleres i samme husleieavtale.  

Videre er det en intensjon om inngåelse av en driftsavtale mellom partene. I driftsavtalen er 

hensikten at Menova, i tillegg til lokaler, stiller til rådighet avtalt personell og 

servicefunksjoner. Ringerike kommune stiller på sin side til rådighet avtalt personell og avtalt 

driftsutstyr.  

3. Nærmere om partenes samarbeid  

I perioden frem til endelige avtaler blir inngått, har partene til hensikt blant annet å 

gjennomføre følgende aktiviteter som grunnlag for avtaleinngåelsene:  

 Ringerike kommune vil gjennomføre en avsjekk vedrørende konkurranserettslige 

aspekter og offentlige anskaffelser.  

 Ringerike kommune vil gjennomføre avklaringer med Husbanken. 

 Menova AS gjennomføringer nødvendige avklaringer vedrørende organisering slik at 

godkjennelse som attføringsleverandør opprettholdes.  

 Menova AS gjennomfører en avsjekk vedrørende organisering i forhold til 

momsproblematikk.   

 Partene vil i fellesskap gjennomgå personalhåndbøker mv. med sikte på å avdekke 

ulikheter og lage avtaler for håndtering av dette. 



 Partene vil i fellesskap avklare skjæringspunkter mellom personalledelse og daglig 

arbeidsledelse/faglig ledelse.  

 Partene utarbeider i fellesskap nødvendig avtaleverk, jf. også punkt 2 over.  

4. Diskresjon  

Partene forplikter seg til å hemmeligholde all informasjon som de får fra den annen part som 

følge av denne intensjonsavtale.  

Partene forplikter seg videre til ikke å gi noen uvedkommende informasjon om at det føres 

samtaler/forhandlinger om samarbeid mellom partene. Partene skal konsultere hverandre før 

det gis informasjon til andre enn de som er involvert i samtalene/forhandlingene, og partene 

skal i tilfellet bli enige om tidspunkt for og innhold av den informasjon som skal gis. Begge 

parter er imidlertid inne forstått med at saken må behandles politisk i Ringerike kommune.  

5. Eksklusivitet 

Partene skal ikke i perioden fra i dag og frem til 1. juli 2020 føre samtaler/forhandlinger med 

andre enn hverandre om samarbeid som omhandlet av denne intensjonsavtale.  

6. Intensjonsavtalens varighet  

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale. Hvis 

ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid innen 1. juli 

2020, opphører intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter 

intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, kunne 

utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den annen part i 

anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet materiale som den 

ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.     

7. Øvrige bestemmelser  

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig avtale 

er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende. Likevel vil 

partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller usaklig opptreden i 

forhold til hva nærværende avtale med rimelighet gir forventninger om.  

 

Hønefoss, den …………  

    

For Ringerike kommune       For Menova AS 

 

____________________      ________________________ 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5255-1   Arkiv:   

 

Oppfølging av ordførers svar på interpellasjon i kommunestyret 27. juni 2019.  
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil ikke støtte initiativet til å reetablere 

produksjonskjøkken ved kommunens sykehjem, eller nyetableringer ved allerede 

etablerte omsorgsplasser i større omsorgsboligetablissementer. 

2. Hovedutvalget for helse, omsorgs og velferd ber rådmannen sørge for at den 

standardheving av maten som skisseres mulig ved større fokus på matfaglig kompetanse 

i de ledd som direkte tilretter måltidene for sluttbruker, gjenspeiles i 

virksomhetsområdets handlingsplaner og legges fram til politisk behandling. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Representanten Ole Johan Andersen (FrP) fremmet i kommunestyrets møte 27. juni 2019 en 

interpellasjon med overskriften «De eldre fortjener god mat i Ringerike kommune». 

Interpellanten har i ettertid stilt spørsmål ved oppfølgingen av de signaler ordfører ga, og 

henviser til selve interpellasjonen og ordførers svar på to konkret formulerte spørsmål. 

Interpellasjonen og møteprotokollen følger derfor denne sak som vedlegg. 

 

Beskrivelse av saken 

Ordføreren ga konkrete svar på interpellantens to spørsmål:  

1) Ordfører er på generelt grunnlag enig i at regjeringens håndstrekning er bra, og bør kunne 

benyttes der det ansees som hensiktsmessig, men som det fremgår av rådmannens redegjørelse 

er nok kommunens RingeriksKjøkken hovedløsningen i årene fremover.  

2) Ordfører viser til rådmannens redegjørelse hvor det fremgår at sak blir fremmet for politisk 

behandling i forbindelse med planverk og de mer detaljerte planverk. Ordfører vil anbefale at 

temaet drøftes i Hovedutvalget for helse og omsorg.  

Det slåes her i pkt. 1 fast at etter ordførers syn vil RingeriksKjøkken nok vil være kommunens 

hovedløsning når det gjelder matproduksjon i årene framover. I følge møteprotokollen var det 

ingen som ytret seg imot dette. Dette standpunkt forsterkes ytterligere ved at kommunestyret 

innvilget 8,5 mill. kroner til en oppgradering av produksjonsmetode og utstyr ved 

RingeriksKjøkken i 2019, slik at man er tilstrekkelig rustet for fremtiden. Dette arbeidet 



ferdigstilles rett over nyttår. Det å reversere dette vil være lite hensiktsmessig, i tillegg til å gå 

tilbake til en produksjonsform som i realiteten ble lagt ned for mange år siden. 

 

Rådmannens vurdering 

I alle prosesser finnes forbedringspunkter med potensiale. Rådmannens redegjørelse, som ble 

sitert i svaret fra ordfører, peker på enkelte områder som vil bli vurdert. Det avdekkes at det 

noen steder kan være en svakhet når i den viktige delen av produksjonskjeden som skjer nær 

sluttbruker/pasienten. Dette gjelder i forhold til lokal regenerering av maten, servering og 

garnityr. Dette dreier seg om behovet for økt mat- og ernæringskompetanse nær bruker, og 

kan løses ved at RingeriksKjøkken følger maten helt fram til den enkelte bruker. En løsning kan 

være at det etableres en ansatt ved RingeriksKjøkken på alle avdelingskjøkken/-

mottakskjøkken. Det presiseres at dette ikke innebærer å bygge nye 

kjøkken/produksjonskjøkken. 

Videre skisseres det i rådmannens redegjørelse at det kan være aktuelt med mindre 

arealmessige tilpasninger for å få funksjonelle anretningskjøkken enkelte steder, og at 

kommunen vil som vanlig søke sidefinansiering i de ordninger enhver sittende regjering 

etablerer. Slike tiltak vil bli søkt gjennomført i kommunens videre arbeid i forhold til «Leve 

hele livet» og handlingsplaner for å løfte matomsorgen ved de kommunale omsorgstilbudene. 

Rådmannen vil sørge for at disse tema blir belyst under den ekskursjonen som hovedutvalget 

skal ha i 2020. Det er disse utfordringer som vil bli berørt i de omtalte handlingsplaner, og som 

vil bli lagt fram for hovedutvalget til behandling. Rådmannen har aldri foreslått å bygge nye 

stedlige produksjonskjøkken. 

De tilskudd som i dag kan være aktuelle, er tilskudd til etablering eller gjenetablering av lokale 

produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Det presiseres at slike 

tilskudd gjelder lokale kjøkkenløsninger som inbefatter eget produksjonskjøkken. Tilskuddene 

er begrenset til å gjelde bygningskostnader, og ikke kostnader til drift/bemanning. 

Tilskuddssatsen reguleres årlig, og er for 2019 satt til inntil 55 % av anleggskostnadene, dog 

begrenset oppad til en anleggskostnad på maksimalt kr. 166 000,- pr. bruker i målgruppen som 

kjøkkenet skal betjene. Dette gir en tilskuddssats på maksimalt kr. 91 000,- pr. bruker i 

målgruppen. Det er riktig at kommunen slipper moms på slike investeringer, men denne 

refunderes kommunen uansett tilskudd eller ikke. 

Dilemma med å benytte seg av slike stimuleringstilskudd som foreslåes, er at etablering av 

desentraliserte produksjonskjøkken genererer et stort bemanningsbehov. Ringerike kommune 

har valgt å bruke mest mulig av tilgjengelige lønnsmidler til direkte pasientrelatert omsorg og 

pleie, og å organisere matproduksjonen så kostnadseffektivt som mulig 

Å bygge om anretningskjøkken ved sykehjemmene og de større omsorgsboligene til 

produksjonskjøkken, har aldri vært aktuelle tema innen virksomhetsområdet. Da Ringerike 

kommune valgte å organisere matproduksjonen slik den er i dag, var alle kjøkken ved samtlige 

sykehjem truet med nedleggelse, da de ikke kunne godkjennes av mattilsynet. Kommunestyret 

valgte da å samle produksjonen i ett kjøkken, og innføre rasjonelle og kostnadseffektive 

produksjonsmetoder. De bemanningsmessige besparelsene ble i henhold til 

kommunestyrevedtak disponert til å åpne ny «Hospice-avdeling» på Austjord 

behandlingssenter. Dette gir klare indikasjoner på hvilket kostnadsnivå vi vil måtte håndtere 

dersom vi nå skulle gå tilbake til egne produksjonskjøkken ved alle større 

omsorgsetablissementer. 



Noen vil sikkert hevde og tro at dersom man overfører matproduksjonen fra RingeriksKjøkken 

til stedlige lokasjoner, så vil man kunne nedbemanne RingeriksKjøkken tilsvarende. Dette er 

ikke mulig. RingeriksKjøkken har alene ikke stort flere ansatte i produksjonen enn det ett 

stedlig produksjonskjøkken som «koker» til en gruppe på 30 personer vil trenge.  

RingeriksKjøkken som produksjonskjøkken produserer i dag for institusjoner og bofellesskap 

på Tyribo, Hvelven, Sokna, Hallingby, Nes, Austjord, Hønefoss, Hov gård, Færdenveien, 

Fossetorget, Krokenveien og Hønen gård. I tillegg produseres ca. 700 enkeltporsjoner til 

hjemmeboende pr. uke. Videre leverer RingeriksKjøkken catering og mat til interne møter og 

aktiviteter i kommunens og ansattes regi, servicesentrene på Hov og i Krokenveien, varm lunsj 

til barnehagene en dag i uka (totalt ca. 750 porsjoner pr. uke) samt varm lunch (100 

porsjoner/uke) til Montessoriskolen på Ask.  

Selv med disse registrerte leveranser har RingeriksKjøkken reservekapasitet for å kunne 

håndtere forventet økning både innenfor omsorgsplasser og den hjemmebaserte omsorgen, 

samt framtidige varslede utfordringer som for eksempel et varmt måltid om dagen både 

innenfor det kommunale skolesystemet og det fylkeskommunale. 

 

Vedlegg 

 Interpellasjon fra representanten Ole Johan Andersen (Fr) til kommunestyrets møte 

27.6.2019. 

 Ordførers svar på samme interpellasjon i møtet. 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 



Til ordfører. 

Interpellasjon. 

De eldre fortjener god mat i Ringerike kommune 

I Ringerike kommune lages det i dag mat på industrialisert sentralkjøkken. Denne maten blir kjørt ut 

til sykehjemmene og bemannede omsorgsboliger, samt til en del hjemmeboende og noen få andre 

institusjoner.  Denne maten er ofte lite appetittlig og mangler smak. I og med at mange eldre ikke 

alltid har så sterk matlyst, skjer det ganske ofte at bare halve måltidet blir spist. Det resulterer i at 

disse ikke får i seg tilstrekkelig med vitaminer og mineraler, og av den grunn går ned i vekt. 

Immunforsvaret blir svakere. Nærhet til matlagingen og matlukt som varsler at det snart er middag, 

er viktig for de eldres trivsel og helse. Matglede er livsglede.   

Fremskrittspartiet ønsker kjøkkenet og matlagingen tilbake på institusjonene. Dette gir også eldre 

mulighet for å bidra i matlagingen om det er ønskelig og helsen tillater det. Det er viktig for eldre på 

institusjon å spise næringsrik, smakfull og god mat, og mat som ser fristende ut.  

FrP har derfor sørget for å etablere en støtteordning slike at flere kommuner etablerer kjøkken i 

sykehjem. Regjeringen gir nå kommunene muligheten til å flytte kjøkkenet «hjem» til institusjonene, 

og bare betale ca. 30 prosent av regningen. Staten betaler 50 prosent, og i tillegg slipper kommunen 

å betale moms.  Dette bør være en god sak for Ringerike kommune. 

FrP gikk til valg på å gi de eldre mer appetittlig og næringsrik mat. Nå har vi sørget for at kommunene 

kan søke om midler til renovering, bygging eller gjenetablering av kjøkkener på sykehjemmene. 

Midlene frigjøres til kommunene etter søknad allerede fra 1. oktober. Uavhengig av partipolitikk 

handler dette om velferden til våre eldre, og de eldre i Ringerike kommune fortjener å kjenne lukten 

av god og næringsrik mat på institusjonene. 

 

Spørsmål til ordføreren. 

1. Er ordføreren enig i at dette er en håndsrekning fra regjeringen som bør benyttes? 

2. Vil ordføreren sørge for at politikerne får et sak angående dette i løpet av 2019?   

 

Ole J. Andersen 

Ringerike FrP 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 27.06.2019 Tid: 11:00 – 19:45  

TEMAMØTEDAGSORDEN:  

11:00 – 11:05 – opprop og møteinnkalling  

11:05 – 11:25 – Orientering – BFK - Regional planprosess og 

planprogram  

11:25 – 11:30 – Pause  

11:30 – 11:50 – Orientering – Bondelaget  

11:50 – 12:00 – Pause  

12:00 - Saksliste  

13:00 – 13:30 – Lunsj  

13:30 - Saksliste fortsetter. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall    Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Arne Broberg FO  

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Medlem Viera Rozmara-Frydenlund   
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Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke FD  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FD  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Reidar Sollie  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Runhild Vestby  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Unni E. Carlsen  Arne Broberg 

Varamedlem Ole-Gunnar Øhren  Anne Marit Lillestø 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Richard Baksvær 

Varamedlem  Ulf Magnussen  Magnus Herstad 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen og ass. rådmann, Terje Dahlen. 

Kommunalsjef, Gyrid Løvli, Magnar Ågotnes og Hilde B. Fivelsdal, 

Trude B. steinmo, Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen, 

Advokat Runer Erstad og Siri Van Kervel Røskaft. Byplansjef Inger 

Kammerud 

Leder for kontrollutvalget. Karsten Lien. 
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Merknader  Notater lagt ut til møtet:  

 Sak 88/19 – Tilleggsnotat utleiereglement og satser for 

utleie… 

 Representanten Nena Bjerke (Frp) ble innvilget permisjon fra 

sak 90/19 kl 17:30 

 Representanten Anne Mari W. Ottesen (Sp) ble innvilget 

permisjon fra sak 84/19 (kl.15:40) 

 Representanten Nena Bjerke (Frp) ble innvilget permisjon fra 

sak 90/19 (kl. 17:30) 

 Varamedlem Magnus B Holte (Sp) tok sete fra sak 80/19. 

 Representanten Mari Solheim Sandsund ble innvilget 

permisjon fra sak 92/19 (kl. 18:45) 

 Elsa Lill P. Strande (H), Ole Johan Andersen (Frp) og Erna 

Skaugrud (Ap) erklærte seg inhabile i behandling av sak 

91/19 da de er styremedlemmer. 

 Et enstemmig Kommunestyre bifalt dette. 

Presentasjoner finner du her: 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/politisk/Dybdekunn

skap-politisk/ 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 76/19, interpellasjoner 28/19 

til og med sak  110/19, interpellasjoner 33/19 

 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

Ordfører foreslo å behandle sak 87/19 som første sak etter grunngitte spørsmål og 

interpellasjoner i møtet.  

Et enstemmig Kommunestyre bifalt dette. 

 
 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

28/19 19/2814   

 Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) - Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen/E16 - hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  

 

 

29/19 19/2767   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Miljøarbeidertjenesten  

 

 

30/19 19/2798   

 Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Avkloakkering i Ringerike 

kommune  

 

 

31/19 19/2797   

 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringerike vil erklære klima- 

og naturkrise ?  

 

 

32/19 19/2786   

 Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) - De eldre fortjener god mat i 

Ringerike kommune  

 

 

33/19 19/2773   

 Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Erklæring av klimakrise  

 

 

76/19 19/2016   

 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  

 

 

77/19 19/2016   

 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19  

 

 

78/19 19/2074   

 Økonomirapport 1. tertial 2019  

 

 

79/19 19/2540   

 Finansrapport 1. tertial 2019  
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80/19 18/4535   

 Søknad om økonomisk garanti - haugsbygd Arena  

 

 

81/19 19/2089   

 Søknad om økonomisk støtte - Ringeriksbadet IKS  

 

 

82/19 19/2573   

 Oppgradering og sprinkling Riddergården  - prosjekt EF 105  

 

 

83/19 19/2737   

 Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  

 

 

84/19 19/2166   

 Nes barneskole, oppgradering skolebygg  

 

 

85/19 19/2169   

 Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  

 

 

86/19 19/2386   

 Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

 

87/19 19/2517   

 Kartlegging og kostnadsoveslag rehabelitering  Hønefoss skole  

 

 

88/19 19/2310   

 Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  

 

 

89/19 19/1273   

 Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

 

90/19 19/1476   

 Salg av gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 til Hov borettslag  
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91/19 19/2701   

 Vedrørende: Husleie fra Ringerike Boligstiftelse, - oppfølging av 

kommunestyresak 143/18  

 

 

92/19 19/2441   

 10002 Hov Ungdomsskole - BP1  

 

 

93/19 16/5551   

 Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune  

 

 

94/19 19/2332   

 Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk 

innen rus og psykiatri  

 

 

95/19 19/1139   

 Framtidig driftform for "Aurora" Felles organisering og drift av "Aurora" 

og "Menova as" 

 

 

96/19 19/2284   

 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

 

97/19 19/2459   

 Nytt sak arkivsystem - ACOS  

 

 

98/19 14/1016   

 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  

 

 

99/19 16/5443   

 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  

 

 

100/19 16/6266   

 426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  

 

 

101/19 17/736   

 430 Detaljregulering for Krokeneveien 23 og 40A - Sluttbehandling  
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102/19 18/1008   

 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  

 

 

103/19 18/214   

 Regional plan for Ringeriksregionen - planprogram  

 

 

104/19 19/73   

 Folkehelseoversikt 2019  

 

 

105/19 19/1508   

 Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022  

 

 

106/19 19/2335   

 Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

 

107/19 19/2434   

 Orienteringssak om avlastning for barn og unge  

 

 

108/19 19/2435   

 Orienteringssak om spesialpedagogisk tjeneste  

 

 

109/19 19/2585   

 Forslag til endringer i barnehageloven - høring  

 

 

110/19 16/5719   

 Høring- ny barnevernslov  
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28/19   

Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) - Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 - 

hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  

 

 

Ordførerens svar på Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap)  

Emne: Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 - hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i tråd med reglement for kommunestyret § 9. Ordfører gir sitt 

svar i kommunestyrets møte 27.06.19 sak 28/19. Svaret er utarbeidet i samarbeid med areal- 

og byplankontoret. 

 

Ordførerens svar 

Først: Kommunen bidrar innenfor de rammer og tydelige ansvarsforhold som gjelder for 

Fellesprosjektet.  Kommunen kan ikke påta seg ansvar som hører inn under prosjektet. 

Grunnerverv hører inn under Fellesprosjektets ansvar, myndighet og gjennomføring.  

 

Dog er det slik at kommunen i dialog, og i møter søker å bidra så langt mulig til at prosessene 

kan bli så gode som mulige og med tilfredsstillende utfall for berørte innbyggere.  Det er nok 

viktig å fastholde at kompliserte prosesser, som dette, bør gjennomføres formelt og riktig.   

 

Det kan innebære at løsninger vil ta tid og at løsningene ikke nødvendigvis vil oppleves som 

gode nok.  Det gjelder også kommunens medvirkning dersom man ser bort fra de faktiske 

ansvarsforhold knyttet til prosjekt gjennomføringen.  Ordfører kunne nok tenkt seg at 

kommunen reelt hadde hatt mer innflytelse i denne prosessen, men slik situasjonen er - gjør 

kommunens utøver sitt beste innenfor de rammer som gjelder.  Under følger noen utdypende 

kommentarer: 

 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det laget en Miljøoppfølgingsplan (MOP) 

for anleggsperioden:  

 

https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-

e16/reguleringsplan/2018.02.12-miljooppfolgingsplan-mop-anleggsfase.pdf)  

 

Hensikten med dette dokumentet er å sammenstille og synliggjøre for naboer, berørte og 

myndigheter hvordan FRE16 vil ta miljøhensyn i anleggsperioden for prosjektet. Dette 

utarbeides samtidig med reguleringsplanen, og i dialog med kommunal og regionale 

myndigheter. Miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal bidra til å redusere den usikkerheten som 

berørte opplever i tilknytning til anleggsfasen, og legges til grunn i det videre arbeidet med 

gjennomføring av tiltaket. 

 

Det er Bane Nor ved Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) som har ansvar for 

grunnerverv og prosessene rundt dette. Kommunen har vært aktivt delaktig, som det 

fremkommer av nærmere beskrivelse under. 

  



  

Side 9 av 74 

Som det fremgår er det (FRE16) gjort strategisk grunnerverv på Mælingen i tidlig fase. Det er 

gitt mulighet for innløsning med bakgrunn i at det blir gjort fullskala testprosjekt. En er innløst, 

en er i prosess og flere avventer reguleringsplanvedtak. Resten av grunnerverv-prosessen vil 

kunne starte opp til høsten med vedtatt regulering.  

  

Det er holdt en rekke møter med grunneiere på Mælingen som kontaktperson for FRE16 i 

Ringerike kommune har deltatt på. FRE16 har arrangert møter i forbindelse med etableringen 

av testanlegget. Det er tatt initiativ fra grunneiere om møte med kommunens politiske og 

administrative ledelse, som er avholdt. 

 

Ringerikes kontaktperson (administrativ fagperson) for FRE16 har vært tilstede på de møtene 

som har vært avholdt og tilgjengelig for spørsmål/dialog.  Det er avholdt møter med berørte 

etter ønske fra hver enkelt når det er bedt om det. Det er også avholdt dialog telefonisk med 

flere av berørte grunneiere. I forbindelse med prosessen rundt Mælingen er det avholdt møte 

med Ordfører, rådmann og RK sin kontaktperson for FRE16.  Den 07.06.18 var det 

orienteringsmøte hvor FRE16 orienterte om grunnervervprosessen og oppstart av grunnerverv 

i Ringerike kommune.  

 

Ringerikes representant har deltatt på grunneierlagsmøte (styremøte) og møte i Hole 

herredshus med hele grunneierlaget. I innspill fra Ringerike kommune i høringsperioden vedtok 

kommunestyret: Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk 

utgraving i 2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020. 

 

Det er Bane Nor ved FRE16 som styrer denne prosessen. Dette er en statlig planprosess hvor 

Kommunal og moderniseringsdepartementet er vedtaksmyndighet. Samferdselsdepartementet 

har i oppdragsbrev (se vedlegg) gitt føringer for prosess.  

 

Det er Bane Nor som gjør grunnerverv i avtale med hver enkelt grunneier. Grunneierne står 

fritt til å kontakte kommunen og kan få rådgivning og bistand ut fra hver enkelt sak. 

Kommunen har ikke avsatt tomter eller er eier av boliger som er tiltenkt de som innløses. 

 

Det er ikke avsatt områder til de som mister sine eiendommer. Grunneierne står fritt til å velge 

i markedet eller kontakte kommunen for å få råd/ hjelp under kommunens ansvarsområde.  

 

Samarbeidet med Bane Nor og FRE16 er definert i oppdragsbrev - det refereres til blant annet: 

 

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av 

prosjektene blir best mulig.  

 

Derfor har det vært/er tett samarbeid med FRE16, kommunen, nabokommunene og 

Fylkeskommunen gjennom denne prosessen. Innspill til Bane Nor fra Ringerike kommune er 

gitt gjennom politiske innspill fra kommunestyret i aktuelle høringsrunder.  

 

Gjennom prosessen og i endelig vedtak, som ikke er gjort enda, forventes det at 

kommunestyrets innspill i løpet av prosessen vektlegges. 
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Dette er tydelige innspill til Bane Nor men også til KMD. Ringerike kommune har bedt om 

statlig planprosess i vedtak om statlig plan i kommunestyret 20.03.13:  Ringerike kommunene 

vil anmode om at Staten tar ansvar som planmyndighet for de to viktige samferdselstiltakene 

E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss 

  

                                                                                                                                                 

        

Oppsummert: 

  

Før prosessen med innløsing av boliger starter må reguleringsplanen for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 vedtas.  Prosessen er utsatt noe i tid og man avventer derfor statens 

vurderinger og konklusjoner om reguleringsplan.  

 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal vedta planen, og kommunen kan 

ikke gripe inn eller love noe på vegne av dem.   

 

Kommunen har en forventning om at den endelige planen vedtas i løpet av 2019.  

 

Når planen er vedtatt og midler foreligger, vil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 starte 

opp grunnerverv.  

 

Kommunen vil ta direkte kontakt med alle som må avstå grunn og rettigheter, og informerer 

om hva som skal skje og hvilke retningslinjer som gjelder. Arbeidet med saker om innløsing av 

boligeiendommer starter først, deretter delavståelser fra eiendommer.  
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Ut fra det nevnte er konkrete svar på spørsmålene fra Erna Skaugrud følgnde: 

1) Ringerike kommune har tatt opp belyste utfordringer/problemer og vil videreføre sin 

innsats for at reelt berørte innbyggere blir godt ivaretatt.  

2) Ringerike kommune vil ikke/kan ikke uten videre påta seg ansvar i forbindelse med 

innløsning.  Det er tiltakshaver Bane Nor som vil tilby innløsning og som finansierer 

innløsninger. Det arbeidet kan først starte etter at staten har fattet positivt vedtak om 

reguleringsplan. Innløsning vil gjelde berørte og innenfor de regler som gjelder.  

3) Det er ikke slik at Ringerike kommune ikke har fokus når det gjelder egne berørte 

innbyggere, men det er slik at lovlige fattede vedtak om reguleringsplan må foreligge 

før staten kan iverksette innløsning. 

4) De ansvarlige parter er avhengig av juridisk hjemmel og ikke minst økonomiske 

ressurser til gjennomføring av innløsninger.  Siden prosessen er forsinket har også 

overordnet myndighet trukket tilbake bevilgede midler for 2019, som blant annet skulle 

gå til innløsning. Det bør derfor være slik at alle partier som ønsker bane og vei bør 

påvirke Storting og regjering til å tilbakeføre disse for budsjettåret 2020 og ikke minst 

er det påkrevet at departement og Storting sørger for planvedtak innen utgangen av 

2019.  

 

 

Vedlegg: 

15/1534-133 brev datert 10.11.17. Beskrivelse av prosess og innspill til FRE16. 

 

Ringerike 26.06.19 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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29/19   

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Miljøarbeidertjenesten  

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Nanna Kristoffersen (SOL) 

 

EMNE: Miljøarbeidertjenesten i Ringerike kommune 

 

Innledning  

Interpellasjonen er levert i samsvar med kommunestyrets reglement § 9.   Ordfører avgir sitt 

svar i kommunestyrets møte 27. juni 2019, jfr. KS sak 29/19.  Svaret er basert på fremførte 

opplysninger gitt av administrasjonen.  

Ordførerens svar 

Fokus i interpellasjonen er relatert til det oppussingsbehovet i kommunale leieboliger som 

oppstår på grunn av mislighold fordi beboerne ikke får/har fått tilstrekkelig hjelp, støtte eller 

opplæring til å mestre å bo. 

Interpellanten refererer til behandlingen av «Boligsosialhandlingsplan 2014-2022» fra 30.10.14. 

Kommunestyret har i ettertid (5.12.107, sak 147/17) behandlet handlingsplanen på nytt, og 

vedtok da at «Boligsosial handlingsplan 2014-2022» erstattes med revidert «Handlingsplan for 

Husbankens by og tettstedsprogram for 2018-2020», i tråd med Husbankens nye satsing. Dette 

er da vedtatt og gjeldende plan. 

Ett kort tilbakeblikk.  PWC (Pricewaterhouse Coopers AS) gjennomførte en foranalyse i 

forhold til boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune (12/6-2015). Denne 

konkluderte med at det ikke var funn eller indikasjoner på at kompetansen i Boligsosialt team 

ikke var tilstrekkelig til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan. Men, - Ringerike 

kommune hadde ingen dedikert miljøarbeidertjeneste, og kapasiteten var for liten. Analysen ga 

svar på vedtaket fra 2014, og denne ble behandlet både i hovedkomiteen, rådet for 

funksjonshemmede, eldrerådet, formannskap og kommunestyret i sak 132/15 den 26.11.2015. 

Mennesker med liten boevne, rusproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger er lite 

attraktive i det private boligmarked, og havner fort i kategorien «vanskeligstilte på 

boligmarkedet» og kvalifiserer derfor for et kommunalt botilbud. Ikke sjelden sliter disse mer 

på boligporteføljen. Det resulterer i vedlikehold/reparasjoner med årsaksforhold som flere 

mener minner om hærverk. Det behøver ikke være leietaker selv som håndterer leiligheten slik, 

men gjester (både ønskede og ubedte) med tilsvarende problemstillinger.  

Boligkontoret opplyser å ha flere tilfeller som kunne vært annerledes, og bedre, dersom et 

miljøarbeiderteam hadde vært tilgjengelig for hjelp, veiledning og rådgivning. Nå er slik at det 

ikke bare er beboere i kommunale leiligheter som sliter med å bo, og ansvaret for adekvat hjelp 

og veiledning ligger fragmentert i den kommunale organisasjonen. Slik ordfører ser det er både 

skoleverket, sosialtjenesten, boligtjenesten, rusomsorgen, psykiatrien, miljørettet helsevern, 

veiledningstjenesten og hjemmetjenesten potensielle aktører i forhold til dette. 

Slik ordfører ser det er dette et vanskelig område. I utgangspunktet er alle mennesker selv 

ansvarlig for hvordan de vil leve livene sine. Kommunen har ikke anledning til uanmeldte besøk 

for å kontrollere, og den enkelte må selv søke om tjenester, det være seg miljø-

arbeidertjenester, praktisk bistand/opplæring o.l. Skal man lykkes med slikt arbeid må det 

erkjennes at dette tar tid, både i forhold til kontakt, opparbeidelse av tillit og endring av adferd. 

Kompetansen hos medarbeidere må også være høy og må finansieres. 

Dermed koker dette ned til politiske prioriteringer og vedtak.  
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Rådmannen oppgir at det arbeides kontinuerlig med forslag til organisatoriske endringer, og 

tiltak til kostnadseffektiv drift for å skaffe rom for forbedringstiltak. Styrking av 

miljøterapeutiske tiltak ovenfor bl.a. denne gruppen er blant de prioriterte tiltak som ligger i 

handlingsplanene og ved revisjoner av disse. 

 

Avslutning 

Konkrete svar på fremsatte spørsmål: 

1) Det er rådmannen med sin organisasjon som må vurdere om måten man jobber på er 

den beste for å fylle begrepet «god økonomi».  Det er Kommunestyret som i 

forbindelse med fastsetting av årsbudsjetter med tilhørende tiltaksplaner som fastsetter 

de økonomiske rammer.  Rådmannen er gitt myndighet til å omfordele innenfor 

rammen og mellom rammer som er gitt i budsjettene. Ordfører kan ikke se å ha mottatt 

noe konkret om dette og legger da til grunn at rådmannens prioriteringer i all hovedsak 

står seg.   

2) Viser til det noterte  

3) Det er siste fattede vedtak som gjelder, jfr. KS sak 132/15 og møte den 26.11.2015. 

4) Slik ordfører er kjent med blir det arbeidet kontinuerlig med forbedring og kostnads-

effektivisering. Miljøterapeutiske tiltak for den aktuelle bruker gruppe er blant 

prioriterte tiltak og ordfører legger til grunn at utredninger med forslag blir fremsatt så 

snart utrednings/vurderingsarbeidet er sluttført.  Siden det pekes på økonomi ser ikke 

ordfører det som utenkelig at rådmannen fremlegger sak i forbindelse med budsjett 

2020.   

 

Dette som ordførers svar. 

 

Ringerike 27.06.19 

Kjell B Hansen 

 

Behandling: 

 

 

Forslag til vedtak: 
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30/19   

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Avkloakkering i Ringerike kommune  

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Anders Braaten (SP)  

Emne: Avkloakkering i Ringerike kommune 

Innledning 

Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9. 

Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 27. juni 2019 sak 30/19. Interpellantens 

spørsmål gjentas ikke, men besvares løpende.  Informasjon innhentet fra administrasjonen. 

Ordførerens svar 

Monserud 

Økonomi (1) 

Prognosen viser pr. nå at prosjektet vil koste kr 360 mill. Dette er over opprinnelig 

kostnadsramme som ble fastsatt til kr 350 mill. inkl. usikkerhetsavsetning. Kostnadsøkningen 

skyldes prisjustering og valutaregulering, endringer og tillegg, økte rigg- og driftskostnader og 

økte byggeleder- og prosjekteringskostnader. Kostnadsrammen er foreslått økt til kr 360 mill. 

jfr. KS sak 78/19 Økonomirapport 1. tertial 2019. 

Fremdrift (2) 

Prosjektet nærmer seg nå slutten av gjennomføringsfasen. Det er forventet at anlegget vil være 

klart for testing med rent vann i august 2019, og at testing og igangkjøring med avløpsvann 

kan starte i begynnelsen av september 2019. 

I henhold til opprinnelig plan skulle igangkjøring med avløpsvann starte i begynnelsen av mai 

2019, og overtagelse av anlegget skulle skje 1. september 2019. Det vil si at prosjektet pr. nå 

er ca. fire måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det er forventet at anlegget skal 

være i full drift innen utgangen av 2019.  

Den nye utslippstillatelsen gitt av Fylkesmannen gjelder f.o.m 1. mars 2020. Utslippstillatelsen 

gjelder både nytt og eksisterende anlegg, og betinger biologisk rensing av avløpet. Det nye 

renseanlegget vil være operativt i god tid før denne fristen. 

Åsa 

I følge kommunen er hovedformålet med prosjektet å sanere 14 Kloakk uten rør (KUR) -

anlegg i Åsa.  

Spørsmål: 

1. Har ledningen kapasitet til å dekke alle husstander i det aktuelle nedslagsfeltet? 

2. Hvis nei, hvorfor ikke? 

3. Hvilken informasjon og tilbud er gitt til de husstander som har vært aktuelle å koble på 

ledningen? 

4. Hva er kostnadsrammen for prosjektet, og holdes denne? 
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(1) Ja det har den. Ferdig utbygd med alle tre faser vil systemet tåle en belastning på 4-

5000 personer. 

(2) Se svar i punkt 1 

(3) Se svar i punkt 1 

(4) Se svar i punkt 1 

(5) Prosjektet har fått som mandat å overføre avløp fra de 14 KUR anleggene til 

Monserud. Det er ikke økonomi i prosjektet til å gi andre enn de som allerede er 

tilkoblet KUR anleggene tilkobling til nye ledninger. Dersom det likevel er husstander 

som ligger i naturlig nærhet av ledningen vil de få pålegg om å koble seg til og det er 

tilrettelagt med kummer for at nærliggende husstander skal koble seg til.  

Det vil være fullt mulig for andre som ligger i nærheten av ledningene å koble seg til 

senere eller om det bygges nye felt i Åsa. 

(6) I kommunestyre sak 14/1312-151 ble kostnadsrammen endret til 77,5 mill. og dette 

skal holde i henhold til de planene som foreligger pr i dag.  

Nes i Ådal 

Det foreligger også tilsvarende planer for Nes i Ådal hvor det ifølge kommunens 

nettsider har vært avholdt 3 informasjonsmøter. 

(7) For Nes i Ådal vil den ikke være det. Det vises til sak 2017/3556 Nes i Ådal etappe 2 

avklaring mht. saneringsform som ble behandlet i kommunestyret 06.06.2019. På Nes 

har det vært stor motstand mot tilknytning til kommunale hovedledninger og «vanlig» 

fremgangsmåte med stikkledningsavtaler kom man ikke i mål med. I stedet tilbød 

kommune en løsning hvor alle ble med til en fast pris for sine stikkledninger. Dette 

oppnådde man heller ikke tilslutning til og endelig løsning ble at kommunen legger 

kommunale hovedledninger og legger til rette for tilknytninger og den enkelte huseier 

må selv sørge for sine stikkledninger. Det vises her til sak i kommunestyret, jfr. KS sak 

72/19. 

(8) Se svar 7 

Konsekvenser for kommunale gebyrer (9), (10) og (11) 

Disse investeringene skal dekkes inn gjennom selvkost, dvs. at det er kommunens 

innbyggere som skal betale dette gjennom kommunale avgifter. Summen av 

investeringer for vann og avløp vil slå ut omtrent som notert i tabell forutsatt at man 

følger investeringsprogrammet. I tabellen er det vist en utvikling frem til 2038 for vann 

og avløp, men så langt ut vil tallene hefte med stor usikkerhet da dette avhenger av 

investeringene som eventuelt kommer.  

For avløp ser man at gebyret vil stige fra kr 41 kr/m3 og stige jevnt opp mot kr 61 

kr/m3 i 2029 som er 10 år frem. Se tabell og grafer til slutt i dokumentet: 
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I hvert enkelt prosjekt tilstrebes det å velge materialer og utstyr som er økonomisk 

driftssikkert med en kvalitet som er godt nok.  I ledningsanlegg så gjøres det alltid en 

kost / nytte vurderinger som f.eks. avgjør hvor langt kommunen går med 

hovedledninger og om et området skal saneres i kommunal regi eller privat regi. 

 

Dette som ordførerens svar. 

Ringerike kommune 27.06.19 

Kjell B. Hansen 
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Tabeller og grafer for gebyrutvikling vann og avløp. Vedlegg til spørsmål 9 og 10 
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Hønefoss 24.06.19 

Utbygging 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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31/19   

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringerike vil erklære klima- og 

naturkrise ?  

 

Vedtak: 

 

ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra   

Knut Arild Melbøe (MDG) KS sak 31/19 og Axel Sjøberg (SV) KS sak 33/19 

 

Emne Vil Ringerike erklære klima- og naturmangfoldskrise?  

 

Innledning / bakgrunn 

Interpellasjonene besvares i kommunestyrets møte 27.06.19. 

Kommunestyrerepresentantene Knut Arild Melbøe (MDG) og Axel Sjøberg (SV) har begge 

sendt inn interpellasjoner hvor de oppfordrer til at kommunestyret i Ringerike bør erklære at vi 

står overfor en global klima- og naturmangfoldkrise. Disse interpellasjonene besvares med 

dette samlet.  Svaret er utarbeidet i samråd med kommunens miljø- og klimasjef. 

 

Ordførerens svar 

Som både kommunestyrerepresentant Melbøe og Sjøberg påpeker, står vi overfor kritiske 

utfordringer både når det gjelder å forhindre farlige, menneskeskapte endringer av klimaet på 

jorda vår og å bremse tapet av naturmangfold. FNs klimapanel (IPCC) er tydelige på hvor 

dramatiske konsekvensene en temperaturendring på mer enn 1,5 grader Celsius kan gi. FNs 

klimapanel har også vist at globale utslipp må være «netto null» innen 2050 dersom vi skal 

klare Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I Norge er det i 

klimaloven fastsatt et nasjonalt mål om at utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 40 

prosent innen 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi i Ringerike må 

ta ansvar for vår andel av dette.  

 

Men det er ikke bare klimaet vårt som er under press. Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) 

kom i mai i år med en rapport som slår fast at menneskelig aktivitet har medført omfattende 

endringer i 75 prosent av miljøet på land og at tapet av naturmangfold akselerer.  

Det er ikke vanskelig å være enig i at verden er inne i en alvorlig klima- og 

naturmangfoldskrise og at det er kritisk viktig å handle! Som jeg vil komme tilbake til, har det 

sittende kommunestyret det siste året tatt flere grep som jeg har tro på at vil systematisere og 

akselerere kommunens klima- og miljøarbeid fremover. Men når det gjelder spørsmålet om å 

erklære klima- og naturmangfoldkrise, mener jeg at det i såfall bør gjøres av det kommende 

kommunestyret. Vi nærmer oss valg, og det er det nye kommunestyret etter valget som skal 

gjøre prioriteringer for kommende fireårsperiode. Det er de som eventuelt, som del av sin 

«programerklæring», bør velge å gi en erklæring om klima- og miljøarbeidets prioritet i sin 

periode.  

 

For å bremse både klimaendringene og tap av naturmangfold er det avgjørende at både 

internasjonale, nasjonale og lokale virkemidler tas i bruk. Vi i kommunene har viktige 

virkemidler både som planmyndighet, tjenesteyter, innkjøper, myndighetsutøver, 

eiendomsutvikler og holdningsskaper. I gjeldene kommuneplan har vi et mål om at Ringerike 

skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av 

utslipp. Vi har har hatt en klima- og energiplan siden 2010, men det siste året er det tatt 

ytterligere grep for å systematisere arbeidet vårt med mål og tiltak innen klima- og miljø. Før 
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jul vedtok kommunestyret at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin 

virksomhet.  

I år har både formannskapet og kommunestyret vedtatt at mål og tiltak innen reduksjon av 

klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging skal integreres i kommuneplanens 

samfunnsdel når den revideres. Dette er grep som både vil sikre systematisk innsats og godt 

grunnlag for prioritering av tiltak og rapportering på resultater innen disse områdene. 

 

Gjennomføring av konkrete tiltak er også løpende i prosess for å styrke Ringerike kommunes 

innsats innen klimatiltak. Over halvparten av de direkte klimagassutslippene i Ringerike 

kommer fra veitrafikk, derfor er tiltak rettet mot transport høyt prioritert. Vedtatt 

byutviklingsstrategi og forslag til sentrumsplan inneholder viktige miljøgrep, inkludert for å 

redusere transportbehov og å få flere til å velge kollektivt, sykkel eller beina i stedet for bilen.  

 

Flere sykkeltiltak er under planlegging og statlig støtte er sikret til flere av disse, herunder 

sykkelparkering, tilrettelegging langs utvalgte traseer i sentrum og opprettelse av et 

elsykkelbibliotek. Rundt 30 kommunale tjenestebiler vil de kommende par år erstattes av elbiler 

og byutviklingsstragegien fastslår at det generelt skal tilrettelegges bedre for lademuligheter og 

annen infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy. Videre kan det nevnes at kommunen nylig fikk 

støtte fra Klimasats til klimautredninger- og tiltak knyttet til både nye Hov ungdomskole og 

Hov omsorgsboliger. Samarbeid med næringsaktører for å utrede mulig grønn næringsutvikling 

basert på overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftintensiv industri er etablert. Vara-

ordfører har på vegne av kommunen undertegnet en ordførererklæring om samarbeid innen 

klima og miljø med over 50 andre kommuner i Osloregionen. Dette er eksempler på tiltak i 

prosess. Mye er på gang og ordfører slutter seg gjerne til interpellantenes forslag om å be 

rådmannen om å innen utgangen av 2019 redegjøre nærmere for nytt kommunestyre om det 

pågående arbeidet innen klima og miljø.  

 

Kommunestyrerepresentant Sjøberg spør for øvrig om ordfører vil be kommunestyret om å gi 

sin fulle støtte til de klimastreikende ungdommene. Den viktigste støtten vi politikere kan gi 

disse ungdommene er de konkrete tiltak og resultater vi oppnår innen reduksjon av 

klimagassutslipp. For å oppnå dette vil vedtak og prioriteringer i de kommende budsjetter, 

handlingsprogrammer og kommuneplan bli viktige. For øvrig kan det opplyses at skolene i 

Ringerike sin praksis ved klimastreiken var at det ble innvilget permisjon etter søknad for 

elever som ønsket å delta i markeringene. 

 

Dette som ordførerens svar. 

 

Ringerike 26.06.19 

 

Kjell B Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 21 av 74 

Behandling: 

 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«1.Ringerike kommune er enig i at verden er i en klimakrise. 

  

2.Ringerike kommune mener at om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det 

handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt. Det innebærer at vi må kutte i de direkte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet, og også arbeide for å få ned de indirekte 

utslippene i Ringerikssamfunnet. 

  

3.Ringerike kommune etablerer et klimaregnskap som viser årlig reduksjon i klimautslipp fra 

2020.» 

 

Avstemming: 

Forslaget fra Ohren (Ap) ble tatt opp til votering for mulig realitetsbehandling. Ved en 

inkurie ble forslaget behandlet, men senere annullert da 1/3 (18) motsatte seg dette, jfr. 

Reglement for Kommunestyre § 9. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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32/19   

Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) - De eldre fortjener god mat i Ringerike 

kommune  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Ole Johan Andersen (Frp)  

Emne: De eldre fortjener god mat i Ringerike kommune 

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret §9.  Ordfører avgir svar 

i kommunestyrets møte 27.06.19 KS sak 32/19.   Administrasjonen har bistått med 

opplysninger. 

 

Ordførerens svar  

Først vil ordfører mene at kommunestyret i Ringerike og partienes representanter uten videre 

er enige med interpellanten i at de eldre fortjener god mat i Ringerike kommune.  

Så vil Ordfører mene at Ringerike kommune for det alt vesentligste levere god mat.  Det betyr 

at maten levert fra Ringerikskjøkken rent kvalitativt og innholdsmessig holder en god og 

tilpasset standard med tanke ernæring, som ikke sjelden er ulikt ut fra individuelle forhold, 

behov og helse. Opplevelsen av smak og behag kan være forskjellig, og derav føre til 

utfordringer knyttet til begrepet «god mat».      

Ordfører vil likevel peke på at oppfølging av mat og kosthold er viktig og nødvendig.  Slik at 

man også på dette området bør innse at der er forbedrings potensiale når det gjelder kjøkkenets 

leveranser. Likevel, forbedringspotensialet når det gjelder kosthold ved 

omsorgsetablissementene i kommunen ligger trolig på helt andre områder enn manglende 

«stekos og matlukt» i sykehjemmenes korridorer. 

Ordfører lagt fram de synspunkter som framkommer i interpellasjonen for rådmannen, som gir 

slik tilbakemelding: 

Sitat start  

«Diskusjonen om sentralkjøkkenmodellens berettigelse blusser med jevne mellomrom opp, 

både innen fagmiljøene og innen befolkningen for øvrig. Debatten var stor og omfattende ved 

planleggingen og etableringen av RingeriksKjøkken, og har siden vært gjentatt mange ganger 

med samme argumentasjon. Det hevdes at produksjonen er industrialisert, maten smaker ikke, 

den er uappetittlig og den er transportert for langt.  

Det er en misforståelse når det hevdes at RingeriksKjøkken driver en industrialisert 

produksjon. Denne produksjonen er «håndverk» av høy kvalitet, men utført med litt andre 

redskaper enn det man finner hjemme på eget kjøkken. Matkvalitet handler heller ikke om hvor 

maten er produsert eller om hvor kjøkkenet er plassert, men om hvordan den behandles når 

den kommer fram til beboeren. 
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Kvaliteten på den maten som produseres på RingeriksKjøkken er høy. Menyene og 

oppskriftene er godt gjennomarbeidet, og næringsinnholdet er i tråd med alle nasjonale 

føringer og praksis som er beskrevet i Kosthåndboken. Og samle produksjonen ett sted 

(gjerne i tilknytning til ett sykehjem) er god økonomi, både i forhold til produksjon, 

kompetanse, innkjøp, fagutvikling og rekruttering. Disse vurderingen har kommunen gjort 

tidligere, og valgte å ikke lokalisere et sentralkjøkken til et spesifikt sykehjem. Hadde 

derimot kommunen bare hatt ett sykehjem, ville sikkert resultatet vært et annet.  

Det er ikke én løsning som er svaret for alle kommuner. Tilbudet må tilpasses beboere, 

bygninger, lokal logistikk, tilgang på kompetanse osv. For noen (særlig større kommuner 

med mange omsorgslokasjoner) er sentralkjøkken en god løsning, for andre kan lokal 

tilpasning være best. Det viktigste er at beboerne får god ernæringsrik kost. 

Det er utrolig kostbart å etablere produksjonskjøkken i dag. Skulle kommunen ha slik 

etablering ved samtlige større omsorgslokasjoner, ville vi i dag måtte etablere 10 

produksjonsenheter, og bemanne disse. Rådmannen vurderer det slik at takket være 

etableringen av RingeriksKjøkken, er det i dag mulig å opprettholde mange sykehjem 

desentralisert i Ringerike kommune.  

RingeriksKjøkken betjener i dag institusjoner og bofellesskap på Tyribo, Hvelven, Sokna, 

Hallingby, Nes, Austjord, Hønefoss, Hov gård, Færdenveien, Fossetorget, Krokenveien og 

Hønen gård. I tillegg produseres ca. 700 enkeltporsjoner til hjemmeboende pr. uke. Videre 

leverer RingeriksKjøkken catering og mat til interne møter og aktiviteter i kommunens og 

ansattes regi, servicesentrene på Hov og i Krokenveien varm lunsj til barnehagene en dag i uka 

(totalt ca. 750 porsjoner pr. uke) samt varm lunch (100 porsjoner/uke) til Montessoriskolen på 

Ask. Rådmannen vil derfor ikke anbefale å gå videre med ideen om å flytte deler av 

produksjonen ved RingeriksKjøkken tilbake til det enkelte sykehjem. 

Det er et ledelsesansvar å sørge for at de ansatte på den enkelte omsorgsinstitusjon har et 

bevisst forhold til matlaging og presentasjon. Uansett om maten kommer eksternt eller 

internt må den lages, behandles og presenteres på en god måte. I den sammenheng kan mat  

fra et sentralkjøkken som håndteres med kjærlighet til mat og beboere være bedre enn mat 

laget lokalt av umotiverte og mindre kompetente medarbeidere. Man skal være seg bevisst 

at sluttresultatet er avhengig av kompetent personell, ikke bare i produksjonsfasen, men 

også i klargjøring og presentasjonen mot sluttbruker. 

Ernæringstilbudet til beboerne er heller ikke kun et spørsmål om kosthold. Det er mange 

andre faktorer som også spiller inn, slik som tann og munnhelse, medisinbruk, allergier og 

behovet for spesialkost. Oppdekking og de ansattes deltagelse i måltidene er også faktorer 

som er viktig. Likeens pasientenes deltagelse i måltidet. 

Pasienter på dagens sykehjem er syke. Dette har ikke blitt bedre på grunn av innføringen 

av samhandlingsreformen. Enkelte er bl.a. mye plaget av kvalme, enten som følge av 

diagnose eller bivirkninger relatert til behandling og medisiner. Som regel reagerer disse 

svært negativt på parfyme og lukter av sminke, og ikke minst matlukt. Det er viktig at 

disse ikke eksponeres for dette i større grad enn nødvendig. Derfor kan det være gunstig 

at matproduksjon ikke foregår i samme bygning som pasientene bor, men at nærheten til 

mat ivaretas gjennom anretnings-/avdelingskjøkken.  

 

Det blir selvsagt også matlukt på sykehjemmet når måltidene klargjøres på et 

anretningskjøkken, men innenfor akseptable grenser. Forskrifter regulerer volum og styrke 

på avsug i matproduksjonen, og dersom omfattende matproduksjon skal gjennomføres 
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innenfor sykehjemmets lokaler, vil det aldri bli aktuelt å akseptere ytterligere «utslipp» til 

stuer og pasientrom. 

Vi har i dag et lovverk som også regulerer adgangen til lokaler hvor det produseres mat. 

Det vil aldri være kurant å gi ansatte som er i direkte kontakt med pasienter, pårørende 

eller pasienter adgang til produksjonslokaler. Mattilsynet slår hardt ned på dette. 

Anretnings-/avdelingskjøkken har en annen status i forhold til lovverket, og kan godt 

benyttes til aktivitetstilbud også for pasienter. Gjenkjennelsesverdien og aktivitet opp imot 

situasjoner man tidligere kjente godt, kan være svært positivt. Men man må ikke gå i 

denne felles å tro at etablering av produksjonsenheter ved det enkelte sykehjem vi kunne 

aktivisere pasientene. 

 

Ringerike kommune har et arbeid å gjøre i forhold til de løft kvalitetsreformen skisserer. 

Disse vil bli fremmet for politisk behandling i forbindelse med planverk og de mer 

detaljerte handlingsplaner. Det kan også være aktuelt med mindre arealmessige 

tilpasninger for å få funksjonelle anretningskjøkken enkelte steder, og kommunen vil som 

vanlig søke sidefinansiering i de ordninger enhver sittende regjering etablerer.  

Et kommunalt løft i matomsorgen på de kommunale omsorgstilbudene handler om noe 

annet enn adressen på produksjonskjøkkenet. Det handler om mat- og 

ernæringskompetanse nær bruker. Det trenger ikke være faglærte kokker i alle ledd, men 

de som arbeider med mat skal vite hva de gjør. Det lar seg gjennomføre å ha en 

kjøkkenansatt på avdelingskjøkken uten å bygge nytt kjøkken, - billigere er det også. 

 

 

Klarer vi det, - da er vi et godt stykke på vei.» 

 

 (sitat slutt) 
 

Ordførerens konkret svar på interpellantens to spørsmål: 

1) Ordfører er på generelt grunnlag enig i at regjeringens håndstrekning er bra, og bør 

kunne benyttes der det ansees som hensiktsmessig, men som det fremgår av 

rådmannens redegjørelse er nok kommunens Ringerikskjøkken, hoved løsningen i åren 

fremover. 

2) Ordfører viser til rådmannens redegjørelse hvor det fremgår at sak blir fremmet for 

politisk behandling i forbindelse med planverk og de mer detaljerte planverk. Ordfører 

vil anbefale at temaet drøftes i Hovedutvalg for helse og omsorg.   

Dette som ordførers svar. 

 

Ringerike 27.06.19 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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33/19   

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Erklæring av klimakrise  

 

 

ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra   

Knut Arild Melbøe (MDG) KS sak 31/19 og Axel Sjøberg (SV) KS sak 33/19 

 

Emne Vil Ringerike erklære klima- og naturmangfoldskrise?  

 

Innledning / bakgrunn 

Interpellasjonene besvares i kommunestyrets møte 27.06.19. 

Kommunestyrerepresentantene Knut Arild Melbøe (MDG) og Axel Sjøberg (SV) har begge 

sendt inn interpellasjoner hvor de oppfordrer til at kommunestyret i Ringerike bør erklære at vi 

står overfor en global klima- og naturmangfoldkrise. Disse interpellasjonene besvares med 

dette samlet.  Svaret er utarbeidet i samråd med kommunens miljø- og klimasjef. 

 

Ordførerens svar 

Som både kommunestyrerepresentant Melbøe og Sjøberg påpeker, står vi overfor kritiske 

utfordringer både når det gjelder å forhindre farlige, menneskeskapte endringer av klimaet på 

jorda vår og å bremse tapet av naturmangfold. FNs klimapanel (IPCC) er tydelige på hvor 

dramatiske konsekvensene en temperaturendring på mer enn 1,5 grader Celsius kan gi. FNs 

klimapanel har også vist at globale utslipp må være «netto null» innen 2050 dersom vi skal 

klare Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I Norge er det i 

klimaloven fastsatt et nasjonalt mål om at utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 40 

prosent innen 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi i Ringerike må 

ta ansvar for vår andel av dette.  

 

Men det er ikke bare klimaet vårt som er under press. Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) 

kom i mai i år med en rapport som slår fast at menneskelig aktivitet har medført omfattende 

endringer i 75 prosent av miljøet på land og at tapet av naturmangfold akselerer.  

Det er ikke vanskelig å være enig i at verden er inne i en alvorlig klima- og 

naturmangfoldskrise og at det er kritisk viktig å handle! Som jeg vil komme tilbake til, har det 

sittende kommunestyret det siste året tatt flere grep som jeg har tro på at vil systematisere og 

akselerere kommunens klima- og miljøarbeid fremover. Men når det gjelder spørsmålet om å 

erklære klima- og naturmangfoldkrise, mener jeg at det i såfall bør gjøres av det kommende 

kommunestyret. Vi nærmer oss valg, og det er det nye kommunestyret etter valget som skal 

gjøre prioriteringer for kommende fireårsperiode. Det er de som eventuelt, som del av sin 

«programerklæring», bør velge å gi en erklæring om klima- og miljøarbeidets prioritet i sin 

periode.  

 

For å bremse både klimaendringene og tap av naturmangfold er det avgjørende at både 

internasjonale, nasjonale og lokale virkemidler tas i bruk. Vi i kommunene har viktige 

virkemidler både som planmyndighet, tjenesteyter, innkjøper, myndighetsutøver, 

eiendomsutvikler og holdningsskaper. I gjeldene kommuneplan har vi et mål om at Ringerike 

skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av 

utslipp. Vi har har hatt en klima- og energiplan siden 2010, men det siste året er det tatt 

ytterligere grep for å systematisere arbeidet vårt med mål og tiltak innen klima- og miljø. Før 

jul vedtok kommunestyret at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin 

virksomhet.  
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I år har både formannskapet og kommunestyret vedtatt at mål og tiltak innen reduksjon av 

klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging skal integreres i kommuneplanens 

samfunnsdel når den revideres. Dette er grep som både vil sikre systematisk innsats og godt 

grunnlag for prioritering av tiltak og rapportering på resultater innen disse områdene. 

 

Gjennomføring av konkrete tiltak er også løpende i prosess for å styrke Ringerike kommunes 

innsats innen klimatiltak. Over halvparten av de direkte klimagassutslippene i Ringerike 

kommer fra veitrafikk, derfor er tiltak rettet mot transport høyt prioritert. Vedtatt 

byutviklingsstrategi og forslag til sentrumsplan inneholder viktige miljøgrep, inkludert for å 

redusere transportbehov og å få flere til å velge kollektivt, sykkel eller beina i stedet for bilen.  

 

Flere sykkeltiltak er under planlegging og statlig støtte er sikret til flere av disse, herunder 

sykkelparkering, tilrettelegging langs utvalgte traseer i sentrum og opprettelse av et 

elsykkelbibliotek. Rundt 30 kommunale tjenestebiler vil de kommende par år erstattes av elbiler 

og byutviklingsstragegien fastslår at det generelt skal tilrettelegges bedre for lademuligheter og 

annen infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy. Videre kan det nevnes at kommunen nylig fikk 

støtte fra Klimasats til klimautredninger- og tiltak knyttet til både nye Hov ungdomskole og 

Hov omsorgsboliger. Samarbeid med næringsaktører for å utrede mulig grønn næringsutvikling 

basert på overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftintensiv industri er etablert. Vara-

ordfører har på vegne av kommunen undertegnet en ordførererklæring om samarbeid innen 

klima og miljø med over 50 andre kommuner i Osloregionen. Dette er eksempler på tiltak i 

prosess. Mye er på gang og ordfører slutter seg gjerne til interpellantenes forslag om å be 

rådmannen om å innen utgangen av 2019 redegjøre nærmere for nytt kommunestyre om det 

pågående arbeidet innen klima og miljø.  

 

Kommunestyrerepresentant Sjøberg spør for øvrig om ordfører vil be kommunestyret om å gi 

sin fulle støtte til de klimastreikende ungdommene. Den viktigste støtten vi politikere kan gi 

disse ungdommene er de konkrete tiltak og resultater vi oppnår innen reduksjon av 

klimagassutslipp. For å oppnå dette vil vedtak og prioriteringer i de kommende budsjetter, 

handlingsprogrammer og kommuneplan bli viktige. For øvrig kan det opplyses at skolene i 

Ringerike sin praksis ved klimastreiken var at det ble innvilget permisjon etter søknad for 

elever som ønsket å delta i markeringene. 

 

Dette som ordførerens svar. 

Ringerike 26.06.19 

 

Kjell B Hansen 

Behandling: 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«1. 

Ringerike kommune er enig i at verden er i en klimakrise. 

  

2. 

Ringerike kommune mener at om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det 

handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt. Det innebærer at vi må kutte i de direkte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet, og også arbeide for å få ned de indirekte 

utslippene i Ringerikssamfunnet. 

  

3. 
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Ringerike kommune etablerer et klimaregnskap som viser årlig reduksjon i klimautslipp fra 

2020.» 

 

Avstemming: 

Forslaget fra Ohren (Ap) ble tatt opp til votering for mulig realitetsbehandling. Ved en 

inkurie ble forslaget behandlet, men senere annullert da 1/3 (18) motsatte seg dette, jfr. 

Reglement for Kommunestyre § 9. 
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76/19   

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 
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77/19   

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19  

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19 tas til orientering. 
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78/19   

Økonomirapport 1. tertial 2019  

 

Vedtak: 

 

1) Økonomirapport 1. tertial 2019, tas til orientering. 

 

2) Statusrapportering - Mål i Handlingsprogram 2019-2022, tas til orientering. 

 

3) Status pr. 1. tertial 2019 – Politiske vedtak til oppfølging. 

 

4) Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas: 

 

a) Frivilligsentralen 

I slutten av 2018 ble det inngått ny avtale med Frivilligsentralen. Frem til 2018 har 

årlig tilskudd fra Ringerike kommune vært 1 273 000 inkludert rammetilskudd fra 

staten. Fra 2019 er dette tilskuddet økt til 1 584 000 inkludert rammetilskudd.  

Budsjettet korrigeres tilsvarende økningen på kr. 300 000 i inneværende år. 

Kontering: 147000.400002.385 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 300 000 

b)  BPA 

Ved årsskiftet 2018-19 ble det økning av antall ordninger innenfor 

den lovpålagte tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) samt økte 

vedtakstimer. I tillegg ble det økning i behov for assistanse på kveldstid og i helger. 

Økningen tilsvarer 2,4 årsverk, og regnskapsprognosen viser en 

økning tilsvarende kr. 1 500 000 

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr. 1 500 000  

Kontering: 137000.430400.254 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 1 500 000 

 

c) Økte vedtak for tjenesten «avlastning barn og unge» 

 

I august 2018 overtok Helse og omsorg boligen i Hvelven 87 hvor sektoren 

«spesielle tiltak barn og unge» tidligere holdt til. To av brukerne, som begge er 

under 23 år, ble boende igjen i boligen da «spesielle tiltak barn og unge» flyttet til 

ny avlastningsbolig i Færden 29.  

I 2018 fikk brukerne økte vedtakstimer. Økte utgifter til bemanning kr. 6 000 000,-  

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr 6 000 000,-. 

Kontering: 127000.440011.253 (debet), finansieres ved reduksjon avsetning 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 6 000 000 
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d) Beregninger som er foretatt etter framleggingen av 

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020, viser at Ringerike kommune vil få økt 

rammetilskudd med kr 5 000 000 

Rammetilskudd kredit 180000.841000.840 kr 5 000 000 

Avsetning disposisjonsfond debet 154000.951000.880 kr 5 000 000 

e) Flytte gebyr- og renteinntekter fra Skatt og avgift til 7-området slik: 

 

Gebyrer 162050.200103.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.200103.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.200103.870 debet kr 459 996  

Gebyrer 162050.711008.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.711008.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.711008.870 debet kr 459 996 

 

f) Flytte Regionkoordinator ansvar 110101 til rammeområde 7 slik: 

 

Kontormateriell 110000.110101.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.110101.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.110101.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.110101.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.110101.325 kr 350 000 

Kontormateriell 110000.721004.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.721004.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.721004.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.721004.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.721004.325 kr 350 000 

 

5) Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 19301 Kommunale veier til prosjekt 

19302 Rehabilitering av veibruer for inndekning av merforbruk 2018 slik: 

023000.654000.332.19302 debet kr 4 283 305 

023000.654000.332.19301 kredit kr 4 283 305 

b) Det foreslås følgende endringer i årsbudsjett 2019, som medfører økt bruk av lån og 

mva. kompensasjon på totalt 61 287 892 millioner kroner: 

Økte budsjettrammer: 

019500.656000.130.17008 debet kr 750 525 (Kjøp av Hensmoveien 19) 

Da sak om kjøp av Hensmoveien 19 ble lagt fram, ble ikke kostnaden til 

dokumentavgift inkludert. Den økte ramma er for å dekke kostnadene til 

dokumentavgift. 

 

023000.656000.130.17011 debet kr 9 920 000 (Samlokalisering Teknisk 

forvaltning og drift – sak 18/744-7 KS-sak 45/19) 

023000.651000.340.15006 debet kr 11 700 000 (Ringerike vannverk – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

023000.651000.350.15013 debet kr 42 000 000 (Monserud renseanlegg – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

 

Reduserte budsjettrammer: 
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023000.657000.332.14013 kredit kr 82 633 (Forsterking Hen – Skårflogan – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

020061.656000.121.17005 kredit kr 2 000 000 (FDV-system – se kommentar på 

side 9 i rapporten) 

020000.656000.221.17009 kredit kr 1 000 000 (Dampovner barnehager- se 

kommentar på side 9 i rapporten) 

Finansiering av  

091000.690000.870.0001 kredit kr 59 987 892 (økt bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 kredit kr 1 300 000 (økt mva. kompensasjon 

investeringer) 

 

c) Det foreslås følgende endringer i kostnadsrammene: 

Hov vest omsorgsboliger: Økning med 2,5 millioner kroner til 31 millioner kroner – 

vedtatt i KS-sak 18/19 i mars 2019 

Hov øst omsorgsboliger: Økning med 23,3 millioner kroner til 133,7 millioner 

kroner – vedtatt i KS-sak 5/19 i januar 2019 

Ny legevakt: Økning med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner – vedtatt i KS-

sak 157/18 i november 2018 

Ringerike vannverk: Økning med 11,7 millioner kroner til 112,4 millioner kroner 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 9,5 millioner kroner til 77,5 

millioner kroner – vedtatt i KS-sak 41/19 i april 2019 

 

Monserud renseanlegg: Økning med 42 millioner kroner til 360 millioner kroner – 

se kommentar på side 8 i rapporten 

 

e) Programvare til almen taksering - Eiendomsskatt 

Det foreslås å bevilge 1,541 mill. kr i 2019 til nytt verktøy for eiendomsskatt. 

Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler – vedtatt i KS-sak 140/17 i 

desember 2017 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) Økonomirapport 1. tertial 2019, tas til orientering. 

 

2) Statusrapportering - Mål i Handlingsprogram 2019-2022, tas til orientering. 
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3) Status pr. 1. tertial 2019 – Politiske vedtak til oppfølging. 

 

4) Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas: 

 

a) Frivilligsentralen 

I slutten av 2018 ble det inngått ny avtale med Frivilligsentralen. Frem til 2018 har 

årlig tilskudd fra Ringerike kommune vært 1 273 000 inkludert rammetilskudd fra 

staten. Fra 2019 er dette tilskuddet økt til 1 584 000 inkludert rammetilskudd.  

Budsjettet korrigeres tilsvarende økningen på kr. 300 000 i inneværende år. 

Kontering: 147000.400002.385 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 300 000 

b)  BPA 

Ved årsskiftet 2018-19 ble det økning av antall ordninger innenfor 

den lovpålagte tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) samt økte 

vedtakstimer. I tillegg ble det økning i behov for assistanse på kveldstid og i helger. 

Økningen tilsvarer 2,4 årsverk, og regnskapsprognosen viser en 

økning tilsvarende kr. 1 500 000 

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr. 1 500 000  

Kontering: 137000.430400.254 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 1 500 000 

 

c) Økte vedtak for tjenesten «avlastning barn og unge» 

 

I august 2018 overtok Helse og omsorg boligen i Hvelven 87 hvor sektoren 

«spesielle tiltak barn og unge» tidligere holdt til. To av brukerne, som begge er 

under 23 år, ble boende igjen i boligen da «spesielle tiltak barn og unge» flyttet til 

ny avlastningsbolig i Færden 29.  

I 2018 fikk brukerne økte vedtakstimer. Økte utgifter til bemanning kr. 6 000 000,-  

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr 6 000 000,-. 

Kontering: 127000.440011.253 (debet), finansieres ved reduksjon avsetning 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 6 000 000 

 

d) Beregninger som er foretatt etter framleggingen av 

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020, viser at Ringerike kommune vil få økt 

rammetilskudd med kr 5 000 000 

Rammetilskudd kredit 180000.841000.840 kr 5 000 000 

Avsetning disposisjonsfond debet 154000.951000.880 kr 5 000 000 

e) Flytte gebyr- og renteinntekter fra Skatt og avgift til 7-området slik: 

 

Gebyrer 162050.200103.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.200103.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.200103.870 debet kr 459 996  

Gebyrer 162050.711008.120 debet kr 657 000  
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Purregebyrer 162051.711008.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.711008.870 debet kr 459 996 

 

f) Flytte Regionkoordinator ansvar 110101 til rammeområde 7 slik: 

 

Kontormateriell 110000.110101.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.110101.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.110101.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.110101.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.110101.325 kr 350 000 

Kontormateriell 110000.721004.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.721004.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.721004.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.721004.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.721004.325 kr 350 000 

 

5) Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 19301 Kommunale veier til prosjekt 

19302 Rehabilitering av veibruer for inndekning av merforbruk 2018 slik: 

023000.654000.332.19302 debet kr 4 283 305 

023000.654000.332.19301 kredit kr 4 283 305 

b) Det foreslås følgende endringer i årsbudsjett 2019, som medfører økt bruk av lån og 

mva. kompensasjon på totalt 61 287 892 millioner kroner: 

Økte budsjettrammer: 

019500.656000.130.17008 debet kr 750 525 (Kjøp av Hensmoveien 19) 

Da sak om kjøp av Hensmoveien 19 ble lagt fram, ble ikke kostnaden til 

dokumentavgift inkludert. Den økte ramma er for å dekke kostnadene til 

dokumentavgift. 

 

023000.656000.130.17011 debet kr 9 920 000 (Samlokalisering Teknisk 

forvaltning og drift – sak 18/744-7 KS-sak 45/19) 

023000.651000.340.15006 debet kr 11 700 000 (Ringerike vannverk – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

023000.651000.350.15013 debet kr 42 000 000 (Monserud renseanlegg – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

 

Reduserte budsjettrammer: 

023000.657000.332.14013 kredit kr 82 633 (Forsterking Hen – Skårflogan – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

020061.656000.121.17005 kredit kr 2 000 000 (FDV-system – se kommentar på 

side 9 i rapporten) 

020000.656000.221.17009 kredit kr 1 000 000 (Dampovner barnehager- se 

kommentar på side 9 i rapporten) 

Finansiering av  

091000.690000.870.0001 kredit kr 59 987 892 (økt bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 kredit kr 1 300 000 (økt mva. kompensasjon 

investeringer) 
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c) Det foreslås følgende endringer i kostnadsrammene: 

Hov vest omsorgsboliger: Økning med 2,5 millioner kroner til 31 millioner kroner – 

vedtatt i KS-sak 18/19 i mars 2019 

Hov øst omsorgsboliger: Økning med 23,3 millioner kroner til 133,7 millioner 

kroner – vedtatt i KS-sak 5/19 i januar 2019 

Ny legevakt: Økning med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner – vedtatt i KS-

sak 157/18 i november 2018 

Ringerike vannverk: Økning med 11,7 millioner kroner til 112,4 millioner kroner 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 9,5 millioner kroner til 77,5 

millioner kroner – vedtatt i KS-sak 41/19 i april 2019 

 

Monserud renseanlegg: Økning med 42 millioner kroner til 360 millioner kroner – 

se kommentar på side 8 i rapporten 

 

e) Programvare til almen taksering - Eiendomsskatt 

Det foreslås å bevilge 1,541 mill. kr i 2019 til nytt verktøy for eiendomsskatt. 

Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler – vedtatt i KS-sak 140/17 i 

desember 2017 
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79/19   

Finansrapport 1. tertial 2019  

 

Vedtak: 

 

 Finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering. 
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80/19   

Søknad om økonomisk garanti - haugsbygd Arena  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om 

lånegaranti fra kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om 

anvendelse av lånegarantier og om kommunens handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ 

risiko. 

 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle 

stilling, som er utfordrende, preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. 

Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på seg økonomiske forpliktelser ut 

over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter. 

 

Ringerike arbeiderparti ber ut fra det nevnte Rådmannen å utrede relevante forhold som 

knytter seg til praktisering av lånegarantier samt fremkomme med konkret forslag til regler 

som ivaretar likebehandlingsprinsippet. 

 

Videre anmodes rådmannen om å gå gjennom alle mottatte prosjekter med sikte på konkret 

helhetlig vurdering. Herunder å fremkomme med en prioritert oversikt over hva gjelder 

prosjekter i forhold til garantiordning med utgangspunkt i helhetlige betraktninger og 

kommunens handlingsrom. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes. 

Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om 

lånegaranti fra kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om 

anvendelse av lånegarantier og om kommunens handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ 

risiko. 

 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle 

stilling, som er utfordrende, preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. 

Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på seg økonomiske forpliktelser ut 

over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter. 

 

Ringerike arbeiderparti ber ut fra det nevnte Rådmannen å utrede relevante forhold som 

knytter seg til praktisering av lånegarantier samt fremkomme med konkret forslag til regler 

som ivaretar likebehandlingsprinsippet. 

 

Videre anmodes rådmannen om å gå gjennom alle mottatte prosjekter med sikte på konkret 

helhetlig vurdering. Herunder å fremkomme med en prioritert oversikt over hva gjelder 

prosjekter i forhold til garantiordning med utgangspunkt i helhetlige betraktninger og 

kommunens handlingsrom.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

K. Orebråtens (Ap) utsettelsesforslag ble vedtatt med 22 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir ikke garanti for låneopptak til bygging av Haugsbygd Arena og 

inngår ikke leieavtale for bruk av anlegget til undervisning. 

Prosjektet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. 
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81/19   

Søknad om økonomisk støtte - Ringeriksbadet IKS  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune gir Ringeriksbadet IKS 1 million kroner i driftsstøtte i 2019.  

Kostnaden innarbeides i 2. tertial 2019.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir Ringeriksbadet IKS 1 million kroner i driftsstøtte i 2019.  

Kostnaden innarbeides i 2. tertial 2019.  
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82/19   

Oppgradering og sprinkling Riddergården  - prosjekt EF 105  

 

Vedtak: 

 

1. Oppgraderingsplanen for Riddergården tas til orientering. 

2. Tiltak som er planlagt i Fase1, gjennomføres i 2019. 

3. Ekstra kostnadene på inntil kr 1 550 000 innarbeides i investeringsbudsjettet i 2. tertial.   

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Oppgraderingsplanen for Riddergården tas til orientering. 

2. Tiltak som er planlagt i Fase1, gjennomføres i 2019. 

3. Ekstra kostnadene på inntil kr 1 550 000 innarbeides i investeringsbudsjettet i 2. tertial.   
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83/19   

Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  

 

Vedtak: 

 

Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune før 

endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Ap, H, V og Krf følgende forslag: 

«Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune før 

endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

R. Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble vedtatt mot 5 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 2018 i sak 100/18, gjelder 

inntil videre. 
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84/19   

Nes barneskole, oppgradering skolebygg  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 
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85/19   

Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  

 

Vedtak: 

 

Det åpnes ikke opp for å ta betalt for parkering ved arrangementer for barn og unge i 

Ringerike kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Vollmerhaus (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Det åpnes ikke opp for å ta betalt for parkering ved arrangementer for barn og unge i 

Ringerike kommune.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

H. Vollmerhaus (Ap) forslag ble vedtatt mot 4 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det kan etter søknad til Ringerike kommune gis tillatelse til å ta parkeringsavgift ved 

store arrangement på følgende betingelser: 

a. Det er kun tillatt å ta gebyr for de som parkerer i Ringeriksgata og Hønefoss 

idrettspark. 

b. Beboere og øvrige brukere av området (Hønefoss Arena, Stadion 

treningssenter, Schjongshallen, turgåere, mosjonister osv.) skal ikke betale 

gebyr for parkering, og det bør settes av egne områder for disse. 

c. Bruk av offentlig gate skal søkes om eller meldes inn som arbeidsvarsling med 

tilhørende skiltplan. 

2. Dette innføres som en prøveordning ut 2020. Etter dette skal ordningen evalueres, før 

det eventuelt åpnes opp for en videreføring i 2021. 

3. Søknaden fra Hønefoss ballklubb godkjennes i prinsippet, og rådmannen delegeres 

myndighet til å følge opp saken videre.  
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86/19   

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

 

Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

K. Orebåtens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,43 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 11,3 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 
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87/19   

Kartlegging og kostnadsoverslag rehabelitering  Hønefoss skole  

 

Vedtak: 

 

Kartlegging og kostnadsoverslag, rehabilitering Hønefoss skole tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kartlegging og kostnadsoverslag, rehabilitering Hønefoss skole tas til orientering. 
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88/19   

Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og skolelokaler  

 

Vedtak: 

 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019  punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  
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89/19   

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private stikkledninger  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for videre behandling med temamøte for bedre forståelse av saken. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune viderefører dagens praksis med å tilby stikkledningsavtaler til berørte 

grunneiere, herunder videreføres makskostnad for pålegg om påkobling til 2G (Folketrygdens 

grunnbeløp X 2). 2G. inkluderer også påkoblingsavgift (for 2019 kr 22500,-)  

Rådmannen legger frem sak på hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges opp for å 

redusere merarbeid, risiko mv. for de berørte grunneiere og kommunen.» 

 

 Dag Erik Henaug (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for videre behandling med temamøte for bedre forståelse av saken.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

D. Henaugs (H) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 8 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 
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90/19   

Salg av gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 til Hov borettslag  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune selger gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 (regulert garasjeanlegg for 

boligbebyggelse BG1) til Hov borettslag pålydende kr 250 pr kvm.  

 

Ringerike kommune overdrar vederlagsfritt lekeplassen mot at Hov borettslag opparbeider, 

drifter og vedlikeholder lekeplassen.  

 

Alle kostnader med etablering av avtalen dekkes av kjøper. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune selger gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 (regulert garasjeanlegg for 

boligbebyggelse BG1) til Hov borettslag pålydende kr 250 pr kvm.  

 

Ringerike kommune overdrar vederlagsfritt lekeplassen mot at Hov borettslag opparbeider, 

drifter og vedlikeholder lekeplassen.  

 

Alle kostnader med etablering av avtalen dekkes av kjøper. 
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91/19   

Vedrørende: Husleie fra Ringerike Boligstiftelse, - oppfølging av kommunestyresak 

143/18  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret forholder seg til fremforhandlet avtale mellom Ringerike kommune og 

Ringerike boligstiftelse. Budsjett 2019 justeres i henhold til denne avtale i forbindelse med 

2.tertial. 

 

 

 

Behandling: 

 

Elsa Lill P. Strande (H), Ole Johan Andersen (Frp) og Erna Skaugrud (Ap) erklærte seg 

inhabile i behandling av sak 91/19 da de er styremedlemmer. 

Et enstemmig Kommunestyre bifalt dette. 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret forholder seg til fremforhandlet avtale mellom Ringerike kommune og 

Ringerike boligstiftelse. Budsjett 2019 justeres i henhold til denne avtale i forbindelse med 

2.tertial.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag Alternativ 1 oppnådde 9 stemmer og falt. 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens Alternativ 2 og R. Johannsens (H) forslag, ble 

Johansens (H) forslag vedtatt mot 9 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Alternativ 1. 

Kommunestyret opprettholder forventningen om at Ringerike Boligstiftelse tilpasser sitt 

husleiekrav til den rammen kommunestyret har vedtatt. 

 

Alternativ 2. 

Differansen mellom Ringerike Boligstiftelses tilbud og kommunestyrets forventninger nedfelt i 

vedtak, tilleggsbevilges i forbindelse med 2. tertial. 
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92/19   

10002 Hov Ungdomsskole - BP1  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging, når kommunens økonomiske situasjon og 

handlingsevne gir rom for dette, av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med nødvendig kapasitet. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Det utredes hva det vil koste å ruste opp Ringerikshallen, hvilket tilbud det vil gi 

sammenliknet med en ny flerbrukshall, før det bestemmes om det skal bygges ny 

flerbrukshall knyttet sammen med skolen.    

6. Skolen med hall tar sikte på skolestart tidligst 2022. 

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. Hallen vil kunne gi spillemidler fra 

departementet. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 346 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse og 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende endring i pkt. 5: 

5.» Det utredes hva det vil koste å ruste opp Ringerikshallen, hvilket tilbud det vil gi 

sammenliknet med en ny flerbrukshall, før det bestemmes om det skal bygges ny flerbrukshall 

knyttet sammen med skolen». 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Saken m/utredninger tas til orientering.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Eriksens (Ap) forslag oppnådde 1 stemme og falt. 

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 5 ble Ohrens (Ap) forslag til endring vedtatt mot 2 stemmer. 

Pkt. 7-8 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med kapasitet til ca. 360 elever. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  
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3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Det bygges gymsal/flerbrukshall knyttet sammen med skolen.  

6. Skolen med hall står ferdig til skolestart høsten 2022.  

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. Hallen vil kunne gi spillemidler fra 

departementet. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 346 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse og 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  
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93/19   

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 
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94/19   

Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk innen rus og 

psykiatri  

 

Vedtak: 

 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 
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Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 
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95/19   

Framtidig driftform for "Aurora" Felles organisering og drift av "Aurora" og "Menova 

as" 

 

Vedtak: 

 

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

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen. 

 

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

formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling ab arbeidsmarkedsbedriften og for 

bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 

2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). 

 

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

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

best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik kompetanse, erfaring og innsikt. Det 

legges til grunn at felleslokalisering vil føre til positive synergier for den enkelt, for bedrift, for 

kommune og for de ansatte. 

 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold utredes 

nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges vor vedtak i Kommunestyret. 

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

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

nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt uten tap av rettigheter. Det 

gjelder og rettigheter til avtale Festet Pensjon. Det forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir 

avklart i samsvar med gjeldende lovverk og avtaleverk mellom partene. 

 

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

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

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

dette. 

 

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

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

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 

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

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

 

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

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

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

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

ekskludere andre brukergrupper.  
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Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 

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

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen. 

 

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

formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling ab arbeidsmarkedsbedriften og for 

bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 

2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). 

 

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

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

best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik kompetanse, erfaring og innsikt. Det 

legges til grunn at felleslokalisering vil føre til positive synergier for den enkelt, for bedrift, for 

kommune og for de ansatte. 

 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold utredes 

nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges vor vedtak i Kommunestyret. 

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

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

nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt uten tap av rettigheter. Det 

gjelder og rettigheter til avtale Festet Pensjon. Det forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir 

avklart i samsvar med gjeldende lovverk og avtaleverk mellom partene. 

 

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

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

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

dette. 

 

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

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

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Pkt 2+ 3 som Rådmannens forslag.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Orebråtens (Ap) forslag til nytt pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Rådmannens innstilling til pkt. 2 og pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. For å bedre det samlede tilbudet til voksne psykisk utviklingshemmede samles 

virksomhetene i «Menova AS», under en ledelse. Det gjennomføres en 

virksomhetsoverdragelse av ansatte som i dag arbeider ved Aurora. Gjennomføring av 

virksomhetsoverdragelse vil skje innen 31.12.2020.  
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Det iverksettes en prosess som sikrer at dagens aktivitetstilbud til de mest funksjonssvake 

brukerne opprettholdes og videreutvikles. Likeens at det inngås avtaler som regulerer eie og 

bruksrett av ny samlet utstyrspark.  

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 

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

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

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

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

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

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

ekskludere andre brukergrupper.  
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96/19   

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold 

til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og 

løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  
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97/19   

Nytt sak arkivsystem - ACOS  

 

Vedtak: 

 

1. Dagens sak- og arkivsystem (ESA) erstattes av nytt sak- og arkivsystem (Acos). 

2. Kostnader som påløper i 2019 dekkes over driften. 

3. Kostnader som påløper i 2020 innarbeides i budsjett 2020. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Dagens sak- og arkivsystem (ESA) erstattes av nytt sak- og arkivsystem (Acos). 

2. Kostnader som påløper i 2019 dekkes over driften. 

3. Kostnader som påløper i 2020 innarbeides i budsjett 2020. 
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98/19   

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - Klagebehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 
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3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 
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99/19   

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 
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100/19   

426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 
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101/19   

430 Detaljregulering for Krokeneveien 23 og 40A - Sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. 0605_430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

2. De deler av gjeldene reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves:  

- 0605_65-06 Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996 

- 0605_198 Kroken- Busterud, vedtatt 25.04.1990 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. 0605_430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

2. De deler av gjeldene reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves:  

- 0605_65-06 Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996 

- 0605_198 Kroken- Busterud, vedtatt 25.04.1990 
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102/19   

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 
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103/19   

Regional plan for Ringeriksregionen - planprogram  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret støtter høringsforslag til planprogram for Regional plan for 

Ringeriksregionen som ligger ute til høring og offentlig ettersyn 

2. Det forutsettes et tett samarbeid i det videre planarbeidet 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret støtter høringsforslag til planprogram for Regional plan for 

Ringeriksregionen som ligger ute til høring og offentlig ettersyn 

2. Det forutsettes et tett samarbeid i det videre planarbeidet 
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104/19   

Folkehelseoversikt 2019  

 

Vedtak: 

 

1. Folkehelseoversikt 2019 tas til orientering. 

2. Folkehelseoversikt 2019 skal legges til grunn for planarbeidet de neste fire årene.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Folkehelseoversikt 2019 tas til orientering. 

2. Folkehelseoversikt 2019 skal legges til grunn for planarbeidet de neste fire årene.  
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105/19   

Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022  

 

Vedtak: 

 

Informasjon om Ringerike kommune som lærebedrift tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Ringerike kommune som lærebedrift tas til orientering. 

 

 

 

 



  

Side 70 av 74 

106/19   

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Rådmannen fremmer sak som belyser endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av 

politireformen. 

Saken bær belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- 

og forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet. 

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

lokalpoliti. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes. 

Rådmannen fremmer sak som belyser endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av 

politireformen. 

Saken bær belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- 

og forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet. 

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

lokalpoliti.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

A. Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt.  

 

 

 

 



  

Side 71 av 74 

107/19   

Orienteringssak om avlastning for barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Orienteringssaken om avlastning for barn og unge tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringssaken om avlastning for barn og unge tas til orientering 
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108/19   

Orienteringssak om spesialpedagogisk tjeneste  

 

Vedtak: 

 

Spesialpedagogisk tjeneste til barn og unge tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Spesialpedagogisk tjeneste til barn og unge tas til orientering. 

 

 

 

 



  

Side 73 av 74 

109/19   

Forslag til endringer i barnehageloven - høring  

 

Vedtak: 

 

Svar på høringen om forslag til endringer i barnehageloven med forskrift – ny regulering av 

private barnehager, tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Svar på høringen om forslag til endringer i barnehageloven med forskrift – ny regulering av 

private barnehager, tas til orientering. 

 

 

 

 



  

Side 74 av 74 

110/19   

Høring- ny barnevernslov  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/153-3  Arkiv: 030  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020  

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret 

organiseringen av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av 

tjenestetilbudet på stadig nye områder.  

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfagelig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet. 

 

 

 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Kommunalsjefen gikk gjennom temaene som er foreslått fra administrasjonen sin side.  

Eldrerådet kom med innspill og spørsmål til rådmannens forslag til temaer: 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020  

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret 

organiseringen av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av 

tjenestetilbudet på stadig nye områder.  

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfaglig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/153-2   Arkiv: 030  

 

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 

 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd har etter kommunestyrevalget 

høsten 2019 ytret ønske om at helsetjenesten skal belyse ulike aktuelle temaer i 2020. 

Eldrerådet og Hovedutvalget står fritt til å velge både temaer og tidspunkt, uavhengig av 

hvilke ordinære saker som til enhver tid skal behandles. Rådmannen ønsker allikevel å anbefale 

temaer som vurderes som særlig aktuelle inneværende år. Følgende anbefalingsliste er ikke 

uttømmelig og kan suppleres slik Eldrerådet og Hovedutvalget finner det hensiktsmessig. 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede. 

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020 

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret organiseringen 

av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av tjenestetilbudet på 

stadig nye områder. 

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfagelig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 



- 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

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

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/108-2  Arkiv: G10 &75  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Kommunalsjefen informerte kort om evalueringen. Det planlegges ny runde med 

inspirasjonsdager i 2020. 

 

Leder fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/108-1   Arkiv:   

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  
 

Forslag til vedtak: 

Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har fra 2017 årlig invitert 75-åringene til inspirasjonsdag. Hensikten er å 

sikre tidlig kontakt med eldre for å motivere til bevaring og styrking av egen funksjonsevne og 

helse. 

I 2019 ble kommunens innbyggere født i 1944 invitert til møter på Sokna, Tyristrand, Nes og i 

Hønefoss. Møtene ble gjennomført i samarbeid mellom fysioterapeut, Hjelpemiddellager, 

Ringerike brann- og redningstjeneste, Frivilligsentralen og hverdagsrehabilitering. 

Gjennomføringen og resultatene er beskrevet i vedlagte rapport. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener inspirasjonsdag for 75-åringer er et godt tiltak for å bidra til å nå 

målsetningen om selvhjulpne innbyggere som bor lengst mulig hjemme. Samtidig er det viktig 

med forventningsavklaringer rundt de tjenestene kommunen tilbyr og de tjenestene som vil 

tilbys i fremtiden. 

Gjennom tiltak som inspirasjonsdagen bidrar vi til at våre innbyggere får den kunnskapen de 

trenger for å ha en god hverdag i eget hjem, samtidig som vi kan starte tidlig forebygging av 

redusert funksjonsevne eller refleksjon rundt uhensiktsmessige boliger der det er behov for 

dette. Rådmannen anbefaler at tiltaket videreføres i 2020 og at evaluering av inspirasjonsdag 

for 75-åringer tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 Evalueringsrapport, inspirasjonsdag for 75-åringer 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

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

 

 



Inspirasjonsdag for 75 - åringer i Ringerike

EVALUERI N G OG OPPSU M M ERI N G

2019



Bakgrunn for prosjektet

Gjennomføring av forebyggende og helsefremmende gruppemøter startet i 2017. Se tidligere rapporter for
mer informasjon om inspirasjonsdager 2017 og åpen dag for eldre over 75 2017 , samt inspirasjonsdager
2018 . Kontakt petter.aukrust.stensaas @ringerike.kommune.no for å få tilsendt disse.
Samarbeidet som ble etablert i 2017 har vært utgangspunktet for gjennomføring i 2019 , og det er gruppen
bestående av fysioterapeut, hjelpemiddellager, Ringerike brann - og redningstjeneste, frivilligsentralen og
hverdagsrehabilitering som har gjennomført gruppemøtene. Ene ste endring fra tidligere år er
tildelingskontoret som i 2019 ikke har vært en del av gruppen .

Gjennomføring

Arbeidsgruppen holdt tre møter på forhånd for å planlegge gruppemøtene. Her ble blant annet sted
diskutert, og vi endte på at det er viktig å op prettholde et tilbud utenfor Hønefoss. Invitasjonsbrevet som
ble sendt ut til kommunens innbyggere født i 1944 hadde tilbud om fem møter , på Sokna, Tyristran d, Nes
og to i Hønefoss . Imidlertid ble det svært få påmeldinger på Tyristrand , slik at denne dagen ble avlyst. De få
påmeldte fikk tilbud om å del ta på ett av de andre møtene, to person er benyttet seg av denne muligheten.

Ut fra listen innhente t fra folkeregisteret er det 258 personer født i 1944 i Ringerike. Etter gjennomgang i
bla nt a nnet Gerica ble det sendt ut 245 i nvitasjoner medio september . De som ble ekskludert mottar
omfattende hjemmetjenester, bor på institusjon eller uten lands. Av de inviterte meldte 124 (50,61%) seg
på sammen med 50 pårørende. Av disse møtte 102 født i 19 44 og 40 pårørende på en av de fire møtene .
Dette utgjør et oppmøte på 41,63 %. Sammenlignet med tidligere år er det en nedgang i prosentpoeng,
2017 (49%) og 2018 (43,5%). Inntrykket er at mange oppgir at de har deltatt tidligere år eller er bortreist.
Av de som ikke ønsker å møte så oppgir de at de ikke har behov for en slik gjennomgang, men mange av
dem takke r ja til å tilsendt brosjyre (57 stk), med oppfordring om å ta kontakt . Fire persone r ønsket
hjemmebesøk. Gjennomføringen av hjemmebesøkene ivaretas av koordin ator for hverdagsrehabilitering og
man vil ved gjennomføring benytte helsedirektoratets veileder for gjennomføring av forebyggende
hjemmebesøk som verktøy.

Deltakerne fordelte seg slik:

Født i 1944 Ektefelle/andre Kvinner Menn Totalt antall

15. oktober Nes
(Valdresporten)

10 1 6 5 11

22. oktober Sokna
(Rustad kafe)

15 4 12 7 19

29. oktober Hønefoss
(Hverventunet)

58 27 52 33 85

01. november
Hønefoss
(Hverventunet)

19 8 17 10 27

Oppsummert: 102 40 87 55 142



Evaluering

Deltakerne ble på slutten av hvert møte oppfordret til å fylle ut et evalueringsskjema. Skjemaet var uendret fra 2018.
138 personer responderte på evalueringen. Det te gir en svarprosent på 97,18% (2018: 94%). Svarene på
evalueringsskjemaene utg jør siste del av denne rapporten.

Hvordan svarte inspirasjonsdagen til dine forventninger?

Besvart: 126 Hoppet over: 12

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig bra 51.59% 65

Bra 43.65% 55

Ganske bra 3.97% % 5

Dårlig 0.79% 1

TOTAL 126



Innledning

Holdt av Petter Aukrust Stensaas. Hensikten med innledningen var å gi deltakerne riktige forventninger til dagen, at
vi ønsket å spille på hva man som enkeltperson kunne gjøre selv og å sette i gang refleksjoner. Visning av film om
velferdsteknologi.

Innledning

Besvart: 137 Hoppet over: 1

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 43.80% 60

Godt utbytte 56.20% 77

Ikke noe utbytte 0.00% 0

TOTAL 137



Helse og omsorgstjenester

Holdt av Petter Aukrust Stensaas. Fokus på saksgang og behandling av søknader om helse - og omsorgstjenester, samt
tjenestetilbud ved hjelp av omsorgstrappen , herunder hva den enkelte innbygger har ansvar for å ivareta selv . Lagt
inn rom for reflekterende s pørsmål som for eksempel «hva ønsker jeg?»«Hvem er mine nærmeste pårørende?»
«Hvem skal tale min sak og beslutte på mine vegne hvis jeg ikke kan selv?» med hensikt å starte en prosess og
modning av tema hos deltakerne.

Helse - og omsorgstjenester i kommun en
Besvart : 135 Hoppet over : 3

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 42.22% 57

Godt utbytte 57.04% 77

Ikke noe utbytte 0.74% 1

TOTAL 135



Frivilligsentralen

Holdt av Hanne Skrataas og Liv Beate Rolid Hagen. Presentasjon av tilbud og aktiviteter ved frivilligsentralen,
både som frivillig og som bruker. Utsagn fra frivillige bidrar til å aktualisere tilbudet for 75 - åringene.

Frivilligsentralen
Besvart : 134 Hoppet over : 4

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 55.97% 75

Godt utbytte 41.79% 56

Ikke noe utbytte 2.24% 3

TOTAL 134



Brannforebygging i hjemmet

Holdt av Atle Thorsen. Fokus på brannforebygging ved komfyr, elektriske artikler og varsling - og slukkeutstyr. Visning
av blant annet komfyrvakt, brannteppe og røykvarsler.

Brann
Besvart : 137 Hoppet over : 1

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 69.34% 95

Godt utbytte 30.66% 42

Ikke noe utbytte 0.00% 0

TOTAL 137



Fallforebygging

Holdt av fysioterapeuter ved Austjord behandlingssenter, Helge Havstein, Krystian Stach og Berit Omholt. Fokus på
årsaker og forekomst av fall i aktuell aldersgruppe. Gjennomgang og praktisk gjennomføring av fallforebyggende
øvelser.

Fallforebygging
Besvart : 136 Hoppet over : 2

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 58.09% 79

Godt utbytte 39.71% 54

Ikke noe utbytte 2.21% 3

TOTAL 136



Hjelpemidler og velferdsteknologi

Holdt av hjelpemiddelkoord inator Vibeke Stave Kristiansen og ergoterapeut Monica B. Nilsen.
V elferdsteknologikoordinator Rune G. Erlandsen deltok ved gjennomføringen på Nes. Hensikten med disse temaene
er å starte en refleksjon og en nysgjerrighet rundt teknologi for å lette hverdagen. Det blir også gjennomgått
reflekterende spørsmål rundt bolig og boligtilpasning, med visning av bilder av dårlig og godt tilrettelagte boliger.

Hjelpemidler og velferdsteknologi
Besvart : 135 Hoppet over : 3

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 51.11% 69

Godt utbytte 47.41% 64

Ikke noe utbytte 1.48% 2

TOTAL 135



Oppsummering og avslutning

Holdt av Petter Aukrust Stensaas. Tema for denne bolken er hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring, tema som
vi via forskning vet har betydning for eldre år, som for eksempel kosthold, medikamentbruk og fysisk aktivitet. Noen
reflekterende spørsmål til slutt for eksempel «hva er viktig for meg?» og «hvordan ønsker jeg at min alderdom skal
bli?».

Oppsummering
Besvart : 128 Hoppet over : 10

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 46.88% 60

Godt utbytte 53.13% 68

Ikke noe utbytte 0.00% 0

TOTAL 128



Er det noe tema du savner som ikke ble tatt opp?
Besvart : 20 Hoppet over : 1 18

I tillegg til disse tilbakemeldingene var det 14 stykker som svarte «nei».

# TILBAKEM ELDINGER

1 Andre instanser - kirke - frivillige organisasjoner - kulturaktiviteter

2 Juridiske sider/spørsmål fremdtidsfullmakt, testamente o.l Samboer, særkullsbarn m.m (Kanskje er dette kjent for de fleste?) For meg
er dette viktig å ha kunnskap om. Mer om omsorgsboliger som alternativ før sykehjem.

3 Veldig fint

4 Håper jeg får førerkortet igjen etter sakte k jøring fra Gardermoen.

5 Tips om juridiske forhold ifm endring i livssituasjon, dødsfall i nære relasjoner. Hvem kan kontaktes, hvor får en hjelp

6 Kan ikke komme på noe

7 Jeg er meget tilfreds med dagen og føler at alle nødvendige områder er dekket.

8 Kosthold, da eldre har en tendens til ensidig kosthold og lite drikke

9 Litt mer om et næringsrikt kosthold kanskje?

1 0 Vet ikke

1 1 Dårlig tilbud i Øvre Ådal

1 2 Framtidskontrakt! Mer info.

1 3 Nei, alt var bra!

1 4 Det er ett års ventetid for å få hørselstest i Hønefoss.

1 5 Støttekontakt?

1 6 Framtidskontrakt! Bilkjøring! Bruk av elektroniske hjelpemidler, kjøp over nett

1 7 Bistand fra hvem når ting går galt i hjemmet?

1 8 Sykehjems situasjonen

1 9 Litt lite om omsorgsboliger

20 Arveoppgjør



Vil du anbefale inspirasjonsdagen til andre?
Besvart : 133 Hoppet over : 5

Ja Ja JaJa

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ja 100.00% 133

Nei 0.00% 0

TOTAL 133



Har du andre kommentarer til dagen?

Besvart: 44 Hoppet over: 94

I tillegg til disse tilbakemeldingene var det sju stykker som svarte «nei».

# TILBAKEM ELDINGER

1 Takk for flott arrangement. Fint med servering.

2 Interessant. Skulle ha flere omsorgsboliger.

3 Fint tiltak

4 En flott dag

5 Bra tilbud.

6 Videosnutter bør tekstes for hørselshemmede.

7 Kommunikasjonen mellom foredragsholder (helse - og omsorg) og deltakere ble litt for privatisert.

8 Bo hjemme - > Omsorgsleilighet (før 70 år?) - sykehjem, så sent som mulig?

9 Veldig bra kurs, tusen takk.

10 En koselig dag. En honør til frivilligsentralen, håper dere setter pris på den.

11 Praktisk råd: De som ytrer seg i salen må få mikrofon, så budskapet kan oppfattes.

12 Nyttige tips og info.

13 Kunne ikke tenke meg hvordan dette kunne vært bedre lagt opp.

14 Veldig gode smørbrød og kaffe. Hyggelige talere. Snakket kanskje litt fort. Det er mange med høreapparat.

15 PowerPoint: Høytlesning fra skjerm: Ikke bra

16 Godt fornøyd med et slikt tiltak i kommunens regi. Ringerike kommune har en stor oppgave med eldre i og med at den
ganske stor (vid) med mange grisgrendte strøk.

17 Veldig bra

18 Veldig bra initiativ, godt gjennomført

19 BRA!

20 BRA.

21 Mange gode tilbud og god orientering, men Nes i Ådal er og blir en utkant i kommunen.

22 Godt tiltak.

23 Reprise etter 5 år.

24 Takk for god mat! Meget bra tiltak!

25 Som pårørende ser jeg at dette kan være en arena for nye bekjentskaper + god info om hjelp som er i kommunen. Eldre flytter
også!



26 Takk for deilig lunsj!

27 Veldig bra!

28 Et bra tiltak, godt utført

29 Oppsummering, utydelig, snakka for fort

30 Hva med krykker?

31 Bra tiltak!

32 Hvorfor kjøpe krykker, ikke låne

33 Grei informasjon. Godt med lunsj!

34 Savner fallteknikk tips.

35 Nyttig informasjon og et meget bra tiltak

36 Adresse til hjelpemiddellageret i brosjyre. Klage på vedtak, muligheter/klagenemnd.

37 Flinke formidlere.

38 Bra tiltak.

39 Dårlig pedagogisk framføring. I KKE lese plansjer fra veggen. Bruk PC'en slik at du ikke står med ryggen til forsamlingen! For
mye æh æhing ....

40 Bra å få rede på mine muligheter med å være fortsatt aktiv i helsesituasjonen.

41 Demente

42 Koselig sted hvor møtet var - god lunsj!

43 Opplysende og interessant!

44 Veldig bra! Terningkast 6



Inspirasjonsdager 2020

Statistisk sentralbyrå (SSB) angir at antallet som fyller 75 år i 2020 (259) vil være tilnærmet likt antallet i 2019 jf.
Utdraget fra folkeregisteret i 2019 (258 stykker). Arbeidsgruppen vil møtes i løpet av første kvartal 2020 for å legge
planer for gjennomføring in spirasjonsdager 2020. Tidspunkt og lokalisasjoner for inspirasjonsdagene i 2020 vil her bli
diskutert.

Rapporten og sammenstillingen av data er laget av Petter Aukrust Stensaas. De originale evalueringsskjemaene
blir oppbevart på Austjord behandlingssenter.



Kilder:

Veileder for hjemmebesøk i kommunen. Helsedirektoratet
https://www.helsedirekt oratet.no/tema/sykehjem - og - hjemmetjenester/gjennomfore - forebyggende - hjemmebesok -
i - kommunen/invitasjonHentet høst 2019.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/321-4   Arkiv: 033  

 

 

Medlemmer til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og omsorg  
 

 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer som sammen med 

administrasjonen skal utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og 

strukturutredning for pleie- og omsorgtjenestene. 

 

1.______________________________ 

 

2.______________________________ 

 

3.______________________________ 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Formannskapet vedtok 11.06.19 i sak 65/19 ulike strategier som skal legges til grunn for videre 

arbeid med Handlingsprogrammet 2020-2023. En av disse strategiene er at det skal utredes 

fremtidig struktur for pleie- og omsorgstjenestene. Rådmannen oppfatter at dette ble ytterligere 

forsterket i kommunetyrets budsjettbehandling i desember 2019. Videre ble det poengtert at det 

er ønskelig med politisk medvirkning i dette arbeidet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er ønskelig å utnevne medlemmer til en samarbeidsgruppe som sammen 

med administrasjonen utarbeider en plan for videre arbeid med behovsanalyse og 

strukturutredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.01.2020 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Heidi Lafton 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-35  Arkiv: K23  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, gikk gjennom resultat av kartleggingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-36  Arkiv: K23  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet for funksjonshemmede tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 

«Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder 

rådmannen om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 28.01.2020: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, viste rådet hvor på nettsiden til kommunen 

de finner oppdaterte målinger på luftkvalitet i Ringerike. 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-

admin/radmannen/kommuneoverlegen/luftkvalitet/ 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Ungdomsrådet 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  



- 

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  

12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 

Nitrogendioksid, NO24 

Svevestøv PM2,55 og PM106 

Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, vind) 

Prøvetaking:  

Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                 
1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist, jf. 

forurensningsforskriftens § 7-6. 
2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til målenettverk og 

tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved overskridelse av øvre vurderingsterskel. 

Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det 

ikke være behov for målinger. Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og langtransportert, 

luftforurensning 
6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 



- 

Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til 

onlineresultatene fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 

 

Prøvetakerne for NO2, ble 

plassert langs sterkt 

traffikerte hovedgater 

nært opp til barnehager og 

skoler og langs skoleveier. 

Prøvetakingen ble utført 

med 12 prøver av en ukes 

varighet hver måned i et 

år. 

Kart over målestasjoner 

og prøvetaking Rød 

stjerne = Målestasjon. 

Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 



- 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 



- 

Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 

 

 



- 

NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss
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Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når 

luftkvaliteten overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode 

resultater er det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid 

både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative 

helseeffekter som følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-

2019 i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å 

overvåke luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og 

innarbeide tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  



- 

 

Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i
Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe
kunnska psgrunnlag for ny byplan i Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske parametre som temperatur,
trykk, relativ fuktighet og vind.

Årsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel. Årsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå
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Sammendrag

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
parametre som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av uke middelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

Å rsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå u nder øvre, men over nedre vurderingsterskel .
Å rsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå ikke over nedre vurderingsterske l. D øgnmiddelverdier
av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel.

Estimat av utbredelse for timemiddelkonsentrasjoner av N O2 basert på de passive
prøvetakerene viser at målepunktene med noe avstand fra ho vedtrafikkåren gjennom
sentrum ikke har timemiddel konsentrasjoner over luftkvalitetskriteriet / nedre
vurderingsterskel (100 µg/m3).

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforu rensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser , ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
andre deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv.
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Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

1 Innledning

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

2 Måleprogram

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
paramet e re som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av ukemiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere

Etter en gjennomfø rt befaring, og etterfølg e nde vurdering av antatte vindforhold,
trafikkmengde og representativitet , foreslo NI LU å etablere målestasjon for kontinuerlig
registre re nde instrumenter ved Hønefoss skole ( Figur 1 ). Etter forslag fra NI LU og
etterfølgende dialog med kommunen ble de passive prøvetaker e ne plassert som vist i Figur 1 .
Stasjons navn og koordinat (Lengde – Bredde) for målestasjonene er vist i Tabell 1 .
Plasseringen ved Hønefoss skole ble valgt fordi plasseringen ble antatt å representere høy
forurensingsbelastning i Hønefoss sentrum. Hønengata er den vegstrekningen i
sentrumsområdet som har størst trafikk, og det er boligområder langs vegen. De øvrige
m ålepunktene ble valgt ut for å gi tilleggsinformasjon om utbredelsen av forurensning i
sentrum.
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Tabell 1 : Stasjonsnavn og koordinat for stasjonene i målenettverket.

Nummer Navn / plassering Lengde Bredde
Luftkvalitetsstasjon

1 Hønefoss skole 10. 26130E 60. 1714 N
Stasjoner med passive prøvetakere

2 Parkgate 7, Sør 10.2607 E 60.1723 N
3 Parkgate 15F, Nord 10.2626 E 60.1739 N

4
Kryss Dronning Åstas gate/Osloveien
(Ved Würth)

10.2572 E 60. 1530 N

5 Kryss Gigstadsvei/Eikliveien 10.2526 E 60. 1557 N
6 Ringerike krematorium, Hofgaards gate 16 - 12 10.2623 E 60.1671 N
7 Kryss Kongens gate/Stangs gate 10. 2589 E 60.1643 N
8 Rundkjøringen Ø – Owrens Gate ved Schjongs gate 10.2581 E 60.1621 N

9
Ringerike Folkehøgskole
(Gangvei mellom Askveien og Hvelven nord for
fo t ballbane)

10. 2417 E 60. 1631 N

10
Kryss Soknedalsveien/Hofsfossveien (ved
busstopp/Bademiljø)

10. 2451 E 60.1704 N

11
Hønengata sør for kryss E16 (Ved VVS
Senteret/Kremmertorvet)

10.2715 E 60.1816 N

12 Kongens gate/Hønefoss bro 10. 2567 E 60. 1683 N
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Figur 1 : Målenettverk for måling av lokal luftkvalitet i Hønefoss . Luftkvalitetstasjonen er markert
med rød stjerne. De blå markerer plassering for de passive prøvetakerne.

3 Retningslinjer og grenseverdier

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 . Forskriften
ble endret i 2008 med bakgrunn i endringer i EUs direktiv om luftforuren sning1.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften er juridisk bindende, og overskridelse av disse
minstekravene utløser krav om målinger og tiltak.

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter
eksponering for luftfor urensning kan medføre. Kriteriene er satt til et nivå som de aller fleste
kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.

Nasjonale mål angir regjeringens ambis jonsnivå for luft kvaliteten i Norge , men er ikke juridisk
bindende . De nasjonal e målene er satt lik luftkvalitetskriteriene.

1 EU (2008) Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and
cleaner air for Europe. Off. J. Eur. Union, L152, 1 - 44.
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PM10, PM2,5og N O2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer
og tettsteder. Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for
disse forurensningskomponentene er gitt i Tabell 2 .

Tabell 2 : Gjeldende norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv.

Komponent Midlingstid Grenseverdi(1) Nasjonale mål
fra 1.1.2017(2)

Luftkvalitets -
kriterier (3)

NO2 15 minutter - - 300 µ g/m3

Time 200 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 18 ganger pr.
kalenderår

100 µ g/m3

År 40 µ g/m3 40 µ g/m3 40 µ g/m3

PM10 Døgn 50 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 30 ganger pr.
kalenderår

- 30 µ g/m3

År 25 µ g/m3 20 µ g/m3 20 µ g/m3

PM2.5 Døgn - - 15 µ g/m3

År 15 µ g/m3 8 µ g/m3 8 µ g/m3

1: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet.
2: Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2016 - 2017)
3: Folkehelseinstituttet (2013) Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, Nasjonalt

folkehelseinstitutt (Rapport 2013:9)

Foruten å definere grenseverdiene angir forurensningsforskriften vurderingsterskler for
forurensningsnivå. Disse anvendes som regler fo r hvordan forurensingsnivået skal overvåkes.
Det angis øvre og nedre vurderingsterskler for flere forurensings komponenter, inkludert de
som er målt i Hønefoss. Vurderingstersklene for årsmiddelkonsentrasjoner av PM10, PM2,5 og
NO2 er vist i Tabell 3 . Vurderingstersklene for døgnmiddel og timemiddel er vist i Tabell 4 .
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Tabell 3 : Vurderingsterskler for årsmiddelverdier av PM10, PM2,5 og NO2.

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel
PM10 22µg/m3 20 µg/m3

PM2,5 12 µg/m3 10 µg/m3

NO2 32 µg/m3 26 µg/m3

Tabell 4 : Vurderingster s kler for døgnmiddel (PM10) og timemiddel (NO2)

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel Antall pr.år
PM10 35µg/m3 25 µg/m3 30
NO2 140 µg/m3 100 µg/m3 18

I større byområder og andre soner hvor nedre vurderingsterskel er overskredet, skal det
foretas målinger. I større byområder og soner hvor konsentrasjonene i et representativt
tidsrom ligger mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres
hvis det benyttes en kom binasjon av målinger og modellberegninger. I større byområder og
soner hvor konsentrasjonene ligger under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å
benytte modellberegninger eller teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten.

Vurderin gstersklene og grenseverdiene i regelverket er gitt uten desimaler. Dette innebærer
at en middelverdiene også skal avrundes til hele tall når de sammenlignes med
vurderingsterskler og grenseverdier.

Forurensingsklasser
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, H elsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har
definert forurensningsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad
nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Det er enten lite, moderat, høy eller svæ rt høy luft -
forurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Forurensingsklassene er vist i
Tabell 5 .

Tabell 5 : Forurensingsklasser for samtlige komponenter de er definert for.

Klasser Nivå Helserisiko PM10

Døgn
(µg/m3)

PM2.5

Døgn
(µg/ m3)

PM10

Time *
(µg/ m3)

PM2.5

Time *
(µg/ m3)

NO2

Time
(µg/ m3)

SO2

Time
(µg/ m3)

O3

Time
(µg/m3)

Lite Liten <30 <15 <60 <30 <100 <100 <100
Moderat Moderat 30 - 50 15 - 25 60 - 120 30 - 50 100 - 200 100 - 350 100 - 180
Høyt Betydelig 50 - 100 25 - 75 120 - 400 50 - 150 200 - 400 350 - 500 180 - 240
Svørt høyt Alvorlig >150 >75 >400 >150 >400 >500 >240
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4 Måler esultater

4.1 Måling av svevestøv – PM10og PM2,5.

Relevante midlingstider for sammenligning av svevstøvkonsentrasjoner med regelverket er
døgnmiddel og årsmiddel . For å knytte forekomst av konsentrasjon med spredningsforhold og
utslippsdannende aktiviteter som vedfyring og vegtrafikk , er det nødvendig å se på hvordan
konsentrasjonene varierer i løpet av døgnet. Forholdet mellom de to større ls esfraksjonene av
svev e støv inneholder også rele vant informasjon om hvilke utsl ippskilder som forårsaker
konsentrasjonene. Slitasje og oppvirvling av vegstøv danner p artikler som hovedsakelig er
PM10. Vedfyring, bileksos og lang transportert luftforure n sning består hovedsakelig av PM2,5.

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5)

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt følgende
års middelverdier ved Hønefoss skole:

• 20,4 µg/m3 PM10( avrundet til 20 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)
• 11,4 µg/m3 PM2,5( avrundet til 11 µg/m3, under øvre, men over ne dre

vurderingsterskel)

4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10)

En oppsummering av fordeling av døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 ved Hønefoss skole er
vist i Figur 2 . Konsentrasjonsnivåene er relatert til gre n severdier og retningslinjer for
luftkvalitet der det er tillatt med 30 døgn i et kalenderår før overskridelse inntreffer
( g renseverdi og vurderingsterskler). Antall døgn over grenseverdien på 50 µ g/m3 er 20 som er
under tillatte døgn på 30. Antall døgn over øvre vurder ingsterskel på 35 µ g/m3 er 51 som er
over tillatte døgn på 30.
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Figur 2 : Antall døgn med døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over hhv. grenseverdi, øvre
vurderingster sk el, luftkvalitetskriteriene og nedre vurderingsterskel .

De 100 døgnene med høyest konsentrasjon av PM10 i hele måleperioden er vist i Figur 3 , og
tidsserien for døgnmiddelverdier av PM10 er vist i Figur 4 . Bortsett fra ett døgn i januar (19/1),
er samtlige døgnmiddelv erdier over 60 µg/m3 målt i perioden 24/3 til 29/4. Dette mønsteret
i årsvariasjon av døgnmiddelkonsentrasjon er typis k for veg nære målestasjoner som inngår i
nettverket for målinger i byer og tettsteder og antas hovedsakelig å ha sammenheng med
frigjøring av oppmagasinert vegstøv i løpet av vinteren.

Figur 3 : 100 høyeste døgnmiddelverdier av PM10 vist fra høyest konsentrasjon til 100de høyeste.
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Figur 4 : Tidsserie for døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 i Hønefoss i måleperioden juni 2018 til og
med mai 2019 .

Tidsserier for timeverdier av PM10 og PM2,5 er gitt i Vedlegg A .

En sammenligning av time s vise måleresultater av PM2,5og PM10 med forurensn in gklasser viser
at til sammen 4 60 timer i måleperioden var på «moderat» forurensnings nivå, og 179 timer var
på «høyt» nivå for PM2,5. For PM10 var 3 timer på «svært hø y t» nivå, 111 timer var på «høyt»
nivå, og 352 timer var på «moderat» nivå. De resterende timene var på «lavt»
forurensi ngsnivå. Fordelingen av forekomst for timer med «moderat» og «høyt» nivå
månedsvis er vist i Figur 5 (PM2,5) og Figur 6 (PM10). For PM2,5 var det januar 2019 som hadde
flest timer med høyere nivå enn «lavt», og ne st flest timer forekom i desember 2018 . For PM10

var det april 2019 som hadde flest timer over «lavt» nivå og mars 2019 hadde nest flest.

Figur 5 : Månedsvis forekomst av timer med PM2,5 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.
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Figur 6 : Månedsvis forekomst av timer med PM10 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.

4.1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10

De to viktigste kildene til forhøyde svevestøvkonsentrasjoner i norske byer og tettsteder er
utslipp fra vegtrafikk og utslipp fra vedfyring. Ett karakteristisk trekk for disse kildegruppene
er at massekonsentrasjonen for oppvirvlet vegstøv hovedsakelig be stemmes av partikler i
størrelsesfraksjonen mellom 2,5µm og 10 µm, mens massekonsentrasjonen for
vedfyringspartikler hovedsakelig bestemmes av partikler mindre enn 2,5 µm. Forholdet
mellom månedsmiddelverdier av PM2,5og PM10 er vist sammen med månedsmiddelverdier av
lufttemperaturen. Det høyeste forholdstallet finnes for månedene desember, januar og
februar, og det laveste i mars og april.

Forholdet mellom fine og grove partikler indikerer at utslipp av partikler fra oppvar ming med
ved (eller oljefyring) er den vesentligste kilden til partikkelforurensing i vintermånedene. I
vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Dette indikerer at oppvirvlet støv er
den viktigste kilden til høy konsentrasjon.
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Figu r 7 : Forhold mellom månedsmiddelverdier av PM2,5 og PM10 samt lufttemperatur i Hønefoss i
måleperioden.

4.2 Måling av nitrogendioksid – NO2

4.2.1 Årsmiddelverdier NO2

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt fø lgende årsmiddelverdi
for NO2 ved Hønefoss skole:

• 26,1 µg/m3 NO2 (avrundet til 26 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)

4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av NO2

En oppsummering av antall timer med målt konsentrasjon over de respektive nivåene i
forskriftene og luftkvalitetskriteriet er vist i Figur 8 . Time m iddelkonsentrasjonen ved Hønefoss
skole ligger over nedre vurderingsterskel og under øvr e vurderingsterskel. I alt 52 timer (av 18
tillatte) i måleperioden var konsentrasjonen høyere enn det anbefalte nivået for risikofri
luftforurensning (luftkvalitetskriteriene) .
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Figur 8 : Antall time r med time middelkonsentrasjoner av NO2 i måleperioden over hhv nedre
vurderingsterskel, øvre vurderingsterskel, grenseverdi og luftkvalitetskriteriene .

De tre timene med høyest konsentrasjon (over 200 µg/m3) ble målt kl . 19, 20 og 21 onsdag 5.
september 2018. Det v ar fallende lufttemperatur og svært lav vindhastighet i disse timene.
Konsentrasjonene forekommer i et tid s rom der det vanligvis er avtagende trafikkmengde og
dermed avtagende konsentrasjon av NO2. Konsentrasjonsnivået økte markant fra kl . 15 fram
til kl . 20 - kl . 21, og falt deretter markant fram til midnatt. I alt 9 av 13 timer med konsentrasjon
over 140 µg/m3 ble målt denne ettermiddagen/ kvelden. Tidsforløpet er vist i Figur 9 .

Figur 9 : Forurensningsepiso de 5. september 2018. NO2 ved Hønefoss skole. Temperatur er blått
kurve ( verdi høyre y - akse ) og NO2- konsentrasjon i gul kurve (vens t r e y - akse ) .

Månedsvise tidsserier av timesmiddel for måleperioden er vist i figurform i vedlegg A.
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En sammenstilling av ti meverdier for NO2 med forurensingsklassene er vist i Figur 10 . Det
forekom 461 timer med «moderat» forurensingsnivå, og 179 timer med «høyt»
forurens nin g s nivå i måleperioden. Alle timer med «høyt» nivå forekom i september 2018, og
flest timer med «moderat» nivå forekom i januar.

Figur 10 : Månedsvis forekomst av timer med NO2 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden

4.3 NO2 målt m ed passive prøvetakere

Passive prøvetakere er benyttet for å belyse konsentrasjonsnivået i andre områder i Hønefoss
enn rundt den faste målestasjonen. De er best egnet til å belyse utbredelsen av
konsentrasjoner av NO2, særlig for konsentrasjoner med lang midlingstid (som
årsmiddelverdi). Verdien av dem som indikator for de andre komponentene (PM10 og PM2,5)
er størst der utslippskilder som bidrar til høy konsentrasjonene er de samme som for NO2. I
Figur 11 vises korrelasjonen mellom middelverdiene fra monitorene ved målestasjonen
sammenlignet med resultatene fra de passive prøvetakerene ved målestasjonen.
Middelverdiene fra NO2- monitoren på målestasjonen er beregnet for de periodene de passive
prøvetakeren e var eksponert. Samvariasjonen mellom NO2- monitoren og de passive
prøv etakerene er god og systematisk med en tendens til at de passive prøvetakerene
overestimerer noe ved lav e konsentrasjon er og undere s timerer noe ved høy e
konsentrasjon er .

Det er generel t lav korrelasjon mellom de passive prøvetakerene for NO2 og konsentrasjon av
svevestøv . Årsaken til dette er både at utslippskildene til dels er forskjellige, og at for
utslippskilden vegtrafikk vil vegstøvutslipp variere med tiden på en annen måte enn
tr afikkutslipp av NO2.
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Figur 11 : Korrelasjon mellom måleresultatene for NO2, PM10 og PM2,5 fra monitor og de passive
prøvetakerne for NO2 ved målestasjonen Hønefoss skole.
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Seks av prøvetakerene som var hengt ut i desember 2018 hadde dessverre feil
filterimpregnering. Denne måneden er derfor ikke tatt med i oversikten av årsmiddelv erdi for
prøvetakingspunktene. Årsmiddelverdi i alle punktene for hele måleperioden (bortsett fr a
desember 2018) er vist i Figur 12 .

Figur 12 : Årsm iddelverdier NO2 for hele måleperioden beregnet fra de passive prøvetakere for NO2.

Av Figur 12 framgår det at middelverdien av NO2 må lt med passive prøvetakere var høyest
ved målestasjonen ved Hønefoss skole. Prøvepunktet i krysset mellom Kongens gate og Stangs
gate var på nesten samme nivå. De tre øvrige prøvetakingspunktene langs hoved trafikkåren
gjennom Hønefoss (punkt 4, 11 og 12) hadde også en middelverdi over 15 µg/m3. Dette viser
at målestasjonen ved Hønefoss skole er representativ for områdene med de høyeste
konsentrasjonene av NO2 i Hønefoss.

Ukesmiddelverdiene av NO2- konsentrasjone for hv ert punkt og hver måned bortsett fra
desember er vist i Figur 13 . Det er liten variasjon i innbyrdes forskjell mellom prøvepunktene,
og alle følger den samme årlige tidsvariasjonen. Det er usikkert i hvor stor grad middelnivået
på prø vepunktene kan si oss noe om forekomst av de aller høye ste
timemiddelkonsentrasjoner siden perioden med desidert høyest timemiddelkonsentrasjon
skjedde i et tidsrom da passive prøvetakere ikke var satt ut. En beregning av forekomst av
timer med konsentrasj on over 100 µg/m3 basert på de passive prøvetakerene vil ha lavere
usikkerhet siden dette nivået forekommer mye hyppigere på målestasjonen for
timemiddelkonsentrasjon , og dette konsentrasjon s nivået forekommer i mange timer da det
samtidig ble målt med pass ive prøvetakere. Resultatene fra de passive prøvetakerene er
derfor benyttet til å estimere forekomst av antall timer med NO2- konsentrasjone r over 100
µg/m3 ved prøvepu n ktene. Verdien 100 µg/m3 er nedre vurderingsterskel og representerer
grensen mellom «li te» og «moderat» luftforurensing for forurensingsklasser.
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Figur 13 : U kes middel verdier for passive prøvetakere av NO2.

5 Resultatvurdering

5.1 Belastning som funksjon av vindretning

For å kunne forklare sannsynlige årsaker til de målte konsentrasjonene , ble det målt
vindretning og vindstyrke på målestasjonen ved Hønefoss skole. På bakgrunn av samtidige
målinger av timemiddelkonsentrasjon og middelvindretning for timen er det utarbeidet
oversikter over konsentrasjonsbelastning som funksjon av vindretning , såkalte
konsentrasjonsroser . Disse vil vise hvilken vindretning som gjennomsnittlig medførte at det
ble målt høy eller lav konsentrasjon ved målepunktet. K vartalsvise konsentrasjons b elastning
av P M10, PM2,5 og N O2 fordel t på vindretning i sektorer som funksjon av vindretning finnes i
Vedlegg B.
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Konsentrasjonen av N O2 er stort sett høyest ved vind fra sørvest uansett årstid. Dette skyldes
trolig utslipp fra trafikk langs Hønengata, Torvgata, Strandgata og Hønefoss bru, samt
trafikken i sentrumsområdet. Vind fra nordøst, samt svak vind fra nordøst medfører også
forhøyde konsentrasjonsnivåer, trolig forårsaket av utslipp i Hønengata nær målestasjonen. I
tillegg viser målingene i vintermånedene høy konsentrasjon ved vind fra sør. Det dreier seg
i midlertid om ganske få timer med relativt sterk vind, 4 til 6 m/s. Siden skolebygningen ligger
på sø rsiden av målestasjonen må det ha vært spesielle vindforhold i disse timene med en lokal
dreining av vinden veldig nær målestasjonen. Årsaken er trolig de samme utslippene som
forårsaker forhøyet konsentrasjon ved vind fra sørvest.

Belastning av sveve s tøv er høyest i vinter - og vårmånedene. For sommer og høst er det
forhøyet konsentrasjonsnivå ved vind fra sørvest, vest og nordøst. Målingene i vinterperioden
har svært høy andel PM2,5 i svev e støvet, og en klart høyere middelverdi enn de øvrige
årstidene ved vind fra nordøst til nordvest. Både forholdet mellom fine og grove partikler, og
variasjonen av konsentrasjon med vindretningen indikerer at utslipp av partikler fra
oppvarming med ved (eller oljefyring) er den vesentligs t e kilden til partikkelforurensing i
vintermånedene. I vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Høyest
belastning forekommer ved sørlig vind med høy vindstyrke. Igjen dreier dette seg om få
målinger, og årsaken er trolig oppvirvlet støv fra vegnære områder sørvest for må lestasjonen.

5.2 Estimat for forekomst av NO2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter

På bakgrunn av antallet timemiddelkonsentrasjoner over 100 µg/m3 N O2 målt ved Hønefoss
skole er det g jor t et estimat av antall timer over 100 µg/m3 ved målepunktene for passive
prøvetakere. Anslaget bygger på følgende måleverdier:

• Antall timer over 100 µg/m3 på målestasjonen (52).
• Maksimal månedsmiddelkonse ntrasjon målt med passiv pr øvetaker på alle

målepunkter.
• F orholdet mellom maksimal ukes middelverdi fra passiv prøve taker og 100 µg/m3

(2,37) på målestasjonen.
• Hvordan antall avtar med økende verdi i en statistisk normalfordeling

Beregningen er utført v ed å skalere opp maksimal ukes middelverdi på prøvepunktene for
passive prøvetakere med 2,37. Dette gir et anslag for den 52. høyeste
timemiddel konsentrasjonen på målepunktet. De 51 resterende timene er deretter antatt å
avta i antall med økende verdi etter en normalfordeling. Antallet timer over 100 µg/m3 er
beregnet for en no rmalfordeling. Når dette antallet blir l avere enn 0,01 % av timene i ett år
indikerer det at det ikke forekommer timer over 100 µg/m3 ved målepunktet. Resultatene av
estimatet er vist i Tabell 6 . Målepunktene som ligger utenfor hovedtrafikkåren er alle anslått
å ha under en time i året med konsentrasjon over 100 µg/m3.
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Tabell 6 : Estimat av årlig forekomst av timer med NO2- konsentrasjon over 100 µg/m3 ved
prøvepunktene med passiv prøvetaker.

Prøvested Høyeste
månedsmiddel

Beregnet konsentrasjon
for 52. høyeste time

Estimat av timer
>100 µg/m3

Parkgate S 21,8 51,7 < 1
Parkgate N 24,3 57,7 < 1
Dronning Åstasvei/Oslov. 35,9 85,1 14
Gigstadveien/Eikeliveien 23,4 55,5 < 1
Ringerike krematorium 20,6 48,8 < 1
Kongens gt./Stangs gt. 41,7 98,8 48
Rundkjøringen 36,7 87,0 18
Ringerike folkehøyskole 23,2 55,0 < 1
Soknedalsv./Hafsfossveien 29,3 69,4 < 1
Hønengt. S kryss E6 40,1 95,0 36
Kongensgt. / Hønefoss bru 36,4 86,3 16

6 Generell tiltaksvurdering

I forhold til målte konsentrasjonsnivåer og regelverkets vurderingsterskler er det høye
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 som er det største luftkvalitetsproblemet i Hønefoss.
B idraget fra boligoppvarming bidrar mest i vinterperioden, men gir få døgn med verdier over
50 µg/m3 som døgnmiddelverdi. Det største bidraget til forhøyde døgnmiddelkonsentrasjoner
ser ut til å komme fra vegstøv i vårmånedene.

Selv om det er vanskelig å benytte målingene av NO2 med passive prøvetakere som indikator
for støvnivået, vil svevstøvkonsentr asjoner i områder der utslipp er relatert til vegtrafikk ofte
ha fellestrekk med utbredelsen av NO2- konsentrasjoner. Dette gir en indikasjon på at
forekomsten av høye døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 er størst i de samme områdene
som har høy middelkonsent rasjon av NO2. Imidlertid kan det være områder nær veier med
høy skiltet hastighet og vesentlig trafikkmengde som har et svevestøvproblem uten at det
nødvendigvis har et problem med høy NO2- forurensing.

Anerkjente tilta k mot vegstøv som forurensningskil de er intensivert veg - renhold, redusert
bruk av piggdekk i vintersesongen og nedsatt fartsgrense i piggdekksesongen.

7 Konklusjon

Målingene i Hønefoss er utført i ett år, fra juni 2018 til mai 2019. De formelle kriteriene i
forurensningsforskriften er knyt tet til kalenderår. Måleperioden gir derfor bare indikasjon på
hvordan luftkvaliteten i Hønefoss er sammenlignet med kriteriene i forurensningsforskriften.
Basert hovedsak e lig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsen trasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
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and re deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv. Å rsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og
timem iddelkonsentrasjon for N O2 lå også over sine respektive nedre vurderingsterskler . Dette
indikerer at det er behov for fortsatt overvåkning av luftkvalitet i Hønefoss gjennom måling av
luftkvalitet. Utslipp av N O2 fra vegtrafikk er i ferd med å reduseres, og forventet reduksjon i
midlere utslipp pr. kjøretøy er høyere enn prognosene for vekst av trafikkmengde.
Forurensning av svevestøv i form av PM10 er imidlertid i liten gra d avhengig av
kjøretøyteknologi og kan forventes å øke med økende trafikkmengde. Vurdering av ulike tiltak
for å begrense luftforurensing bør ta hensyn til dette.
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Vedlegg A

F igurer av time s verdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis
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Vedlegg B

Kvartalsvise f igurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2

fordel t på vindretning i sektorer



N ILU rapport 24/2019

33

B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for juni - juli - august 2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for september - oktober - november
2018.

0

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

10 20

Hønefoss skole-PM10-µg/m³ Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³

0

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

10 20

Hønefoss skole-NO2-µg/m³

0

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

0

10

10

20

20

30

30

C = 22.94

0.4 - 2 m/s

2.1 - 4 m/s

4.1 - 6 m/s

> 6 m/ s



N ILU rapport 24/2019

35

B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for desember 2018 - januar - februar
2019.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 

2023  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet for funksjonshemmede anbefaler Kommunestyret å vedta reglement for rådet for 

funksjonshemmede i Ringerike kommune for perioden 2019 til 2023.  

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 28.01.2020: 

 

Rådet gikk gjennom forslaget til reglement. Forslaget er satt opp etter buf.dir.no sin veileder. 

Rådet har ingen spesielle kommentarer til forslaget utover det at det er viktig å komme i gang 

med å lage en handlingsplan for kommende periode. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådet anbefaler enstemmig til kommunestyret at rådmannens forslag til reglement vedtas. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-2   Arkiv: 033  

 

 

Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune, 2019 - 2023  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune ble valgt i kommunestyremøte 07.11.19, 

sak 2019/1987. Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd og råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trådte i kraft høsten 

2019 fra og med det konstituerende møtet i Ringerike sitt kommunestyre 10.10.2019.  

 

Kommunestyret skal fastsette et reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

kommuneloven § 111-12.  

Reglementet skal inneholde:  

- Rådets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  

- Tidsperioden rådet er opprettet for 

- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet  

 

Reglement for råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, 2019 – 2023 

 

Formål 

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og 

tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 

enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmede som gruppe, 

som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering 

 

Valg og sammensetning 

 Det er kommunestyret som formelt vedtar sammensetningen av rådet. 

 Virkeperiode er fra 2019 til 2023 (valgperioden) 

 Det er kommunestyret som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet 

skal ha. 



- 

 Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Myndighet 

 Rådet kan uttale seg om alle saker som er relevante for situasjonen til personer i denne 

gruppen.  

 Rådets anbefalinger skal være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, 

formannskap og kommunestyre.   

 Leder og nestleder av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer. 

Administrasjon 

 Det er kommunen som har ansvaret for de administrative funksjonene, som rådets 

sekretariat.  

Saksbehandling og rutiner 

 Møteplan vedtas en gang i året av kommunestyret.  

 Det skal være sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3). I tillegg gjennomgår 

ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at de kommer til de politiske råd og 

utvalg som er aktuelle. 

 Det skal være protokoll for møtene (kommuneloven § 11-4) 

 Lederen av rådet har det formelle ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte. 

Lederen har kontakt med sekretæren for å sette opp saksliste og utforme 

saksdokumentene.  

 Sekretæren sender saksdokumentene til rådets medlemmer minimum 8 dager før møtet 

finner sted.  

 Rådet går igjennom sakene på møtet, og prøver i størst mulig grad å bli enig om en 

felles uttalelse/anbefaling for videre behandling.  

 Saksbehandlere fra kommunen deltar ved behov for å orientere om sakene.  

 Rådet skal ha møte utenfor vedtatt møteplan hvis minst ett av vilkårene under er 

oppfylt: (kommuneloven § 11-2) 

o Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 

o Rådets leder mener det er nødvendig 

o Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 Rådet utarbeider hvert år en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  

 Alle møtene skal være åpne for enhver som ønsker å være tilstede, og skal være 

forhåndsannonsert så langt det lar seg gjøre.  

 

 

 

Økonomiske forhold 



- 

Det er ikke avsatt eget budsjett til råd for funksjonshemmede i Ringerike som rådet kan 

disponere, og det er derfor ikke tatt inn som en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven, § 11-12, Reglement for saksbehandling.  

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 

saksbehandlingen av folkevalgte organer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 2019/1987, Valg av råd for funksjonshemmede  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen får et oppdatert reglement for rådet for funksjonshemmede som er i henhold til 

gjeldende lovverk. Reglementet tydeliggjør rådets formål og funksjon slik at rådets viktige 

funksjon vil bli ivaretatt.  

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/304-1   Arkiv:   

 

Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget tar saken til orientering. 

 

 

  

 

Eldrerådet behandlet denne saken 27.1.2020 med følgende forslag til vedtak: 

1. Eldrerådet gjennomfører medvirkningsdager med innbyggere over 65 år om lokalmiljø 

som skissert i saken.  

2. Eldrerådet inviterer til medvirkningsdager via informasjonskanaler som skissert i saken. 

3. Eldrerådet ber om at Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd orienteres. 

 

 

Innledning / bakgrunn: 

Stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Meld. St. 15 (2017-2018)) er en kvalitetsreform for 

eldre, og består av 25 punkter som kommunen skal kartlegge.  

 

Et av de 25 punktene i stortingsmeldingen omhandler eldrestyrt planlegging som innebærer at 

de eldre innbyggerne deltar aktivt i kartleggingen av kommunen. I arbeidet med å kartlegge 

skal man finne hva som fungerer bra, hva som må endres og hva som mangler for å 

tilrettelegge for et mer aldersvennlig lokalsamfunn. 

 

1. Medvirkningsverksted 

Kommunen skal gjennomføre medvirkning med innbyggerne i kommunen over 65 for å få 

kartlagt hva de syntes om lokalmiljøet sitt.  

Verkstedet vil foregå i sentrum, men alle innbyggere i kommunen over 65 år er velkomne til å 

delta.  

 

 

Det er flere ting man ønsker å finne ut ved hjelp av kartleggingen  

• Hvilke positive kvaliteter og fortrinn i lokalsamfunnene er viktige og bør ivaretas og 

sikres (slik at de ikke forsvinner eller forringes), eventuelt videreutvikle og styrkes. 



- 

• Hvilke negative eksisterende forhold og faktorer reduserer eldres livskvalitet. Hvilke 

fungerer dårlig, er viktig å få fjernet eller burde forbedres.  

• Hva eksisterer ikke i dag, men det er et behov for/ønske om.  

Administrasjonen foreslår å dele medvirkningen inn i to ulike verksteder.  

 

Medvirkningsverksted 1 

Det første verkstedet vil omfatte en dialogoppgave der deltakerne skal svare på tre ulike 

oppgaver som omfatter temaene: 

 

Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 

 Fysiske omgivelser 

 Universell utforming 

 Utendørsområder 

 Bolig 

 Sosiale omgivelser 

 Samfunnsdeltakelse 

 Fysisk aktivitet 

 Transport 

 Medvirkning og 

kommunikasjon 

 Service- og 

tjenestetilbud  

 

Det vil være et bord for hvert av de ulike lokalsentra i Ringerike slik at deltakerne kan komme 

med innspill til de områdene de bruker mest. På bordene vil det ligge et stort kart over 

nærområdet, oppgaveark, penner og klistremerker slik at deltakerne kan både notere på 

svarark samt bruke kartene aktivt når de svarer på oppgaven.  

Det vil være én bordleder og én referent fra administrasjonen på hvert bord slik at spørsmålene 

blir besvart og diskusjonen går i ønsket retning.  

Varighet, ca. 3,5 timer.  

 

Medvirkningsverksted 2 

Det andre verkstedet vil være en gjennomgang av foreløpige funn fra det første verkstedet. Det 

vil være en presentasjon av funnene fra administrasjonen før funnene drøftes i grupper. Vi lurer 

på:  

• Kjenner dere igjen resultatet? 

• Er det noe dere vil tilføye? 

• Hva er bra som det er viktig å ta vare på?  

• Hva er negativt/mangelfullt som det er viktig å gjøre noe med?  

• Forslag til tiltak eller løsninger?  

 

Varighet, inntil 3 timer. 

 

Etter selve verkstedet vil det være et ettermøte mellom administrasjonen og medlemmer fra 

eldrerådet for å diskutere forslagene som har kommet og finne frem til en grov prioritering av 

disse.  

 

Varighet, 1 time.  

 

2. Invitasjon til verksted 

Administrasjonen vil lage en kommunikasjonsstrategi for å nå flest mulig eldre på best mulig 

måte.  



- 

Steder som kan brukes for å invitere til medvirkningsverksted er: Bibliotek, eldresentre, 

pensjonistforeninger, frivilligsentralen, frisklivssentralen, ulike samlingssteder (bok-café o.l.), 

utstyrssentralen, kultursenteret, varehandel, matbutikk og kaféer.   

Informasjonskanaler kan være:  

• Epost 

• Facebook 

• Plakat  

• Ringblad - Annonsering både i lørdagsannonsen til Ringblad og vanlig annonsering 

• Kommunens kanaler - Kommunikasjonsavdelingen kan publisere både på kommunens 

nettside og i kalenderen 

Kommunen har god erfaring med å invitere Ringblad til slike arrangementer, både for publisitet 

på forhånd slik at flere blir gjort kjent med arrangementet, men også under arrangementet.  

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at det planlagte medvirkningsopplegget er godt egnet til å belyse de 

problemstillingene som er viktige å belyse for å kunne jobbe mot et mer aldersvennlig samfunn. 

  

Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Rådgiver planavdelingen Karen Rygh 

kontaktperson: Kristin Akre-Hansen 94 13 37 25 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/174-3  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby gikk gjennom deler av årsmeldingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/174-2   Arkiv: 033  

 

 

Årsmelding for Eldrerådet 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges 

for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker 

som gjelder eldre. 

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er 

viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale 

beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune. 

 

I den nye kommuneloven er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner til å opprette 

eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. En rekke av bestemmelsene i ny kommunelov gjelder for 

medvirkningsrådene. Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Samtidig med at ny kommunelov og forskriften om medvirkning trådtei kraft fra høsten 2019, 

vil lov om eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, bli opphevet. 

At råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom tas inn og forankres i 

kommuneloven, betyr at alle de tre medvirkningsordningene har lik forankring, noe som kan 

bidra til å forenkle regelverket for medvirkning. 

 



- 

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre 

som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og 

plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i 

kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for folkevalgte 

organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte 

organer også gjelder for eldrerådene. 

 

Hvilke saker jobber et eldreråd med? 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som gjelder 

eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det 

er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger 

i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig. Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil 

kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som 

rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett 

og kommuneplaner.  

 

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 

 Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling 

 Transport og tilgjengelighet 

 Boligutbygging og reguleringssaker 

 Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak 

 Kultur, idrett og friluftsliv 

 Frivillighetspolitikk 

 Tilsynssaker 

 Digitalisering 

 Medvirkning og eldre som ressurs 

 Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre 

 Andre aktuelle saker 

 

Kommunestyret kan gi eldrerådene i oppgave å fordele bevilgninger, det innebærer at rådene 

kan gis rett til å avgjøre hvordan midler skal bevilges. Kommunestyret kan gi medlemmer av 

rådene møte- og talerett i folkevalgte organer. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet skal en gang i året utarbeide en årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret. Årsmeldingen vil f.eks. kunne inneholde oversikt over medlemmer, mandat og 

hvilke saker rådet har behandlet i løpet av året som har gått, i tillegg til en oppsummering av 

rådets uttalelser. 

 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Juridiske forhold  



- 

Kommunelovens § 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom 

 

§ 2 Oppgaver i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)  

 

 

 

 



- 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding 2019 anbefales tatt til til orientering.  

Rådet har tatt iniativ til å jobbe med egne saker, og årsmeldingen utaler at det er flere saker 

som angår et eldreråd som burde vært behandlet i rådet og her er det forbedringspotensiale for 

å sikre dette. Det er som forskriftene sier, viktig å ha rutiner som sikrer at eldrerådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at utalelsene fra rådet har mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Rådets utalelser skal følge saksdokumentene til organet som avgjør 

saken endelig.  

 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2019 for Ringerike eldreråd 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ttgtif; iji::: 1i- i : ! I\'l;'iljirri;

1 3 "iÅN ?clil

Dg [l;i:;;le I ; i.''.:; j i,-l[r],t

Leder:

Nesteleder:

Medlemmer:

Årsmelding 2Ot9

for Ringerike eldreråd
Dokid:
20004939
(20t1 74-1 )
Arsmelding 2019 for Ringerjke
eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og

de politiske partier.

Vara:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen Brørby

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier

Nena Bjerke

Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein DØlden

Ole Richard Mælingen

Steffen Steffensrud

Åda I pensjonistforen ing

Tyristra nd pensjon istforen ing

Sokna pensjonistforening

Fo rsva rets se niorfo rbund

Vegå rd pensjonistforen ing

Arbeiderpartiet

Fre mskrittspa rtiet

Seniorforeningen Statens kartverk

Forsva rets seniorforbu nd

Fagforbundet

Venstre

MDG

Sekretær:

Kristin lmsgard har vært rådets sekretær

lnnledning:

Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår

alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det <bli hørt>, dvs. kunne avgi rådene slik at
disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:

Det har vært avholdt 9 møter i RER og behandlet 27 saker.

Sakene i 20LI9 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker

fra pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som

angår eldre burde vært behandlet i RER.

Møteplanen for 2O2O er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet

En del av møtene har hatt en innleder/tema. Rådet ønsker i utgangspunktet dette til hvert møte.

Temaer som har vært gjennomgått er:

r Orientering om arbeidet med plan for habilitering og rehabilitering
o Nytt blikk
r Kvalitetsreformen r<Leve hele livet>



Når det gjelder kvalitetsreformen <Leve hele livet> er dette et arbeid regjeringen startet ijanuar

2019 som skal foregå i2O2O også, og Eldrerådet har en viktig rolle i hele prosjektet.

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som f6lger opp rådet fra kommunens side. Når hun

ikke har kunnet møte har spesialrådgiver Sveinung Homme eller Heidi Lafton, leder for

interkommunalt samarbeid, møtt.

Saker som RER har tatt opp med kommunalsjefen etter henvendelser fra pensjonistforeninger og

rådet eget initiativ er:

a

a

a

a

Sokna Pensjonistforening hadde ikke fått svar på sin henvendelse om utebelysning

v/samfunnshuset Sokna i 2018, så Eldrerådet tok opp saken på nytt. Sokna sin henvendelse

resulterte i at det ble satt opp tre nye lyspunkter og det ble ryddet i kvist/kjerr ved de

eksisterende lyspunktene.

Mattilbudet til dagpasienter på Tyribo ble satt på dagsorden etter en henvendelse fra

Tyristrand pensjonistforening. Det var et ønske om å variere hvilken dager det ble servert fisk

til middag. Kommunalsjefen tok med seg henvendelsen.

Sokna pensjonistforening spurte om tilknytning fibernett og utbygging av trådløst nettverk

på Soknatunet. Administrasjonen informerte at dette var bestilt og skulle komme tilbake

med tidsestimering. Rådet kan ikke se at de har fått informasjon om dette, så anbefaler det

nye rådet å etterspørre om det er ferdigstilt.

Medlem av RER stilte spørsmål om bemanning på Sokna omsorgsboliger og om mulighet for

å ikke stenge dagaktivitetene på sommeren. Rådet awenter kommunalsjefens fullstendige

svar på dette.

RER har de siste årene arrangert fellesmøte for alle pensjonistforeninger i Ringerike, dette ble ikke

gjennomført i år på grunn av valget. Det er en fin måte å ha nær dialog med pensjonistforeningene

og dette bør videreføres av det nye rådet.

Selv om fellesmøte ikke ble gjennomført, har pensjonistforeningene likevel bidratt. Både med å jobbe

fram gode kandidater til et nytt eldreråd og alle innspill og henvendelser. Eldrerådet 2015-2019

takker for samarbeidet.

Medlemmer av RER har vært representert på følgende kurs/aktivitet:

o Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.

o Eldrerådet har vært representert ved Heradsbygda brukerråd. 4 representanter deltok på

Ringerike Kommunes <Vårkonfera nse>.

o Arbeidskomiteen for <Livsglededager> som ble arrangert 7.-9. mai 20L9 samt med bistand

fra eldrerådet på selve arrangementet.

o Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 11. og L2. juni2OL9

o Leder er med i styringsgruppa for ny <kommunal plan for habilitering og rehabilitering>.

I kommunestyret 07.11.19 ble nytt eldreråd valgt for perioden 2Ot9-2O23.I det nye rådets

konstituerende møte 18.11.19, ble Liv Rødningen Brørby valgt som leder for kommende periode.



Faste medlem:

Pensjonistforeninger

Politiske medlem:

Vara:

Pensjon istforen inger:

Politisk:

Liv Rødningen Br6rby, Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie,

og Gerd Toterud

Unni Carlsen (H) og Axel Sjøberg (SV)

Grethe Holmby, Hans Even Braaten, Gerd Torp Andersen, Arne Svein Dølden

og Eva M. Gallhager

Trond Nyhus (Frp)og Hilde Marie Steinhovden (MDG)

H6nefoss, 13.01.20

Ole Einar Dalen / Liv Rødningen Brørby

(sign.)

leder
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Arkivsaksnr.: 19/5161-1   Arkiv:   

 

 

Utstyrssentralen inn i nettverk for barn og unge 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 

 

 

  

Sammendrag 

Utstyrssentralen (UE) er et lavterskeltilbud som låner ut fritidsutstyr i inntil to uker gratis til 

innbyggere i Ringerike kommune. Utstyret kan lånes av barn, unge og barnefamilier. 

Barnehager, skoleklasser, andre grupper og enkeltpersoner kan også låne fritidsutstyr. 

 

Innledning / bakgrunn 

Utstyrssentralen ble en del at Barn – Unge og Aktivitet (BUA) fra 1. desember 2019. 

Før 01.12.19 tilfredsstilte ikke UE tilfredsstiller i krav til håndtering av personopplysninger 

(GDPR). Fra 01.12.19 ble UE er en del av BUA, og personopplysningene håndteres lovlig. 

Dette bidrar også til en mer effektiv drift av US. 

 

Tilbudet til US vil fortsatt rette seg mot utlånsaktivitet. En digital utlånsløsning betyr at det det 

er enklere å få en tilfredsstillende utlånsstatistikk, noe som er en forutsetning når det søkes 

tilskudd eksternt. 

 

Juridiske forhold  

Personopplysninger hos låntakere som bruker US blir nå håndtert på en juridisk lovlig måte. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Utstyrssentralen bidrar til at flere barn og unge kan få en varierttid. 

Rådmannen er fornøyd med at utstyrssentralen nå er en del av Barn – Unge og Aktivitet og 

opererer i tråd med personopplysningsloven. 

 

Vedlegg: Orientering fra forbyggende helsetjenester Barn & Unge/Folkehelse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.20 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Mariannet Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/461-1   Arkiv:   

Vårkonferansen 2020  

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. 

Målet med konferansen er å inspirerer, dele og bli kjent med oppgaver og kollegaer på tvers i 

organisasjonen. 

Målgruppen er: Ansatte i Ringerike kommune fra alle sektorer. Folkevalgte er velkomne til å delta på 

konferansen, -  påmelding til sekretariatet. 

 

Tema på årets konferanse: Folkehelse – Gi rom 

Tid/sted: Onsdag 22. april 2020 kl. 08.30 – 15.00 i Ringerike kultursenter – byscenen 

 

Hovedforedragsholder er Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kultur og mangfold Viken 

fylkeskommune. Hun har i 25 år arbeidet som artist, skribent og formidler og er brennende opptatt av 

mangfoldsfeltet. 

Hun vil ta opp hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassen og generelt i 

samfunnet. Hvem treffer beslutninger, og hvilke perspektiv er det som fremmes. Hvem deltar og hva 

skjer når deltakelsen uteblir? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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