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Arkivsaksnr.: 16/5425-2   Arkiv: X61  

 

Interpellasjon fra Stein-Roar Eriksen (Ap)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon ved Stein-Roar Eriksen (AP) - Sosial dumping - svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet. 
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Arkivsaksnr.: 16/1190-29   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - protokoll 06/16  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

131/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/16 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.10.16 
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Arkivsaksnr.: 16/5194-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 2. tertial 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

199/16 Formannskapet 18.10.2016 

132/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Finansrapport 2. tertial 2016 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 
Offensive investeringsplaner medfører vesentlig høyere finansutgifter i årene som kommer. Driftsnivået 

må tilpasses forventede økninger i renter og avdrag. Finansutgiftene vil utgjøre en stadig større andel av 

driftsbudsjettet.  

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2. tertial 2016 er høyere enn på samme tidspunkt i 2015. Det skyldes 

hovedsakelig høyere avdragsutgifter inneværende år, og økningen i netto finansutgifter er som forventet. 

 

Prognosen for totale renteutgifter inklusive renter på startlån, er litt lavere enn budsjettert, hovedsakelig 

som følge av at låneopptak til investeringer gjennomføres mye senere på året enn opprinnelig planlagt. 

Det ble utført en kvalitetssikring av prognosene på noen større utvalgte prosjekter på forsommeren. 

Resultatet ble at låneopptaket kunne utsettes til høsten, med den følge at kommunen sparer renteutgifter, 

både relativt sett i forhold til budsjett og i absolutte verdier på grunn av renteforskjeller på lån og 

innskudd. 

 

Begge likviditetsgradene er under anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial 2016, og begge har utviklet 

seg negativt i forhold til på samme tidspunkt i 2015. En årsak er at låneopptak til årets investeringer 

ikke er foretatt ennå. Likviditeten vil styrkes etter låneopptaket i september. 

 

Ved utgangen av året er prognostisert saldo på konsernkontoen om lag 202 millioner kroner, en økning 

på drøyt 22 millioner kroner i løpet av året. Det stemmer bra med årets budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond. 

 

Fossefondets markedsverdi ved utgangen av august var kr 126.752.676. Avkastningen hittil i år er kr 

3.344.270 som tilsvarer 2,67 %. 
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Beregnet minimumsavdrag er foreløpig 50,4 millioner kroner. Minimumsnivået er forbundet med noe 

risiko. Vi velger derfor å beholde budsjettet på 53 millioner kroner og heller betale 2 millioner kroner 

mer enn å betale for lite avdrag. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at kommunens finansielle stilling er som planlagt, men at det fortsatt må være 

fokus på god økonomistyring. 

 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2016 

Månedsrapport august 2016 - Fossefondet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 16/5219-1   Arkiv: 210  

 

2. Tertialrapport - august 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

200/16 Formannskapet 18.10.2016 

133/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 2. Tertialrapport – august 2016, tas til orientering 

2. Kjøp av Fossveien 7-9 AS for kr 22.147.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

Budsjett 2016 korrigeres i henhold til dette. Bokføres slik: 052900.656000.130.0253 

 kr 22.147.000 (debet) 

094000.690000.880.0677  kr 22.147.000 (kredit) 

3. Det overføres kr 1.500.000 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å 

finansiere oppgraderinger i Storgt 11-13 i forbindelse med flyktningekontor og 

migrasjons-/ smittevernkontor. 

4. Netto inntekt fra salget av Vegård skole avsettes til ubundet investeringsfond. Bokføres 

og budsjetteres slik: 

054800.690000.880.0677  kr 3.086.278 (debet) 

067000.656000.222.0313  kr 3.086 278 (kredit) 

5. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2016: 

a. Rammeområdet «avsetninger, overføringer» reduseres med kr 1.500.000 ved å 

øke inntektsanslaget på integreringstilskudd for flyktninger. Rammeområdet 

«finans» økes med kr 1.500.000 for overføring fra drift til investering, slik: (På 

grunn av vedtakspunkt 3) 

181000.711006.850  kr 1.500.000 (kredit) 

157000.941000.880 kr 1.500.000 (debet) 

b. Rammeområdet «administrasjon og fellestjenester» reduseres med kr 97.000 og 

rammeområdet «helse og omsorg» økes med tilsvarende beløp. Grunnet 

administrativ flytting av årsverk. 

c. Rammeområdet «grunnskole» reduseres med kr 300.000 og rammeområdet 

«spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 300.000. Grunnet administrativ 

flytting av årsverk. 

d. Rammeområdet «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 650.000 og årets 

budsjetterte skatteinntekter oppjusteres med tilsvarende beløp. 

6. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2016: 
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a. Overføring til investeringsregnskapet fra driftsregnskapet kr 1.500.000 for å 

dekke investeringer flyktningkontor og migrasjons-/ smittevernkontor. (Som 

følge av vedtakspunkt 3 og 5a):  

097000.690000.880.0001 kr 1.500.000 (kredit) 

023000.656000.242.0112 kr    712.000 (debet) 

020000.656000.233.0126 kr    788.000 (debet) 

b. Prosjekt 0787 Web-overføring i kommunale møter foreslås inndekket fra 

prosjekt 0114 EF - Varmesystem på Rådhuset slik: 

023000.620000.100.0787  kr 547.479 (debet) 

023000.656000.130.0114  kr 547.479 (kredit) 

c. Merforbrukene i prosjekt 0146 og 0244 dekkes fra ubundet investeringsfond 

slik: 

023000.657000.381.0146  kr 159.054 (debet) 

023000.656000.381.0244  kr 1.166.276 (debet) 

094800.690000.880.0677  kr 1.325.330 (kredit) 

d. Det foreslås en omdisponering fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA Hønefoss 

til prosjekt 15033 HSN campus brannvann VA: 

023000.651000.353.15033  kr 634.434 (debet) 

023000.651000.353.15002  kr 634.434 (kredit) 

e. Det omdisponeres midler fra prosjekt 15017 Brutorget og Øya kommunal andel 

VA til prosjektene 15005 Sokna vannverk og 15033 HSN campus brannvann 

VA: 

023000.651000.340.15005  kr 3.000.000 (debet) 

023000.651000.353.15033  kr 1.000.000 (debet) 

023000.651000.345.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

023000.651000.353.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

f. Som følge av hovedsakelig forsinket fremdrift, foreslås en nedjustering av 

budsjettet med 64,25 millioner kroner som medfører redusert bruk av 

lånemidler: 

091000.690000.870.0001  kr 64.250.000 (debet) 

023000.657000.222.10003  kr 5.000.000 (kredit) (Sokna skole 

totalrenovering) 

023000.657000.222.10004  kr 8.000.000 (kredit) (Ny barneskole Hønefoss 

syd Benterud) 

028000.655000.332.14007  kr 8.750.000 (kredit) (Kryssløsning HSN) 

052000.655000.285.14010  kr 3.000.000 (kredit) (Venstresvingefelt 

Ringmoen) 

023000.651000.340.15006  kr 28.500.000 (kredit) (Ringerike vannverk) 

023000.651000.345.15008  kr 3.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15008  kr 7.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15020  kr 1.000.000 (kredit) (Eggemoen VA-løsninger) 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den 

inneholder statusrapport på alle kommunens mål beskrevet i Handlingsprogram 2016- 2019, 
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vedtak fra kommunestyret samt kommunestyrets verbalforslag som ble vedtatt i forbindelse 

med budsjett 2016. Økonomisk årsprognose viser et merforbruk i forhold til budsjett på 1,9 

mill. kroner, og sykefraværet fortsetter å falle. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2016. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens det 

etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,9 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr aug) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-104 312 -131 936 1 895 0 -1 895 -2 206

3 896 4 605 8 832 9 405 574 6 % 570

59 653 69 194 96 665 96 665 0 0 % 0

112 218 113 914 179 639 181 639 2 000 1 % 2 000

162 067 166 681 275 767 274 560 -1 207 0 % 0

74 681 82 566 130 995 129 611 -1 384 -1 % -1 000

14 354 12 704 25 833 26 739 907 3 % 207

388 108 402 263 612 963 607 165 -5 798 -1 % -5 798

73 299 77 333 134 028 131 743 -2 286 -2 % -1 485

-33 609 -60 721 14 348 17 648 3 300 19 % 3 300

-978 885 -1 023 079 -1 559 495 -1 559 495 0 0 % 0

19 905 22 607 82 320 84 320 2 000 2 % 0Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Tabellen viser at det er kun små endringer i årsprognosen siden forrige månedsrapportering. 

Det er meldt noe større merforbruk på driftsområdene, men dette dekkes opp ved et anslått 

mindreforbruk på finansområdet. Helse og omsorg, samfunn, spesielle tiltak barn og unge og 

grunnskole har alle utfordringer med årets budsjetterte rammer og varsler et merforbruk. 

 

Det ble foretatt store budsjettjusteringer i forbindelse med behandling av 1. tertialrapport. I 

revidert budsjett 2016 er årets «overskudd» nå satt til 27,2 mill. kroner. Disse skal avsettes til 

disposisjonsfond. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil årets 

«overskudd» bli om lag 25 mill. kroner. 

 

Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i juli sammenlignet med fjoråret. I 2. kvartal 

2016 er det registrert et sykefravær på 8,6 % mot 8,8 % i 2015. Juli som viser 4,6 % i 2016 

mot 6 % i 2015. 

 

Økonomiske forhold 

Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv, men det foreslås 

budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet. Det er også behov for å finansiere 

kjøp av aksjer og gjennomførte investeringer. I forslag til vedtak er disse satt opp: 

 

Vedtakspunkt 2: Kommunen har kjøpt alle aksjene i Fossveien 7-9 AS (KS sak 24/16). I følge 

lov og forskrifter kan ikke et slikt kjøp lånefinansieres. Det foreslås derfor å dekke hele 

kjøpesummen med midler fra disposisjonsfond. Kommunens disposisjonsfond utgjør ca 65 mill. 
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kroner før årets disponeringer. I utgangspunktet er det ønskelig at slike kjøp dekkes fra 

ubundet investeringsfond, men dette fondet er ikke tilstrekkelig stort nok og må også ivareta 

fremtidige innbetalinger av blant annet egenkapitalinnskudd til KLP. 

  

Vedtakspunkt 3: I forbindelse med økt aktivitet og utvidede tjenestetilbud i forbindelse med 

flyktninger er det satt i stand to lokaler i Storgt. 11-13. Kostnad uten mva er kr 1.500.000, og 

dette foreslås finansiert med bruk av statlige integreringstilskudd som bokføres i 

driftsregnskapet. Det er derfor nødvendig med et formelt vedtak på overføring av midler fra 

drift til investering. Vedtakspunkt 5a og 6a viser hvordan dette vil bli budsjettkorrigert. 

 

Vedtakspunkt 4: Vegård skole er nå solgt og overdratt nye eiere. Netto salgssum foreslås 

avsatt til ubundet investeringsfond. Ubundet investeringsfond kan senere brukes til nedbetaling 

av lån eller finansiering av nye investeringer. 

 

Vedtakspunkt 5b og 5c: Det er foretatt administrative endringer som gjør at årsverk flyttes fra 

ett rammeområde til et annet. I dette tilfelle er det en 40 % stilling (fra 1. sept) som 

lærlingekoordinator som flyttes fra Administrasjon og fellestjenester til Helse og omsorg, og en 

100 % stilling (fra 1. aug) som flyttes fra Læringssenterets flyktningkontor til det nye 

migrasjons-/ smittevernkontoret. Budsjettmidlene til disse stillingene må derfor flyttes mellom 

rammeområdene. 

 

Vedtakspunkt 5d: Etter tilsyn fra fylkesmannen ble det iverksatt tiltak i PPT for å etterkomme 

merknadene. Dette har ført til økt bemanning og ressursbruk i år. Det foreslås derfor å justere 

budsjettene med kr 650.000 for å dekke opp disse kostnadene på rammeområde spesielle tiltak 

barn og unge. Dette finansieres ved å justere opp årets skatteinntekter med tilsvarende beløp. 

Skatteinngangen så langt i år, både for landet og for Ringerike kommune, tilsier at Ringerike 

vil få noe høyere inntekter enn budsjettert på dette feltet. 

 

Vedtakspunkt 6b: Det er tidligere vedtatt å innføre Web-overføring i KS-møter og anslått en 

kostnad for dette. Finansieringsløsningen har ikke vært vedtatt tidligere. Alle utgiftene på 

prosjekt 0787 Web-overføring KS- og FS-møter foreslås inndekket fra prosjekt 0114 EF - 

Varmesystem på Rådhuset som ikke vil ha behov for hele det bevilgede beløpet i år. 

 

Vedtakspunkt 6c: Spillemiddelprosjektet 0146 Heradsbygda stadion kunstgressbane har en 

manglende inndekning på kr 159.054 etter at alle refusjoner, spillemidler og mva. 

kompensasjon er tilført prosjektet. Prosjekt 0244 EF - Rehabilitering Schjongshallen mangler 

også inndekning. Begge prosjektene er nå avsluttet. Merforbrukene foreslås inndekket fra 

ubundet investeringsfond. 

 

Vedtakspunkt 6d og 6e: prosjekt 15033 HSN campus brannvann VA er avsluttet med et 

udekket finansieringsbehov. I tillegg er det behov for ytterligere midler i prosjekt 15033 Sokna 

vannverk i år. Alt foreslås dekket av prosjektene 15002 Fellesprosjekter VA Hønefoss og 

15017 Brutorget og Øya kommunal andel VA som ikke vil ha behov for alt av bevilgede midler 

i år.  

 

Vedtakspunkt 6f: Enkelte prosjekter har forsinket fremdrift eller for høye bevilgninger for året. 

Dette justeres i budsjettet slik at årets planlagte bruk av lånemidler stemmer bedre med det 

endelige regnskapet for året. Total budsjettkorrigering er på 64,5 mill. kroner fordelt på 7 ulike 

prosjekter. 
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Rådmannens vurdering 

Dette er siste tertialrapport før vi får årsrapporten etter endt regnskapsår. Den viser at driften 

langt på vei ivaretar de målene, fokusområdene og strategien som ble valgt når 

Handlingsprogram 2016- 2019 ble vedtatt i desember i fjor. Det er betryggende, og gir oss et 

godt grunnlag for å legge gode planer for neste driftsår i et nytt handlingsprogram som er like 

rundt hjørnet. 

Det vil alltid være driftsutfordringer som må løses og muligheter som åpner seg i løpet av året. 

Det vises gjennom de justeringene vi gjorde i 1. tertial, og det er også foreslått noen justeringer 

ved denne tertialrapporten. Det viktige er at når endringene gjøres har vi fremdeles god styring 

i riktig retning, og for Ringerike ser det ut som også 2016 blir drevet godt innenfor de 

økonomiske rammene kommunen har til rådighet. 

 

 

Vedlegg 

2. tertialrapport – august 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/1492-2   Arkiv: 614 M7  

 

10017 Ny brannstasjon Nes og 10018 Ny brannstasjon Sokna  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

192/16 Formannskapet 18.10.2016 

134/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Det bygges ny bibrannstasjon på Nes i Ådal. Brannstasjonen bygges på tomt gnr/bnr 

305/145. Kostnadsramme kr 8,1 mill. inkl. mva 

2. Det bygges ny bibrannstasjon på Sokna. Eksisterende bygg rives. Gnr/bnr 148/157. 

Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 

Det er stort behov for oppgradering av brannstasjoner både på Sokna og Nes i Ådal.  
Ingen av disse stasjonene tilfredsstiller dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø 
og sikkerhet. 
 

Innledning / bakgrunn 

 
Bibrannstasjoner på Sokna og Nes i Ådal er utdatert for mange tiår siden.   
På Nes består brannstasjonen av en leid garasje til brannbil og utstyr, mens mannskapene og 
deres utstyr har tilhold i en gammel brakke på ca 15 m2.  
  
På Sokna så holder mannskaper og utstyr til i en gammel kommunal garasje.   
Ingen av disse løsningene tilfredsstiller dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø 
og sikkerhet. 
 
Brannmannskaper er i dag utsatt for økt kreftrisiko. Dette skyldes svært mange farlige 
stoffer/ gasser som finnes i brannrøyk. Dette tar kroppen til seg samtidig som alt tøy og brukt 
utstyr også vil være forurenset etter bruk.  
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Det er derfor svært viktig at brannmannskapene har tilrettelagte forhold som tilfredsstiller 
arbeidstilsynets krav. Dette må gjøres slik at det er klare skiller mellom rene og urene soner 
med hensyn på dusjer og rom for vask av tøy og utstyr når mannskapene kommer inn etter 
arbeid i brannsoner.  
 

Beskrivelse av saken 

 
I forbindelse med en kvalitetssikring av tidligere avsetning på økonomi ble det foretatt en 
nærmere befaring av bygningene. 
På Nes i Ådal er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å foreta en oppgradering. Her må det 
bygges ny brannstasjon.  
 
På Sokna har man vurdert en oppgradering. En gjennomgang av bygget viser at det er skader 
på bærekonstruksjoner som ikke tidligere er fremkommet. I tillegg til utbedring av 
eksisterende bygg må det bygges et tilbygg for mannskaper, med garderober, dusjer og 
plasser for rengjøring av utstyr og bekledning for å tilfredsstille arbeidstilsynets krav.  
 
Etter at ny RV 7 Sokna - Ørgenvika ble åpnet, har veien fått to nye tuneller. På Sokna 
brannstasjon må man derfor også ha plass til utstyr for å takle ulykker og brann i tunellene.  
En oppgradering og påbygging, samt reparasjon og oppgradering av eksisterende bygning  
inklusiv teknisk anlegg vil bringe sluttsummen opp i minimum 5 mill.   
 
Ny brannstasjon på Nes vil koste 8,1 mill.  
Oppgradering Sokna og nybygg Nes gir totalkostnad 13,1 mill. 
På Sokna har man da fortsatt en gammel bygning som ikke er optimalt tilpasset, bygningens 
levetid vil være det halve av et nybygg og vedlikeholdet vil komme mye raskere enn på et 
nytt bygg.  
 
Bygging av to identiske bygg på Nes og Sokna vil gi en totalkostnad på kr. 16.65 millioner. 
Dette inkluderer rivekostnader av eksisterende bygg på Sokna med 450.000,-. 
 
 

Forholdet til overordnede planer 

 
Det er ikke behov for endring i kommunale planer. Utkjøring på RV7 Sokna blir uendret. 
Utkjøring på EV16 flyttes ca 100 meter nordover. Dette kan ikke sees å endre trafikkforhold 
på E16. 
 

Økonomiske forhold 

I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det avsetninger på til sammen 10 mill. for Nes og 
Sokna bi brannstasjon. 
 
Oppgradering av eksisterende garasje med tilbygg Sokna og ny brannstasjon på Nes vil gi en 
kostnad på 13,1 mill. 
 
Bygging av to nye, like brannstasjoner inkl innredning i bygg vil gi en kostnad på 16,65 
millioner.  
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Rådmannens vurdering 

 
Det er stort behov for fornyelse av brannstasjonsløsningene på Sokna og Nes i Ådal.  
Det er gjort en teknisk tilstandsvurdering av eksisterende bygg på Sokna og denne viser at 
bygget er i dårlig forfatning. Kostnadsdifferansen mellom oppgradering med tilbygg og ny 
brannstasjon er 3,1 mill.  Rådmannen mener at en rehabilitering på Sokna er for dyr i forhold 
til nytteverdi og levetid. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at det bygges nye brannstasjoner både på Nes og Sokna for å 
tilfredsstille dagens krav til lover og forskrifter. 
 
 
 

Vedlegg 

 

Tilstandsvurdering Sokna brannstasjon 

 

 

 

 Ringerike kommune, 020.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arne Andersen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/1948-5   Arkiv: D11  

 

Søknad om kommunal garanti - Tyristubben IF - kunstgressbane  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

201/16 Formannskapet 18.10.2016 

135/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

IF Tyristubben får kommunal selvskyldnergaranti på 8,5 millioner kroner til bygging av to 

kunstgressbaner på Tyristrand. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at IF Tyristubben får en kommunal selvskyldnergaranti på 8,5 millioner 

kroner, slik at klubben kan ta opp lån til gunstigs mulige betingelser i Kommunalbanken. 

 

Dette anbefales ut fra at klubben er godt i gang med prosjektet, og at dette er ett prosjekt som 

støttes av idrettsrådet i Ringerike. 

 

Innledning / bakgrunn 

IF Tyristubben søkte i mars 2016 om støtte til etablering av kunstgressbane på Tyristrand, og 

fremholdt i søknaden at Tyristrand i motsetning til andre lokalsamfunn i Ringerike ikke har en 

kunstgressbane å tilby sine barn og unge som spiller fotball. 

Klubben søkte om kommunale tilskudd og forskuttering fra Ringerike kommune på spillemidler 

og merverdikompensasjon og lån gjennom Ringerike kommune. Alternativt søkte de om 

kommunal garanti for å ta opp lån. 

 

Beskrivelse av saken 

IF Tyristubben har lagt ned ett stort planleggingsarbeid og er godt i gang med å skaffe 

finansiering av byggingen av en 7-bane og en 11-bane på Tyristrand. Banene bygges på 

kommunal grunn. 

Med bakgrunn i søknaden fra mars 2016 og ytterligere opplysninger som ble framlagt i møte 

mellom IF Tyristubben og Ringerike kommune 16. september, hvor status på prosjektet ble 

framlagt, samt informasjon om at prosjektet er idrettsfunksjonelt godkjent og støttet av 

idrettsrådet, har rådmannen sett på alternativene for å støtte prosjektet. 
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Ringerike kommune ønsker å gi en selvskyldnergaranti til IF Tyristubben, siden dette sikrer 

eiendomsrettighetene til anlegget dersom lånet misligholdes. 

 

Ett eventuelt kommunalt tilskudd til anlegget må gis over driftsbudsjettet, og rådmannen ser 

ikke at kommunen har muligheter til det innenfor budsjettet for 2016.  

  

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget har fått byggetillatelse. 

 

Juridiske forhold  

Ringerike kommune er eier av grunnen som fotballbanene blir bygget på.  

Garantien må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannens forslag til vedtak vil ikke ha økonomiske konsekvenser for kommunen så lenge IF 

Tyristrand klarer å betjene lånet som Ringerike kommune garanterer for. 

Dersom klubben ikke skulle klare å betjene lånet, vil Ringerike kommune tre inn som låntager, 

samt overta anlegget som garantien er gitt til. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at å gi en selvskyldnergaranti er en god løsning for å få på plass 

kunstgressbaner på Tyristrand i regi av IF Tyristubben. Risikoen for kommunen er liten ved en 

slik løsning, og ved å gi en selvskyldnergaranti sørger kommunen for at det er kommunen som 

overtar anlegget dersom IF Tyristrand ikke skulle klare å betjene lånet.  

 

Vedlegg 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Søknad om kommunal støtte kunstgressprosjekt IFT 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/4721-2   Arkiv: L30 &13  

 

Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til 

endringer i matrikkellova mv.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

195/16 Formannskapet 18.10.2016 

136/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova 

mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 tas til 

orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 

organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 
Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen «utrede forslag om hvordan arbeidet med 

eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning 

for denne type tjenester», jf. Innst. 174 S (2015-2016) og Dok. 8:138 S (2014-2015). Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet har lagt fram en slik utredning med høringsfrist 21. november 

2016. 
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Spørsmålet om private landmålere har vært vurdert tidligere. Et lovutvalg foreslo i NOU 1999:1 Ny 

lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) at oppmåling av eiendommer og grenser skulle 

utføres av autoriserte landmålere som tjenesteyting, mens kommunene fortsatt skulle føre 

matrikkelen. Forslaget ble lagt fram av regjeringen Bondevik II og vedtatt av Stortinget våren 2005, 

jf. Ot.prp.nr. 70 (2004-2005), dog slik at tjenesteutøvelsen ble basert på en ren 

foretaksgodkjenning, ikke personlig ansvar og autorisasjon. Dessuten skulle den enkelte kommune 

kunne vedta kommunalt oppmålingsmonopol. Vedtaket om eiendomsoppmåling som tjenesteyting, 

ble ikke satt i kraft. Ved nytt lovvedtak i 2007 ble loven etter forslag av regjeringen Stoltenberg II 

endret slik at kommunene fortsatt skulle ha ansvaret for eiendomsoppmålingen, jf. Ot.prp. nr. 57 

(2006-2007), og slik har de vært siden den gang. 

 

Beskrivelse av saken 
Departementet foreslår i denne høringen at  

• oppmåling av eiendommer skal utføres som profesjonsregulert tjenesteyting med fri 

prisdanning.  

• det innføres en ordning med autorisasjon av den som har ansvaret for utførelsen av den 

enkelte oppmålingsforretning  

• kravene til utdanning og praksis skal være på linje med kravene i andre europeiske land og i 

samsvar med regelverket for tjenesteyting i EØS-området (bachelorgrad, 2 års praksis, 

eksamen)  

• dagens utøvere vil kunne få autorisasjon basert på sin realkompetanse  

• Kartverket får ansvaret for autorisasjonsordningen 

• oppmåling av eiendommer kan foretas av offentlige og private virksomheter med autorisert 

landmåler (landmålerforetak). Virksomheten må oppfylle krav til styringssystem, forsikring 

mv., men uten at det innføres en ordning med foretaksgodkjenning  

• det overordnede ansvaret for føring av eiendomsopplysninger legges til Kartverket men den 

praktiske gjennomføringen kan fortsatt ligge til kommuner som ønsker dette  

• kommunene skal fortsatt føre andre opplysninger i matrikkelen, herunder opplysninger om 

adresse, bolig og bygning  

• bestemmelsen i matrikkellova § 7 om at grenser skal være dokumentert ved omsetning av 

fast eiendom, settes i kraft så fort dette kan skje uten å introdusere vesentlige forsinkelser i 

eiendomsomsetningen.  

 

Oppmålingsforretningen 
Oppmålingsforretning er en offentlig, lovregulert forretning som går ut på å klarlegge og beskrive 

grenser til fast eiendom og tilhørende rettigheter, i samsvar med partenes påstander og framlagte 

dokumenter, og ellers bringe fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for 

matrikkelføring og eventuell tinglysing. Den som utfører forretningen (landmåleren) skal ta vare på 

alle partenes interesser og utføre forretningen i samsvar med god landmålerskikk. Nye grenser skal 

settes ut i samsvar med tillatelse etter plan- og bygningsloven. Landmåler kan samtykke i mindre 

avvik for å få en hensiktsmessig tilpasning til forholdene i marka.  

Hovedregelen er at forretningen skal foregå på stedet, og at alle grenser skal merkes og måles inn i 

det nasjonale geodetiske grunnlaget (koordinatsystemet).  

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning settes fram overfor kommunen. Kommunen skal gjennomføre 

og matrikkelføre forretningen uten unødig opphold, som hovedregel senest innen 16 uker etter at 

kravet har kommet inn. Oppmålingsforretning kreves for at ny matrikkelenhet (eiendom) skal kunne 
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opprettes i matrikkelen. Matrikkelenheten må være opprettet i matrikkelen før denne kan innføres i 

grunnboka som egen registerenhet. Ved at eiendommen er definert som eget objekt kan den skjøtes 

over til ny eier og eventuelt tjene som pantesikkerhet for lån. Oppmålingsforretning kan også 

benyttes i forbindelse med endring av grenser mellom tilstøtende eiendommer, som grensejustering 

for mindre arealer og som arealoverføring for større arealer. Endelig kan oppmålingsforretning gå ut 

på å klarlegge eksisterende grenser når grensemerker har kommet bort eller partene av andre 

grunner ønsker hjelp til å finne ut hvor eksisterende grenser går. Dersom partene ikke blir enige om 

eksisterende grense, må landmåler imidlertid henvise dem til domstolene.  

 

Partene betaler i dag et gebyr for det arbeidet kommunen utfører. Gebyrsatsene er fastsatt i 

kommunens betalingsreglement, og satsene for kart- og oppmålingsarbeider er beskrevet i kapittel 

10.5. Satsene er basert på selvkostprinsippet slik at de skal gjenspeile hva det koster å utføre disse 

oppgavene. 

 

Bruk av eiendomsinformasjon fra matrikkelen 
I 2015 hadde matrikkelen 2,1 milliarder oppslag. Til sammenlikning hadde folkeregisteret 38 

millioner oppslag og oppdateringer og enhetsregisteret 244 millioner oppslag. Tallene viser at 

bruken av matrikkelinformasjon er stor sammenliknet med bruken fra andre nasjonale 

felleskomponenter. Og bruken er økende. Matrikkelen hadde 1,3 milliarder oppslag i 2014 og 670 

millioner oppslag i 2013. 

 

Det er viktig at oppmålinger blir riktig ført i matrikkelen, ikke minst at nye grenser som føres i 

matrikkelkartet samsvarer med oppmålingen i marka. Klart definerte eiendommer er viktig for å gi 

trygghet til alle parter, herunder til kjøpere, panthavere og andre rettighetshavere. Selv om den 

norske rettstradisjonen bygger på at grenser primært er definert ved grensemerker eller på annen 

fysisk måte i marka, så er det viktig at matrikkelkartet er korrekt for å unngå fremtidige tvister. 

Maskiner for skogsavvirkning og maskiner i andre typer prosjekter blir i økende grad styrt av GPS 

og baserer seg på at kartet er korrekt når de opererer i nærheten av nabogrensene. Også offentlig 

saksbehandling bygger i økende grad på at matrikkelkartet er korrekt. Mange eldre eiendommer er 

aldri målt nøyaktig. Det gjelder også i Ringerike kommune hvor vi har ca. 700 eiendommer som 

ikke er kartfestet og 1360 med usikre grenser.  

 

Kommentar til de enkelte punktene i høringsdokumentet 
 

Sertifisering av landmåler 

I dagens ordning er det ikke formelle kvalifikasjonskrav til landmåler i lov eller forskrifts form. Det 

er i tråd med prinsippet om at kommunen selv er ansvarlig for å ansette personell med relevant 

kompetanse. Departementet mener at hensynet til rettssikkerheten kan begrunne et unntak i dette 

tilfelle, og ønsker derfor å fastsette bindende faglige kompetansekrav i forskrifts form for ledende 

landmåler i kommunen.  

 

Rådmannen er enig i at det vil være hensiktsmessig å ha kompetansekrav fastsatt i forskrift for 

ledende landmåler. Det begrunnes med at det er viktig for innbyggerne å vite at alt arbeidet med 

eiendomsinformasjon blir faglig kvalitetssikret av en sertifisert landmåler. Det vil også gi en 

trygghet for at kvaliteten på eiendomsinformasjonen er god. God eiendomsinformasjon gir, som 

tidligere nevnt, trygghet til parter, kjøpere, pantehavere og andre rettighetshavere, og er viktig i 

offentlig saksbehandling som teknisk utbygging, byggesak og planlegging. I tillegg mener 

rådmannen at det å ha krav til kompetanse med krav til årlig etterfølgende etterutdanning vil være 

en motivasjonsfaktor, skape en faglig trygghet og stolthet og gi en mulig karrierevei for de som 

jobber innenfor fagfeltet.   
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Oppmåling som tjenesteyting – fritt landmålervalg 

Å behandle søknader om opprettelse og endring av eiendom etter plan- og bygningsloven er en 

forvaltningsoppgave. Det samme gjelder for føring av opplysninger i matrikkelen etter 

matrikkelloven. Men departementet mener at det å måle opp og merke eiendomsgrenser - selve 

landmålingen bør være tjenesteyting.  

 

Rådmannen mener at dagens ordning fungerer godt i Ringerike kommune. Oppmålingsavdelingen 

har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppgavene på en faglig tilfredsstillende 

måte innenfor de fristene som er gitt i lovverket. For Ringerike kommune sin del ser ikke 

rådmannen at det er behov for «fritt landmålervalg» da kommunen er i stand til å gi innbyggerne 

gode tjenester slik arbeidet organiseres i dag. Men rådmannen er på generelt grunnlag ikke negativ 

til fritt landmålervalg. Rådmannen antar at det vil gi en bedre kapasitet innenfor fagområdet, og 

dermed en raskere tjeneste og valgmulighet for innbyggerne sett landet under ett.  

 

Rådmannen registrerer at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere 

konkurranseforholdet mellom offentlig og privat virksomhet. Resultatet av dette arbeidet kan få 

betydning for hvorledes kommunen må innrette seg dersom en ønsker å tilby oppmålingstjenester. 

Uansett om det må gjøres i form av en foretaksmodell eller ikke, mener rådmannen at fagmiljøet vil 

være så faglig dyktig at de vil kunne konkurrere med private foretak. Rådmannen ser derfor for seg 

at Ringerike kommune fortsatt skal drive med eiendomsoppmåling, men da fra en egen selvstendig 

enhet som ikke som i dag er knyttet til Miljø- og areal. Rådmannen ser at det kan bli krevende å 

konkurrere med eksterne firma som vil ha mange flere ben å stå på enn et kommunalt foretak som i 

første omgang kun vil drive med eiendomsoppmåling. I vinterhalvåret vil det her og i mange 

områder være vanskelig å drive med eiendomsoppmåling på grunn av snø og frost. Hva et slikt 

kommunalt foretak skal arbeide med i «vinterperioden», og som samtidig genererer inntekter er et 

usikkerhetsmoment i forhold til det å etablere et kommunalt foretak. 

 

Det bekymrer rådmannen at det nye forslaget kan en tappe kommunen for mye av den faglige 

kompetansen en i dag har innenfor GIS og kartforvaltning. I dag gjøres dette også av dagens 

landmålere, og dersom landmålerne slutter eller går over i et kommunalt foretak må disse 

oppgavene utføres av andre. Det er såpass mange og omfattende oppgaver at det trolig vil bety at 

denne kompetansen må erstattes med nytilsettinger. 

 

Departementet antar at gjennom konkurranse vil prisene for eiendomsoppmåling bli lavere for større 

sammenhengende utbyggingsområder. For Ringerike kommune som er en langstrakt og til dels 

spredtbygd kommune er rådmannen usikker på om nyordningen vil gi billigere tjenester for de fleste 

innbyggerne. Det kan være langt å kjøre, det er mye skog som vanskeliggjør oppmålingen, og i 

tillegg vil tjenestene bli momsbelagt i motsetning til slik de er i dag.   

 

Erfaringer som byggesaksavdelingen i kommunen har gjort tilsier at det er klare fordeler når 

det er faste lokale aktører som opererer i byggesaker, fordi de kjenner lokale forhold, 

kvaliteten på kommunens kartbase, reguleringsmessige forhold osv.  Om det nå blir mange 

forskjellige aktører som skal utføre eiendomsoppmålingen, vil ikke den nære kontakten være 

etablert.  I enkelte tilfeller kan man si at oppmålingsavdelingen har vært bygningsmyndighetens 

forlengede arm ut i felten i delesaker o.l., noe som vel også gjenspeiler seg i kapittel 7.1.5 

vedrørende tilpasninger på stedet. Dette misser en ved nyordningen. Byggesaksavdelingen har 

også erfart en del ulemper etter at kommunens rett til å kreve å få stå for plasseringen 

av byggetiltak forsvant for noen år siden, og kommunen helt bygget ned kapasiteten på dette 

feltet.  Før lovendringen skjedde var det en god kontakt mellom byggesaksbehandleren og 
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oppmålingskontorets medarbeider, og etter å ha vært ute i felten og plassert ut hjørner og 

høydeflis, kunne dialogen fortsette.  En tilsvarende dialog/samarbeidsform som en i dag har 

mellom Byggesaksavdelingen og Oppmålingsavdelingen er rådmannen redd for vil bli redusert 

ved privatisering av eiendomsoppmåling.  Den daglige samhandlingen som gir smidig og rask 

saksbehandling vil en miste, og som tidligere nevnt, vil kompetanse og kapasitet på de 

gjenværende oppgavene på "kart- og oppmålingsfagområdet" bli redusert.    

 

Krav om oppmåling av uklare grenser ved salg av eiendom 

I henhold til matrikkellova § 7 kan kommunen kreve at eiendommer måles opp ved salg før 

overtakelsen kan registreres i tinglysingsregisteret. En slik ordning vil forbedre kjøpers mulighet for 

innsikt og sikkerhet, og raskere forbedre den generelle påliteligheten til matrikkelen. Bestemmelsen 

er imidlertid ikke satt i kraft fordi en har antatt at kommunene så langt ikke har hatt tilstrekkelig 

kapasitet til å foreta nødvendig oppmåling uten å forsinke omsetningen av uoppmålt eiendom 

urimelig mye. Departementet foreslår ikke å innføre bestemmelsen umiddelbart, men anbefaler at 

bestemmelsen settes i kraft så fort kapasiteten bygges opp i privat sektor. 

 

Rådmannen mener at det viktigste departementet og fagmiljøet må arbeide med er å forbedre 

kvaliteten på eiendomsinformasjonen, og da spesielt kvaliteten på grenseinformasjonen i 

matrikkelen. En styrt iverksetting av § 7 støttes derfor av rådmannen.  

 

Autorisasjonsmyndighet 

Departementet foreslår at autorisasjonsmyndigheten legges til Kartverket. Rådmannen er enig i at 

det vil være fornuftig å gi denne myndigheten til den sentrale matrikkelmyndigheten som allerede 

har den faglige kompetansen. Å bygge opp et nytt miljø i DIBK som skal ta seg av denne delen kan 

ikke rådmannen se som hensiktsmessig når et fagmiljø allerede finnes.  

 

Matrikkelføring 

Matrikkelføring er en klar myndighetsoppgave som bør organiseres som en offentlig 

forvaltningsoppgave på linje med føringen av andre sentrale registre som for eksempel 

folkeregisteret, enhetsregisteret og grunnboka. Departementet drøfter spørsmålet om ansvaret for 

føringen av registeret bør ligge lokalt i kommunene eller sentralt i staten eller delt mellom kommune 

og stat.  

 

Det foreslås ingen endring i føringen av adresse og bygning. Det betyr at denne føringen fortsatt 

skal skje i kommunen. Men departementet antyder at de ønsker at føringen av eiendomsforhold skal 

overføres til Kartverket.  

 

Rådmannen mener at det bør være en frivillig sak om kommunene ønsker at Kartverket skal overta 

denne delen av matrikkelføringen. Ringerike kommune har stor nytte av et godt og alltid ajourført 

eiendomskart, og ser det som hensiktsmessig å ha kompetanse på føring av både adresse, bygning 

og matrikkelenhet. På den måten kan en spesialisere og styrke kompetanse på føring i matrikkelen. 

Det kan også gi synergi med andre kartrelaterte oppgaver i kommunen.  

 

Overgangsordninger 

Rådmannen mener det er viktig å bruke tid på å komme frem til gode overgangsordninger slik at 

den fagkompetansen som kommunene innehar i dag ikke smuldrer bort på ett to tre, og en sitter 

igjen med et dårligere tilbud, landet sett under ett, enn det en har i dag.  
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Juridiske forhold  
Endringsforslagene påvirker: 

Matrikkelloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101 Plan- og bygningslova,  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71  

Eierseksjonsloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31   

 

 

«Vedlegg» 
 

Link til høring: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-organisering-av-

eiendomsoppmalingen/id2508597/  

 

Link til pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-opp-for-privat-oppmaling-

av-eiendommer/id2509328/  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 14/261-41   Arkiv: PLN 394  

 

2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

187/16 Formannskapet 18.10.2016 

137/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å kunne legge til rette for etablering av et bygg på inntil 20 

boliger fordelt på inntil 4 etasjer. Både støv og støyproblematikk er vurdert og det foreslås at 

alle leilighetene skal ha minst ett soverom vendt mot stille side, samt at lekeareal skal skjermes 

mot støy. Leilighetene vil være kommunale. Planen gir også rom for service og kontorer i 

bygget. 

 

Det ble tidlig i planprosessen vurdert å legge innkjøring via Parkgata, men foreslås lagt ut til 

Hønengata pga. utfordrende eiendomsforhold. 

 

Det er foretatt vurderinger av sol og skyggevirkning fra bygg i Hønengata 26 med høyde på 

inntil 4,5 etasjer. Det er spesielt vurdert i forhold til Parkgata borettslag som har kommet med 

merknad til byggets høyde og virkning på sol og lysforhold. Virkningene av byggets plassering 

fremgår av vedlagte sol – og skyggeanalyse og viser at bakenforliggende områder mot 

Parkgata vil få redusert soltilgang tidlig på dagen og deler av formiddagen. Hensynet til 

fortetting sentralt i Hønefoss taler allikevel for foreslåtte byggehøyde.   
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Naturlig vegetasjon på tomta inklusive et større parklignende tre har vist seg vanskelig å 

bevare ut i fra byggets plassering og behov for opparbeidelse. Nyetablering av beplantning tas i 

forbindelse med utomhusplanen i byggesaken   

 

Innledning  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av inntil 20 sentrumsnære boliger.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 

10.11.14, sak 11/14.  

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 18.01.16, sak 8/16.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- ROS-analyse 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av deler av plankartet fra kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting til også 

gjelde lekeareal 

 Tre fjernet fra plankartet 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.01.16 – 07.03.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt fire uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. 

 

Uttalelse fra kommuneoverlegen 07.03.2016 

Viser til potensielle problemer med luftforurensning, og at en kan læse dette gjennom tiltak. 

Mener slike problemer på sikt må løses av kommunen i samråd med Statens vegvesen.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Uttalelsen er i tråd med planforslaget og vil ikke medføre behov for å endre dette. 

 

Rådmannens kommentar:  

Merknaden mtp. luftforurensning er vurdert og kompensert for ved at luftinntak for ventilasjon 

legges lengst mulig bort fra Hønengaten, dette er innarbeidet i det reviderte planforslaget. 
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Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune 

Kjenner ikke til at det er automatisk fredete kulturminner her. Minner om behovet for å ha en 

bestemmelse om at dersom automatisk fredete kulturminner blir funnet så skal arbeidene 

stoppe opp og fylkeskommunen varsles.  

 

Det er ingen verneverdige bygninger innen planområdet, men noen nordøst for dette. Anbefaler 

mht. disse at etasjeantallet begrenses til 4 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Nevnte bestemmelse om eventuelle funn av fornminner er allerede med i planforslaget. 

Forslagsstiller ønsker å beholde forslagets byggehøyder. Bygget vil ikke bli spesielt høyere enn 

andre store bygg langs Hønengata. 

 

Rådmannens kommentar: 

Byggets høyde vil tilsvare 4,5 etasje og fasadeuttrykket skal innarbeides i harmoni med de 

omkringliggende bygg i Hønengaten. Det tillates en relativt høy utnyttelse på en sentrumsnær 

tomt nært kollektiv, gang - og sykkel.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Ber om at støykravene også skal gjelde lekeplassen. 

 

Ber om at luftinntakets plassering tas inn i bestemmelsene. Tilknytningsplikten til fjernvarme 

og bruk av vannbåren varme bør fremgå av bestemmelsene. Kommunen bør vurdere om det 

skal settes krav til trematerialer i bygget.  

 

Prinsippene i beslutningstaking mht. naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal i prinsippet redegjøres 

for. Fylkesmannen er positiv til at det bøketre skal bevares i planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelser til støy ved lekeplass og mht. luftforurensning kan tas inn i planen. 

Det samme gjelder tilknytningsplikten til fjernvarme og krav om vannbårent varmesystem.  

 

Å kreve bruk av tre mener vi vil være å gå for langt. Ringerike har ikke bare skog, men også 

store grusressurser, slik at betong også vil være et naturlig materiale. 

 

Om det må være et lite kapittel om §§ 8-12 i naturmangfoldloven så kan det aksepteres, men 

en mener at dette er irrelevant i tilfeller som dette.  

 

Rådmannens kommentar: 

Merknader knyttet til klima, miljø, energi, støv og støy er ivaretatt gjennom 

planbestemmelsene. Større parklignende bytre lar seg dessverre ikke bevares pga. nærhet til 

bygget. Ny beplantning skal vises i utomhusplanen ved byggesak. 

   

Rådmannen vil oppfordre til bruk av tremateriale i bygget. Tre som materiale regnes som mer 

klimavennlig og fornybar framfor annen materialbruk, men det er ikke aktuelt å legge inn dette 

som et krav.  
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Styret i Parkgata borettslag 

Fornøyd med at atkomsten blir fra Hønengata. 

 

Mener den nye blokka i Hønengata 26 vil stjele mye dagslys for dem, spesielt de i nedre etasjer. 

Ber om at bygget reduseres fra 5 til 3 etasjer og det legges inn til nabogrensa i syd,  

 

Forslagsstillers kommentarer: 

Det er greit at bygget legges lengst mulig mot syd på tomta, slik at den minimerer ulempene 

for borettslagets beboere. Det blir imidlertid en god avstand mellom borettslagets bygg og 

dette nye, i en by må det påregnes at husene i noen utstrekning vil skygge for hverandre. 

Tillatte høyder som impliserer et bygg på 4,5 etasjer ønskes beholdt. Dette også fordi tomter 

langs Hønengata så nære sentrum bør utnyttes godt.  

 

Rådmannens kommentar: 

Problematikk knyttet til byggehøyde ble fremlagt for politisk behandling i Hovedkomiteen for 

miljø – og arealforvaltning, sak 8/16 med alternativt forslag om å trekke ned byggehøyde til 3,5 

meter. Saken ble vedtatt med forslag om å beholde planforslaget om byggehøyde tilsvarende 

4,5 etasjer.  

 

Rådmannen mener områdets sentrumsnære beliggenhet tilsier en høy utnyttelse av en relativt 

liten tomt ut mot Hønengata. Det er gjennomført sol/skyggeanalyse for ulike tider på året, og 

størst effekt på sol – og lysforholdene vil bygget ha på morgenen og tidlig formiddag. Fra 

formiddag og utover dagen vil ikke selve bygget ha effekt på solforholdene på bygget 

tilhørende Parkgata borettslag. Det er positivt at forslagsstiller foreslår å trekke byggets 

plassering lengst mulig mot øst og syd for å redusere skyggevirkningen noe. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr.  64-02 Hønefoss sentrum fra 1976. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til veiformål. Mesteparten av planområdet er 

uregulert hvor kommuneplanens bestemmelser gjelder.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres planavklarte 

boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys gode og 

varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og pris. 

Planforslaget anses å være i tråd med dette. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig.  

Planforslaget er derfor i strid med overordnete planer etter som det tillates kontorer og service. 

Området ligger svært sentralt til og det tillates derfor en mer variert utnyttelse utover vanlig 

boligformål. Formålsendringen spilles inn til revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  
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I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner.  

 

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter i området ifølge søk i artsdatabasen. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og i form av sosiale tjenester etter som det planlegges kommunale boliger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det har vært vurdert krav om lavere etasjeantall, fra 4,5 til 3,5, da med tanke på sol og 

lysforholdene mot Parkgata borettslag. Høyere utnyttelse og plassering av bygget tilsier at en 

kan opprettholde forslagsstillers ønske om 4,5 etasjer. 

 

Det er tidligere blitt vurdert tilkomstløsninger fra blant annet Parkgata for å unngå trafikk mot 

Hønengata. Dette har vist seg vanskelig for forslagsstiller å få til pga. eiendomsforhold og det 

var lite ønskelig for naboer å legge tilkomsten her. Statens vegvesen har ikke kommet med 

innsigelser til dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og viktige tema som har blitt vurdert spesielt i denne saken er 

bygningshøyde, støy, lekeareal, trafikkforhold og grønnstruktur.  

 

Fremkommelighet for renovasjonsbil og plassering av renovasjonsløsninger er utfordrende. 

Tilbakemelding fra avfallsselskapet er at det vil være plass innenfor planområdet. Det 

oppfordres i forbindelse med detaljering av bygget å finne de mest optimale løsningene for 

plassering av renovasjon. Det må i størst mulig grad unngås at renovasjonsbil blir stående på 

fortau og lignende av sikkerhetshensyn. I bymessige strøk er dette generelt en utfordring. 

Forslagsstiller vurderer nedgravde løsninger som både kan være plassbesparende og bedre 

estetisk sett.  

 

Det er foretatt vurderinger av sol og skyggevirkning fra bygg i Hønengata 26 med høyde på 

inntil 4,5 etasjer. Dette er spesielt vurdert i forhold til Parkgata borettslag som har kommet 

med merknad til byggets høyde og virkning på sol og lysforhold. Vurderingene fremgår i 

kommentarer til merknader og i saksdokumentene. Soldiagram viser at bakenforliggende 

områder vil få redusert solforhold tidlig på dagen og deler av formiddagen ved vårjevndøgn. 

Totalt sett veies hensynet til fortetting i sentrum som tyngre enn noe redusert soltilgang mot 

Parkgata. 
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Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging legger føringer 

for at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet m.m. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 

 

Da planforslaget delvis er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, datert 09.08.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.09.16 

4. Planbeskrivelse, datert 13.09.16 

5. ROS-analyse, datert 09.08.16 

6. Sol og skyggeanalyse, datert 08.04.16 

7. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 07.03.16 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 04.03.16 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 25.02.16 

d. Parkgata borettslag, datert 05.02.16 

 

8. Svar fra HRA vedrørende renovasjonsplassering, datert 30.08.16 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 18.01.16 

10.Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn, 18.01.16, sak 8/16 

11.Kommuneplanen  

12.Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Arkivsaksnr.: 15/8030-37   Arkiv: PLN 87-04  

 

Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016 

190/16 Formannskapet 18.10.2016 

138/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 
Det er innkommet en klage på reguleringsplan nr. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst, 

vedtatt 30.06.16. Klagen ble mottatt 27.07.16, innenfor klagefrist. 

Klager er representert ved beboere i tilgrensende planområde i sør, 125 Hallingby syd.  

 

Planendringen som påklages innebærer omregulering fra friområde til boligformål.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

et etablert boligområde. 
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Klagen fra beboerne i tilgrensende planområde, heretter nevnt som beboerne i Høgåsveien, 

omhandler i hovedsak bekymringen omkring etablering av boliger som tilbys til vanskeligstilte i 

samfunnet. I klagen fremgår det også at friområde ikke bør benyttes til boligformål. I tillegg 

fremgår det at beboere i tilgrensende planområde mener de ikke er tilstrekkelig varslet i saken. 

 

Rådmann mener klagepunktene er tilstrekkelig belyst i saksprosessen frem mot vedtak 

30.06.16 og at naboer som er direkte berørt i tilstrekkelig grad er varslet. 

 

 

Bakgrunn 
Kommunestyre vedtok i møte 30.06.16, sak 113/06 0605_412 Detaljregulering for Hallingby 

øst. Forslagsstiller er Boligstiftelsen.  

Følgende endringer foreslås innenfor 0605_412 Hallingby øst:  

Økning av utnyttelsesgrad for fire boligtomter nord i planområdet samt en omregulering 

fra friområde til boligområde sør i planområde. I tillegg endres formål for kommunens 

eiendom nord i planområde, fra industri til boligformål. 

Etter kunngjøring av planvedtaket kom det inn klage, datert 27.07.16, fremsatt av beboerne i 

Høgåsveien. Disse representeres av beboere i Høgåsveien, Øvre Høgåsveien og Damtjernveien, 

eiendommer som ligger i tilgrensende planområde i sør, 125 Hallingby syd. 

 

Brevet fra beboerne i Høgåsveien redegjør for hvorfor de mener at oppføring av boliger for 

vanskeligstilte boligområde i Høgåsveien ikke bør gjennomføres. 

I tillegg ønsket de dokumentasjon fra kommunen vedrørende hvilke beboere som vil få benytte 

seg av botilbud samt bemanningssituasjon i boligene. De ønsket informasjon om byggestart, 

ferdigstillelse og dato for oppstart samt informasjon om atkomst for beboerne i Høgåsveien 

under byggeprosessen, støv og støy problematikk samt vedlikehold av vei.  

 

Rådmann svarer ut spørsmål i brev datert 08.08.16 og mener at de problemstillinger som 

påklager tar opp i sitt brev tidligere er belyst i saken og tar derfor ikke klagen til følge. 

Rådmann ber beboerne i Høgåsveien om en skriftlig tilbakemelding dersom klagen 

opprettholdes da Rådmann har besvart spørsmål og etter en helhetsvurdering ikke finner å 

kunne ta klagen til følge. 

 

Beboerne i Høgåsveien opprettholder klagen i brev mottatt 03.09.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Planendringen som påklages innebærer omregulering fra friområde til boligformål. En 

omregulering fra friområde til boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte 

boligområder. Etter en helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på 

gjenværende friområde mente Rådmannen at det var riktig i denne saken.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

et etablert boligområde. 

 

Planbeskrivelsen har belyst problemstillingen om at det kan oppleves vanskelig for eksisterende 

beboere at det blir etablert et tilbud for økonomisk vanskeligstilte i deres nærområde. Der 

fremgår det at boligene er en del av et rehabiliteringstilbud, og vil være et sted hvor beboere 

kan «lære seg å bo». Denne treningen må foregå i et realistisk miljø, der det allerede er 
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etablerte boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt betjent 

tilbud i nærheten, vil man kunne gi tett oppfølging av beboerne, noe som også vil være positivt 

for nærområdet. 

 

Rådmann besvarer beboerne i Høgåsveien med følgende, i brev datert 08.08.16:  

1. Vedrørende beboere / tilbud bemanning ved boliger:  

Det kan på nåværende tidspunkt ikke kunne sies noe om hvilke beboere som vil få 

mulighet til å flytte inn i Høgåsveien. Dette tilbudet gis til de som trenger det på 

daværende tidspunkt. Det er en bred gruppe vanskeligstilte mennesker som trenger 

bolig i Ringerike kommune.  

Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi tett 

oppfølgning i de nye boligene. Kommunen ønsker å gi denne gruppen innbyggere et 

godt botilbud, og beliggenhet i eksisterende boligområde er et viktig ledd i å få disse 

beboerne videre ut i det ordinære boligmarkedet.  

 

2. Byggestart/ferdigstillelse/oppstart for bruker:  

Når vedtak om reguleringsendring foreligger kan forslagsstiller arbeide videre med å få 

godkjent oppføring av boliger hos kommunens byggesaksavdeling. Klagebehandling på 

endring av plan kan ta noe tid, dersom denne ikke trekkes.  

Byggestart avhenger av hvor lang administrativ tid som går med til evt. 

klagebehandling og byggesaksbehandling. Forslagsstiller har sett for seg en oppstart av 

byggeprosess våren 2017 med ferdigstillelse tidligst høst 2017, dersom saksbehanding 

av plan og bygg går igjennom innenfor normal tid. 

 

3. Hinder i atkomst Høgåsveien, støy og støv:  

Det vil i byggeperioden legges til rette for ordinær bruk av vei, beboere skal ikke være 

forhindret fra å benytte seg av veien under etableringen av boligene.  

Støv og støy skal begrenses så godt det går i følge forslagsstiller. Det blir en ordinær 

byggeprosess med oppføring av to mindre en-etasjes bygg. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne området til det beste for både eksisterende og nye beboere. Friområde som 

blir tilliggende de to mindre boligene skal tynnes og ryddes. Det skal etableres en bedre 

gangbru over bekken som går i område og forslagsstiller presiserer at dersom 

Høgåsveien får skader som følge av tiltak vil veien selvfølgelig repareres og at det 

generelt vil gjøres en oppgradering av område. 

 

Oppsummering av klagepunkter fra beboerne i Høgåsveien: 

1. Manglende varsling om endring av reguleringsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Naboene ønsker ikke denne type boenheter tett inntil eksisterende boliger. 

3. Ønsker ikke at friområde reguleres til boligformål 

4. Det bemerkes at boligområde i nærheten allerede har et botilbud til vanskeligstilte. 

5. Beboerne i Høgåsveien ønsker ikke å øke risikoen for konflikt mellom de vanskeligstilte 

og beboere i det etablerte boligområde, de mener det erfaringsmessig er knyttet mye 

usikkerhet til de nye enhetene. 
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Rådmannens kommentar til klagepunkter:  

 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 skal registrerte grunneiere og festere i 

planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområde samt naboer til 

planområde, på hensiktsmessig måte underrettes, når de blir direkte berørt. Beboere i 

Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 er varslet pr brev, da disse er ansett å være direkte berørt.  

Endring i plan er også varslet i Ringerikes Blad følgende datoer: 

12.03.16 Varsel om offentlig ettersyn.  

02.07.16 Varsel om vedtatt endring. 

2. Ringerike kommune ønsker å gi vanskeligstilt med behov for bolig et godt botilbud i 

eksisterende boligområde; dette er et viktig ledd i å få denne gruppen innbyggere videre 

ut i det ordinære boligmarkedet. 

3. Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i 

boligstrøk. I dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å 

gjennomføre omregulering. Dette fordi det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal 

igjen etter omregulering i Høgåsveien. Det er også avklart med dagens 

hovedbrukergruppe av friområde; Hallingby barnehage.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord for 

området istandsettes som en del av byggeprosessen. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne område. 

4. Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi tett 

oppfølgning i de nye boligene, det anses å kunne ha gjensidig positiv virkning til 

område med et allerede eksisterende botilbud – ikke belaste område ytterligere. 

5. Det kan oppleves vanskelig for eksisterende beboere at det blir etablert et tilbud for 

økonomisk vanskeligstilte i deres nærområde. Boligene er en del av et 

rehabiliteringstilbud, og vil være et sted hvor beboere kan lære seg å bo. Denne 

treningen må foregå i et realistisk miljø, der det allerede er etablert boliger. Ved å legge 

tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt betjent tilbud i nærområdet vil 

kunne skape økt trygghet og trivsel for alle. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, kan Kommunestyre endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf.§ 1-9. Klageren har holdt seg innenfor klagefristen. Beboerne som 

klager bor i tilgrensende planområde og vurderes å ha rettslig klageinteresse etter 

Forvaltningsloven § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA), 

Formannskapet og Kommunestyret iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom 

HMA finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for Formannskapet og 

Kommunestyre med forslag til endring av vedtak. Hvis man ikke finner grunn til å ta klagen til 

følge, fatter Kommunestyre vedtak og sender saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre finner grunn til å ta klagen fra beboerne i Høgåsveien til følge.  

Klagen gir utsettende virkning på Kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette vil gi utsettelse av 

Boligstiftelsens etablering av boliger for vanskeligstilte i Høgåsveien, Hallingby. 
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Rådmannens vurdering 
Rådmann mener at klagen ikke bringer vesentlige nye momenter i saken.  

Rådmannen har forståelse for at beboerne som bor i det tilgrensende planområde i sør, 125 

Hallingby syd, ønsker at friområde skal bestå og at bruken av dette område vil forringes noe i 

samband med reguleringsendring til boligformål. 

Rådmannen mener likevel at forhold knyttet til det helhetlige samfunnstjenlige formålet dette 

tiltaket bringer med seg, taler for at planen ikke bør utsettes. Ringerike kommune  

har behov for bosetting av en stor gruppe mennesker som har behov for et godt sted å bo, og å 

få ta del i samholdet som er i et eksisterende boligområde. Boligene er en del av et 

rehabiliteringstilbud. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt betjent 

tilbud i nærområdet vil det kunne skape økt trygghet og trivsel for alle.  

 

Når det gjelder varsling til naboer i tilgrensende planområde 125 Hallingby syd, er naboer i 

Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 ansett å være direkte berørt, da disse har felles grense med 

angjeldende eiendom. Øvrige beboere i tilgrensende planområde anses å være gjenboere og er 

dermed ikke direkte varslet. Varsel er for øvrig kunngjort i Ringerikes Blad som er alminnelig 

lest og reguleringsendringen er gjort tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og 

bygningsloven § 12-12. 

 

I denne saken anses dermed argumenter for en planendring å veie tyngre enn de ulempene som 

påføres naboer til planområde. 

 

Klagen er gjennomgått og vurdert. Den samlede vurderingen i denne saken opprettholdes og 

rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 

 

Saksdokumenter 
1. Klage fra beboere i Høgåsveien, datert 27.07.16 

2. Svarbrev fra Ringerike kommune, datert 08.08.16 

3. Svarbrev fra beboere i Høgåsveien, datert 03.09.16 

4. Oversiktskart over område med tilgrensende planområde med beboerne i 

Høgåsveien. Eiendommer som er markert har signert klagebrevet 

5. Plankart 0605_412 Hallingby øst 

6. Reguleringsbestemmelser, datert 01.06.16 

7. Planbeskrivelse, datert 01.06.16 

8. Saksframlegg fra 2. gangs behandling av planforslaget, Kommunestyre 30.06.16, 

sak 113/06. 
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Ringerike kommune, 12.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

 

 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/4801-1   Arkiv: 026 A00  

 

Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune - 

Grunnskole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.10.2016 

196/16 Formannskapet 18.10.2016 

139/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal, men ut 

fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre, er 

det ikke er grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på grunnskole- og 

helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Bakgrunn 

Kommunestyrene i Ringerike og Sør Aurdal kommuner fattet i juni 2015 følgende likelydende 

vedtak (sak 89/15 i Ringerike): 

Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles tverrpolitisk 

utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. Hans Petter Aasen (Sp) 

deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 

Nes i Ringerike, Begnadalen og Hedalen i Sør-Aurdal er alle bygder med grunnskole og 

barnehage. Befolkningsutviklingen i de tre bygdene viser en synkende tendens, noe som også 

gjør seg gjeldende ved skolene.  

For barn og ungdom er det ikke optimalt å være elev ved en liten skole, verken sosialt eller 

pedagogisk. For kommunene, som drifter de små skolene, er «elevkostnaden» ved de små 

skolene opp mot det dobbelte av hva tilsvarende kostnad er ved større skoler. 
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Arbeidsgruppa har utredet samarbeidsløsninger mellom de to kommunene. Det er gjennomført 

skolebesøk ved alle skolene. Samarbeidsutvalgene ved alle skoler har blitt involvert, og det ble 

avviklet et godt besøkt felles folkemøte på Nes bygdehus.  

Dette siste var innledningen på en høringsperiode der arbeidsgruppas vedtatte 

samarbeidsforslag ble presentert og drøftet. 

Høringsparter var rådsorganene ved alle skoler, bygdeutvalg og andre. 

Totalt kom det inn 17 uttalelser, 3 fra Ringerike og 14 fra Sør-Aurdal. Disse følger denne 

saken som vedlegg. 

 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Inger Randi Islandsmoen Kleven – tjenesteleder oppvekst og kultur i Sør-Aurdal kommune 

Anne Kirsti Sørumshaugen – tjenesteleder helse og familie i Sør-Aurdal kommune 

Annette Sulland – hjemmetjenesten i Ringerike kommune 

Geir Svingheim – spesialrådgiver Ringerike kommune 

 

Tverrpolitisk referansegruppe har bestått av: 

Kåre Helland – ordfører Sør-Aurdal kommune 

Trine Adde Hansebakken – varaordfører Sør-Aurdal kommune 

Harald Liodden – representant for opposisjonen i Sør-Aurdal kommune 

 

Kjell Børre Hansen – ordfører Ringerike kommune 

Dag Henaug – varaordfører Ringerike kommune 

Hans Petter Aasen – representant for opposisjonen i Ringerike kommune 

 

Arbeidsgruppas mandat: 

 

1) Helse En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-

Aurdal har til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike 

kommune. Det er ikke ønskelig om samarbeid av legetjenestene, 

men en formell avtale som omfatter enkeltstående konsultasjoner. 

Felles helsetilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder. Her kan 

nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi. 

2) Oppvekst             Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

3) Økonomi Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved en 

eventuell justering av kommunegrensen. 

4) Videregående skole Muligheten for ungdom fra Sør-Aurdal til å søke 

videregåendeskoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike 

videregående. Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke 

videregående skole i Oppland, Leira i Nord-Aurdal kommune. 

Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med 

Oppland og Buskerud fylker. 

5) Justering   Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering 

    av kommunegrensen    kommunegrensene på bakgrunn av den forestående utredningen 

av denne saken og kommunereformen. 
 

Det er avholdt to møter mellom arbeidsgruppa og den tverrpolitiske referansegruppa. Det 

første møtet ble brukt til å besøke de tre skolene for å få et inntrykk av skolebyggene og 

uteområdene. På det andre møtet ønsket arbeidsgruppa innspill i det videre arbeidet. 



  Sak 139/16 

 

 Side 37 av 47   

 

I tillegg er det avholdt et folkemøte på Nes skole der utgangspunktet var det nylig vedtatt 

høringsnotatet med flere samarbeidsløsninger. 

 

Angående 1) Helse 

Mandatet 

En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-Aurdal har til å benytte seg av 

legevaktordningen i Ringerike kommune. Det er ikke ønskelig om samarbeid av 

legetjenestene, men en formell avtale som omfatter enkeltstående konsultasjoner. 

Felles helsetilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder. Her kan nevnes: åpen omsorg, 

institusjon, helsestasjon og fysioterapi  

   

Arbeidsgruppa informerte referansegruppa møte 01.01.16 om at de helsefaglige spørsmålene 

allerede i 2014 ble avklart skriftlig etter tidligere henvendelse fra Sør-Aurdal kommune. 

 

 Akutt sjuke kan selvsagt uavhengig av kommunetilhørighet kontakte nærmeste 

legekontor/legevakt. Ringerike kommune har felles legevakt med nabokommuner i 

Buskerud fylke, mens Sør-Aurdal har tilsvarende legevaktordning sammen med 

Valdreskommunene. 

 Sør-Aurdal kommune har god dekning i egen kommune når det gjelder 

institusjonsplasser, og begge kommuner vurderer at det ikke er grunnlag for samarbeid 

om institusjonsplasser. 

 I begge kommunene er det få innbyggere i grenseområdene som mottar 

hjemmetjenester.  

 

Arbeidsgruppa vurderer at det er lite hensiktsmessig med tettere samarbeid innenfor 

helseområdet så lenge kommunene tilhører i to fylker.  

Angående 2) Oppvekst  

Mandatet 

Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

Utredningsarbeidet kom fram til følgende samarbeidsløsninger innenfor oppvekst som ble 

vedtatt sendt ut på høring i mai 2016. Høringen ble gjennomført etter avholdt bygdemøte på 

Nes bygdehus. 

I høringsnotatet ble følgende forslag til samarbeid lagt fram: 

 

A. Skoletilbudet for hele grunnskolen (1.-10.trinn) for elever tilhørende Begnadalen skole, 

Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles 

Begnadalen skole legges ned da skolen ikke har stor nok bygningsmessig kapasitet 

A-1: Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17 

A-2: Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

 

 

B. Skoletilbudet for barnetrinnet (1.-7.trinn) for elever tilhørende Begnadalen skole, 

Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 
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Elever bosatt i Sør- Aurdal fullfører den 10-årige grunnskolen ved Sør- Aurdal 

ungdomsskole på Bagn, mens elever bosatt innenfor Nes skoles opptaksområde 

fullfører grunnskolen på Hallingby skole. 

B-1: Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17 

B-2: Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

B-3: Skoletilbudet legges til Begnadalen fra 01.08.17 

C. Gjesteelever 

Elever fra begge kommunene kan etter søknad tas inn som gjesteelever ved grunnskoler 

på tvers av kommunegrensene 

 

Høringsbrev sammen med opplysende høringsnotat ble utsendt til skolenes rådsorganer, lag og 

foreninger i de tre bygdene. Det var ikke lagt noen begrensninger i hvem som kunne avgi 

høringsuttalelse. 

 I Høringsnotatet ble det blant annet opplyst om elevtallsutviklingen slik prognosen fem 

år fram i tid ser ut (gjengitt under): 

  Begnadalen skole: 

Trinn/skoleår 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1  6 2 9 3 1 6 55 

2  6 6 2 9 3 1 6 

3  8 6 6 2 9 3 1 

4  6 8 6 6 2 9 3 

5  6 6 8 6 6 2 9 

6  4 6 6 8 6 6 2 

7 4 4 6 6 8 6 6 

Sum 40 38 37 40 35 33 32 
 

 

Hedalen barne- og ungdomsskole: 

Trinn/skoleå
r 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 10 5 4 3 9 3 4 

2 9 10 5 4 3 9 3 

3 6 8 10 5 4 3 9 

4 2 6 8 10 5 4 3 

5 7 2 6 8 10 5 4 

6 4 6 2 6 8 10 5 

7 12 4 6 2 6 8 10 

8 8 11 4 6 2 6 8 

9 5 9 11 4 6 2 6 

10 14 5 9 11 4 6 2 

Sum 77 66 65 59 57 56 54 
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Nes skole: 

Trinn/skoleå
r 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 2 1 2 2 2 4 2 

2 0 2 1 2 2 2 4 

3 2 0 2 1 2 2 2 

4 2 2 0 2 1 2 2 

5 0 2 2 0 2 1 2 

6 5 0 2 2 0 2 1 

7 4 5 0 2 2 0 2 

8 4 4 5 0 2 2 0 

9 2 4 4 5 0 2 2 

10 6 2 4 4 5 0 2 

Sum  27 22 22 20 18 17 19 

 

Tall i tabellen bygger på elevtall vår 2016 og barn i førskolealder innhentet fra helsestasjonene i 

kommunene.. Elevtallsutviklingen er synkende for alle de tre skolene. 

Skolenes beliggenhet i de tre bygdene 

  

Kart 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstand mellom skolene 

Strekning Avstand Ca. tid ved direktekjøring 

Nes – Hedalen b/u skole 22km 20 min 

Begnadalen skole – Hedalen b/u skole 9 km 15 min 

Begnadalen skole – Bagn 27 km 25 min 

Hedalen b/u skole – Bagn 36 km 40 min 

Nes – Begnadalen skole 22 km 15 min 
 

Betraktninger om samarbeidsløsning; - skoletilbud ett sted 

Fordeler: 

 Elevene vil møte en mer variert kompetanse blant de ansatte. Endringen i forskrift til 

opplæringsloven der krav til kompetanse for undervisning i barnetrinnet og på ungdomstrinnet 

ble skjerpet, vil vanskelig kunne innfris ved en liten skole 

 Skolene og pedagogene trenger flere samarbeidspartnere for å oppnå god utvikling. Ved en liten 

skole med få ansatte er det mer krevende å drive utviklingsarbeid.  
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 Spesialundervisningen kan organiseres på en mindre ressurskrevende måte.  

 Det vil bli enklere for elevene å finne venner som «passer» når elevmassen øker. En større skole 

vil bidra til at elevenes sosiale nettverk utvides. 

 Flere ansatte skaper en større fleksibilitet til å kunne håndtere et fravær på en måte som gir 

færre negative konsekvenser for elevene. 

 Spesialkompetanse som i dag befinner seg på skolene vil kunne komme flere elever til gode.  

 Kommunen vil kunne spare ressurser avsatt til vedlikehold og drift av bygninger dersom de 

selger byggene som ikke lenger skal benyttes til skole. 

 Kostnaden til grunnskoleopplæring pr. elev blir lavere. 

Ulemper: 

 Ved en liten skole er det enklere for de ansatte å ha innsikt i elevmiljøet og raskere 

kunne sette inn tiltak dersom det er behov for det. 

 SFO-tilbudet kan representere en utfordring for foreldre dersom tilbudet om SFO kun skal gis 

ved en skole. 

 En fådelt skole legger til rette for å kunne skape gode bånd på tvers av alderstrinn.  

 Det er viktig å føle tilhørighet til sitt nærmiljø. Nærmiljøet brukes som læringsarena ved 

skolene, og elevene får slik en tilhørighet til sitt nærmiljø. Denne dimensjonen blir borte for de 

elevene som «mister» skolen. 

 Vil en nedleggelse av en skolen kan omfanget fritidstidstilbud lokalt bli mindre. 

Det er både ulemper og fordeler med større skoler og mindre skoler, og det finnes ikke et 

entydig forskningsmessig svar på hva som er det beste alternativet for samtlige elever. Det 

viktige er at skolen har faglig dyktig personell slik at elevene kan få utnyttet sitt 

læringspotensiale. For at læring skal skje, er det en forutsetning at elevenes rett til et godt 

psykisk og psykososialt arbeidsmiljø er oppfylt.  

 

Barnekonvensjonen - barnets beste 

Barnekonvensjonen artikkel 3.1 sier:  

 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 

barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

 

Rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet (Udir.2-2012) sier at kommunen i saker om 

skolestruktur må vurdere barnets beste i henhold til barnekonvensjonen artikkel 3. 

Barneombudet sier at kommunen skal dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil 

gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna. Barneombudet har listet opp noen momenter 

som har betydning i en slik vurdering.  

Innspill samarbeidsløsning A; – ett samlet skoletilbud 1. – 10. trinn 

Det er gjennomført spørreundersøkelser om samarbeidsløsningene blant foreldre i Begnadalen 

og Hedalen og Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS). 

 

Ingen av foreldrene som deltok i spørreundersøkelsen gjennomført blant foreldrene i 

Begnadalen ønsket en 1-10-skole i Hedalen. (61 % av foreldrene svarte på denne 

undersøkelsen). 
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Foreldrene ved SAUS uttrykte samtidig bekymring for elevgrunnlaget dersom elevene fra 

Begnadalen ikke skal overføres til Bagn ved overgang til ungdomstrinnet. 

 

Foreldrene ved Nes skole mener at dersom lokalisering av den nye skolen blir i Hedalen, er det 

beste alternativet for deres barn at de overføres til Hallingby skole hvis de ikke får beholde 

skolen på Nes. 

 

Høringsinnspill fra ulike fora i Hedalen har mange argumenter for elevene bør samles ved 

Hedalen barne- og ungdomsskole 

 

Innspill samarbeidsløsning B; – ett samlet skoletilbud 1. – 7. trinn 

 

Spørreundersøkelse blant foreldre i foreldre i Begnadalen og Hedalen og Sør-Aurdal 

ungdomsskole (SAUS) sier: 

 

Dersom det ikke blir 1.-7. trinn i Begnadalen, ønsker 25 % av foreldrene ved Begnadalen skole 

1.-10.klasse på Nes mens 58 % ønsker barne- og ungdomsskole på Bagn. 

Foreldrene ved SAUS uttrykker bekymring for elevgrunnlaget dersom elevene fra Begnadalen 

ikke skal overføres til SAUS i 8.klasse. 

I Hedalen er det ingen av innspillene som ser en samling av elevene på Nes som et godt 

alternativ. 

 

Høringsinnspill fra ulike fora på Nes kommer med gode argumenter for at elevene fra 

Begnadalen, Hedalen og Nes skal samles på Nes. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene: 

Det er barnehage lokalisert ved både Nes skole, Begnadalen skole og Hedalen barne- og 

ungdomsskole. Alle disse barnehagene har god kapasitet. 

Det er fullt mulig at det søkes barnehageplass på tvers av kommunegrensene. 

Opptaksmyndigheten foretar opptak i tråd med kommunens opptakskriterier. 

Angående 3) Økonomi 

Mandatet 

Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved en eventuell justering av 

kommunegrensen. 

 

Dersom det opprettes en felles skolekrets, skal det inngås en omfattende avtale mellom 

kommunene. En slik avtale må vedtas i kommunestyrene.  

Arbeidsgruppa utarbeider bare slik avtale dersom opprettelsen av en felles skolekrets blir en 

realitet. Utgangspunktet for det økonomiske oppgjøret må ta utgangspunkt i KOSTRA-tall og 

regnskapstall. 

Alle samarbeidsløsningene vil økonomisk senke kostnaden pr. elev. 

Angående 4) Videregående skole. 

Mandatet 

Muligheten for ungdom fra Sør- Aurdal til å søke videregående skoletilbud i Buskerud, 

Hønefoss og Ringerike videregående. Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke 

videregående skole i Oppland, Leira i Nord- Aurdal kommune. Dette er fylkeskommunale 

oppgaver som må undersøkes med Oppland og Buskerud fylker. 
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Både Oppland og Buskerud fylkeskommuner er kontaktet om mulighetene til å søke skoleplass 

på tvers av fylkesgrensene.  

Det eksisterer en samarbeidsavtale mellom Buskerud og Oppland som gjelder elever bosatt i 

Jevnaker kommune. Fylkeskommunene avventer mulige endringer i opplæringsloven høsten 

2016.  

Angående 5) Justering av kommunegrensen. 

Mandatet 

Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering av kommunegrensene på 

bakgrunn av den forestående utredningen av denne saken og kommunereformen. 

 

En eventuell justering av kommunegrensen ble avklart med referansegruppa tidlig i prosessen. 

Arbeidsgruppa avklarte med referansegruppa tidlig i prosessen at gruppa verken hadde 

kapasitet eller kompetanse til å sette i gang et arbeid med å justere kommunegrensen. 

Høringsuttalelsene viser at alle er positive til samarbeidsløsninger, og alle vil beholde 

skolen i «egen» bygd.  

Opplæringslovens § 8-1 åpner for at det kan opprettes en felles skolekrets på tvers av 

kommuner og fylker. Denne muligheten kan bidra til at skoler opprettholdes i områder der flere 

små skoler sliter med lavt elevtall. Utredningen har vært krevende. Alle involverte parter har 

klart kommunisert at de ser utfordringen skolene har knyttet opp imot reduksjonen i elevtall, 

de er også meget positive til et samarbeid.  

 

Samtlige ønsker også at deres skole skal bestå, og alle kommer med meget gode argumenter 

for at elevene skal samles i deres bygd. 

 

Følgende belyser kompleksiteten i dette arbeidet: 

 Foreldrene i Begnadalen trekker inn Bagn skole som et alternativ, og viser gjennom 

spørreundersøkelsen sin at ingen av foreldrene i Begnadalen ønsker 1.-10.trinn i 

Hedalen. 65 % ønsker 1.-10.trinn på Bagn. (Bagn er ikke noe alternativ i 

samarbeidsløsningene som ble sendt ut på høring). 

 

 Foreldrene ved Nes skole skriver at dersom politikerne går inn for en felles skolekrets 

der deres tilbud ligger i Begnadalen eller i Hedalen, vil de fleste foreldre sende barna 

sine til Hallingby. 

Ringerike kommune vedtok vinteren 2016 nye retningslinjer for å behandle søknader om 

internt skolebytte i kommunen. 

I Sør- Aurdal kommune er det skolekretser, men foreldre har mulighet til å søke barna sine 

over til en annen skole enn den de sokner til.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Ringerike formannskap vedtok i sak 56/13 at Nes skal være et av sju livskraftig lokalsamfunn. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2014 ble det vurdert å flytte ungdomstrinnet fra Nes skole til Hallingby skole. Politisk ble 

følgende vedtatt i punkt 3: 

3. Nes skole driftes videre som en kombinert 1 – 10 skole fra 01.08.14. 

 

Økonomiske forhold 

Gjennomsnittskostnaden per elev er vesentlig større ved små fådelte skoler enn ved større 

fulldelte skoler. I kommunens langtidsbudsjett er det lagt inn midler til oppgradering ved Nes 

skole.   

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal slik at det også i 

framtida skal være et grunnskoletilbud mellom Hallingby og Bagn. Ulike samarbeidsmodeller 

har vært vurdert. Ringerike kommune har vært på tilbudssiden når det gjelder eventuelle 

investeringsbehov ved skoleanlegget på Nes. 

Høringsrunden viser at det er sterke ønsker om å beholde dagens skoler. 

I tilsvarende politiske sak i Sør-Aurdal kommune vedtok kommunestyret ikke å inngå noen 

forpliktende avtale om grunnskolesamarbeid mellom Sør-Aurdal og Ringerike kommuner.  

Det er da ikke lenger noe grunnlag for å inngå en avtale innen helsefag eller grunnskole mellom 

disse kommunene. Rådmannen anbefaler da at det framtidige skoletilbudet til elever innenfor 

Nes´ skoles opptaksområde vurderes i en større sammenheng innenfor egen kommunegrense. 

 

Vedlegg 

 Kommunestyrevedtak i sak 89/15 

 Mandat for utredningsarbeidet 

 Høringsnotat; alternative samarbeidsløsninger - grunnskole vedtatt utsendt av 

formannskapet i april 2016. 

 17 innkomne høringsuttalelser; alle følger vedlagt. 

 Sammenstilling av høringsuttalelsene 

 Vedtak i kommunestyret i Sør-Aurdal 22.09.16  

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.16 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 16/2700-2   Arkiv: 011  

 

Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Valgstyret 11.10.2016 

140/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Stortingsvalget 2017 avholdes over to dager: søndag 10. september og mandag 11. september 

2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Stortinget har fastsatt at valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 blir mandag 11. 

september. I medhold av valglovens § 9-2(2) kan kommunestyret bestemme at det skal holdes 

valg også søndag 10. september. 

 

I Ringerike ble det avholdt 2-dagers valg i 2013 og 2015.  

 

Ved stortingsvalget i 2013 ble 29,46 % av stemmene avlagt på søndag. Valgdeltakelsen var 

76.30 %. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget og i 2015 ble 10,93 % av stemmene avlagt 

på søndag, og valgdeltakelsen var da på 52,80 %. 

 

Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. På landsbasis stemte 78,2 % 

ved Stortingsvalget og 60 % stemte ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

 

Økonomiske forhold 

  

Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning.  

Dersom man som tidligere velger å ha kortere åpningstid på søndag, vil utgiftene kunne 

reduseres noe.  
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Alternative løsninger 

  

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 11. september. Ved og avhold valg kun 

mandag, vil utgiftene reduseres. 

 

Rådmannens vurdering 

 

På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler rådmannen at man i 2017 avholder 

valg både søndag 10. og mandag 11. september. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under 

landsgjennomsnittet, og rådmannen mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være 

med å gi økt valgdeltakelse.  

 

 

Vedlegg  

 

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet – fastsetting av valgdag. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 16/5101-1   Arkiv: X26  

 

REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR 

RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.10.2016 

198/16 Formannskapet 18.10.2016 

141/16 Kommunestyret 27.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Innledning / bakgrunn 

Gjeldende plan er basert på forskrift om kommunal beredskapsplikt av 7.10.2011. Flere 

hendelser, endringer i samfunnet (spesielt på klimasiden) samt gjennomgått øvelse har gjort en 

revisjon nødvendig, både redaksjonelt og innholdsmessig. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommunes ROS-analyse1 og overordnet beredskapsplan er nå oppdatert, og skal i 

henhold til forskriften vedtas av kommunestyret. I henhold til forskriftens veileder for 

oppbygging og oppdatering av planen presenteres denne nå som ett dokument; «RISIKO, 

SÅRBARHET og BEREDSKAP i Ringerike kommune». 

ROS-analysen framgår av dokumentets pkt. 2, og beredskapsplanen som dokumentets pkt. 4. 

 

 

                                                
1 Risiko Og Sårbarhets-analyse 
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Rådmannens vurdering 

Vedlagt følger revidert Ros-analyse og Beredskapsplan for politisk godkjenning. Planen har 

gjennomgått er redaksjonell revisjon, samt en del endringer som følge av: 

 Endret trusselvurdering i forhold til klimaendringer 

 Endret trusselbilde i verden (som også influerer på planlegging i Norge) i forhold til 

mulig terrorhandlinger 

 Ukontrollerbar flyktningetilstrømning 

Øvelse og hendelser (erfaringsgrunnlag) har også ført til justeringer/tillegg når det gjelder: 

 sambandsmuligheter og tiltak i forhold til varig bortfall av strøm 

 revisjon av beredskapslister 

Rådmannen mener at den plan som her presenteres vil gi ledelsen i Ringerike kommune 

nødvendig støtte for å håndtere de kriser og uønskede hendelser vi dag kan ha oversikt over. 

Planen er i liten grad personavhengig, og vil på en instruktiv og grei måte også kunne sette 

personell i stand til å håndtere slike hendelser dersom man er ny i funksjon eller i 

organisasjonen. 

Planen vil, når den er godkjent, være tilgjengelig for alle på kommunens nettside, og bli 

løpende revidert, slik at kommunen alltid vil ha et oppdatert planverk dersom uønskede 

hendelser eller krise oppstår. 

Planverket vil være gjenstand for tilsyn fra fylkesmannens beredskapsavdeling i november 

2016. 

 

Vedlegg 

 Revidert plandokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme seniorrådgiver/beredskapsansvarlig tlf. 909 99 923 
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Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5425-2   Arkiv: X61  

 

Interpellasjon fra Stein-Roar Eriksen (Ap)  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon ved Stein-Roar Eriksen (AP) - Sosial dumping - svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Fra: Stein-Roar Eriksen

Til : Ringerike Kommunestyre v I ordfører, Kommunestyrets møte 27 .l 0.201 6

Dato: 18.10.16

Sak: Interpellasjon i Kommunestyrets møte 27 .1 0.1 6

Tema:

Sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.
Spørsmål om Ringerike Kommunes tiltaþ

samt oppfølging av vedtak

Bakgrunn
Situasjonen i det norske arbeidslivet er bekymringsfull når det gjelder sosial dumping, svart

arbeid og arbeidslivskriminalitet. Dette har fått et stadig større omfang og er et alvorlig
samfunnsproblem. Fellesskapsverdiene som samfunnet vårt bygger på blir undergravd.

Kommunens ansvar

Ringerike Kommune mâta sitt ansvar for å snu denne utviklingen.

Offentlige byggeprosjekter finansieres med skattebetalernes penger. Da må vi sørge for at

disse byggeprosjektene ivaretar deres interesser. Kommunen må arbeide aktivt for å gjøre

næringene attraktive for unge arbeidstakere og lønnsom for seriøse aktører i bransjen.

Skatt- og arbeidslivskriminalitet belønnes hvis kommunene vektlegger pris i anbudene

sterkere enn kompetanse, seriøsitet og kvalitet.

Vi har sett eksempler på at det offentlige gjennom sine anskaffelser stimulerer til brudd på

Arbeidsmiljøloven og tillater kriminelle aktører å snyte på skatten. Metoder som brukes for å

utnytte arbeidstakere og unngå beskatning blir stadig mer utspekulerte. Sånn kan det ikke

fortsette. Dette krever at kommunen har enda tydeligere konkrete krav og retningslinjer for
hvem vi samarbeider med.

Handlingsplan/tiltak i Ringerike Kommune
Ringerike Kommune må stille krav til samarbeidspartnere og tilbydere for å sikre et seriøst og

anstendig arbeidsliv. Kommunen skal ta inn særskilte bestemmelser i reglene for innkjøp og

anbud.

Sosial dumping foregår i offentlige byggeprosjekter. Offentlige L,1øp av varer og tjenester skal

være en investering til nytte for lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Hverken

kommunens innbyggere, eller bransjer er tjent med at anbudsvinnere kan droppe kvalitet eller
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rekruttering. Det må bli slutt på å handle med aktører som trekker ressurser ut av fellesskapet

og som gir sine ansatte dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

Vi må bruke fellesskapets penger på framtidas arbeidsplasser; de seriøse bedriftene.

Ringerike Kommune må legge til rette for et seriøst arbeidsliv og motvirke

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det gjøres ved å sette krav til kommunen.

Andre kommuner/fylkeskommuners vedtak
Kommunenes Sentralforbund har, sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens

Landsforbund og Direktoratet for forvaltning og I KT blitt enige om l l felles krav til seriøsitet

i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen.

Flere kommurer og fylkeskommuner har vedtatt et regelverk med en rekke tiltak mot sosial

dumping i bygg- og anleggsbransjen. Dette gielder for eksempel Skien Kommune
(<Skiensmodelleu) og Telemark Fylkeskommune (<Telemarksmodelleu)

Her setter det offentlige som bygghene tak på antall underleverandører, krav til at arbeid skal

utføres av folk med fagbrev og av fast ansatte, og at det skal være aktive lærlingeplasser.

I tillegg kreves det at lønninger utbetales til norske bankkontoer slik at det blir vanskeligere å

drive skattekriminalitet.

Ringerike Kommune bør vurdere og innføre liknende regelverk og handlingsplaner.

Oppfølging av Ringerike Kommunestyres tidligere vedtak
Følgende verbalforslag ble enstemmig vedtatt i Kommunestyrets møte 10.12.15, i forbindelse

med behandling av Ringerike Kommunes årsbudsjett 2016 (sitat):

<Ringerilce Kommune sier nei til sosial dumping. Kommunestyret ber rådmannen innenførste

halvår 2016 om å komme med sal$utredning til hvordan Ringerike Kommune knnfatte vedtak

mot sosial dumping.>

Spørsmål

Følgende spørsmål stilles:

l. Hvordan skal Kommunestyrets vedtak fattet 10.12.15 følges opp? Når?

2. Hva er Ringerike Kommunes gfeldende handlingsplaner, tiltak og regelverk mot sosial

dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet i forbindelse med innkjøp av varsr,

tjenester og i byggeprosjekter?

3. Vil ordfører be rådmannen om å legge fram en sak med forslag om handlingsplaner,

regelverk og tiltak i Ringerike Kommune mot sosial dumping, svart arbeid og
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arbeidslivskriminalitet når det gjelder innkjøp av varer og tjenester, herunder regelverk

som sikrer seriøse bygg- og anleggskontrakter, basert på Kommunestyrets tidligere

vedtak?

4. Vil krav fra partene i arbeidslivet og vedtak i andre kommuner/fylkeskommuner bli
vurdert når saksutredning med tiltaksplan legges fram til behandling i
Kommunestyret?

Med fra

Kommunestyrerepre sentant

(Arbeiderpartiet)

Vedlegg:

o Kopi, vedtak i Telemark Fylkeskommune - <Telemarksmodellen>

o Dokument fra partene i arbeidslivet - seriøsitetskrav mot svart økonomi

3
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Retningslinjer mot sosial dumping i byggeprosjekter hvor TFK er byggherre

Telemark ønsker å blí et fylke hvor det er nulltoleranse i spørsmålom sosial dumping.
For å lykkes i dette arbeidet innføres følgende regler knyttet til byggeoppdrag hvor
Telemark fylkeskommune (TFK) er byggherre, gjeldende fra 25. juni 2015:

Det forutsettes at entreprenører som har byggeoppdrag for TFK benytter
Byggenæringens Landsforbund (NHO) sin veileder for valo av seriøse bedrifter. TFK
som bygghene skal benytte Difi sin veileder for lønns- oq arbeidsvilkår i offentliqe
kontrakter fullt ut i kontraktsoppfølgingen. Difis standardiserte kontraktskrav for lønns-
og arbeidsvilkår skal benyttes.

1 . Arbeidet skal utføres av tilbyder og dennes ansatte itjenesteforhold, eller av på
forhånd avtalte underentreprenørerog deres ansatte. Tilbyder skaltilenhvertid
kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet.

2. Eventuell bruk av innleid arbeidskraft skal være avtalt med byggherren. lnnleie
skal gjøres i samsvar med arbeidsmiljøloven, og det skal dokumenteres at
innleid arbeidskraft har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. lnnleide skal være fast
ansatt med lønn mellom oppdrag i utleiebedriften.

3. Norsk er hovedspråk på byggeplassen, både skriftlig og muntlig. Personer som
har ledende funksjoner på byggeplassen skal beherske norsk. Det vises til
Arbeidstilsynets publikasjon 6 1 5.

4. Alle arbeidstakere på byggeplassen skal ha kunnskap om og forstå
sikkerhetsopplæring, sikkerhetsinstrukser, bruksanvisninger, varselskilt m.v.
Dersom det er arbeidstakere på byggeplassen som ikke forstår norsk er det
tilbyders ansvar at disse får sikkerhetsinstruksjoner på et språk de forstår.

5. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet skal være
godkjente og aktive lærlingebedrifter. Lærling(er) skal delta i arbeidet med
utførelse av den aktuelle kontrakten. Evt. unntak skal særskilt begrunnes.

6. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak skal avtales med
byggherren.

7. Byggherren tillater ikke mer enn to ledd i kontraktskjeden. Byggherren kan
godkjenne tre ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være
mer enn tre ledd i kontraktskjeden. Hovedentreprenøren regnes som første
ledd. Bemanningsforetak etter Arbeidsmiljøloven S 14.2 regnes som ett ledd i

kontraktskjeden.
8. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom tilbyder selv eller noen av hans

kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft
og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist giü ved skriftlig varsel fra
fylkeskommunen. Mulkten løper fra fristens utløp tilforholdets opphør.

9. Ansatte skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn vilkårene som er
fastsatt i tariffavtale fortilsvarende arbeider innenfor den aktuelle bransje. Dette
gjelder også innleid arbeidskraft. Ved konstatert brudd på ovennevnte
bestemmelse, og tilbyder ikke har retten feilen innen fristens utløp, kan
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byggherren heve kontrakten. Evt. andre sanksjonsmuligheter kan avtales i

kontrakt.
ro. Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og

arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår, og som innebærer

utføring av arbeid under gjeldende kontrakt, skal inneholde tilsvarende

dokumentasjon.
rr. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i

bank. Byggherren skal i tillegg til de vanlige dokumentasjonskravene kunne

følge pengestrømmen ut til de ansatte.

rz. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte (også evt. innleide) er
faglærte innfor sitt fagområde. Med faglærte forstås fagbrev eller tilsvarende

formell utdanning.
rr. Alle firma i kontraktskjeden skal gi byggherren fullmakt til å innhente relevante

skatteopplysninger (SKAV-skjema) fra Skatteetaten, både før kontrakts-

inngåelse og i hele kontraktsperioden.
ra. Det skaf være elektronisk adgangskontroll på byggeplassen.

rs. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser (pkt. 1-14) inntas i

kontrakter med underentreprenører.
re. Omgåelse av disse retningslinjene kan føre til at TFK som byggherre opphever

kontrakten.

Telemark fylkeskommune forventer at tilbydere forholder seg til intensjonen i dette

vedtaket, som er å fremme et seriøst arbeidsliv med bruk av faste ansatte.
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Seriøsitetskrav

1. HMS-kort

2.

3.

4.

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet'

ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepterei ¡kL"
'o*

HMs-kort' Arbeidstakere som ikke har

slikt HMS-kort vil bl¡ borwist fra byggeplassen' Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av

arbeidunderdennekontraktenskalinneholdetilsvarendebestemmelser'

PliktigmedlemskapistartBANKellertilsvarendeleverandørregister

LeverandørenskalvedkontraktsinngåelseoppgistartBANKlDellerfremleggekopiav

registreringsbevisfrastartBANKellertilsvarendeleverandørregistersominneholderoppdatertog

kontrollert leverandØrinformasjon' Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å

innhente sKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden'

Krav om faglærte håndverkere

VedutførelsenavkontraKsarbeidetskalminimum40%avarbeidedetimerinnenforbygg.og

anleggsfagene (de rag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt

anleggsgartnerfaget)samletutføresavpersonermedfagbrev,svennebrevellerdokumentert

fagopplæringihenholdtilnasjonalfagopplæringslovgivningellerlikeverdigutenlandsk

fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag' Kravet kan også oppfolles ved at

arbeidede t¡mer er u$øn av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt

etter kravene i Praksiskandidatordningen,
jf' opplæringslova g 3-5'eller etter tilsvarende ordning

iannetEU/EØS-land.lenkeltpersonforetakutenansattegjelderovenståendekravforeier.

LeverandØrenskaletterkontraktsinngåelsenredegjøreforhvordankravetvilblioppfylt,samt
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden' Byggherren kan

stanse arbeidet dersom det er grunn ,it a ,'o at m¡sl¡ghold vil inntreffe' og forholdet ikke blir

rettet¡nnenenrimeligfristgittvedskriftligvarselfrabyggherren.

iïÏiiären av kontraktsarbeidet skar minimu m7 %av arbeidede timer innenfor bvgg- og

anleggsfagenesamlet(defagsomomfattesavutdann¡ngsprogrammetforbygg-og

anleggsteknikk, samt anleggigartnerfaget) utføres av lærlinger, jf' opplæringslova 5 4-1' Kravene

kan oppfylles ved at arbeidede t¡mer er utført av personer som er under systematisk opplæringen

ogeroppmeldtetterkraveneiPraksiskandidatordningen,jf.opplæringslovaS3-5.Kravenekan

også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EUIEøS- land og personer

som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter t¡lsvarende ordning som kravene i

Praksiskandidatordningen, jf' oppleeringslova 5 3-5' i annet EU/EØSland'

Kravetkanoppfyllesavleverandørenogenellerflereavhansunderleverandører.
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5.

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse' miljø os sikkerhet kan byggherren

tillate at prosentkravene ovenfor fravikes'

Leverandørenskalvedoppstart,ogpäanmodningundergjennomføringenavkontraktsarbeidet,

sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt' Ved koniraktsavslutning skal det fremlegges oversikt

over antall lærlingetimer' Timelister skalfremlegges på anmodning'

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt tir ut"nirn¿rr. reverandør eter underreverandør, og ate arbeidstakere på slik

kontrakt,skalrapporterest¡lsentralskattekontoretforutenlandssakerihenholdtilligningsloven

s s-6.

Leverandøreneransvarligforatslikrapporteringskjerihelekontraktskjeden.Leverandørenskal
på forespørsel dokumentere at rapporter¡ngspli-kten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskiema

eller kvittering fra Altinn'

Eventueltansvarforskatterelleravgifter,gebyrerellerwangsmulktilagtbyggherrensomfølgeav
atleverandørenikkeharoverholdtsineforpliktelseretterdettepunkteterleverandørensansvar

6.

og skal betales av ham'

Alle avtaler leverandØren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde

tilsvarende bestemmelser'

bestemmelser kan identifiseres'

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiliø (sHA)

Leverandøren skal føtge den til enhver tio gi"ld"nå" àrbeidsm¡liølov med tilhørende forskrifter'

byggherrens sHa-plan-og byggherrens ellerLordinators anvisninger' Leverandøren plikter å ha

et internkontrollsystern iht. forskrift om systematisk helse- miliø og sikkerhetsarbeid i

virksomheter. RelevantedeleravbyggherrensSHA-planskalinnarbeidesi,ogfølgesoPP
giennom, leverandØrens internkontroll. lnnarbeidingen skal skie slik at sHA-planens

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjeHet foregå

på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører

benytterkankommuniserepåenslikmåteatmanglendekommunikasjonikkeutgjØren
sikkerhetsrisiko' For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt,

gjelder følgende

a Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg

forstått på norsk .11., åîgJhk. O"rrot flere. utfører oppdrag sammen' skal vedkommende i

ti¡egg forstå og g¡øre ät*"t*;å et spratìit" ¿" tnott få arbeidslaget forstår og kan

gjøre seg forstått På'

AllepåbyggeplassenskalforståSHA-plan,sikkerhetsopplæring,HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, S¡¡, s|kkerft"*'O"t"UUãer' bruksanvisning for verktøy

og arbeidsutstyr, u"rr"trt ¡lr"r mv. Mater¡rr"i rr."l foreligge på det språk vedkommende

arbeidstaker bruker som morsmåI, såfremt t'U"l¿tt"L"iãn ikke forstår informasionen fullt ut

på norsk eller engelsk'

a

ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekn¡ng

byggherren anser det nØdvendig'

15-11_16 Spesieile kontraktsbestemmerser som skar sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter -
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vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist' kan

påberopesavbyggherrensomgrunnlagforheving,Dersliktmisligholdbestår¡stad¡gebruddpå
pliKene,kanbyggherrenheveselvomleverandørenretterforholdene.Byggherrenkanpå

samme måte kreve at reverandøren sk¡fter ut underreverandører. Dette skar skje uten

7 Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøreneransvarligforategneansatte,ansattehosunderleverandører(herunderinnleide)

har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

¡ Forskrift om allmenngjort tariffavtale'

r Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontraKer av 8' februar 2008 der denne

kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort

tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for

den aktuelle bransje, Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid'

|ønn,herunderovertidstillegg,skift.ogturnustilleggogulempetilleggogdekningavutgifter
tilreise,kostoglosji,idengradslikebestemmelserfølgeravtariffavtalen.

Leverandøren pliKer på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne

arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide)'

opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og

arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skalvære på personnivå og det skalfremgå hvem

omkostn¡nger for bYggherren'

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontfakten skal inneholde

tilsvarende bestemmelser

den gjelder

disse tilfellene.

byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde

tilsvarende bestemmelser'

Vedbruddpåkravenetillønns.ogarbeidsvilkårskalleverandørenretteforholdet. Derbruddet
har skjedd hos en underreverandør (herunder bemanningsserskaper) er rettingsprikten begrenset

til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato' både for krav som

følger av allmenngiort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale' De vilkår og begrensninger

som følger av lov om allmenngiøring av tariffavtaler m'v' av 4' juni 1993 S 13 skal gjelde i begge

Byggherren har rett til å holde tilbake et belØp tilsvarende ca' to ganger innsparingen for

arbeidsgiveren. Tìlbakeholdsretten opphører så snart rett¡ng etter foregående ledd er

dokumentert. vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av

byggherren ,o' g,unnl.g for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet

har skjedd i underleveraidørted¿et {herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme

måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører' Dette skal skje uten omkostninger for

15_11_16 Spesieile kontraktsbestemmelser som skar sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter -
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9.

B. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samVkke, ha flere enn to ledd

underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir reüet innen en rimelig

frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for

heving.

LeverandØrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap

skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i

S 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva

skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra

underentreprenører med forretningsadresse i andre EØSJand enn Norge, skal det innhentes

tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten,

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydel¡ge, kan byggherren

kreve at underenüeprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en

rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde

tilsvarende bestemmelser.

Krav om betalingtil bank
Lønn og annen godtgjØrelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal

utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandØren inngår for utføring av arbeid under denne

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Mislighold avkontraktsforpliktelser - konselrvenser for senere konkurranser
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser,

enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige

anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal

inneholde tilsvarende bestemmelser.

Revision
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos

leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er

betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også

kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle aWaler leverandøren inngår for utføring

av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser,

15-11-16 Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter -
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Kontrollutvalget - protokoll 06/16  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/16 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.10.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  KONTROLLUTVALGET 
 
                                                                   

P R O T O K O L L 06/16 

 
fra møte i kontrollutvalget 14.10.2016, kl. 08.30 – 10.00. 

   

 

Til stede :  Leder Karsten Lien, Ulf Magnussen, Dag Haakon Henriksen, 

  Lise Kihle Gravermoen, Erna Skaugrud 

 

Forfall   :  

 

Sekretær  : Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS  

     

Revisjonen : Revisor Gisle Skaaden 

   

   

Administrasjonen : Kommunalsjef Trude Bredal Steinmo 

    Stedfortreder for økonomisjef Roger Mathiesen 

Ordfører  :  

 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

 

Sak 49/16 Protokoll fra møte nr. 05/16 til endelig godkjenning og underskrift 

 

  Behandling: 

  Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.  

   

  Vedtak i kontrollutvalget: 

Protokoll fra møte nr. 05/16 godkjennes.  

 

 

Sak 50/16 Orientering om status for arbeidet med etiske retningslinjer 

      

 Behandling: 

 Kontrollutvalget har besluttet å ha fokus på kommunens arbeid med antikorrupsjon. 

 Som en del av denne oppfølgingen orienterte kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo 

om status for kommunens arbeid med etiske retningslinjer. 

  

 Kontrollutvalget fikk også en oppdatering om status for HR området generelt. 

 

  Vedtak i kontrollutvalget:  

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Sak 51/16 Forslag om revidert prosjektplan Ringerike kommune Hjemmetjenestene 

      

 Behandling: 

 Revisor Gisle Skaaden redegjorde for revisjonens forslag til endringer i prosjektplan 

for hjemmetjenestene, samt om hva disse endringene vil bety for prosjektet. 

    

  Vedtak i kontrollutvalget:  
 Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringer i revidert prosjektplan for 

 Hjemmetjenestene Ringerike kommune. 

 

 

Sak 52/16 Revisor informerer 

   

Behandling: 

Revisor informerte om følgende: 

 

 Status for eierskapskontroll Ringeriks- Kraft AS. 

 

 Status for forvaltningsrevisjonen vedr. kvalitet i sykehjem. 

Her vil det i løpet av kort tid komme en egen sak med forslag om å endre 

tidspunkt for gjennomføring av prosjektet. 

 

 Revisjonens oppstartmøte med kommunen vedr. revisjon 2016 er  

gjennomført. 

 

 Status forvaltningsrevisjon innen IKT. 

Forvaltningsrevisjonsrapport vil foreligge til kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Vedtak i kontrollutvalget:   

Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 

 

 

Sak 53/16 Sekretæren informerer 

    

 Behandling: 

  Sekretæren informerte om følgende: 

 

 Misligheter – revisors oppgaver 

Artikkel fra Kommunerevisoren nr. 1/2015 

  

  

 Vedtak i kontrollutvalget: 

  Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering. 
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Sak 54/16 Status for den økonomiske situasjonen per 30.09.16 

   

 Behandling: 

 Sak om status økonomi ble satt på sakskartet da Roger Mathiesen møtte som 

stedfortreder for økonomisjef. 

   

 Stedfortreder for økonomisjef Roger Mathiesen redegjorde om den økonomiske 

situasjonen per 30.09.16. 

  

Vedtak i kontrollutvalget: 

  Redegjørelsen tas til orientering. 

 

Eventuelt: 

Kontrollutvalgets leder tok opp spørsmålet om deltagelse på Kontrollutvalgskonferansen som finner 

sted på Gardermoen 1. og 2. februar 2017. 

Alle utvalgets medlemmer ønsket å delta. Sekretariatet ordner det praktiske rundt dette. 

 

 

 

Alle vedtak er enstemmige om det ikke fremkommer annet. 

 

 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 14.10. 2016. 

 

 

 Karsten Lien  

 Leder  

 

 

  

 

 Dag Haakon Henriksen    Lise Kihle Gravermoen   

 

 

 

 

 Ulf Magnussen     Erna Skaugrud    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi : Ordfører og rådmann   



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5194-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 199/16 

 

Saksprotokoll - Finansrapport 2. tertial 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Finansrapport 2. tertial 2016 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5194-1   Arkiv:   

 

Finansrapport 2. tertial 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 2. tertial 2016 tas til orientering. 

 

 

Sammendrag 
Offensive investeringsplaner medfører vesentlig høyere finansutgifter i årene som kommer. 

Driftsnivået må tilpasses forventede økninger i renter og avdrag. Finansutgiftene vil utgjøre en stadig 

større andel av driftsbudsjettet.  

 

Beskrivelse av saken 
Netto finansutgifter per 2. tertial 2016 er høyere enn på samme tidspunkt i 2015. Det skyldes 

hovedsakelig høyere avdragsutgifter inneværende år, og økningen i netto finansutgifter er som 

forventet. 

 

Prognosen for totale renteutgifter inklusive renter på startlån, er litt lavere enn budsjettert, 

hovedsakelig som følge av at låneopptak til investeringer gjennomføres mye senere på året enn 

opprinnelig planlagt. Det ble utført en kvalitetssikring av prognosene på noen større utvalgte 

prosjekter på forsommeren. Resultatet ble at låneopptaket kunne utsettes til høsten, med den følge at 

kommunen sparer renteutgifter, både relativt sett i forhold til budsjett og i absolutte verdier på grunn 

av renteforskjeller på lån og innskudd. 

 

Begge likviditetsgradene er under anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial 2016, og begge har utviklet 

seg negativt i forhold til på samme tidspunkt i 2015. En årsak er at låneopptak til årets investeringer 

ikke er foretatt ennå. Likviditeten vil styrkes etter låneopptaket i september. 

 

Ved utgangen av året er prognostisert saldo på konsernkontoen om lag 202 millioner kroner, en økning 

på drøyt 22 millioner kroner i løpet av året. Det stemmer bra med årets budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond. 

 

Fossefondets markedsverdi ved utgangen av august var kr 126.752.676. Avkastningen hittil i år er kr 

3.344.270 som tilsvarer 2,67 %. 

 



Beregnet minimumsavdrag er foreløpig 50,4 millioner kroner. Minimumsnivået er forbundet med noe 

risiko. Vi velger derfor å beholde budsjettet på 53 millioner kroner og heller betale 2 millioner kroner 

mer enn å betale for lite avdrag. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at kommunens finansielle stilling er som planlagt, men at det fortsatt må være 

fokus på god økonomistyring. 

 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2016 

Månedsrapport august 2016 - Fossefondet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Finansrapport    
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Innledning 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal 

rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike 

kommune, som sist ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015 (sak 

19/15). 

Finansrapporten viser først en overordnet vurdering av kommunens finansielle 

stilling, netto finansutgifter og samlet nettoverdi. Dernest følger en nærmere 
beskrivelse av kommunens likviditet, langsiktige finansielle aktiva og gjeld. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
Vedtatte investeringsplaner medfører vesentlig høyere finansutgifter i årene som 
kommer. Driftsnivået må tilpasses forventede økninger i renter og avdrag. 

Finansutgiftene vil utgjøre en stadig større andel av driftsbudsjettet.  

Utviklingen i netto finansutgifter 
Målsettingen for avkastningen og kommunens finansutgifter fastsettes av 

kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet danner dette 

nivået på netto finansutgifter. 
 

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 

selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån. 

Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld, 
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer. 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2015-2016:   
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(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 
 

Budsjettet for finansinntekter ble endret i 1. tertial. Budsjettert utbytte fra 

Ringerikskraft er endret fra 15 millioner kroner til 18,25 millioner kroner, 
tilsvarende mottatt utbytte. 

 

Netto finansutgifter per 2. tertial 2016 er høyere enn på samme tidspunkt i 

2015. Det skyldes hovedsakelig høyere avdragsutgifter inneværende år, og 
økningen i netto finansutgifter er som forventet. 

 

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 
rentebetingelser. Den flytende renten på lån til investeringer har ligget på 1,65 

prosent siden 21. oktober 2015 og frem til 22. august i år. Den 22. august ble 

den flytende renten satt opp til 1,8 prosent. Budsjettert gjennomsnittlig flytende 
rente i 2016 er 1,75 prosent. 

 

Prognosen for totale renteutgifter inklusive renter på startlån, er litt lavere enn 

budsjettert, hovedsakelig som følge av at låneopptak til investeringer 
gjennomføres senere på året enn opprinnelig planlagt. Det ble utført en 

kvalitetssikring av prognosene på noen større utvalgte prosjekter på 

forsommeren. Resultatet ble at låneopptaket kunne utsettes til høsten, med den 
følge at kommunen sparer renteutgifter, både relativt sett i forhold til budsjett og 

i absolutte verdier på grunn av renteforskjeller på lån og innskudd. 

 

Renteutgiftene er lavere i år sammenlignet med samme periode i fjor både som 
følge av det ovennevnte og fordi gjennomsnittlig vektet flytende rente på 

investeringsgjelden hittil i år er 1,66 prosent mot om lag 2 prosent i 2. tertial i 

fjor.  

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 

oversikt over dette.  

Mill. kr

Regulert 

årsbudsjett 

2016

2. tertial 

2016

2. tertial 

2015

Regnskap 

2015

Renteinntekter og utbytte -25,4 -21,8 -22,7 -28,1

Gevinst fin.instrumenter -5 0,1 0 -0,6

Sum finansinntekter -30,4 -21,7 -22,7 -28,7

Renteutg., provisjoner m.m 33,5 10,8 12,4 31,2

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 53 33,1 29,8 50,5

Sum finansutgifter 86,5 43,9 42,2 81,7

Netto finansutgifter 56,1 22,2 19,5 53



4 
 

  

Samlet nettoverdi er mer negativ per 2. tertial 2016 i forhold til 2. tertial 2015. 

Finansielle plasseringer er totalt sett redusert. Per 2. tertial er det ennå ikke 
foretatt nye låneopptak til investeringer, og gjelden er derfor litt lavere enn på 

samme tidspunkt i fjor. 

Etter hvert som årets låneopptak til investeringer gjennomføres, vil gjelden øke 

mer enn kommunens finansielle aktiva. Samlet nettoverdi vil være mer negativ 

ved årets slutt enn fjoråret. 

Kommunens gjeld består av ulike gjeldsformer. Ved utgangen av 2015 ble 

gjelden inndelt i 4 kategorier. Tabellen nedenfor gir en oversikt over denne 

risikofordelte inndelingen: 

 

Som tabellen viser utgjør gjelden knyttet til de rene ikke rentable investeringene 

under halvparten av den totale gjelden. Det betyr at den renteeksponerte 

gjelden er mindre enn 50 prosent av totalgjelden. 

Likviditet 
I kommunens finansreglement er likviditet definert som ledig likviditet og andre 

midler beregnet for driftsformål. De likvide midlene kan deles inn i 

driftslikviditeten og overskuddslikviditet. 
 

Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens 

hovedbank i hele perioden. Kommunen har ikke overskuddslikviditet. 
 

Ringerike kommune har til en hver tid i 2. tertial 2016 hatt likviditet til å dekke 

sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 150 

millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. 
 

Likviditetsgrader 

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld indikerer kommunens 
betalingsevne/likviditet: 

 

(Beløp i mill. kroner) 2. tertial 2016 2. tertial 2015 Regnskap 2015

Kortsiktig plassering         

(kasse, bankinnskudd og 

obligasjoner) 163,6 321,1 229,6

Langsiktig plassering 

(Fossefondet) 123,1 79,1 112,5

Gjeld -1 189,4 -1 212,9 -1 203,5

Samlet nettoverdi -902,7 -812,7 -861,4

(Beløp i mill. kroner)

Risikofordelt 

gjeld 2015

Ikke rentable investeringer 540,2

Ikke rentable Investeringer med rentekompensasjon 185,0

Rentable investeringer 270,0

Startlån 208,3

Gjeld totalt 1 203,5
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Som det fremkommer av oversikten over, er begge likviditetsgradene under 

anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial 2016. Begge likviditetsgradene har 
utviklet seg negativt i forhold til på samme tidspunkt i 2015. 

 

En av årsakene til at likviditeten er svakere enn anbefalt nivå, er at låneopptak 
til årets investeringer ikke er foretatt ennå. Likviditeten vil styrkes etter 

låneopptaket i september. 

 

Likviditetsutvikling 

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 

2016 og periodisert likviditetsprognose. Konsernkontoen omfatter samtlige 

likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse (DNB). Midlene på 
konsernkontoen inkluderer også bundne fond, men ikke midler på 

skattetrekkskonto. 

 

(Beløp i hele kroner)

Omløpsmidler 2. tertial 2016 2. tertial 2015 Regnskap 2015

Kortsiktige fordringer 68 080 577         55 025 214           118 381 360         

Premieavvik* 157 356 817       197 570 031          157 356 817         

Kasse, bankinnskudd 163 548 479       321 085 641          229 572 540         

Obligasjoner 10 000               11 000                  10 000                 

Sertifikater -                    -                       -                      

Aksjer og andeler 123 127 772       79 100 000           112 508 340         

Sum omløpsmidler 512 123 645       652 791 886          617 829 057         

Kortsiktig gjeld

Kassakredittlån -                    -                       -                      

Annen kortsiktig gjeld 192 305 842       193 279 760          237 153 615         

Premieavvik* 6 200 998          9 974 681             6 200 998            

Sum kortsiktig gjeld 198 506 841       203 254 442          243 354 613         

Likviditetsgrad 1 1,84                  2,36                     1,94                    

Likviditetsgrad 2 0,85                  1,66                     0,97                    

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Bør ikke 
være lavere enn tallet 2. Det betyr at 
omløpsmidlene bør utgjøre mer enn dobbelt 

så  mye som den kortsiktige gjelden. 

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom de mest 
l ikvide omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Bør 
ikke være lavere enn tallet 1. Det betyr at de 
mest likvide omløpsmidlene i sum bør være 

større enn den kortsiktige gjelden. 

*Premieavvik er holdt utenfor beregning av l ikviditetsgrader fordi premieavvik medfører ingen 

kontantstrømmer, selv om det er definert som kortsiktige fordringer i  forskrift om årsregnskap og 
årsberetning, se § 13-4 bokstav A. Problemet med at premieavvik er oppført som fordring i  
ba lansen, er at det ikke finnes noe reelt krav der kommunen kan forvente å motta en innbetaling. 
Videre kan kommunen selv velge at premieavvik skal amortiseres over flere år, og det er da ikke 

lenger kortsiktig.
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Prognosen er oppdatert i forhold til endringer i driftsbudsjettet og endret 

fremdrift på investeringene. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i 
tråd med prognosen per 2. tertial 2016.  

 

Likviditetsprognosen viser at konsernkontoen stiger kraftig i september. 
Økningen skyldes årets låneopptak til investeringer. Ved utgangen av året er 

prognostisert saldo om lag 202 millioner kroner, en økning på drøyt 22 millioner 

kroner i løpet av året. Det stemmer bra med årets budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond. 

Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva  
Fossefondets markedsverdi ved utgangen av august var kr 126.752.676. 

Avkastningen hittil i år er kr 3.344.270 som tilsvarer 2,67 %. Fondets portefølje 

pr 31.08 besto av 26 % pengemarkedsfond, 50 % obligasjonsfond og 23 % 

aksjefond (hvor 20 % i internasjonale aksjer og 3 % i norske aksjer). 

Avkastningen har tatt seg noe opp i juli og august etter et svakt første halvår, og 

det er spesielt obligasjonsfondene og aksjefondene som har fått fart på 

verdiutviklingen. Så langt i år ser vi en moderat oppgang i aksjemarkedene og 

sterk utvikling i oljepris og kronekurs. Der det er mulig begrenser vi 

valutarisikoen ved å bruke fond som er notert i norske kroner (NOK), og vi 

holder fast på strategien vi har valgt for innfasing av aksjefond i porteføljen. I 

løpet av september 2016 vil andelen aksjefond være økt fra dagens 23 % til 40 

% som er definert som nøytral vekt i kommunens finansreglement. 

 -
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Industrifinans analyserer markedene fortløpende, og akkurat nå mener de at 

utsiktene for global vekst og inntjening i selskapene ikke tilsier en overvekt i 

risikoaktiva. På den annen side kan dagens positive utvikling fortsette inntil 

markedene velger å endre fokus. Vi opprettholder derfor en nøytralvekt i 

internasjonale aksjer med et fortsatt fokus på kvalitetsselskaper. Norske aksjer 

er fortsatt svakt undervektet, mens høyrenteobligasjoner er overvektet. 

Fossefondet har nå vært investert i ulike fond i nøyaktig ett år, og strategien har 

så langt vært å skynde seg langsomt for å sikre en positiv avkastning i fondet. 

Årets avkastningsmål er 5 mill. kroner ved årsslutt, og det er viktig med positiv 

avkastning i starten for å tåle enkelte år med negativ avkastning. Fossefondet 

har en rullerende horisont på 10 år, og det er hva porteføljen bygges for. 

Aksjemarkedet kan ha store verdisvingninger i løpet av et år, både positivt og 

negativt. Det er samtidig utfordrende å hente god avkastning med de lave 

rentenivåene som i dag gjelder slik at noe risiko må tolereres for å oppnå en 

meravkastning over tid. Alternativet vil være bankkonto med ca 1 % rente eller 

nedbetaling av lån som ville gitt en effekt i dag på 1,8 %. 

Forvaltningen av finansielle passiva 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 

2. tertial 2016: 

 

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

Låneopptak og bruk av lån 

Årets låneramme til investeringer i 2016 er på om lag 405 millioner kroner. Det 
ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 2. tertial. Det ble heller 

ikke foretatt noen nye låneopptak til startlån i perioden. 

 

Bruk av lån til investeringer har i perioden vært langt større enn ubrukte 
investeringsmidler i balansen. Bruk av startlån til videre utlån har vært mye 

mindre enn balanseførte ubrukte startlånsmidler. 

Avdrag 

I opprinnelig budsjett for 2016 er det lagt til grunn 53 millioner kroner i avdrag 

på lån til investeringer. Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået. 

Beregnet minimumsavdrag er foreløpig 50,4 millioner kroner. Minimumsnivået er 
forbundet med noe risiko. Vi velger derfor å beholde budsjettet på 53 millioner 

kroner og heller betale 2 millioner kroner mer enn å betale for lite avdrag. 

 

Effekten av årets låneopptak vil vises i 2017 som større låneavdrag og ytterligere 
avdragsutsettelser. 

 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 30.04.2016 976,3                    230,4             1 206,7                       

Periodens avdrag 14,2                      3,1                17,3                            

Ekstraordinære avdrag -                        -                -                              

Periodens låneopptak -                        -                -                              

Per 31.08.2016 962,1                    227,3             1 189,4                       
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Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko 

I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, løpetid og 

refinansieringsrisiko: 

 

 
 

Ved inngangen til 2016 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje 54,8 
prosent og er ved utgangen av 2. tertial 53,4 prosent. Da er samlet 

rentebærende gjeld lagt til grunn. Dersom startlån trekkes ut, blir 

fastrenteandelen 60 prosent. 
 

Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er redusert fra om lag 2,9 

år ved inngangen til 2016 til om lag 2,3 år ved utgangen av 2. tertial 2016. 

 
Dagens rentebinding har følgende forfall:  

 

Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de neste 12 månedene. 

Vektet gjenstående løpetid på samlet gjeldsportefølje er 16,5 år. Ingen lån utgjør 
mer enn 30 prosent av låneporteføljen.  

Type Ramme Status Oppfylt ja/nei

Fastrenteandel Min 25 %, maks 75 % 53,4 % Ja

Fastrenteandel ekskl startlån 60,0 % Ja

Løpetid rentebinding Min 1 år, maks 5 år 2,3 år Ja

Gjeld til forfall neste 12 mnd Maks 40 % 0,0 % Ja

Enkeltlån i % av samlet gjeldsportefølje Maks 30 % 12,9 % Ja

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2016

Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 104,5                    03.02.2018 4,48 %

40,2                      19.11.2019 4,98 %

40,5                      19.08.2021 4,27 %

73,8                      12.12.2019 1,94 %

120,3                    23.02.2018 1,45 %

Kommunalbanken 116,6                    01.11.2024 1,95 %

81,6                      27.02.2023 3,86 %

Husbanken 8,3                        01.07.2019 4,40 %

8,3                        01.06.2018 1,99 %

19,8                      01.06.2018 1,99 %

21,7                      01.05.2021 4,20 %



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.07.2016
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Bank og pengemarked 33 458 985 97 396 0 26 % 0 % 0 % 0 %

Obligasjoner 63 157 845 752 375 0 50 % 0 % 0 % 0 %

Internasjonale aksjer 25 728 445 -268 194 0 20 % 0 % 0 % 0 %

Norske aksjer 4 407 402 70 651 0 3 % 0 % 0 % 0 %

Totalt 126 752 676 652 228 0 100 % 0 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 06.09.2016

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2016



Totalt 652 228 3 344 270 5 670 234

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 30.12.2014

Bank og pengemarked 97 396 661 162 2 455 846

Obligasjoner 752 375 1 675 998 782 845

Internasjonale aksjer -268 194 729 209 1 924 142

Norske aksjer 70 651 277 901 507 402

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Totalportefølje 0,52 % 2,67 % 2,70 %
ST1X 0,04 % 0,36 % 0,74 %

Bank og pengemarked 0,29 % 1,70 % 2,06 %
ST1 X 0,04 % 0,36 % 0,74 %

Obligasjoner 1,21 % 2,11 % -0,17 %
ST4X -0,32 % 0,96 % 1,08 %

Internasjonale aksjer -1,03 % -1,07 % 7,96 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

-0,17 % 2,20 % 12,08 %

Norske aksjer 1,63 % 2,91 % 12,46 %
OSEFX 0,67 % 1,74 % 13,23 %
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Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Bank og pengemarked

Pluss Likviditet II 24.08.2015 14 802,73 1 000,09 14 804 107 1 016,05 31.08.2016 15 040 310 11,9 % 236 203

Holberg Likviditet 24.08.2015 97 787,84 101,27 9 902 983 102,90 31.08.2016 10 062 818 7,9 % 159 835

Alfred Berg Pengemarked 24.08.2015 78 425,28 102,36 8 027 837 103,84 31.08.2016 8 144 003 6,4 % 116 166

Klientkonto DNB 211 854 211 854 0,2 % 0

Sum 32 946 782 33 458 985 26,4 % 512 203

Obligasjoner

Alfred Berg Kort Obligasjon 24.08.2015 256 565,40 100,19 25 704 032 101,90 31.08.2016 26 143 629 20,6 % 439 597

Holberg Kreditt 24.08.2015 142 878,76 102,51 14 647 167 104,41 31.08.2016 14 918 500 11,8 % 271 332

DNB High Yield 24.08.2015 10 531,56 1 051,60 11 075 000 1 050,50 31.08.2016 11 063 405 8,7 % -11 595

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 1 053,53 10 335,72 10 888 944 10 471,80 31.08.2016 11 032 311 8,7 % 143 367

Sum 62 315 143 63 157 845 49,8 % 842 701

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 24.08.2015 4 229,01 1 986,28 8 400 000 2 247,81 31.08.2016 9 506 015 7,5 % 1 106 015

Carnegie Worldwide Etisk 24.08.2015 2 298,62 1 848,93 4 250 000 1 893,64 31.08.2016 4 352 763 3,4 % 102 763

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 21.08.2015 307 662,77 9,75 3 000 000 10,01 31.08.2016 3 079 704 2,4 % 79 704

Pareto Global B 24.08.2015 1 670,36 1 676,29 2 800 000 1 840,94 31.08.2016 3 075 031 2,4 % 275 031

Parvest Equity Best Selection Europe I 24.08.2015 1 510,00 1 986,75 3 000 000 2 002,60 31.08.2016 3 023 933 2,4 % 23 933

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 20.11.2015 17 449,36 103,16 1 800 000 107,42 31.08.2016 1 874 352 1,5 % 74 352

KLP Aksje Global Indeks III 25.08.2015 428,13 1 719,13 736 005 1 907,48 31.08.2016 816 645 0,6 % 80 640

Sum 23 986 005 25 728 445 20,3 % 1 742 440

Norske aksjer

Nordea Norge Verdi 24.08.2015 219,74 7 281,48 1 600 000 8 144,09 31.08.2016 1 789 545 1,4 % 189 545

Danske Invest Norge II 24.08.2015 188,20 7 970,45 1 500 000 9 035,27 31.08.2016 1 700 394 1,3 % 200 394

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 781,17 1 036,71 809 851 1 174,47 31.08.2016 917 462 0,7 % 107 611

Sum 3 909 851 4 407 402 3,5 % 497 551

Totalt 123 157 781 126 752 676 100,0 % 3 594 895
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Bank og pengemarked

Pluss Likviditet II 36 711 277 643 340 310 24.08.2015

Holberg Likviditet 34 617 221 124 237 818 24.08.2015

Alfred Berg Pengemarked 26 069 150 179 144 003 24.08.2015

KLP 8317 15 03461 0 8 926 179 254 30.12.2014

Realiserte poster 0 0 1 537 486

Sum 97 396 661 162 2 455 846 30.12.2014

Obligasjoner

Alfred Berg Kort Obligasjon 133 978 564 978 443 629 24.08.2015

Holberg Kreditt 310 261 403 196 118 500 24.08.2015

DNB High Yield 240 014 297 403 -11 595 24.08.2015

DNB Obligasjon (III) 68 121 410 420 232 311 24.08.2015

Sum 752 375 1 675 998 782 845 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global -166 835 795 412 1 106 015 24.08.2015

Carnegie Worldwide Etisk -94 703 -160 324 102 763 24.08.2015

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 -12 307 81 166 79 704 21.08.2015

Pareto Global B -27 391 42 491 275 031 24.08.2015

Parvest Equity Best Selection Europe I -9 604 -99 466 23 933 24.08.2015

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 38 043 45 685 74 352 20.11.2015

KLP Aksje Global Indeks III 4 602 24 246 116 645 25.08.2015

Realiserte poster 0 0 145 697

Sum -268 194 729 209 1 924 142 20.08.2015
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Nordea Norge Verdi 34 709 112 876 189 545 24.08.2015

Danske Invest Norge II 27 591 113 697 200 394 24.08.2015

Alfred Berg Aktiv 8 351 107 611 107 611 17.02.2016

Alfred Berg Norge 0 -56 284 9 851 24.08.2015

Sum 70 651 277 901 507 402 23.08.2015

Totalt 652 228 3 344 270 5 670 234 30.12.2014
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Totalportefølje 0,52 % 2,67 % 2,70 % 30.12.2014
ST1X 0,04 % 0,36 % 0,74 %

Bank og pengemarked 0,29 % 1,70 % 2,06 % 30.12.2014
ST1X 0,04 % 0,36 % 0,74 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,24 % 1,64 % 1,81 % 24.08.2015
ST1 X 0,04 % 0,36 % 0,60 %
Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,35 % 1,78 % 1,86 % 24.08.2015
ST1 X 0,04 % 0,36 % 0,60 %
Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,32 % 1,83 % 1,63 % 24.08.2015
ST2X 0,02 % 0,36 % 0,63 %

Obligasjoner 1,21 % 2,11 % -0,17 % 23.08.2015
ST4X -0,32 % 0,96 % 1,08 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,52 % 2,47 % 1,48 % 24.08.2015
ST3X -0,02 % 0,43 % 0,60 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 2,12 % 2,58 % -0,85 % 24.08.2015
ST1 X 0,04 % 0,36 % 0,60 %
DNB High Yield DNBHGYD NO 2,22 % 2,76 % -0,86 % 24.08.2015
ST1 X 0,04 % 0,36 % 0,60 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,62 % 3,90 % 2,40 % 24.08.2015
ST4X -0,32 % 0,96 % 0,97 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer -1,03 % -1,07 % 7,96 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) -0,17 % 2,20 % 12,08 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -1,72 % 6,87 % 14,44 % 24.08.2015
MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 11,89 %
Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO -2,13 % -9,82 % 4,71 % 24.08.2015
MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 11,89 %
Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX -0,40 % -2,23 % -2,26 % 21.08.2015
MSCI Europe NR -1,04 % -6,57 % -2,06 %
Pareto Global B PAAKTGB NO -0,88 % -4,06 % 10,57 % 24.08.2015
MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 11,89 %
Parvest Equity Best Selection Europe I FOEBSLI LX -0,32 % -7,74 % -1,02 % 24.08.2015
MSCI Europe NR -1,04 % -6,57 % 0,91 %
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX 2,07 % -5,16 % -1,76 % 20.11.2015
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR 0,72 % 3,97 % 4,51 %
KLP Aksje Global Indeks III KLPAIII NO 0,57 % 3,06 % 10,71 % 25.08.2015
MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 12,13 %

Norske aksjer 1,63 % 2,91 % 12,46 % 23.08.2015
OSEFX 0,67 % 1,74 % 13,23 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 1,98 % 3,05 % 10,71 % 24.08.2015
OSEFX 0,67 % 1,74 % 13,26 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 1,65 % 2,87 % 12,49 % 24.08.2015
OSEFX 0,67 % 1,74 % 13,26 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 0,92 % 13,29 % 17.02.2016
OSEFX 0,67 % 12,23 %
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Periodens utvikling
Markedsverdi

31.07.2016
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.08.2016

Bank og pengemarked 33 361 589 97 396 0 0 33 458 985

Obligasjoner 62 405 470 752 375 0 0 63 157 845

Internasjonale aksjer 25 996 639 -268 194 0 0 25 728 445

Norske aksjer 4 336 750 70 651 0 0 4 407 402

Totalt 126 100 448 652 228 0 0 126 752 676
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Arkivsaksnr.: 16/5219-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 200/16 

 

Saksprotokoll - 2. Tertialrapport - august 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 2. Tertialrapport – august 2016, tas til orientering 

2. Kjøp av Fossveien 7-9 AS for kr 22.147.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

Budsjett 2016 korrigeres i henhold til dette. Bokføres slik: 052900.656000.130.0253 

 kr 22.147.000 (debet) 

094000.690000.880.0677  kr 22.147.000 (kredit) 

3. Det overføres kr 1.500.000 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å 

finansiere oppgraderinger i Storgt 11-13 i forbindelse med flyktningekontor og 

migrasjons-/ smittevernkontor. 

4. Netto inntekt fra salget av Vegård skole avsettes til ubundet investeringsfond. 

Bokføres og budsjetteres slik: 

054800.690000.880.0677  kr 3.086.278 (debet) 

067000.656000.222.0313  kr 3.086 278 (kredit) 

5. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2016: 

a. Rammeområdet «avsetninger, overføringer» reduseres med kr 1.500.000 ved å 

øke inntektsanslaget på integreringstilskudd for flyktninger. Rammeområdet 

«finans» økes med kr 1.500.000 for overføring fra drift til investering, slik: (På 

grunn av vedtakspunkt 3) 

181000.711006.850  kr 1.500.000 (kredit) 

157000.941000.880 kr 1.500.000 (debet) 

b. Rammeområdet «administrasjon og fellestjenester» reduseres med kr 97.000 og 

rammeområdet «helse og omsorg» økes med tilsvarende beløp. Grunnet 

administrativ flytting av årsverk. 

c. Rammeområdet «grunnskole» reduseres med kr 300.000 og rammeområdet 

«spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 300.000. Grunnet administrativ 

flytting av årsverk. 

d. Rammeområdet «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 650.000 og årets 

budsjetterte skatteinntekter oppjusteres med tilsvarende beløp. 

6. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2016: 

a. Overføring til investeringsregnskapet fra driftsregnskapet kr 1.500.000 for å 

dekke investeringer flyktningkontor og migrasjons-/ smittevernkontor. (Som 

følge av vedtakspunkt 3 og 5a):  

097000.690000.880.0001 kr 1.500.000 (kredit) 

023000.656000.242.0112 kr    712.000 (debet) 

020000.656000.233.0126 kr    788.000 (debet) 
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b. Prosjekt 0787 Web-overføring i kommunale møter foreslås inndekket fra 

prosjekt 0114 EF - Varmesystem på Rådhuset slik: 

023000.620000.100.0787  kr 547.479 (debet) 

023000.656000.130.0114  kr 547.479 (kredit) 

c. Merforbrukene i prosjekt 0146 og 0244 dekkes fra ubundet investeringsfond 

slik: 

023000.657000.381.0146  kr 159.054 (debet) 

023000.656000.381.0244  kr 1.166.276 (debet) 

094800.690000.880.0677  kr 1.325.330 (kredit) 

d. Det foreslås en omdisponering fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA 

Hønefoss til prosjekt 15033 HSN campus brannvann VA: 

023000.651000.353.15033  kr 634.434 (debet) 

023000.651000.353.15002  kr 634.434 (kredit) 

e. Det omdisponeres midler fra prosjekt 15017 Brutorget og Øya kommunal 

andel VA til prosjektene 15005 Sokna vannverk og 15033 HSN campus 

brannvann VA: 

023000.651000.340.15005  kr 3.000.000 (debet) 

023000.651000.353.15033  kr 1.000.000 (debet) 

023000.651000.345.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

023000.651000.353.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

f. Som følge av hovedsakelig forsinket fremdrift, foreslås en nedjustering av 

budsjettet med 64,25 millioner kroner som medfører redusert bruk av 

lånemidler: 

091000.690000.870.0001  kr 64.250.000 (debet) 

023000.657000.222.10003  kr 5.000.000 (kredit) (Sokna skole 

totalrenovering) 

023000.657000.222.10004  kr 8.000.000 (kredit) (Ny barneskole Hønefoss 

syd Benterud) 

028000.655000.332.14007  kr 8.750.000 (kredit) (Kryssløsning HSN) 

052000.655000.285.14010  kr 3.000.000 (kredit) (Venstresvingefelt 

Ringmoen) 

023000.651000.340.15006  kr 28.500.000 (kredit) (Ringerike vannverk) 

023000.651000.345.15008  kr 3.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa 

- Monserud) 

023000.651000.353.15008  kr 7.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa 

- Monserud) 

023000.651000.353.15020  kr 1.000.000 (kredit) (Eggemoen VA-løsninger) 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 16/5219-1   Arkiv:   

 

2. Tertialrapport - august 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport – august 2016, tas til orientering 

2. Kjøp av Fossveien 7-9 AS for kr 22.147.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

Budsjett 2016 korrigeres i henhold til dette. Bokføres slik: 052900.656000.130.0253 

 kr 22.147.000 (debet) 

094000.690000.880.0677  kr 22.147.000 (kredit) 

3. Det overføres kr 1.500.000 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å 

finansiere oppgraderinger i Storgt 11-13 i forbindelse med flyktningekontor og 

migrasjons-/ smittevernkontor. 

4. Netto inntekt fra salget av Vegård skole avsettes til ubundet investeringsfond. 

Bokføres og budsjetteres slik: 

054800.690000.880.0677  kr 3.086.278 (debet) 

067000.656000.222.0313  kr 3.086 278 (kredit) 

5. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2016: 

a. Rammeområdet «avsetninger, overføringer» reduseres med kr 1.500.000 ved å 

øke inntektsanslaget på integreringstilskudd for flyktninger. Rammeområdet 

«finans» økes med kr 1.500.000 for overføring fra drift til investering, slik: (På 

grunn av vedtakspunkt 3) 

181000.711006.850  kr 1.500.000 (kredit) 

157000.941000.880 kr 1.500.000 (debet) 

b. Rammeområdet «administrasjon og fellestjenester» reduseres med kr 97.000 

og rammeområdet «helse og omsorg» økes med tilsvarende beløp. Grunnet 

administrativ flytting av årsverk. 

c. Rammeområdet «grunnskole» reduseres med kr 300.000 og rammeområdet 

«spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 300.000. Grunnet administrativ 

flytting av årsverk. 

d. Rammeområdet «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 650.000 og årets 

budsjetterte skatteinntekter oppjusteres med tilsvarende beløp. 

6. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2016: 



a. Overføring til investeringsregnskapet fra driftsregnskapet kr 1.500.000 for å 

dekke investeringer flyktningkontor og migrasjons-/ smittevernkontor. (Som 

følge av vedtakspunkt 3 og 5a):  

097000.690000.880.0001 kr 1.500.000 (kredit) 

023000.656000.242.0112 kr    712.000 (debet) 

020000.656000.233.0126 kr    788.000 (debet) 

b. Prosjekt 0787 Web-overføring i kommunale møter foreslås inndekket fra 

prosjekt 0114 EF - Varmesystem på Rådhuset slik: 

023000.620000.100.0787  kr 547.479 (debet) 

023000.656000.130.0114  kr 547.479 (kredit) 

c. Merforbrukene i prosjekt 0146 og 0244 dekkes fra ubundet investeringsfond 

slik: 

023000.657000.381.0146  kr 159.054 (debet) 

023000.656000.381.0244  kr 1.166.276 (debet) 

094800.690000.880.0677  kr 1.325.330 (kredit) 

d. Det foreslås en omdisponering fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA 

Hønefoss til prosjekt 15033 HSN campus brannvann VA: 

023000.651000.353.15033  kr 634.434 (debet) 

023000.651000.353.15002  kr 634.434 (kredit) 

e. Det omdisponeres midler fra prosjekt 15017 Brutorget og Øya kommunal 

andel VA til prosjektene 15005 Sokna vannverk og 15033 HSN campus 

brannvann VA: 

023000.651000.340.15005  kr 3.000.000 (debet) 

023000.651000.353.15033  kr 1.000.000 (debet) 

023000.651000.345.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

023000.651000.353.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

f. Som følge av hovedsakelig forsinket fremdrift, foreslås en nedjustering av 

budsjettet med 64,25 millioner kroner som medfører redusert bruk av 

lånemidler: 

091000.690000.870.0001  kr 64.250.000 (debet) 

023000.657000.222.10003  kr 5.000.000 (kredit) (Sokna skole 

totalrenovering) 

023000.657000.222.10004  kr 8.000.000 (kredit) (Ny barneskole Hønefoss 

syd Benterud) 

028000.655000.332.14007  kr 8.750.000 (kredit) (Kryssløsning HSN) 

052000.655000.285.14010  kr 3.000.000 (kredit) (Venstresvingefelt 

Ringmoen) 

023000.651000.340.15006  kr 28.500.000 (kredit) (Ringerike vannverk) 

023000.651000.345.15008  kr 3.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa 

- Monserud) 

023000.651000.353.15008  kr 7.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa 

- Monserud) 

023000.651000.353.15020  kr 1.000.000 (kredit) (Eggemoen VA-løsninger) 

 

Sammendrag 

Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den 

inneholder statusrapport på alle kommunens mål beskrevet i Handlingsprogram 2016- 2019, 

vedtak fra kommunestyret samt kommunestyrets verbalforslag som ble vedtatt i forbindelse 



med budsjett 2016. Økonomisk årsprognose viser et merforbruk i forhold til budsjett på 1,9 

mill. kroner, og sykefraværet fortsetter å falle. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2016. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 1,9 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr aug) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-104 312 -131 936 1 895 0 -1 895 -2 206

3 896 4 605 8 832 9 405 574 6 % 570

59 653 69 194 96 665 96 665 0 0 % 0

112 218 113 914 179 639 181 639 2 000 1 % 2 000

162 067 166 681 275 767 274 560 -1 207 0 % 0

74 681 82 566 130 995 129 611 -1 384 -1 % -1 000

14 354 12 704 25 833 26 739 907 3 % 207

388 108 402 263 612 963 607 165 -5 798 -1 % -5 798

73 299 77 333 134 028 131 743 -2 286 -2 % -1 485

-33 609 -60 721 14 348 17 648 3 300 19 % 3 300

-978 885 -1 023 079 -1 559 495 -1 559 495 0 0 % 0

19 905 22 607 82 320 84 320 2 000 2 % 0Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Tabellen viser at det er kun små endringer i årsprognosen siden forrige månedsrapportering. 

Det er meldt noe større merforbruk på driftsområdene, men dette dekkes opp ved et anslått 

mindreforbruk på finansområdet. Helse og omsorg, samfunn, spesielle tiltak barn og unge og 

grunnskole har alle utfordringer med årets budsjetterte rammer og varsler et merforbruk. 

 

Det ble foretatt store budsjettjusteringer i forbindelse med behandling av 1. tertialrapport. I 

revidert budsjett 2016 er årets «overskudd» nå satt til 27,2 mill. kroner. Disse skal avsettes til 

disposisjonsfond. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil årets 

«overskudd» bli om lag 25 mill. kroner. 

 

Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i juli sammenlignet med fjoråret. I 2. kvartal 

2016 er det registrert et sykefravær på 8,6 % mot 8,8 % i 2015. Juli som viser 4,6 % i 2016 

mot 6 % i 2015. 

 

Økonomiske forhold 

Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv, men det foreslås 

budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet. Det er også behov for å finansiere 

kjøp av aksjer og gjennomførte investeringer. I forslag til vedtak er disse satt opp: 

 

Vedtakspunkt 2: Kommunen har kjøpt alle aksjene i Fossveien 7-9 AS (KS sak 24/16). I 

følge lov og forskrifter kan ikke et slikt kjøp lånefinansieres. Det foreslås derfor å dekke hele 

kjøpesummen med midler fra disposisjonsfond. Kommunens disposisjonsfond utgjør ca 65 

mill. kroner før årets disponeringer. I utgangspunktet er det ønskelig at slike kjøp dekkes fra 



ubundet investeringsfond, men dette fondet er ikke tilstrekkelig stort nok og må også ivareta 

fremtidige innbetalinger av blant annet egenkapitalinnskudd til KLP. 

  

Vedtakspunkt 3: I forbindelse med økt aktivitet og utvidede tjenestetilbud i forbindelse med 

flyktninger er det satt i stand to lokaler i Storgt. 11-13. Kostnad uten mva er kr 1.500.000, 

og dette foreslås finansiert med bruk av statlige integreringstilskudd som bokføres i 

driftsregnskapet. Det er derfor nødvendig med et formelt vedtak på overføring av midler fra 

drift til investering. Vedtakspunkt 5a og 6a viser hvordan dette vil bli budsjettkorrigert. 

 

Vedtakspunkt 4: Vegård skole er nå solgt og overdratt nye eiere. Netto salgssum foreslås 

avsatt til ubundet investeringsfond. Ubundet investeringsfond kan senere brukes til 

nedbetaling av lån eller finansiering av nye investeringer. 

 

Vedtakspunkt 5b og 5c: Det er foretatt administrative endringer som gjør at årsverk flyttes 

fra ett rammeområde til et annet. I dette tilfelle er det en 40 % stilling (fra 1. sept) som 

lærlingekoordinator som flyttes fra Administrasjon og fellestjenester til Helse og omsorg, og 

en 100 % stilling (fra 1. aug) som flyttes fra Læringssenterets flyktningkontor til det nye 

migrasjons-/ smittevernkontoret. Budsjettmidlene til disse stillingene må derfor flyttes mellom 

rammeområdene. 

 

Vedtakspunkt 5d: Etter tilsyn fra fylkesmannen ble det iverksatt tiltak i PPT for å etterkomme 

merknadene. Dette har ført til økt bemanning og ressursbruk i år. Det foreslås derfor å justere 

budsjettene med kr 650.000 for å dekke opp disse kostnadene på rammeområde spesielle 

tiltak barn og unge. Dette finansieres ved å justere opp årets skatteinntekter med tilsvarende 

beløp. Skatteinngangen så langt i år, både for landet og for Ringerike kommune, tilsier at 

Ringerike vil få noe høyere inntekter enn budsjettert på dette feltet. 

 

Vedtakspunkt 6b: Det er tidligere vedtatt å innføre Web-overføring i KS-møter og anslått en 

kostnad for dette. Finansieringsløsningen har ikke vært vedtatt tidligere. Alle utgiftene på 

prosjekt 0787 Web-overføring KS- og FS-møter foreslås inndekket fra prosjekt 0114 EF - 

Varmesystem på Rådhuset som ikke vil ha behov for hele det bevilgede beløpet i år. 

 

Vedtakspunkt 6c: Spillemiddelprosjektet 0146 Heradsbygda stadion kunstgressbane har en 

manglende inndekning på kr 159.054 etter at alle refusjoner, spillemidler og mva. 

kompensasjon er tilført prosjektet. Prosjekt 0244 EF - Rehabilitering Schjongshallen mangler 

også inndekning. Begge prosjektene er nå avsluttet. Merforbrukene foreslås inndekket fra 

ubundet investeringsfond. 

 

Vedtakspunkt 6d og 6e: prosjekt 15033 HSN campus brannvann VA er avsluttet med et 

udekket finansieringsbehov. I tillegg er det behov for ytterligere midler i prosjekt 15033 

Sokna vannverk i år. Alt foreslås dekket av prosjektene 15002 Fellesprosjekter VA Hønefoss 

og 15017 Brutorget og Øya kommunal andel VA som ikke vil ha behov for alt av bevilgede 

midler i år.  

 

Vedtakspunkt 6f: Enkelte prosjekter har forsinket fremdrift eller for høye bevilgninger for 

året. Dette justeres i budsjettet slik at årets planlagte bruk av lånemidler stemmer bedre med 

det endelige regnskapet for året. Total budsjettkorrigering er på 64,5 mill. kroner fordelt på 7 

ulike prosjekter. 

 



Rådmannens vurdering 

Dette er siste tertialrapport før vi får årsrapporten etter endt regnskapsår. Den viser at driften 

langt på vei ivaretar de målene, fokusområdene og strategien som ble valgt når 

Handlingsprogram 2016- 2019 ble vedtatt i desember i fjor. Det er betryggende, og gir oss et 

godt grunnlag for å legge gode planer for neste driftsår i et nytt handlingsprogram som er like 

rundt hjørnet. 

Det vil alltid være driftsutfordringer som må løses og muligheter som åpner seg i løpet av 

året. Det vises gjennom de justeringene vi gjorde i 1. tertial, og det er også foreslått noen 

justeringer ved denne tertialrapporten. Det viktige er at når endringene gjøres har vi 

fremdeles god styring i riktig retning, og for Ringerike ser det ut som også 2016 blir drevet 

godt innenfor de økonomiske rammene kommunen har til rådighet. 

 

 

Vedlegg 

2. tertialrapport – august 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Tertialrapport
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1. Innledning
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år, og gjennom
år sprognoser si noe om forventet økonomisk resultat for dette driftsåret. Rapporten skal også gi noe
mer utfyllende kommentarer fra de ulike rammeområdene, investeringsprosjekter og målene som er
definert i kommunens Handlingsprogram.

Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.08 .2016 . Det må
tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og regnskapstekniske
disposisjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og negat ivt i forhold til
prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 20 1 6 som viser et mer for bruk i
forhold til budsjett på 1,9 mill. kroner.

Tabellen viser at det er kun små endringer i årsprognosen siden forrige måneds rapportering. Det er
meldt noe større merforbruk på driftsområdene, men dette dekkes opp ved et anslått mindreforbruk
på finansområdet. Helse og omsorg, samfunn, spesielle tiltak barn og unge og grunnskole har alle
utfordringer m ed årets budsjetterte rammer og varsler et merforbruk.

Det ble foretatt store budsjettjusteringer i forbindelse med behandling av 1. tertialrapport. I revidert
budsjett 201 6 er årets «overskudd» nå satt til 27,2 mill. kroner. Disse skal avsettes til disposisjons -
fo nd. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser , vil årets «overskudd» bli om lag 25
mill. kroner.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr aug) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-104 312 -131 936 1 895 0 -1 895 -2 206
3 896 4 605 8 832 9 405 574 6 % 570
59 653 69 194 96 665 96 665 0 0 % 0

112 218 113 914 179 639 181 639 2 000 1 % 2 000
162 067 166 681 275 767 274 560 -1 207 0 % 0
74 681 82 566 130 995 129 611 -1 384 -1 % -1 000
14 354 12 704 25 833 26 739 907 3 % 207

388 108 402 263 612 963 607 165 -5 798 -1 % -5 798
73 299 77 333 134 028 131 743 -2 286 -2 % -1 485
-33 609 -60 721 14 348 17 648 3 300 19 % 3 300
-978 885 -1 023 079 -1 559 495 -1 559 495 0 0 % 0
19 905 22 607 82 320 84 320 2 000 2 % 0 Finans

Rammeområde
Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge
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3. Likviditetssituasjonen
Det er videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen for å sikre at
kommunen innfrir sine betalingsforpliktelser gjennom året . Kontokreditten har ikke vært brukt så
langt i 201 6 .

Årets låneopptak ble gjennomført i midten av september. Lånebeløp er 405 mill. kroner, og skal
finansiere årets investeringer og investeringstilskudd. Dette er innen for vedtatte rammer.

4. Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgte og revisjon:
Nytt godtgjøringsreglement ble innført fra 01.01.2016 . Så langt ser budsjettene ut til å holde godt og
det vil bli et mindreforbruk ved årets slutt selv om det nå er tatt høyde for 100 % godtgjøring til
varaordfører.

Administrasjon og Fellestjenester:
Høy aktivitet og satsing på kompetanseheving og digitalisering i hele organisasjonen gjenspeiler seg i
aktiviteten innenfor administrasjon og fellestje nester. Prisvekst på forsikringer, forbruk av
advokatressurs i forbindelse med barnevernssaker og lønnsutfordringer ved skifte av nøkkelpersoner
gjør det utfordrende å holde seg innenfor budsjetterte rammer. Kommunens økte satsing på
kompetanseheving har i midlertid ført til noe kompetansetilskudd fra KS som vil bidra til at området
totalt sett ser ut til å balansere i forhold til budsjett.

Barnehage:
Et nytt barnehageår har startet og det er en ny situasjon for kommunen at ikke alle plasser har blitt
fylt opp. Det gjør det mulig for kommunen å tilby barnehageplass løpende for alle som ønsker det
uavhengig av om barnet har fylt ett år. Innflyttere vil også unngå å måtte vente på plass.

Klagen på årets satser for driftstilskudd som bl e fremsatt gjennom PBL g av medhold til de ikke -
kommunale barnehagene, og korrigering av årets tilskudd samt etterbetaling for første halvår er
gjennomført. Allikevel er årets budsjetterte avsetning noe høyere enn det som blir betalt ut og
området melder derfor et mindreforbruk p å 2 mill. kroner.

Grunnskole:
I tråd med nasjonale føringer er det fra august innført ekstra styrkingstiltak for 1. - 4. trinn. Styrkingen
innebærer ca 5 lærerårsverk fordelt på skolene i Ringerike, og fordelingen er basert på elevtall ved
den enkelte sko le.

Merforbruket på 1,2 mill. kroner skyldes utbetaling av stønad til flyktninger i introduksjons -
programmet. Læringssenteret for voksne har justert kapasiteten slik at alle nå kommer raskt i gang
med programmet. Utbetaling av introstønad blir dermed noe høyere enn budsjettert i år, men
samtidig betyr det også noe mindre utbetaling av sosialstønad i venteperioden fra NAV.

Spesielle tiltak barn og unge:
Helsestasjonstjenesten er styrket i år med 6 årsverk. I tillegg er det nå på plass et smitteverns - /
migra sjonskontor som har flyttet inn i egne lokaler i Storgt 11 - 13 ved siden av helsestasjonen.
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Driftsutgiftene til det nye kontoret blir noe høyere enn først antatt, og er noe av grunnen til at
området totalt nå melder et merforbruk i år.

Det er stor aktivitet innenfor barnevern, men foreløpige prognoser tyder på at årets økonomiske
rammer vil treffe godt. Det er mange meldinger som kommer inn og det jobbes for å kartlegge
situasjonen tidlig slik at små tiltak kan gjøres i familien før det eventuelt blir nødven dig med
fosterhjem. Institusjonsopphold unngås i størst mulig grad, men er ofte nødvendig i hastetilfeller.

3 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er nå klare for bruk og bemanning på plass. I tillegg
er avtalen med Ringerike Folkehøgskole vide reført , og i høst er målet at 8 personer skal inn på
folkehøyskolen (6 starter i september).

Kulturtjenesten:
Vil oppstå noe mindreforbruk i år på grunn av inntekter fra Hønefoss Arena som ikke er budsjettert i
tillegg til at det har vært noe vakante stillinger hos biblioteket i vårhalvåret.

Biblioteket oppgraderes nå for større grad av selvbetjening. Hovedbiblioteket holdt stengt 2 uker i
april/mai for RFID - installasjon. Avdeling Sokna holdt helt stengt første halvår. Dette påvirker talle ne
for utlån og besøk i år . Det er nå målt en selvbetjeningsgrad på ca 44 % når vi ser samlet på
lånefornyelser gjennom nett/ sms og utlån gjennom automat.

Helse og omsorg:
Hverdagsrehabilitering og aktivitet er i fokus innen helsetjenester. Det er i år kommet på plass
aktivitører på Hallingby, Hvelven og Krokenveien for å gi et aktivitetstilbud på dagtid til
hjemmeboende. Her har kommunen mottatt tilskuddsmidler fra Helsedir ektoratet. Oppgradering av
inventar og nymalte vegger er kommet på plass på Tyribo og Hønefoss omsorgssentre.

Det tilrettelegges nå for fremtidig velferdsteknologi. En nødvendig plattform med kabling og
elektronisk utstyr kommer på plass i de byggene hvor dette er aktuelt.

Merforbruket området varsler i år skyldes flere forhold, men det er hovedsakelig hjemmetjenesten
inkludert bofellesskapene som varsler om høyere aktivitet enn budsjetterte rammer tillater. I tillegg
er sentrale inntekter som refusjon ress urskrevende brukere og brukerbetaling institusjon og
hjemmetjenester noe høyt budsjettert i forhold til hva som er ventet i år.

Fritidsklubbene på Tyristrand og Sokna har tidligere år mottatt driftsstøtte fra kommunen, og det er
også i år overført 60.000 k r til hver av klubbene.

Samfunn:
Det er stor aktivitet i Ringeriksregionen, og dette gjenspeiler seg spesielt innenfor dette
rammeområdet. Inntektene til byggesakskontoret fortsetter å holde seg høye og vil ved utgangen av
året sørge for et solid selvkostfond . Dette fondet vil sørge for at byggesaksgebyrer kan holdes
forholdsvis stabile de neste årene i tillegg til at arbeidet med digitalisering av byggesaksarkivet bli r
gjennomført relativt raskt.

Merforbruket på området ligger hos teknisk forvaltn ing som har noe høyt budsjetterte
interninntekter.



5

R inger ike kommu ne – 2 . Ter t ia lrapport 201 6

Avsetninger, overføringer:
I midten av september kom KLP med reviderte tall i forhold til årets pensjonsutgifter. De viser at
årets budsjetterte pensjonskostnad er ca 4 mill. kroner for lavt budsjettert . Å rets reguleringspremie
bli r på ca 14,6 mill. kroner som er mye lavere enn tidligere antatt . Dette skjer som følge av at årets
tilbakeføring fra premiefond blir høyere og årets reguleringspremie lavere enn budsjettert .

Rammeområdet melder allikevel et mindreforbruk samlet sett på rundt 3 mill. kroner fordi å rets
avsetning til lønns vekst er ca 4. mill. kroner for høy, andre avsetninger på ca 2 mill. kroner er også
udisponert så langt i år og inntekter fra integreringstilskudd og vertskommunetilskudd kan også bli
noe høyere enn budsjettert.

Skatt og rammetilskudd:
Januar - august viser en vekst på 8,2 % i skatteinntektene sammenlignet med 2015. For Ringerike er
veksten på 8,4 %. De isolerte tallene for august viser at skatteinngangen denne måneden var vel 3 0 %
høyere enn i tilsvarende måned i fjor. Det meste av veksten i august måned skyldes at det kom inn
mer restskatt i år enn i fjor.

Den akkumulerte veksten så langt i år ligger fortsatt over anslagene i Revidert nasjonalbudsjett
(RNB). Den nasjonale skat teveksten i 2016 er i RNB anslått til 6,4 pst for kommunene. Det er
imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår
de viktige skattemånedene september og november med inngang av forskuddstrekk for personlige
skatteytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 2015 og av korrigert
fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Budsjettet til Ringerike kommune legger til grunn en
skattevekst for landet på 6 %. Dersom skatteveksten blir 7 % vil Ringerike motta ca 8 mill. kroner mer
i skatt og inntektsutgjevning enn budsjettert. Det virker nå meget sannsynlig at skatteveksten for
landet blir noe høyere enn det som er budsjettert. Av forsiktighetshensyn har vi imidlertid ikke lagt
inn denn e forventningen i årsprognosen på nåværende tidspunkt.

Finans:
Lave lånerenter gjennom hele året gjør at det blir lavere renteutgifter enn budsjettert i år. Foreløpig
beregnet til 2 mill. kroner i mindreforbruk.

Fossefondet har så langt i år gitt en avkast ning på 2,67 % tilsvarende 3,3 mill. kroner . Det er
budsjettert med en forventet avkastning på 5 mill. kroner som tilsvarer ca 4,1 %. Årsprognosen
forutsetter at avkastningsmålet blir innfridd.
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5. Bosetting av flyktninger
Ringerike kommune har vedtatt å bos ette 100 flyktninger i 2016. Av disse skal 25 være enslige
mindreårige barn og unge under 18 år. Det gjenstår også bosetting av 22 flytninger (17 over 18 år og
5 under 18 år) som skulle vært bosatt i 2015. Totalt 122 personer. Familiegjenforeninger kommer i
tillegg.

Hittil i år (t il og med 31.08 .2016 ) er det bosatt 70 flyktninger. Av disse er 7 enslige mindreårige
flyktninger .

Ved utgangen av august er 3 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger klargjort og bemannet .
Her vil det flytte inn flere ungdommer i løpet av september og videre utover høsten. I tillegg er
samarbeidsavtale n med Ringerike Folkehøgskole videreført og det planlegges for 8 plasseringer der i
høst . Allerede i september/ oktober vil også noen av dem som ankom i vår flytte ut i eg en bolig.
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6. Investeringer
Investeringsregnskap 2 . tertial 2016 med årsprognose og avvik i forhold til b udsjett:

Tabellen f ortsetter på neste side…

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2016

Regnskap 2.
tertial 2016

Årsprognose
2016

Avvik budsj
- prognose

0040 EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ) 6 363 891 2 495 759 6 363 891 -
0041 EF - NYTT INVENTAR SKOLER 9 245 552 1 529 949 9 245 552 -
0061 EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER 1 603 765 - 1 603 765 -
0063 EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 1 074 272 486 010 1 074 272 -
0080 EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG 2 002 147 785 594 2 002 147 -
0104 EF - SELVBETJENTE BIBLIOTEK 1 000 000 628 538 1 000 000 -
0112 EF - FLYKTNINGKONTOR I VIKENBYGGET -45 774 887 806 - -45 774
0113 EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER 3 500 000 - 3 500 000 -
0114 EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET 2 500 000 76 726 1 952 521 547 479
0115 EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ) 4 066 751 571 594 4 066 751 -
0122 EF - KJØLEANLEGG HFS. OMS.SENTER 1 500 000 722 500 1 500 000 -
0123 EF - SIKRING AV ADM.BYGG 1 000 000 595 304 1 000 000 -
0124 EF - FORSIKRINGSSAK HFS. OMS.SENTER FULL REFUSJON - 1 394 - -
0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG 1 400 000 4 221 1 400 000 -
0146 HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE -159 054 - - -159 054
0152 FELLESRÅDET - GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE 44 300 000 22 200 000 44 300 000 -
0170 EF - OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 2 183 057 170 320 2 183 057 -
0227 EF - KREMATORIET 646 238 365 635 646 238 -
0244 EF - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN -1 029 460 136 816 136 816 -1 166 276
0247 EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER 775 000 660 700 775 000 -
0249 EF - OMBYGGING MOTTAK NAV 1 698 032 1 698 032 1 698 032 -
0251 EF - CARPORT HJEMMETJENESTEN 1 000 000 - 1 000 000 -
0252 EF - KJØP AV HVELVEN 85 UNDERETASJEN 6 000 000 - 6 000 000 -
0253 EF - KJØP AV FOSSVEIEN 7 - 9 EIENDOM AS - 22 147 000 22 147 000 -22 147 000
0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR 1 209 051 45 158 1 209 051 -
0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY -68 677 66 289 66 289 -134 966
0501 MASKINPARK 3 923 436 1 699 202 3 923 436 -
0505 BRR - MANNSKAPSBIL NY 3 800 000 - 3 800 000 -
0506 BRR - BIL 0-1 FAGLEDER BRANN NY 700 000 1 188 282 700 000 -
0529 BRR - EL.BIL TIL FOREBYGGENDE AVDELING NY 250 000 - 250 000 -
0700 DATAUTSTYR 7 258 306 4 120 848 7 258 306 -
0710 HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 2 000 000 1 183 786 2 000 000 -
0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR 4 661 507 2 720 700 4 661 507 -
0731 IKT-INVESTERINGER PÅ TEKNISKE OMRÅDER 300 000 - 300 000 -
0751 IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN 3 497 927 3 565 882 3 565 882 -67 955
0787 WEBOVERFØRING KS- OG FS-MØTER - 547 479 547 479 -547 479

10001 ULLERÅL SKOLE REHABILITERING/UTBYGGING 2 903 294 710 506 2 903 294 -
10003 SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING 39 946 178 32 878 481 34 946 178 5 000 000
10004 NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD 39 944 969 2 575 157 31 944 969 8 000 000
10005 UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE 16 643 823 14 593 575 16 643 823 -
10006 HERADSBYGDA OMSORGSSENTER NYE OMSORGSBOLIGER 1 513 412 - 1 513 412 -
10007 OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT) 550 500 - 550 500 -
10008 HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER 1 517 848 388 354 1 517 848 -
10015 NY LEGEVAKT 1 000 000 - 1 000 000 -
10016 AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING 14 000 000 1 903 819 14 000 000 -
10017 BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL 500 000 - 500 000 -
10018 BIBRANNSTASJON SOKNA 500 000 - 500 000 -
10020 RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING 4 686 531 2 678 446 4 686 531 -
10021 HJELPEMIDDELLAGER 1 000 000 1 211 926 1 000 000 -
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Tabellen viser at de fleste prosjektene følger planlagt fremdrift innenfor de økonomiske rammene,
men noe n unntak finnes. Totalt sett viser foreløpige prognoser at årets investeringsutgift vil bli 36
mill. kroner lavere enn budsjettert . De største avvikene mellom beregnet årsprognose og årsbudsjett
finner vi på områdene vann og avløp (prosjektnr 15006, 15008 og 15017), veiprosjekter (prosjektnr
14007 og 14010) samt skoleprosjektene på Sokna (10003) og Benterud (10004).

Kjøp av Fossveien 7 - 9 eiendom AS var ikke budsjettert i opprinnelig budsjett 2016. Investeringen er
kjøp av aksjer, og dette kan ikke lånefinan sieres. Investeringen dekkes av fondsmidler.

Prosjektregnskap investeringer pr 1. tertial 2016:

Tabellen på neste side viser prosjekter med definert oppstartsdato og sluttdato som gjerne
gjennomføres over flere år. Her synliggjøres påløpte utgifter fra prosjek tets oppstart og frem til i dag
og totalrammen (budsjetterte beløp fra oppstart og frem til år 2019) målt mot de
kostnadsoverslagene som er kjent nå.

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2016

Regnskap 2.
tertial 2016

Årsprognose
2016

Avvik budsj
- prognose

14000 SAMFERDSEL -1 147 005 39 435 39 435 -1 186 440
14007 KRYSSLØSNING HSN 8 750 000 - - 8 750 000
14010 VENSTRESVINGEFELT RINGMOEN 3 000 000 - - 3 000 000
15002 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 660 661 26 227 26 227 634 434
15003 RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL 3 698 016 3 953 676 3 953 676 -255 660
15004 VANNVERK NES I ÅDAL 13 030 591 751 807 13 030 591 -
15005 SOKNA VANNVERK 15 575 840 5 077 059 18 575 840 -3 000 000
15006 RINGERIKE VANNVERK 58 518 522 9 344 278 30 018 522 28 500 000
15007 NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP 6 300 000 1 438 385 6 300 000 -
15008 OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD 27 000 000 632 623 17 000 000 10 000 000
15012 SANERING NYMOEN - HEN 33 742 225 19 566 042 33 742 225 -
15013 UTBYGGING MONSERUD RENSEANLEGG 29 233 545 3 140 511 29 233 545 -
15014 SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 500 000 - 500 000 -
15017 BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA 5 900 000 1 274 678 1 900 000 4 000 000
15019 HVERVENMOEN VA-ANLEGG 10 000 000 - 10 000 000 -
15020 EGGEMOEN VA-LØSNINGER 1 500 000 49 400 500 000 1 000 000
15022 BYPORTEN - RUNDKJØRING OG VA-ANLEGG -1 804 255 -375 000 1 535 000 -3 339 255
15023 HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING 1 000 000 58 536 1 000 000 -
15024 BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER 2 000 000 - 2 000 000 -
15029 SPREDTE AVLØP KLEKKEN 3 000 000 - 3 000 000 -
15033 HSN CAMPUS BRANNVANN VA - 223 558 1 634 434 -1 634 434
19000 UTSKIFTING VANNLEDNINGER 2016 4 636 268 2 116 983 4 636 268 -
19100 UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER 2016 4 600 000 336 291 4 600 000 -
19301 VPI - KOMMUNALE VEIER 2016 15 029 952 3 950 778 15 029 952 -
19302 VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER 11 700 000 355 260 11 700 000 -
19401 VPI - UTSKIFTING 2100 GATELYSPUNKTER 8 370 284 653 196 8 370 284 -

Totalt 507 657 166 180 855 511 471 909 546 35 747 620
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Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Totale påløpte
utgifter hittil

Kostnads-
overslag

Vedtatt
ramme i Hp
2016-2019

Avvik fra
vedtatt
totalramme

0041 EF - NYTT INVENTAR SKOLER 2 284 397 15 000 000 15 000 000 -
0061 EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER 2 396 235 6 000 000 6 000 000 -
0244 EF - REHABILITERI NG SCHJONGSHALLEN 18 194 271 18 194 271 16 585 718 1 608 553
0710 HELSE - PI LOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 1 667 861 8 484 075 8 000 000 484 075
10001 ULLERÅL SKOLE REHABILI TERING/UTBYGGING 1 174 212 211 867 000 212 000 000 -133 000
10003 SOKNA SKOLE TOTALRENOVERI NG 62 932 303 68 000 000 70 000 000 -2 000 000
10004 NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD 44 708 130 345 077 942 345 000 000 77 942
10005 UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE 16 249 752 18 300 000 18 300 000 -
10006 NORDERHOVHJEMMET NYE OMSORGSBOLIGER 686 588 137 700 000 137 700 000 -
10007 OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT) 49 500 16 900 000 16 900 000 -
10008 HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER 1 070 506 2 200 000 2 200 000 -
10015 NY LEGEVAKT - 81 000 000 81 000 000 -
10016 AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGI NG 2 304 329 14 400 510 14 000 000 400 510
10017 BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL - 5 000 000 5 000 000 -
10018 BIBRANNSTASJON SOKNA - 5 000 000 5 000 000 -
10020 RØSHOLMSTRANDA REHABI LITERI NG 2 991 915 5 000 000 5 000 000 -
10021 HJELPEMI DDELLAGER 1 211 926 8 000 000 1 000 000 7 000 000

15003
RENSEANLEGG, SANERING OG
VANNFORSYNI NG NES I ÅDAL 28 170 660 28 170 660 27 915 000 255 660

15004 VANNVERK NES I ÅDAL 3 414 858 27 693 642 27 600 000 93 642
15005 SOKNA VANNVERK 7 015 513 20 514 294 17 300 000 3 214 294
15006 RINGERIKE VANNVERK 14 812 185 123 486 429 121 000 000 2 486 429
15007 NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP 12 227 655 17 089 270 19 100 000 -2 010 730
15008 OVERFØRINGSLEDNI NGER ÅSA - MONSERUD 3 603 676 53 971 053 54 000 000 -28 947
15012 SANERI NG NYMOEN - HEN 25 263 818 39 440 001 39 400 000 40 001
15013 UTBYGGI NG MONSERUD RENSEANLEGG 18 894 972 349 988 006 350 000 000 -11 994
15014 SANERI NG NES I ÅDAL ETAPPE 2 - 16 000 000 16 000 000 -
15017 BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA 1 382 211 2 007 533 6 000 000 -3 992 467
15019 HVERVENMOEN VA-ANLEGG 13 500 10 013 500 10 000 000 13 500
15020 EGGEMOEN VA-LØSNI NGER 67 400 13 018 000 13 000 000 18 000
15022 BYPORTEN - RUNDKJØRI NG OG VA-ANLEGG 2 964 255 4 874 255 1 535 000 3 339 255
15023 HØNENGATA 18-20 VA-LØSNI NG 58 536 1 000 000 1 000 000 -
15024 BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNI NGER - 2 000 000 2 000 000 -
15029 SPREDTE AVLØP KLEKKEN - 3 000 000 3 000 000 -
15033 HSN CAMPUS BRANNVANN VA 223 558 - -
19302 VPI - REHABI LI TERING AV VEI BRUER 355 260 11 700 000 11 700 000 -
19401 VPI - UTSKIFTI NG 2100 GATELYSPUNKTER 764 115 8 481 203 8 370 284 110 919



10

R inger ike kommune – 2 . Ter t ia lrapport 201 6

7. Sykefravær
Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i juli sammenlignet med fjoråret. I 2. kvartal 2016 er
det registrert et sykefravær på 8,6 % mot 8,8 % i 2015. Juli som viser 4,6 % i 2016 mot 6 % i 2015.

2.kvartal
2015

2. kvartal
2016

Juli 15 J ul i 16

Hele kommunen
Totalt 8,8 8,6 6 ,0 4,6

Egenmeldt 0,9 0,8 0,3 0,2

Herav:

Administrasjon
og fellesutgifter

Totalt 5 4,5 6,8 3,6

Egenmeldt 0,7 0,6 0,5 0,7

Barnehage
Totalt 8,8 10,3 5,6 4,4

Egenmeldt 1,3 1,1 0,2 0,1

Grunnskole
Totalt 6,4 6,7 1,3 1,8

Egenmeldt 0,7 0,6 0 0

Spesielle tiltak
barn og unge

Totalt 6,6 10,9 4,1 5,5

Egenmeldt 1 1,1 0,5 0,1

Kulturtjenesten
Totalt 7,9 1,4 5,8 5,7

Egenmeldt 0,2 0,5 0,2 0

Helse og omsorg
Totalt 11,7 11 9,3 7,1

Egenmeldt 1 1 0,5 0,4

Samfunn
(Tekniske
områder)

Totalt 6,3 4,8 5,2 2,2

Egenmeldt 0,8 0,6 0,4 0,2

Det er svært positivt at sykefraværet fortsetter å synke. Det gjøres en god innsats i alle sektorer med
å følge opp de sykemeldte i tillegg til å arbeide forebyggende. Gjennom økt ledertetthet ser vi
resultater av tettere oppfølging fra leder i arbeidet. D et er videre positivt at samarbeidet med NAV
og arbeidslivsenteret fungerer bra og gir resultater i flere saker.

Det må fortsatt arbeides med tiltak for å redusere sykefravær. Spesiell oppmerksomhet til de
enheter som har høyt sykefravær skal prioriteres.
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8. Bemanning
Tabellen viser utlønnede årsverk, både faste og de som går i vikariater. Ansatte som har permisjon
el ler annet fravær uten lønn er ikke med i tallene. Antall årsverk har økt med 9 fra 1. til 2. tertial i år.
Dette skyldes at en del av de ansatte i 3 bofellesskap for enslige mindreårige flykninger er ansatt i
perioden.

Status 01.01.2016 Status 30.04.2016 Status 30.08.2016

Antall
årsverk

Antall
ansatte

Antall
årsverk

Antall
ansatte

Antall
årsverk

Antall
ansatte

Folkevalgte 1,2 2 1,2 2 1,2 2

Administrasjon 89 94 89 95 90 95

Barnehage 162 178 162 192 157 183

Grunnskole 438 492 437 497 436 485

Spesielle tiltak
barn og unge

104 147 102 138 122 159

Kulturtjenesten 18 26 16 24 17 27

Helse og omsorg 726 1 044 729 1 006 724 998

Samfunn 216 235 218 233 217 233

Totalt 1 755 2 218 1 755 2 187 1764 2182

Antall årsverk
timelønnede

191 194 209

Tabellen viser utlønnede årsverk (faste og ansatte i vikariat). Ansatte i permisjon eller annet fravær uten lønn
er ikke med i tallene. Årsverk timelønnede inneholder alle ansatte som ikke har fast stilling, men mottar lønn pr
utført time (sykevika rer, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid).

Av totalt 2182 ansatte er det nå 1069 (49 %) som jobber heltid og 1113 (51 %) som har deltidsstilling .
Den 31.12.2015 var 58 % av de ansatte i deltidsstillinger.
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9. Målene i Handlingsprogram 2016 - 2019 - Status
Viktige satsingsområder Status

2 . tertial 2016

Det legges til rette for å opprette 60 nye barnehageplasser i
2016. Målet er barnehageplass til alle på 1 - årsdagen.

Det tilbys barnehageplass for barn født i
september og oktober. Flere ledige
barnehageplasser gjør at man kan søke
om plass i løpende opptak.

Ringerike kommune skal være en åpen og inkluderende
kommune. Vi skal ta vårt ansvar og hjelpe de som står i en
s pesielt vanskelig situasjon. Vi etablerer boliger for enslige
mindreårige flyktninger og vi øker kapasiteten på
læringssenteret for voksne og i flyktningeteamet i forhold til de
anmodninger som kommer fra IMDI.

Det er etablert tre bofellesskap enslige
mindreårige flyktninger. Midt i september
er det bosatt 14 ungdommer og ansatt 34
personer . Samarbeid med Ringerike
folkehøgskole videreføres hvor vi har åtte
plasser høsten 2016 .

Det er igangsatt et tversektorielt
innovasjonsprogram; helse, skol e, barn
og unge, hvor målet er å bedre
inkluderingen av flyktninger i Ringerike
kommune. Det er også opprettet eget
migrasjons - / smittevernskontor som er
operativt fra 1. september.

Helsesektorens omsorgstrapp videreutvikles ved å etablere
tilbud lengre n ed i trappen. Det bygges nytt dagsenter som
felles møteplass, forebyggende hjemmebesøk, og godt utbygd
hverdagsrehabiliteringstilbud.

Revidert omsorgstrapp og
tildelingskriterier er behandlet i
kommunestyret.

Forprosjektet for nytt dagsenter er nå klart
fo r anbudsinnhentelse.

Arbeidsgruppa er i gang med på finne
optimal organisering av tilbudet.

Representant fra Eldrerådet deltar.
Resultat forventet i slutten av oktober.

Det opprettes eget brukerutvalg for Helse og omsorg i løpet av
2016, det vil bli vil fremmet en sak om dette. Det vurderes
også pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å etablere
kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv deltakelse.

Innledende sonderinger med
bruker/pasientorganisasjonene er
innledet, og et brukerutvalg for Helse og
omsorg vil bli etablert i løpet av året
dersom det er interesse for dette.

Det planlegges en ny institusjon for å dekke økt behov og som
en erstatning for Hønefoss omsorgssenter.

Behovsanalyse i forhold til botilbud med
heldøgns omsorg er behandlet i
k ommunestyret. Erstatning av Hønefoss
omsorgssenter og eventuelt utvidelse av
tilbudet ble utsatt til 2020.

Det er lagt opp til en kraftig økning til vedlikehold av
kommunale veier. Ved å sette av 60 millioner kroner vil de 17
veiene med størst oppgraderi ngsbehov være oppgradert i
planperioden.

H ovedplan vei er under utarbeidelse . Hittil
i 2016 er det foretatt oppgraderinger av
Rabbaveien, Ringveien, Kringlemoveien
og Hensveien. Oppgradering av bruer i
Strømsoddbygda er planlagt utover
høsten.

Økt vekst gir økt behov for kapasitet også innen
samfunnsplanlegging og byggesak. Disse tjenestene styrkes
derfor ved at det tilføres økte ressurser. Det er behov for
effektiv saksbehandling for å sikre at kommunen ikke blir
hemmende i de store investeringsprosjekte ne i samfunnet.

Planavdelingen er styrket med 1,8 årsverk
og byggesak er styrket med 2 årsverk, der
en er byggesaksbehandler og en er på
prosjektet med skanning av
byggesaksarkivet. Felles regionalt
plankontor er under etablering. Det
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regionale plankontoret skal ivareta vei - og
bane prosjektet, samt utarbeide en
regional plan for Ringeriksregionen. Det
foreslås 9 - 10 nye årsverk tilknyttet
kontoret, der 5,5 årsverk skal ansettes i
Ringerike kommune i tillegg til
eksisterende planavdeling .

Det opprettes en lederskole i 2016 for å støtte ny
organisasjonsmodell. Dette vill kreve ca. 2 millioner kroner i
ressursinnsats.

Lederprogram for alle ledere med
personalansvar i Ringerike kommune ble
startet opp april 2016. Ca 160 ledere har
gjennomført første samling i
lederprogrammet. Evalueringene er svært
positive. Som en del av ledersatsningen
ble det i starten av september
gj ennomført et to - dagers seminar for alle
ledere og hovedtillitsvalgte. Tema var
blant annet etikk og ytringsfrihet og
handlingsprogram 2017 – 2020.

Det er videre gjennomført flere fagkurs for
ledere, blant annet i tema rekruttering og
oppfølging av sykefrav ær.

Konsern Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Fraværsprosent 8,7 % 8,0 % 8,6 % ( 2 . kvartal)

Medarbeidersamtalen (antall gjennomført) 90 % Måles ikke i ny undersøkelse

Resultater 10 - faktor - undersøkelse *

(skala 1 – 5)

Oppgavemotivasjon 4,0 4,3

Mestringstro 4,0 4,3

Selvstendighet 4,0 4,2

Bruk av kompetanse 4,0 4,2

Mestringsorientert ledelse 4,0 4,0

Rolleklarhet 4,0 4,3

Relevant kompetanseutvikling 4,0 3,6

Fleksibilitetsvilje 4,0 4,4

Mestringsklima 4,0 4,0

Nytteorientert motivasjon 4,0 4,7
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Spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år
Spesialpedagogiske tjenester Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Ventetid før saken startes 6 mnd 3 mnd 0 - 14 dager

Behandlingstid 6 - 12
mnd

3 mnd 3 - 6 mnd

Nedgang i antall henviste saker 10% 10% Økning på 32,5%

Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp §5 -
7

35 32 34

Reduksjon i gjennomsnitt timeomfang/vedtak
med spesialpedagog

0% 10% Tall ikke klare

Saker kan avsluttes som følge av
måloppnåelse(språk/adferd)

2 3 102

Rådgivingssaker TIBIR 16 22 10

Avlastningstjenester Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Målt kvalitet

1. Antall barn og unge som mottar avlastning I
institusjon 0 - 18

20 20 18

over 18 år i institusjon 7 5 3

privat avlastning 0 - 18 35 40 37

over 18 år privat avlastning 4 2 2

Opplevd kvalitet

1. Kvalitetssikringssamtale med alle pårørende
som har et vedtak på avlastning x 1 pr år

100% 100% 80 %

Helsestasjonstjeneste Resultat

2015

Mål Status

2016 2 . tertial 2016

1. Gjennomført DU - kurs ( D epresjon for
u ngdom)

1 2 2

2. Implementert fagteam i barnehage 6 6 14

Barnevern Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Målt kvalitet

Antall familier som har påbegynt PMTO
gjennom Ringerike kommune

16 30 11
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Avvikle plasseringer der det er til barnets
beste (adopsjon, tilbakeføring, aldersgrense)

10 8 7

Antall barn som mottar hjelpetiltak 160 170 179

Opplevd kvalitet

Antall familier som har opplevd
måloppnåelse etter PMTO behandling.

12 24 4

Antall avslutta saker der barneverntjenesten
vurderer at hjelpetiltak har ført til nødvendig
endring.

16 48 34

Antall avslutta saker der foreldrene vurderer
at tiltakene har ført til nødvendig endring

16 48 36

Antall avslutta saker der barnet/ungdommen
vurderer at tiltakene har ført til nødvendig
endring

10 40 13

Antall av disse som vi mottar ny bekymring
på samme år.

0 0 1

Barnehager
Barnehager Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Målt kvalitet

Antall ansatte med formell kompetanse

a. Barnehagelærere 25% 25% 25%

b. Barne - og ungdomsarbeidere 25% 25% 25%

Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass 91% 93% 91%

Opplevd kvalitet

Total kvalitet i barnehagen 5,0 5,0 Nye indikatorer fra 2017*
Andel foresatte som opplever at barnet deres blir
møtt med respekt

5,5 5,5 Nye indikatorer fra 2017*

Andel foresatte som opplever at de blir møtt med
respekt

5,4 5,4 Nye indikatorer fra 2017*

Andel foresatte som opplever at barnet trives i
barnehagen

5,2 5,4 Nye indikatorer fra 2017*

*I 2016 er KS sin brukerundersøkelse gjennomført. Begrunnelsen for ny bruker - undersøkelse var et
ønske om sammenligning av resten av landet samt en undersøkelse som også var tilgjengelig for de
private barnehagene. Brukerunde rsøkelsen kan ikke sammenlignes med fjorårets undersøkelse. Nye
indikatorer fra 2017.
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Skoler
Grunnskole Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn
Elevens score på nasjonal prøve i lesing
(nasjonalt snitt 50)

Elevens score på nasjonal prøve i regning
(nasjonalt snitt 50)

50

50

Tall tilgjengelige i
november.

Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn
Elevens score på nasjonal prøve i lesing
(nasjonalt snitt 50)

Elevens score på nasjonal prøve i regning
(nasjonalt snitt 50)

50

50

Tall tilgjengelige i
desember

Grunnskolepoeng
(nasjonalt snitt 2015 er 40,8) 38,5 39 40,3

Spesialundervisning
Andel elever med spesialundervisning
(nasjonalt snitt 8 %)
Andel elever med spesialundervisning som
når målene i sin individuelle
opplæringsplan og spesialundervisning
avsluttes

7,1 % 8 %

10 %

Tall tilgjengelige i
november.

Trivsel
Elevene på 7. trinn sin opplevelse av trivsel
på skolen (nasjonal indeks 4,4 )
Elevene på 10. trinn sin opplevelse av
trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,2)

4,5

4,2

4,5

4,5

Tall tilgjengelige i januar
2017

Mobbing

Andel elever som på 7. trinn som har
opplevd mobbing 2 - 3 ganger i måneden
eller oftere (nasjonalt snitt 4,7 %)

Andel elever som på 10. trinn som har
opplevd mobbing 2 - 3 ganger i måneden
eller oftere (nasjonalt snitt 4,7 %)

3,1 %

2,6 %

4 %

4 %

Tall tilgjengelige i januar
2017

Læringssenter for voksne Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016
Andel deltakere som fullfører grunnskole
for voksne med minimumskarakter 2 i alle
fag

64 % 65 % 100 %

Andel spor 2 deltakere som består alle
delprøvene på norskprøve A2 - nivå innen
ett år (Ny prøve)

50 % 50 % Tall ikke klare

Andel avsluttede introdeltakere ut i videre
utdanning eller jobb
(Gjennomsnitt for landet 44 %)

60 % 43 %
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Kultur
Kulturskole Resultat

2015

Mål Status

2016 2 . tertial 2016

Andel av personalet med fagutdanning 80 % 80 % 80 %

Dekningsgrad: Andel elever i
grunnskolealder i kommunens kulturskole

5,9 % 6,5 % 8,4 %

Bibliotek Resultat

2015

Mål Status

2016 2 . tertial 2016

Antall utlån 82 000 82 000 39 200

Fysiske besøk - hovedbiblioteket 92 800 92 800 43 400

Antall arrangementer 22 32 15

Litteraturformidling og bibliotekopplæring for skoler,
barnehager o.a. 40 44 15

Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, fornyelser
per nett og sms) 50 % 50 % 44,2 %

Helse og omsorg
Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste
i bofelleskap og institusjon

Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Fravær av alvorlige feilmedisinering. Målt i antall
feilmedisineringer – medikament gitt til feil pasient .

0 290

Antall brukere som har deltatt i hverdags -
rehabilitering

36 45 48

Antall avtalte tjenestebesøk som tjenesten selv
avlyser

Ikke
data
gode
nok

Måle i
2016

Sette mål
for 2017 -

2019

Tall ikke tilgjengelig. Nytt
avvikssystem er i
oppstartfasen.

Iverksettingstid av vedtak hjemmetjenester Ikke
data

Måle i
2016

Sette mål
for 2017 -

2019

Tall ikke tilgjengelig. Nytt
avvikssystem er i
oppstartfasen.

Antall fall fordelt etter alvorlighetsgrad Ikke
gode
nok

data.

Totalt
antall

registrer
te fall pr.

sept.
2015 er

113

Måle i
2016

Sette mål
for 2017 -

2019

189

IPLOS registrering - antall med aktive vedtak med
ufullstendig utfylt kartlegging Finne

Måle i
2016

Tall for 2016 tilgjengelig
februar 2017.
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frem til
målemet

ode

Sette mål
for 2017 -

2019

Antall forventningsavklaringer ved innkomst i % 80 % 100 % 80 %

Psykisk helse og rus Resultat Mål Status

2015 2016 2. tertial 2016

Antall brukere med individuell plan 25 25 54 har IP og - /eller
koordinator

Det er gjennomført forventnings - samtaler med
bruker

70 % 85 % 75 %

Tildelingskontoret Resultat Mål Status

2015 2016 2. tertial 2016

Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at
pasienten er definert som utskrivningsklar

0 - 3
døgn

0 - 3 døgn 1,6 døgn

Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter 90 - 100
%

90 - 100 % 86,15 %

Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke pleie og
omsorg utenfor institusjon

7,8
timer

7,7 timer 7,1 timer

Brukerundersøkelser - Opplevd kvalitet Resultat Mål

Hjemmetjenester 2015 2017
Resultat for bruker 4,7 5.0
Brukermedvirkning 4,3 4,6
Trygghet og respektfull behandling 4,2 5.0
Tilgjengelighet 4,5 4,9
Informasjon 4,7 5.0
Generelt fornøydhet 4,8 5,0

NAV og flyktning Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Målt kvalitet

Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt

485 450 436

Gjennomsnitt antall måneder på sosialhjelp 5,85 5,6 6,12

Antall mellom 18 - 24 år på økonomisk
sosialhjelp

83 80 60

Oppfylle kommunestyrevedtak om
bosetting av flyktninger

Ja 71 Ja(antall) 70

70 % av deltakerne som har gjennomført
introduksjonsprogram skal i arbeid,
utdanning eller annen kvalifisering mot
arbeid direkte etter avsluttet program

59 % 65 % 43 %

Opplevd kvalitet

«Jeg får den service jeg trenger fra NAV -
kontoret»

Tall ikke
klar

4,9 Brukerundersøkelse høst

2016

«Veileder var interessert i å finne gode
løsninger sammen med meg»

Tall ikke
klar

5,0 Brukerundersøkelse høst
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2016

«Har noen på NAV - kontoret snakket med
deg om muligheten til å komme i arbeid?»

Tall ikke
klar

78 % Brukerundersøkelse høst

2016

Samfunn
Teknisk drift og forvaltning Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig + - 55 % + - 50 % 46 %

Forbedre renseresultatene ved Hallingby
renseanlegg - fosfor

88 % 92 % >92%

80 % av investeringsprosjektene skal følge
oppsatt fremdriftsplan

Ikke
målt

> 80 % >80 %

Energieffektivisering – redusert energiforbruk
(korrigert for graddagstall/oppvarmingsbehov)

- 8,6 % - 5 % Mange mindre tiltak knyttet
til energi - effektivisering

gjennomføres , behov for
kjøling skaper økt

energibruk.

Plan - og byggesak Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Målt kvalitet

Antall dager fra byggesøknad (komplett) er
mottatt til vedtak er fattet

17 12 9

Antall dager i saksbehandlingstid for saker
etter jordlov og konsesjonslov

13 12 20

Andel kontroller innenfor jord/skog som
ikke er gjennomført etter lovkrav (5 % jord
og 10% skog)

< 50 % < 25 % 20 %

Andel oppmålingssaker som går over
fristen (16 uker)

< 5 % < 5 % 0 %

Andel salg av eiendomsinformasjon som
går over fristen (7 dager)

< 5 % < 5 % 0 %

Andel fullført, digitalisering av
byggesaksarkiv

5 % 30 % 13,5 %

Andel gjennomførte oppstartsmøter som
går over fristen (21 dager)

Ikke tall 0 % 50 %

Medarbeiderperspektiv

Fornøyd med samarbeidet med dine
kollegaer på arbeidsplassen

5,3 5,4 kommunen har tatt gått
over til en ny type

undersøkelse, derfor ikke
mulig å måle de samme

kriteriene i 2016.

Fornøyd med innholdet i jobben din 4,8 4,9

Brann - og redningstjenesten Resultat Mål Status

2015 2016 2 . tertial 2016

Brannvesenet skal ha et høyt servicenivå ut i
fra antall klager på saksbehandling, hendelser,

80 60 35
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feiing og tilsyn. Målt i antall klager.

Brannvesenet skal bistå personell eller dyr i
nød i løpet av de frister som er gitt i forskrift

Tilfredss
tillende

Tilfredsstil
lende

Tilfredsstillende

Administrasjon og fellestjenester
IKT Resultat

2015

Mål Status

2016 2 . tertial 2016

IT - systemenes oppetid >99,9% >99,5% 99,9%

Antall lammende hendelser som fører til
systembortfall utover 1 time

0 =<1 0

Gjennomsnittlig løsningstid på support
90t 2
min 72t 74 t
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10. Vedtak i Kommunestyret 2014 - 2016 som krever oppfølging

År 2014

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

30.01 10/14

EVALUERING – BESTILLERENHETEN
Vedtak:
1. Ringerike kommune beholder ordningen
med en sentral tjenestetildeling. Dette for
å sikre kompetente avgjørelser og
vurderinger, lik og rettferdig
tjenestetildeling og høy kvalitet på dette
viktige arbeidet. En sentral tjenestetildeling
gjør det enklere og lettere for publikum,
brukere og samarbeidspartnere og
forholde seg til tjenestetilbudet.
2. Den sentrale tjenestetildelingen i varetas
av et «Tildelingskontor for helse og
omsorgstjenester».
3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres
annet hvert år. Det er bestillerkontoret
som skal føre evalueringen «i pennen»,
basert på innhentede «høringsnotater» fra
tjenesteområdene. Tildelings kriteriene skal
politisk behandles.
4. De funn og forslag til forbedringer som
er beskrevet i rapporten skal innarbeides i
kontorets handlingsplaner.
Hovedkomiteen for helse, omsorg og
velferd holdes løpende orientert om
innarbeidingen/ innføringen av
forb edringene.

Ordningen med
sentral tjeneste -
tildeling er beholdt
med et sentralt
tildelingskontor.
Funn og forslag ved
evaluering av
tildelingskriteriene
er innarbeidet både i
planer og i praksis,
og HOV er orientert
om disse.

Det er utarbeidet en
serviceerklæring som
har som formål å
legge til rette for et
godt samarbeid
mellom bruker,
pårørende og
tjenesteyter, samt
skape realistiske
forventninger til våre
tjenester.

GJENNOMFØRT

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR.
1/14
Vedtak:
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:
«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selska pskontrollen i Veien Kulturminnepark
AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:
1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring

for den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetni nger som lå til grunn for

Veien
kulturminnepark As
omtales i Ringerike
kommunes
eiermelding som er
under utarbeidelse.

Politisk
behandling høst
2016.
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etableringen av selskapet.
3. Styreinstruks bør utarbeides, og det

bør foreligge en årlig egenevaluering.»

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI - OG KLIMAPLANEN
PROSJEKT OPPFØLGING
Vedtak:
1. Årsrapport 2013 for oppfølging av
energi - og klimaplanen tas til orientering.
2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Revidering pågår,
men fremdeles noe
usikkert når ny
utgave kan
fremlegges.

30.10 133/14

BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 -
2022
Vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringerike kommunes
«Boligsosiale handlingsplan 2015 - 2022»,
men med den presisering at det skal søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra
behovet
2. De fem hovedstrategier som er
beskrevet i planen
- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger
- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)
- Fra «Leie til Eie»
- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på
boevne
- Samarbeid med frivillig
skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor
boligsosialt arbeid i R ingerike kommune.
3. Ringerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingsprogram.
4. Det bes fremmet en sak om bygging og
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglene for fritak av merverdiavgift ved
nybygg er blitt slik at det bare er
kommu nen som kan få det.
5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.
6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial handlingsplan.
Utredningen legges fram til politisk
beh andling.

Ad. 4: Rutiner for
bygging og
forvaltning er under
arbeid.

Ad. 6: Slik utredning
vil være en del av
arbeidet videre med
«Boligsosial
handlingsplan». Om
miljøarbeider -
tjenesten må
styrkes, -
personellmessig eller
kompetansemessig
for å m øte behov/ -
ambisjoner, vil bli en
del av denne.

Ad. pkt. 5:
Evaluering vil skje
iht. vedtak.

Ad. pkt. 6:
Oppgaven
gjennomføres i
regi av nytt
boligkontor når
dette er etablert.
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År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT
Vedtak:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til
orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hvordan
Rin gerike interkommunale legevakt skal
organiseres i forhold til arealbehov,
kapasitet og innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:

Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes
dekt ved nybygg.

Plassering av legevakten skal ligge i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike
sykehus.

Mulighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To
alternativer drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike
interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier
4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om
mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale ø yeblikkelig - hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter
betinget av samhandlingsrefomen. Dette
for å optimalisere finansieringen og
utnyttelsen av de statlige
investeringstilskudd.

Vi har hatt
Brukermøte nr. 1
med teknisk avdeling
og arkitektene
10.08.2016 .
Arkitektene er nå i
gang med en
mulighetsskisse. I
brukermøte nr. 2
den 14.09.2016
legger arkitektene
frem en skisse. De
som møter i dette
møtet er
prosjektleder
legevakt, tekn. avd.,
ambulanse,
Ringerike sykehus.

Vi ønsker saken
fremlagt i
Kommunestyre t
24.11.

30.04 60/15

ENERGI OG KLIMAARBEID - ÅRSRAPPORT
Vedtak:
1. Årsrapporten med tilhørende
klimaregnskap 2014 for oppfølging av
energi og klimaplan tas til orientering.
2. Det avsettes 60 000 kr i budsjett 2016 til
formålet energi og klimaoppfølging p å
prosjektnummer 5037 Grønne
energikommuner.
3. HMA har ansvaret for å følge opp Energi -

Det er ikke avsatt
kommunale midler
til dette i budsjett
2016. Tidligere års
tilskudd er ikke brukt
opp, og disse må
brukes opp før det
vurderes bruk av
kommunale midler.
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og klimaplanen i Ringerike kommune .

28.05 74/15

WEB - OVERFØRING AV
KOMMUNESTYREMØTER
Vedtak:
1. I kommunestyresalen installeres det et
system for direktesending av lyd og bilder
på internett. Systemet skal ha integrasjon
mot Ringerike kommunes saks - og
arkivsystem.
2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250, -
innarbeides i eksisterende ramme.

Web - overføring fra
alle politiske møter
er etablert.

Gjennomført

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.
Vedtak:
Ruspolitisk utvalg er et rådgive nde organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.
Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskape t og
kommunestyret i forbindelse med
evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.
Følgende personer tiltrer utvalget:
Politiske representanter:
Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs - og
skjenkebevillinger), Christine Granlund
(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud
(Kristelig Folkeparti).
Representanter fra næringslivet:
Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)
Faginstanser:
SLT - koordinator, kommuneoverlege , en
representant fra politiet, og leder av
enheten helse og rus.
Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.
Det står utvalget fritt å innkalle personer
med nødvendig kompetanse i forhold til
nåsituasjonen, samt å avgjøre beho vet for
møter.
Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

Følges opp i 2016

25.06 84/15
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT -
PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG

Orientering vil bli
forelagt
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Vedtak:
Kommunestyre tar rapport fra Buskerud
kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015,
om Individuelle planer innen psykisk helse
og rusomsorg til etterretning og pålegger
rådmannen rette seg etter de anbefalinger
som fremgår av denne. Kommunestyret
ber om en orientering jfr. anbefalingene i
forvaltningsrapport innen 1 år fra d.d.

kommunestyret i
løpet av 2016.

27.08 104/15

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR
PLANARBEID I HØNEFOSS
Vedtak:
1 - Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss
2 - Det skal gjennomføres en
mulighetss tudie i form av parallelle
arkitektoppdrag
3 - Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

Evalueringskomiteen
har lagt frem sin
innstilling.
Rapporten er
overlevert
rådmannen.

Rapporten vil bli
gjennomgått og
resultatene
legges frem til
politisk
behandling.

26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov
Vedtak:
1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.
2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.
3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio -
emosjonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksisterende tilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.
4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

Det er i august 2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.

Romprogram for ny
avdeling for elever
med store og
sammensatte behov
på 1. - 7.trinn er
innarbeidet i ny
skole Hønefoss Sør.

10.12 152/15

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner
for oppskyting av fyrverkeri
Vedtak:
Lokal forskrift om forbudssoner for
oppskyting av fyrverker vedtas.

Runar Johansens forslag som oversendes
rådmannen:
F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten
bestående av mange eldre trehus.
Områdene er utenfor sone for forbud mot

Sak vedr.
utredning av
området kan
utvides vil
foreligge før
nyttår
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fyrverkeri.
Rådmannen bes å utrede om området for
forbud mot fyrverkeri kan utvides for å
verne trehusbebyggelsen i Hønefoss i
forskrifter for 2016/17.

År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

28.01 2/16

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om
kommunens antikorrupsjonsarbeid.

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
systemer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.
2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i l øpet av 2016.

Arbeid med anti -
korrupsjon er
innarbeidet i mandat
for opprettet
arbeidsgruppe som
skal revidere
kommunens etiske
retningslinjer.
Partssammensatt
arbeidsgruppen er
etablert og er godt i
gang med arbeidet.
Det er gjennomført
to møter.

Sake n skal opp til
politisk
behandling i
november 2016.

25.02 25/16
Resultater etter
medarbeiderundersøkelsen 2015
Vedtak:

Kommunestyret tar resultatene
etter medarbeiderundersøkelsen
2015 til orientering.
Kommunestyret ber om å få en
årlig orientering om hvordan
oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen er fulgt
opp.
Medarbeiderundersøkelsen følges
opp med konkrete
forbedringstiltak på enhetene i
samarbeid med de ansatte.

Alle enheter i
kommunen arbeider
med oppfølging av
medarbeiderundersø
kelsen.
Alle enh eter har
rapportert via
kommunalsjefene
status i arbeidet.

AMU orienteres
om status i
arbeidet
28.9.2016

25.02 26/16

Sykefravær 2015
Vedtak:
1. Kommunestyret tar sykefraværsrapport
for 2015 til orientering.
2. Kommunestyret ber AMU om å
kontinuerlig følge med på
sykefraværsstatistikk og se dette opp mot
innrapporterte avvik.
3. Kommunestyret ber rådmannen
utarbeide en handlingsplan for oppfølging

Handlingspl an for
oppfølging av
sykefravær er
utarbeidet og ble
behandlet i AMU
25.5.2016.
AMU har løpende
oppfølging av
sykefravær.
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av sykefraværet. Denne handlingsplanen
skal vedtas, og følges opp av AMU.

31.03 42/16

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020
Vedtak:
1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 –
2020 for Ringerike kommune godkjennes.
2. Administrasjonen bes sørge for at det
blir gjennomført effektiv kontroll av salgs -
og skjenkesteder
3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk av
rusmidler og rusrelaterte s kader fremmes i
løpet av 2016.

Alkoholpolitisk
handlingsplan ble
godkjent mars 2016.

Arbeid med
tiltaksplan vil skje
høsten 2016.

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering
Vedtak:
1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til
etterretning.
2. Kommunestyret vedtar en tredobling av
tilskuddet til RU med halvtårs virkning fra
2016. Dette innarbeides i forbindelse med
den politiske behandlingen av 1. tertial.
3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike
kommune til Ringerike Utvikling AS være
på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha dette
driftsgrunnlaget de kommende 3 år.
4. Kommunestyret forutsetter at det
gjøres en grundig evaluering av
måloppnåelsen våren 2019, før en
vurderer videre tilskudd.
5. Eier forventer at det gjennomføres to
eiermøter i året hvor selskapet legger
frem status og fremtidsutsikter.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivå
innarbeides i
rådmannens forslag
til budsjett 2017.

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike
Vedtak:
1. Felles barnevernsvakt for Midt -
Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker
kommune etableres fra sommeren 2016 i
tråd med saksframstillingen.

2. Barnevernsvakten organiseres som et
interkommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28 - 1 b.

3. Barnevernsvakten etableres som et
prosjekt. Prosjektet evalueres fram til
årsskifte 2018 - 2019, med sikte på
implementering av et eventuelt korrigert

Alle
samarbeidskommune
ne har hatt saken
oppe i
kommunestyret hvor
det er fattet vedtak
om et
interkommunalt
samarbeid. Av talen
er underskrevet.

Jakten på
avdelingsleder
for
barnevernsvakt
startet i uke 36.



28

R inger ike kommu ne – 2 . Ter t ia lrapport 201 6

driftskonsept fra 1. januar 2019.

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.
26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom

husbanken,private utbyggere og
kommunen
Vedtak:
Ringerike kommune søker samarbeid med
private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å
stimulere til økt boligbygging og for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre
vanskeligstilte på boligmarkedet i
kommunen trygge og kvalitativt gode
boforhold i hensiktsme ssige bomiljø i tråd
med sakframstillingen.

Mulighetene
presenteres for
aktuelle
samarbeidspartnere
fortløpende, men vi
har ikke inngått noen
avtaler ennå.

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd
Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd
Arena
Vedtak:
1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til
orientering.
2. Ringerike kommune vil gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening etter at
barnehage - og skolebehovsanalysen er
politisk behandlet.

Blir gjennomført i
september -
oktober etter
behandling av
skolebehovsanaly
sen.

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan f or
Klekkenhagen boligområde - Planforslag
til 2. gangs behandling
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne
linjen
1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med tilhørende
bestemmelser vedtas.
2. Rådmannen retter en forespørsel til
SVV for vurdering av endring av
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingen og Klekken.

Forespørsel til SVV er
sendt, og saken er
under utredning der.

30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behovanalyse
Vedtak:
1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.
2. Videre planlegging av nytt sykehjem,
herunder erstatning for Hønefoss sykehjem
avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se
på muligheter for en mer optimal
utnyttelse av eksisterende og planlagt

Ny utvidet
behovsanalyse vil
bli gjennomført i
2020
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bygningsmasse fram til 2020.
30.06 108/16 Storgata 21, - et forbildeprosjekt for

energiriktig oppgradering av eldre
eneboliger, - forprosjekt
Vedtak:
1. Rådmannen bes om å inngå en
intensjonsavtale med HOME Ringerike og
Energikanalen AS om en mulig helhetlig
oppgradering av Storgata 21.

2. Det gjennomføres et forprosjekt for å
etablere nødvendig beslutningsgrunnlag
for endelig oppdrag, herunder beskrivelse
av bygningenes tilstand (hovedbygning
med tilstøtende arealer) samt
kostnadsramme for ønskede tiltak.

Forprosjektet
gjennomføres i disse
da ger, og saken vil
komme opp for
kommunestyret i
oktober 2016.

30.06 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen
Vedtak:
- Kommunestyret godkjenner den fremlagte
skissen for plansamarbeid i
Ringeriksregionen.
- Kommunestyret ber rådmannen etablere
dette samarbeidet så snart som mulig,
rådmannen gis fullmakt til å inngå
forpliktende samarbeidsavtale med
partene.
- Økte kostnader innarbeides i fremtidige
budsjetter.

Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,
Hole, Jevnak er og
Fylkeskommunen
foreligger.
Plankontoret vil
starte opp i
midlertidige lokaler i
modul ved Hønefoss
VGS og det blir lyst ut
stilling som
koordinator for
plankontoret.
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11. Salg av eiendom/ bygninger – KS sak 41/12
Vedtak i Kommunestyret i 2012 :
1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i

saksframlegget.
2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk

tertialra pport.
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående konkurranse

om slike tjenester.
5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt salg av

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.

Nr Salgsobjekt Status
Følgende objekter selges og brukes til
nedbetaling av kommunens investeringsgjeld:

1 Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor
reguleringsplan 250 - 02 Hov Næringsområde

Usolgt.

2 Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på
Hensmoen, regulert til industri

Solgt i 2014 for kr 260.000

3 Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på
Hensmoen

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler, men
bedt om at det ventes med denn e p.g.a.
avklaring om minnesmerke.
Takst kr 7 900 000. Del av denne eiendommen
er nå utleid til Spenncon Rail AS til lagerplass.
Årlig leiebeløp her er kr 51 000, - .

4 Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1 Venter på reguleringsendring.
Pris avtalt i 2009, kr 250, - pr m²

5 Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler. Selges
med forbehold om regulering.
Bedt eiendomsmegler avvente litt. Kontakt mell.
Kommunen og Old Fellow vedr. kjøp av bygg m.
tomt. Takst på skole bygg m. ca. 2,8 mål tomt kr
2 800 000, - .

6 Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud Usolgt. Kun aktuell som tillegg til eiendommen
38/1, 7 og 44/25 p.g.a adkomst.
Prisvurdering fra Landbrukskontoret: kr 18 -
20 000, -

Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette
arealet:
Området kan bli svært viktig i forbindelse med
framtidige samferdselssaker, eksempelvis ny E -
16, da denne teigen ligger helt inntil brufoten
over Storelva og ved en evt. utvidelse av E - 16
over Hverven moen vil denne teigen bli
strategisk ved kryssing av elva. Arealet vil da ha
en langt høyere verdi.

7 Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22 - 24 Solgt i 2015 for kr 1.262.900

8 Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10 Overdratt Boligstiftelsen

9 Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei Usolgt. Tomten må reguleres.
Verdivurdering ferdig regulert,
kr 2 000 000, - .
Tomten selges for oppføring av omsorgsboliger
for ungdom

10 Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle Usolgt. Rådmannen avventer salg da tomten
vurderes til k ommunalt formål.
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Nr Salgsobjekt Status
11 Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika

industriområde
Solgt i 2014 for kr 70.000

12 Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark Solgt i 2014 for kr 36.000

13 Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på
Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler,
verdivurdering pr tomt kr 200 000, - (Interessen
er liten).

15 Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka Usolgt

16 Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass Slettveien
(Vesterntoppen)

Solgt. kr 330 000, - . (2013)

17 Gnr . 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen Solgt i 2015 for kr 200.000

18 Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven Usolgt. Block Watne har opsjon på tomta.
Takst råtomt kr 4 060 000, - .

19 Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger
Einerveien 9 og 11 Nes i Ådal

Solgt. 305/260 Einerveien 9, kr 700 000, -
(2013).
305/259, Einerveien 11, kr 1 300 000, -
(2013)

20 Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt
– Sokna

Usolgt, venter på reg.plan

23 Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 447 Solgt. Kr 1 75 0 000, - (2013)
Rådmannen kommer tilbake med ny sak før
følgende objekter vurderes solgt:

14 Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal –
utredes 2012

Selges ikke. Leies ut til Røde Kors.

21 Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp

25 Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr
86 m.fl
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12. Status v erbalforslag i forbindelse med vedtak av budsjett 201 6
og Handlingsprogram 2016 - 2019

Verbalforslag Status 2. tertial 2016

Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan
innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen.
Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016.

Saken ble lagt fram for kommunestyret
våren 2016, K - sak 81/16

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak for
kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man ser på
alternativer for å kunne st yrke opplæringen i
ringeriksskolen for de laveste trinnene.

Saken ble lagt fram for kommunestyret
våren 2016, K - sak 82/16

Rådmannen ferdigstiller forslag til kulturplan for høring
innen sommeren 2016.

Utkast til Kulturplan sendt på Høring i
september 201 6, HOK 25/16

Rådmannen ser på mulighetene for å benytte
lærlingeordninger, arbeidslag fra NAV og personer,
spesielt innvandrere, med behov for arbeidspraksis.

Vi har nå lærlinger, arbeidslag fra NAV og
personer i arbeidspraksis. Antallet
varierer.

Anmodn ingen ansees oppfylt.

Ringerike Kommunes tilbud om sommerjobb til
skoleungdom/studenter gjeninnføres innenfor
rammene av det totale driftsbudsjettet for 2016.

15 ungdommer i alderen 16 – 18 år har
hatt ekstrajobb i kommunen sommeren
2016. De har arbeidet innen helse og
omsorg (12 stk) og samfunn, teknisk
avdeling (3 stk).

Erfaringene er positive, ungdommene har
gjort en god jobb og vært svært
pliktoppfyllende.

Kommunestyret ber rådmannen gå i samtale med
fylkeskommunen for å utarbeide en samordnet plan for
kulturminner og kulturmiljøer.

Sak i HMA oktober. Kommuneplanens
arealdel.

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en
arbeidsform for plankontroll for de regionale,
overordnede spørsmålene i samarbeid med
fylkeskommunen.

Det er enighet om en sa marbeidsavtale
mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og
Fylkeskommunen. Plankontoret blir
lokalisert midlertidig i modul ved
Hønefoss vgs. Det vil bli lyst ut stilling som
koordinator for plankontoret

Kommunestyret ber rådmannen sikre at ressurser i 2016
prioriteres inn i plan - og byggesaker som fremmer en
helhetlig byutvikling og rigger Hønefoss for veksten som
utløses av Ringeriksbanen/ny E 16.

Bemanningen er økt både på byggesak og
på planavdelingen. Videre vil det lyses ut
etter flere stillingen på pla nsiden når
felles plankontor er etablert.
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Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike, der i blant
Ringbo for utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte,
ungdom og flyktninger.

Kommunen oppretter et eget boligkontor
f ra 01.01.2017.Saken blir sett nærmere på
når det er på plass.

Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike
Boligstiftelse med tanke på å få redusert kommunens
årlige leie og hvordan eiendommene skal forvaltes når
det gjelder oppussing og tomgangsleie mv.

Dia logen er innledet, og vi avventer
resultatene.

Hønefoss er nå vedtatt som sykkelby. Rådmannen må
sikre at trafikkløsninger som velges gjør byen mer
tilgjengelig for syklende og gående. Et første tiltak er at
sykkelfeltene og rundkjøringene må markeres lan gt
bedre (eksempelvis rød asfalt) og man ser på en
utvidelse av gågatearealet.

Vi har fått på plass en person i
planavdelingen som skal være
sykkelbykoordinator. Det har vært
gjennomført oppstartsmøte og det er
sendt søknad om prosjektmidler.

Ringerike Ko mmune skal utarbeide en
digitaliseringsstrategi som skal være tverrsektoriell for
hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk
av IKT - i alle våre tjenester og forvaltning.

Kommunalsjef for økonomi har i
samarbeid med leder av IT - enheten
startet opp arbeidet med
digitaliseringsstrategi for Ringerike
kommune. Det utarbeides en ståsteds -
analyse for IKT i Ringerike kommune
høsten 2016. Parallelt med denne
analysen vil rådmannens ledergruppe
jobbe med meta - trender for IKT -
utviklingen. For å få på plass go d
forankring, brukes tiden fram til desember
for å utarbeide strategien.
Digitaliseringsstrategien legges fram til
politisk behandling i 1. kvartal 2017.

Ringerike Kommune skal over tid planmessig skifte ut
alle diesel - og bensindrevne biler/rullende materiell
med lav - /nullutslippsbiler (el -
biler/hybridbiler/hydrogendrevne biler) i alle sektorer
der det er hensiktsmessig ut fra arbeidets og tjenestens
art.

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike
kommune i august 2016. En av de
prioriterte oppgavene er å få oversikt over
kommunens innkjøpsavtaler, herunder
leasingavtaler på biler og maskiner. Når
tilstrekkelig oversikt er på plass, vil det bli
utarbeidet rutiner for innkjøp av biler og
maskiner, herunder leasingavtaler som
beskriver hva slags teknologi s om skal
velges ved nyanskaffelser.

Ringerike kommune sier nei til sosial dumping.
Kommunestyret ber rådmannen innen første halvår
2016 om å komme med saksutredning til hvordan

Ringerike kommune har gj ennom
rekruttering av nye medarbeidere styrket
oppfølging av kontrakter med eksterne
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Ringerike kommune kan fatte vedtak mot sosial
dumping.

samarbeidspartnere og leverandører for å
sikre at det ikke foregår sosial dumping.

Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på
sykehjem kan få minimum 1 times aktivitet p er dag.
Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute
i friluft eller andre tiltak som er med på øke
livskvaliteten for beboerne.

Institusjonene har regelmessig daglig og
ukentlig aktiviteter til de som ønsker og
kan delta, f.eks. sang, turer i nærmiljøet,
bingo, høytlesing, baking, velvære,
kulturelle innslag, fellestrim, spill m.m.
Det arbeides med å lage en felles mal for
«aktivitetskalender», både for å
systematisere og synliggjøre tilbudene.

Rådmannen bes fremme sak for politisk drøfting o m
hvordan trepartssamarbeidet i Ringerike kan
revitaliseres og intensiveres. Hensikten er å belyse
hvordan bedre samarbeid mellom tillitsvalgte,
administrasjon og politikere kan gi bedre resultater for
kommunen.

Det har gjennom 2016 vært arbeidet med
å sty rke treparts - samarbeidet i
kommunen. Gjennom aktiviteter i regi av
AMU (blant annet felles opplæring),
heldags workshop i forbindelse med
utarbeidelse av ny arbeidsgiverstrategi og
arbeid i arbeidsgruppe med utarbeidelse
av nye etiske retningslinjer, er t re -
partsamarbeidet i Ringerike kommune
betydelig styrket. Det gis tilbakemelding
fra både tillitsvalgte og politikere som har
deltatt at dette er svært positivt.

Innsats mot sykefravær skal prioriteres. Sykefraværet i Ringerike kommune er
redusert. Gjenno m økt ledertetthet er
oppmerksomheten om sykefraværsarbeid
styrket. Det er dessuten planlagt
opplæring for ledere i tema
sykefraværsoppfølging som gjøres i
samarbeid med NAV og
Arbeidslivssenteret, denne opplæringen
vil skje i september og oktober 2016.

M erking av kommunale gjenvinningsstasjoner og
oppgradering av dem.

Saken er under arbeid.

Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes rådmannen for
utredning: Hurtigladere for el - biler på flere normale el -
billadere i sentrum.

I november 2015 ble det levert en
ut redning fra Rambøll om fornybar
mobilitet i Ringerike kommune. Denne
brukes i det videre arbeidet på dette
feltet. Det er i år satt opp nye
ladestasjoner på Hvervenmoen og ved
Kiwi.
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B. B udsjettene for skatt og r ammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr aug) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 3 896 4 605 8 832 9 405 574 6 % 570
Driftsutgifter 4 771 5 576 9 987 9 880 -107 -1 % -110
Driftsinntekter -875 -970 -1 155 -475 680 -143 % 680

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 59 653 69 194 96 665 96 665 0 0 % 0
Driftsutgifter 65 794 76 232 110 833 107 451 -3 382 -3 % -2 788
Driftsinntekter -6 140 -7 039 -14 168 -10 786 3 382 -31 % 2 787

Barnehage
Driftsregnskap 112 218 113 914 179 639 181 639 2 000 1 % 2 000
Driftsutgifter 131 011 133 063 208 285 208 521 236 0 % 677
Driftsinntekter -18 794 -19 150 -28 646 -26 882 1 764 -7 % 1 323

Grunnskole
Driftsregnskap 162 067 166 681 275 767 274 560 -1 207 0 % 0
Driftsutgifter 194 682 212 473 342 904 336 313 -6 591 -2 % 1 205
Driftsinntekter -32 615 -45 792 -67 137 -61 753 5 383 -9 % -1 205

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 74 681 82 566 130 995 129 611 -1 384 -1 % -1 000
Driftsutgifter 83 566 93 763 153 782 160 000 6 218 4 % 6 770
Driftsinntekter -8 885 -11 197 -22 787 -30 389 -7 602 25 % -7 770

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 14 354 12 704 25 833 26 739 907 3 % 207
Driftsutgifter 18 053 17 027 29 558 31 350 1 792 6 % 1 092
Driftsinntekter -3 699 -4 323 -3 725 -4 611 -885 19 % -885

Helse og omsorg
Driftsregnskap 388 108 402 263 612 963 607 165 -5 798 -1 % -5 798
Driftsutgifter 531 890 542 273 829 142 828 241 -901 0 % -377
Driftsinntekter -143 782 -140 011 -216 180 -221 076 -4 896 2 % -5 420

Samfunn
Driftsregnskap 73 299 77 333 134 028 131 743 -2 286 -2 % -1 485
Driftsutgifter 151 985 166 247 269 385 269 916 531 0 % 1 764
Driftsinntekter -78 686 -88 915 -135 356 -138 173 -2 816 2 % -3 248

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -33 609 -60 721 14 348 17 648 3 300 19 % 3 300
Driftsutgifter 1 669 -8 018 153 289 156 589 3 300 2 % 3 300
Driftsinntekter -35 278 -52 703 -138 941 -138 941 0 0 % 0

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -978 885 -1 023 079 -1 559 495 -1 559 495 0 0 % 0
Driftsutgifter 101 0 0 0 0 0 % 0
Driftsinntekter -978 986 -1 023 079 -1 559 495 -1 559 495 0 0 % 0

Finans
Driftsregnskap 19 905 22 607 82 320 84 320 2 000 2 % 0
Driftsutgifter 42 262 80 439 112 380 155 741 43 361 28 % 36 361
Driftsinntekter -22 357 -57 832 -30 060 -71 421 -41 361 58 % -36 361

Alle tall i 1000 kr



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1492-4  Arkiv: 614 M7  

 

Sak: 192/16 

 

Saksprotokoll - 10017 Ny brannstasjon Nes og 10018 Ny brannstasjon Sokna  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Det bygges ny bibrannstasjon på Nes i Ådal. Brannstasjonen bygges på tomt gnr/bnr 

305/145. Kostnadsramme kr 8,1 mill. inkl. mva 

2. Det bygges ny bibrannstasjon på Sokna. Eksisterende bygg rives. Gnr/bnr 148/157. 

Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1492-2   Arkiv: 614 M7  

 

10017 Ny brannstasjon Nes og 10018 Ny brannstasjon Sokna  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det bygges ny bibrannstasjon på Nes i Ådal. Brannstasjonen bygges på tomt gnr/bnr 

305/145. Kostnadsramme kr 8,1 mill. inkl. mva 

2. Det bygges ny bibrannstasjon på Sokna. Eksisterende bygg rives. Gnr/bnr 148/157. 

Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva 

 

Sammendrag 

Det er stort behov for oppgradering av brannstasjoner både på Sokna og Nes i Ådal.  
Ingen av disse stasjonene tilfredsstiller dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, 
miljø og sikkerhet. 
 

Innledning / bakgrunn 

 
Bibrannstasjoner på Sokna og Nes i Ådal er utdatert for mange tiår siden.   
På Nes består brannstasjonen av en leid garasje til brannbil og utstyr, mens mannskapene 
og deres utstyr har tilhold i en gammel brakke på ca 15 m2.  
  
På Sokna så holder mannskaper og utstyr til i en gammel kommunal garasje.   
Ingen av disse løsningene tilfredsstiller dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, 
miljø og sikkerhet. 
 
Brannmannskaper er i dag utsatt for økt kreftrisiko. Dette skyldes svært mange farlige 
stoffer/ gasser som finnes i brannrøyk. Dette tar kroppen til seg samtidig som alt tøy og 
brukt utstyr også vil være forurenset etter bruk.  
Det er derfor svært viktig at brannmannskapene har tilrettelagte forhold som tilfredsstiller 
arbeidstilsynets krav. Dette må gjøres slik at det er klare skiller mellom rene og urene soner 
med hensyn på dusjer og rom for vask av tøy og utstyr når mannskapene kommer inn etter 
arbeid i brannsoner.  



 

Beskrivelse av saken 

 
I forbindelse med en kvalitetssikring av tidligere avsetning på økonomi ble det foretatt en 
nærmere befaring av bygningene. 
På Nes i Ådal er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å foreta en oppgradering. Her må 
det bygges ny brannstasjon.  
 
På Sokna har man vurdert en oppgradering. En gjennomgang av bygget viser at det er 
skader på bærekonstruksjoner som ikke tidligere er fremkommet. I tillegg til utbedring av 
eksisterende bygg må det bygges et tilbygg for mannskaper, med garderober, dusjer og 
plasser for rengjøring av utstyr og bekledning for å tilfredsstille arbeidstilsynets krav.  
 
Etter at ny RV 7 Sokna - Ørgenvika ble åpnet, har veien fått to nye tuneller. På Sokna 
brannstasjon må man derfor også ha plass til utstyr for å takle ulykker og brann i tunellene.  
En oppgradering og påbygging, samt reparasjon og oppgradering av eksisterende bygning  
inklusiv teknisk anlegg vil bringe sluttsummen opp i minimum 5 mill.   
 
Ny brannstasjon på Nes vil koste 8,1 mill.  
Oppgradering Sokna og nybygg Nes gir totalkostnad 13,1 mill. 
På Sokna har man da fortsatt en gammel bygning som ikke er optimalt tilpasset, 
bygningens levetid vil være det halve av et nybygg og vedlikeholdet vil komme mye raskere 
enn på et nytt bygg.  
 
Bygging av to identiske bygg på Nes og Sokna vil gi en totalkostnad på kr. 16.65 millioner. 
Dette inkluderer rivekostnader av eksisterende bygg på Sokna med 450.000,-. 
 
 

Forholdet til overordnede planer 

 
Det er ikke behov for endring i kommunale planer. Utkjøring på RV7 Sokna blir uendret. 
Utkjøring på EV16 flyttes ca 100 meter nordover. Dette kan ikke sees å endre trafikkforhold 
på E16. 
 

Økonomiske forhold 

I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det avsetninger på til sammen 10 mill. for Nes og 
Sokna bi brannstasjon. 
 
Oppgradering av eksisterende garasje med tilbygg Sokna og ny brannstasjon på Nes vil gi 
en kostnad på 13,1 mill. 
 
Bygging av to nye, like brannstasjoner inkl innredning i bygg vil gi en kostnad på 16,65 
millioner.  
Rådmannens vurdering 

 
Det er stort behov for fornyelse av brannstasjonsløsningene på Sokna og Nes i Ådal.  



Det er gjort en teknisk tilstandsvurdering av eksisterende bygg på Sokna og denne viser at 
bygget er i dårlig forfatning. Kostnadsdifferansen mellom oppgradering med tilbygg og ny 
brannstasjon er 3,1 mill.  Rådmannen mener at en rehabilitering på Sokna er for dyr i 
forhold til nytteverdi og levetid. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at det bygges nye brannstasjoner både på Nes og Sokna for å 
tilfredsstille dagens krav til lover og forskrifter. 
 
 
 

Vedlegg 

 

Tilstandsvurdering Sokna brannstasjon 

 

 

 

 Ringerike kommune, 020.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arne Andersen 

 

 



Sokna Brannstasjon 

Befaringsrapport 03.03.2016. 

_____________________________________________ 

 

Rapporten er på ingen måte fullstendig men et innspill til innledende arbeider med tanke på 

oppgradering eller nybygg. 

 

Fundamentering og kjeller. 

Bygget er fundamentert frostfritt, med betongvegger i kjeller med dybde ca 3 meter, ikke støpt gulv i 

kjeller. Evt såler under kjellervegger var ikke synlig ved innsyn fra luke i bakvegg. 

I underside av betongdekke mot kjeller er det, også sett fra en luke i yttervegg, skader på dekke der 

undre dekkearmering er rustet og derved sprengt av overdekningen mot kjellerrom. 

Det finnes ingen informasjon eller prosjektering fra den tiden bygget ble oppført. Det er dermed 

umulig å si noe om hvor stor belastning disse dekke kan tåle. 

Etasje på bakkeplan. 

Bygg i etasje over kjeller har stått bra, det er en liten setning i nordvestre hjørne oppe ved himling 

men ellers ingen sprekker å se i vegger.  Veggene er oppført i type lettbetong i følge info gitt av 

andre. 

Det er også støpt dekke over 1 etasje.  Dette ser bra ut uten synlige riss i undekant. Det er ingen 

isolasjon ut over 25 cm lettbetongblokk i vegger. 

Tak utvendig. 

Tak utvendig er ikke befart. Antakelig laget som oppforet tretak på betongdekke med fall til 

innvendige taknedløp. Gesims i tre, underkledd med lister med brede spalter. Ingen spesielle feil ved 

dette. Isolasjonstykkelse på tak er ikke sjekket, men tilfredsstiller nok ikke dagens krav. 

Bygget er antakelig svært dårlig med tanke på fyringsøkonomi. 

Tekniske anlegg. 

Elektrisk opplegg er åpent anlegg med opprinnnelige sikringsskap uten tetninger med keramiske 

sikringsholdere. Alle sikringsskap er utdatert. 

Opplegg for vann og avløp er dårlig/ utdatert. Det er ikke støpt fall på gulv mhp avrenning. 

Min konklusjon. 

Bygget kan pusses opp noe og vare 10-15 år til, men tenker man 30-40-50 å fram er det ingen annen 

brukbar løsning enn å rive eksisterende bygg, fylle kjeller og støpe ny plate på mark med nytt bygg i 

fullisolerte sandwich-elementer. 

 

Follum 03.03.2016 

Arne Andersen. 

 



 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1948-7  Arkiv: D11  

 

Sak: 201/16 

 

Saksprotokoll - Søknad om kommunal garanti - Tyristubben IF - kunstgressbane  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

IF Tyristubben får kommunal selvskyldnergaranti på 8,5 millioner kroner til bygging av to 

kunstgressbaner på Tyristrand. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1948-5   Arkiv: D11  

 

Søknad om kommunal garanti - Tyristubben IF - kunstgressbane  

 

Forslag til vedtak: 

 

IF Tyristubben får kommunal selvskyldnergaranti på 8,5 millioner kroner til bygging av to 

kunstgressbaner på Tyristrand. 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at IF Tyristubben får en kommunal selvskyldnergaranti på 8,5 millioner 

kroner, slik at klubben kan ta opp lån til gunstigs mulige betingelser i Kommunalbanken. 

 

Dette anbefales ut fra at klubben er godt i gang med prosjektet, og at dette er ett prosjekt 

som støttes av idrettsrådet i Ringerike. 

 

Innledning / bakgrunn 

IF Tyristubben søkte i mars 2016 om støtte til etablering av kunstgressbane på Tyristrand, og 

fremholdt i søknaden at Tyristrand i motsetning til andre lokalsamfunn i Ringerike ikke har en 

kunstgressbane å tilby sine barn og unge som spiller fotball. 

Klubben søkte om kommunale tilskudd og forskuttering fra Ringerike kommune på 

spillemidler og merverdikompensasjon og lån gjennom Ringerike kommune. Alternativt søkte 

de om kommunal garanti for å ta opp lån. 

 

Beskrivelse av saken 

IF Tyristubben har lagt ned ett stort planleggingsarbeid og er godt i gang med å skaffe 

finansiering av byggingen av en 7-bane og en 11-bane på Tyristrand. Banene bygges på 

kommunal grunn. 

Med bakgrunn i søknaden fra mars 2016 og ytterligere opplysninger som ble framlagt i møte 

mellom IF Tyristubben og Ringerike kommune 16. september, hvor status på prosjektet ble 

framlagt, samt informasjon om at prosjektet er idrettsfunksjonelt godkjent og støttet av 

idrettsrådet, har rådmannen sett på alternativene for å støtte prosjektet. 

Ringerike kommune ønsker å gi en selvskyldnergaranti til IF Tyristubben, siden dette sikrer 

eiendomsrettighetene til anlegget dersom lånet misligholdes. 



 

Ett eventuelt kommunalt tilskudd til anlegget må gis over driftsbudsjettet, og rådmannen ser 

ikke at kommunen har muligheter til det innenfor budsjettet for 2016.  

  

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget har fått byggetillatelse. 

 

Juridiske forhold  

Ringerike kommune er eier av grunnen som fotballbanene blir bygget på.  

Garantien må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannens forslag til vedtak vil ikke ha økonomiske konsekvenser for kommunen så lenge 

IF Tyristrand klarer å betjene lånet som Ringerike kommune garanterer for. 

Dersom klubben ikke skulle klare å betjene lånet, vil Ringerike kommune tre inn som 

låntager, samt overta anlegget som garantien er gitt til. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at å gi en selvskyldnergaranti er en god løsning for å få på plass 

kunstgressbaner på Tyristrand i regi av IF Tyristubben. Risikoen for kommunen er liten ved 

en slik løsning, og ved å gi en selvskyldnergaranti sørger kommunen for at det er kommunen 

som overtar anlegget dersom IF Tyristrand ikke skulle klare å betjene lånet.  

 

Vedlegg 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Søknad om kommunal støtte kunstgressprosjekt IFT 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 



 

Ringerike kommune 
Administrasjon 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

IF Tyristubben  

Postboks 20 

 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/1948-3 18723/16 D11  11.05.2016 

 
Tyristubben IF – kunstgressbane – idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Vi viser til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av etablering av 
kunstgressbaner på eksisterende grusbane og gressbane på Tyristrand. 

IF Tyristubben ønsker å erstatte eksisterende baner med kunstgress for å øke 
aktivitetsnivået på banene. Ved å legge kunstgress kan man starte sesongen 
tidligere og holde på lengre utover  høsten. 

Ringerike kommune stiller seg positive til etableringen og gir med dette 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Godkjenningen er gyldig i 2 år og kan 
eventuelt fornyes. 

Tegninger sendes vedlagt, stemplet og datert av Ringerike kommune. 
 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Magnar Ågotnes  

kommunalsjef  

 Kari Gustavson 

 konsulent 

 kari.gustavson@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 



                                                                                                     
 
Ringerike Kommune,  
Rådhuset,  
Pb 123 sentrum,  

3502 Hønefoss  

                   IF Tyristubben 
                Postboks 20 

3533 TYRISTRAND 
                             
                                                                                                          Tyristrand, 29.mars 2016 

Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med etablering av kunst-
gressbaner for IF Tyristubben  

IF Tyristubben vil med dette skriv at Ringerike kommune vurderer hvordan det kan ytes støtte til at 

IF Tyristubben kan realisere bygging av kunstgressbaner på eksisterende grusbane og gressbane.  

1. Bakgrunn 

Anlegget skal erstatte dagens baner som driftes av Ringerike kommune. Etter etableringen vil IF Ty-

ristubben overta driftsansvaret og utgifter i forbindelse med driften. Finansiering er planlagt gjennom 

egenkapital, forhåpentligvis noe støtte fra Ringerike kommune, gaver, langsiktig lån på 1 million 

kroner og 1/3 av kostnadene i spillemidler. Vi er allerede tildelt kr 2.5 millioner kroner fra Spare-

bankstiftelsen Ringerike. IF Tyristubben er etter det vi kan se, eneste klubb i Ringerike kommune 

som ikke har etablert kunstgressbane i sitt nærområde. Klubben har i dag meget dårlige fasiliteter for 

avvikling av trening og kamper. Eksisterende gressbane for 11er fotball er stengt store deler av som-

meren på grunn av hard bruk og dårlig dekke.  

IF Tyristubben har i de siste årene bestrebet å få til et bedre tilbud til barn og unge i Tyristrand områ-

det. Det har vært jobbet flere år med å få etablert fotballhall. Prosjektet har ikke fått den nødvendige 

oppslutningen blant medlemmene i idrettsforeningen og ble i ekstraordinært årsmøte i november ned-

stemt med knapt flertall.  Men på årsmøte den 16.mars 2016 ble det vedtatt å bygge en 7er bane på 

30x50 meter på eksisterende grusbane og en 11er bane på 64 x 100 meter på eksisterende gressbane.    

Dette tiltaket vil bli et enormt løft for IF Tyristubben og fotballgruppa primært.  

 

Ved erstatning av eksisterende baner med kunstgressbaner får vi økt aktivitetsnivået i fritiden. Dette 

ser vi på som et veldig godt tilbud som vil gjøre det mer attraktivt å ta del i fysisk trening for den en-

kelte, noe som igjen fører til sportslig fremgang for utøverne. I tillegg anser vi økt fysisk aktivitet for 

barn og ungdom som et veldig viktig mål i seg selv. Vi ser i dag at mange slutter å spille fotball ved 

13-14 års alder, en av grunnene til dette er trolig mangel på gode treningsforhold. 

 

Med kunstgressbaner – altså bedre spilleforhold – øker erfaringsmessig aktiviteten kraftig. Norges 

Fotballforbund har undersøkt aktiviteten i nye kunstgressanlegg ganske nøye. Økningen i aktivitet 

utgjør vanligvis fra 30-55 %. Hvis vi regner ut fra det laveste tallet (30 %), betyr det tilstrømning av 

mange barn ekstra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Planprosess  
Vi jobber nå med konkurransegrunnlag for en invitert anbudskonkurranse. Søknad om idrettsfunksjo-

nell forhåndsgodkjenning blir utarbeidet sammen med valgt leverandør, og vil sammen med bygge-

søknad bli klare i løpet av mai 2016. Når leverandør er valgt vil eksakt pris for hele leveransen være 

klar, dette skal være en totalentreprise. IF Tyristubben vil ferdigstille anlegget så fort som mulig av-

hengig av når idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og byggesøknad blir godkjent. Hvis søknads-

prosessen går raskt, kan 7er banen være ferdig allerede 1.oktober 2016. Det er planlagt at arbeidet 

med 11er banen startes rett i etterkant av at 7er banen er etablert.  

 

Klubben søker om momskompensasjon året etter bygging og kan betale ned mellomfinansieringen av 

momskompensasjon innen 2 år. I fjor var momskompensasjonen til godkjente idrettsanlegg på nær 

100 %. I finansieringsplanen vår er det forventet en momskompensasjon på 80 %. Blir den høyere vil 

beløpet bli brukt til nedbetaling av lån. 

Det er forventet at spillemidler blir utbetalt innen maksimalt 4 år.  Sett ut fra at våre baner er av dårlig 

kvalitet så håper vi at kommunen prioriterer vår spillemiddelsøknad når den foreligger rundt 

15.oktober 2016. IF Tyristubben har vært i dialog med Sparebank1 Ringerike Hadeland om langsiktig 

lån og eventuell mellomfinansiering. Utfordringen for Sparebank1 RH er hvilken garanti som stilles, 

noe som vil ha innvirkning på lånerenten. Videre er det en utfordring i forhold til pantsettelse at 

Ringerike kommune eier grunnen. Dette vil kunne redusere muligheten til å få ned renten, men det er 

helt klare positive signaler fra Sparebank1 Ringerike Hadeland at de vil bidra til at prosjektet realise-

res. IF Tyristubben vil undersøke andre muligheter for å få ned både kortsiktige og langsiktige utgif-

ter. Vi ønsker derfor raskt å komme i dialog med kommunen for å få klarhet i hvordan Ringerike 

kommune kan støtte oss i dette viktige prosjektet. 

Vi vil nedenfor skissere ulike løsninger som vi håper dere kan vurdere i forkant av et snarlig møte. 

 

3. Hvordan ønsker vi at kommunen skal bidra 
3.1 Ønsket langsiktig finansiering: 

 Det er ønskelig med en kommunal støtte på kr 750.000 

 Det er ønskelig at IF Tyristubben kan oppta langsiktig lån gjennom Ringerike kommunes 

gunstige låneordninger. Siden IF Tyristubben ikke kan være låntaker i Kommunalbanken er vi 

forberedt på at Ringerike kommune må ha et rentepåslag i slike tilfeller. Vi ser at dette har 

vært gjort i andre kommuner i lignende saker. Eksakt lånebeløp er klart når finansieringspla-

nen blir endelig etter at pristilbud er gitt av leverandør. I finansieringsplanen har vi beregnet 

låneopptaket til 1 million kroner. Vi beregner nedbetalingstid på 15 år. 

3.2 Ønsket kortsiktig finansiering: 
 Det er ønskelig at Ringerike kommune forskutterer spillemidler på 3.1 millioner kroner 

 Det er ønskelig at Ringerike kommune forskutterer merverdiavgift på kr 1.6 millioner kroner 

3.3 Alternativer for kortsiktig finansiering: 
 Ringerike kommune stiller kommunal garanti for mellomfinansiering i Sparebank1 Ringerike 

Hadeland – Opptil 4.7 millioner kroner i maks 4 år. 

 IF Tyristubben får en gunstig låneordning gjennom Ringerike kommune – På opptil 4.7 mil-

lioner kroner hvor vi betaler renter til momsrefusjonen og spillemidlene er utbetalt. Lånet vil 

bli innfridd ved utbetaling av spillemidler, estimert til 4 år. 

3.4 Fremtidig driftsform og eierstruktur 
I dag eier Ringerike kommune eksisterende baner og står for driften av disse. IF Tyristubben øns-

ker å inngå en 30 års leieavtale for eiendommen og ønsker også å overta driften av de nye banene. 

 

 



 

 

 

 

4. Hvilken effekt gir tiltaket for Ringerike kommune? 
 Fremtidige planer med vei og bane for å knytte Ringeriksregion nærmere Oslo vil skape etter-

spørsel i forhold til attraktive boområder i regionen. Tiltaket med etablering av kunstgressba-

ner på Tyristrand vil høyne kvaliteten på fritidstilbudene for boområdet. 

 Ringerike kommune vil slippe kostnadene med en omfattende oppgradering av eksisterende 

baner. 

 Kommunens eksisterende driftskostnader i forhold til vedlikehold av baner og vanningsanlegg 

faller bort. 

5. Finansiell risiko i forbindelse med prosjektet 
 Det vil bli gjennomført invitert anbudskonkurranse med påfølgende forhandlinger. Prosjektet 

skal gjennomføres som en totalentreprise. Kontrakten med leverandør skal utformes i tråd 

med NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Valgt leverandør skal 

utnevne prosjektleder som skal forholde seg til prosjektkoordinator i IF Tyristubben.  

 Prosjektkoordinator i IF Tyristubben har flere års erfaring i prosjekter som omhandler anskaf-

felser og investeringer til Forsvarssektoren. Det er utnevnt en prosjektgruppe som skal følge 

opp og ivareta interessene til IF Tyristubben i gjennomføring av prosjektet. 

 Anskaffelsen er ikke bundet opp om lov av offentlige anskaffelser, men prosjektgruppen vil 

følge hovedlinjene i lovverket. Siden anskaffelsen gjøres som en invitert anbudskonkurranse 

blir det ikke aktuelt å legge anskaffelsen ut på Doffin. 

 Gunstig lånefinansiering gjennom Ringerike kommune vil redusere rentekostnadene. Dette er 

særlig viktig i mellomfinansieringsfasen (4 år) hvor kredittbehovet på langsiktig lån og kort-

siktig lån samlet vil utgjøre 5.7 millioner kroner. 

 Prosjektgruppens samlede vurdering av finansiell risiko basert på punktene ovenfor: 

o Anskaffelsesfase – LAV 

o Driftsfase langsiktig – LAV 

o Driftsfase første 4 år – LAV (med gunstig låneordning gjennom kommunen) 

o Driftsfase første 4 år – MIDDELS (lån gjennom Sparebank1 Ringerike Hadeland) 

 

Vi håper at denne søknaden kan være et godt grunnlag for et møte hvor vi kan diskutere hvordan 

Ringerike kommune kan støtte oss i arbeidet med å få realisert dette viktige prosjektet. 

 

Vedlegg 1_Utredning av kunstgressbaner IFT.pdf 

Vedlegg 2_Protokoll_Årsmøte IFT 2015_Signert.pdf 

Vedlegg 3_IF Tyristubben_Regnskap 2015_Budsjett 2016.pdf 

Med vennlig hilsen 

 

Bård Risøy 

Prosjektkoordinator Kunstgressbaner 

IF Tyristubben 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyristrand Idrettsanlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-og slik vil vi gjerne at det skal bli.  

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4721-5  Arkiv: L30 &13  

 

Sak: 195/16 

 

Saksprotokoll - Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til endringer i 

matrikkellova mv.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova 

mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 tas til 

orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 

organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4721-4  Arkiv: L30 &13  

 

Sak: 85/16 

 

Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til endringer i matrikkellova 

mv.  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i 

matrikkellova mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 

tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til 

ny organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannens forslag til vedtak og Rådmannens alternative forslag til vedtak ble satt opp mot 

hverandre. Rådmannens alternative forslag falt med 1 stemme (MDG) 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme (MDG) som hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4721-2   Arkiv: L30 &13  

 

Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til 

endringer i matrikkellova mv.  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i 

matrikkellova mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 

tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til 

ny organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

alternativt forslag til vedtak 

 

Ringerike kommune støtter ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

forslag til ny organisering av eiendomsoppmålingen, og ser det som hensiktsmessig å 

videreføre dagens organisering.  

4. Det vises til saksframlegget for nærmere tilbakemelding på konkrete punkter i 

høringsnotatet.  

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

Sammendrag 

 

Innledning / bakgrunn 



Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen «utrede forslag om hvordan arbeidet med 

eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning 

for denne type tjenester», jf. Innst. 174 S (2015-2016) og Dok. 8:138 S (2014-2015). Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet har lagt fram en slik utredning med høringsfrist 21. november 

2016. 

 

Spørsmålet om private landmålere har vært vurdert tidligere. Et lovutvalg foreslo i NOU 1999:1 

Ny lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) at oppmåling av eiendommer og grenser skulle 

utføres av autoriserte landmålere som tjenesteyting, mens kommunene fortsatt skulle føre 

matrikkelen. Forslaget ble lagt fram av regjeringen Bondevik II og vedtatt av Stortinget våren 

2005, jf. Ot.prp.nr. 70 (2004-2005), dog slik at tjenesteutøvelsen ble basert på en ren 

foretaksgodkjenning, ikke personlig ansvar og autorisasjon. Dessuten skulle den enkelte kommune 

kunne vedta kommunalt oppmålingsmonopol. Vedtaket om eiendomsoppmåling som tjenesteyting, 

ble ikke satt i kraft. Ved nytt lovvedtak i 2007 ble loven etter forslag av regjeringen Stoltenberg II 

endret slik at kommunene fortsatt skulle ha ansvaret for eiendomsoppmålingen, jf. Ot.prp. nr. 57 

(2006-2007), og slik har de vært siden den gang. 

 

Beskrivelse av saken 
Departementet foreslår i denne høringen at  

• oppmåling av eiendommer skal utføres som profesjonsregulert tjenesteyting med fri 

prisdanning.  

• det innføres en ordning med autorisasjon av den som har ansvaret for utførelsen av den 

enkelte oppmålingsforretning  

• kravene til utdanning og praksis skal være på linje med kravene i andre europeiske land og 

i samsvar med regelverket for tjenesteyting i EØS-området (bachelorgrad, 2 års praksis, 

eksamen)  

• dagens utøvere vil kunne få autorisasjon basert på sin realkompetanse  

• Kartverket får ansvaret for autorisasjonsordningen 

• oppmåling av eiendommer kan foretas av offentlige og private virksomheter med 

autorisert landmåler (landmålerforetak). Virksomheten må oppfylle krav til styringssystem, 

forsikring mv., men uten at det innføres en ordning med foretaksgodkjenning  

• det overordnede ansvaret for føring av eiendomsopplysninger legges til Kartverket men 

den praktiske gjennomføringen kan fortsatt ligge til kommuner som ønsker dette  

• kommunene skal fortsatt føre andre opplysninger i matrikkelen, herunder opplysninger om 

adresse, bolig og bygning  

• bestemmelsen i matrikkellova § 7 om at grenser skal være dokumentert ved omsetning av 

fast eiendom, settes i kraft så fort dette kan skje uten å introdusere vesentlige forsinkelser i 

eiendomsomsetningen.  

 

Oppmålingsforretningen 
Oppmålingsforretning er en offentlig, lovregulert forretning som går ut på å klarlegge og beskrive 

grenser til fast eiendom og tilhørende rettigheter, i samsvar med partenes påstander og framlagte 

dokumenter, og ellers bringe fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for 

matrikkelføring og eventuell tinglysing. Den som utfører forretningen (landmåleren) skal ta vare 

på alle partenes interesser og utføre forretningen i samsvar med god landmålerskikk. Nye grenser 

skal settes ut i samsvar med tillatelse etter plan- og bygningsloven. Landmåler kan samtykke i 

mindre avvik for å få en hensiktsmessig tilpasning til forholdene i marka.  



Hovedregelen er at forretningen skal foregå på stedet, og at alle grenser skal merkes og måles inn i 

det nasjonale geodetiske grunnlaget (koordinatsystemet).  

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning settes fram overfor kommunen. Kommunen skal 

gjennomføre og matrikkelføre forretningen uten unødig opphold, som hovedregel senest innen 16 

uker etter at kravet har kommet inn. Oppmålingsforretning kreves for at ny matrikkelenhet 

(eiendom) skal kunne opprettes i matrikkelen. Matrikkelenheten må være opprettet i matrikkelen 

før denne kan innføres i grunnboka som egen registerenhet. Ved at eiendommen er definert som 

eget objekt kan den skjøtes over til ny eier og eventuelt tjene som pantesikkerhet for lån. 

Oppmålingsforretning kan også benyttes i forbindelse med endring av grenser mellom tilstøtende 

eiendommer, som grensejustering for mindre arealer og som arealoverføring for større arealer. 

Endelig kan oppmålingsforretning gå ut på å klarlegge eksisterende grenser når grensemerker har 

kommet bort eller partene av andre grunner ønsker hjelp til å finne ut hvor eksisterende grenser 

går. Dersom partene ikke blir enige om eksisterende grense, må landmåler imidlertid henvise dem 

til domstolene.  

 

Partene betaler i dag et gebyr for det arbeidet kommunen utfører. Gebyrsatsene er fastsatt i 

kommunens betalingsreglement, og satsene for kart- og oppmålingsarbeider er beskrevet i kapittel 

10.5. Satsene er basert på selvkostprinsippet slik at de skal gjenspeile hva det koster å utføre disse 

oppgavene. 

 

Bruk av eiendomsinformasjon fra matrikkelen 
I 2015 hadde matrikkelen 2,1 milliarder oppslag. Til sammenlikning hadde folkeregisteret 38 

millioner oppslag og oppdateringer og enhetsregisteret 244 millioner oppslag. Tallene viser at 

bruken av matrikkelinformasjon er stor sammenliknet med bruken fra andre nasjonale 

felleskomponenter. Og bruken er økende. Matrikkelen hadde 1,3 milliarder oppslag i 2014 og 670 

millioner oppslag i 2013. 

 

Det er viktig at oppmålinger blir riktig ført i matrikkelen, ikke minst at nye grenser som føres i 

matrikkelkartet samsvarer med oppmålingen i marka. Klart definerte eiendommer er viktig for å gi 

trygghet til alle parter, herunder til kjøpere, panthavere og andre rettighetshavere. Selv om den 

norske rettstradisjonen bygger på at grenser primært er definert ved grensemerker eller på annen 

fysisk måte i marka, så er det viktig at matrikkelkartet er korrekt for å unngå fremtidige tvister. 

Maskiner for skogsavvirkning og maskiner i andre typer prosjekter blir i økende grad styrt av GPS 

og baserer seg på at kartet er korrekt når de opererer i nærheten av nabogrensene. Også offentlig 

saksbehandling bygger i økende grad på at matrikkelkartet er korrekt. Mange eldre eiendommer er 

aldri målt nøyaktig. Det gjelder også i Ringerike kommune hvor vi har ca. 700 eiendommer som 

ikke er kartfestet og 1360 med usikre grenser.  

 

Kommentar til de enkelte punktene i høringsdokumentet 
 

Sertifisering av landmåler 

I dagens ordning er det ikke formelle kvalifikasjonskrav til landmåler i lov eller forskrifts form. 

Det er i tråd med prinsippet om at kommunen selv er ansvarlig for å ansette personell med 

relevant kompetanse. Departementet mener at hensynet til rettssikkerheten kan begrunne et unntak 

i dette tilfelle, og ønsker derfor å fastsette bindende faglige kompetansekrav i forskrifts form for 

ledende landmåler i kommunen.  

 

Rådmannen er enig i at det vil være hensiktsmessig å ha kompetansekrav fastsatt i forskrift for 

ledende landmåler. Det begrunnes med at det er viktig for innbyggerne å vite at alt arbeidet med 



eiendomsinformasjon blir faglig kvalitetssikret av en sertifisert landmåler. Det vil også gi en 

trygghet for at kvaliteten på eiendomsinformasjonen er god. God eiendomsinformasjon gir, som 

tidligere nevnt, trygghet til parter, kjøpere, pantehavere og andre rettighetshavere, og er viktig i 

offentlig saksbehandling som teknisk utbygging, byggesak og planlegging. I tillegg mener 

rådmannen at det å ha krav til kompetanse med krav til årlig etterfølgende etterutdanning vil være 

en motivasjonsfaktor, skape en faglig trygghet og stolthet og gi en mulig karrierevei for de som 

jobber innenfor fagfeltet.   

 

Oppmåling som tjenesteyting – fritt landmålervalg 

Å behandle søknader om opprettelse og endring av eiendom etter plan- og bygningsloven er en 

forvaltningsoppgave. Det samme gjelder for føring av opplysninger i matrikkelen etter 

matrikkelloven. Men departementet mener at det å måle opp og merke eiendomsgrenser - selve 

landmålingen bør være tjenesteyting.  

 

Rådmannen mener at dagens ordning fungerer godt i Ringerike kommune. Oppmålingsavdelingen 

har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppgavene på en faglig tilfredsstillende 

måte innenfor de fristene som er gitt i lovverket. For Ringerike kommune sin del ser ikke 

rådmannen at det er behov for «fritt landmålervalg» da kommunen er i stand til å gi innbyggerne 

gode tjenester slik arbeidet organiseres i dag. Men rådmannen er på generelt grunnlag ikke negativ 

til fritt landmålervalg. Rådmannen antar at det vil gi en bedre kapasitet innenfor fagområdet, og 

dermed en raskere tjeneste og valgmulighet for innbyggerne sett landet under ett.  

 

Rådmannen registrerer at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere 

konkurranseforholdet mellom offentlig og privat virksomhet. Resultatet av dette arbeidet kan få 

betydning for hvorledes kommunen må innrette seg dersom en ønsker å tilby oppmålingstjenester. 

Uansett om det må gjøres i form av en foretaksmodell eller ikke, mener rådmannen at fagmiljøet 

vil være så faglig dyktig at de vil kunne konkurrere med private foretak. Rådmannen ser derfor for 

seg at Ringerike kommune fortsatt skal drive med eiendomsoppmåling, men da fra en egen 

selvstendig enhet som ikke som i dag er knyttet til Miljø- og areal. Rådmannen ser at det kan bli 

krevende å konkurrere med eksterne firma som vil ha mange flere ben å stå på enn et kommunalt 

foretak som i første omgang kun vil drive med eiendomsoppmåling. I vinterhalvåret vil det her og i 

mange områder være vanskelig å drive med eiendomsoppmåling på grunn av snø og frost. Hva et 

slikt kommunalt foretak skal arbeide med i «vinterperioden», og som samtidig genererer inntekter 

er et usikkerhetsmoment i forhold til det å etablere et kommunalt foretak. 

 

Det bekymrer rådmannen at det nye forslaget kan en tappe kommunen for mye av den faglige 

kompetansen en i dag har innenfor GIS og kartforvaltning. I dag gjøres dette også av dagens 

landmålere, og dersom landmålerne slutter eller går over i et kommunalt foretak må disse 

oppgavene utføres av andre. Det er såpass mange og omfattende oppgaver at det trolig vil bety at 

denne kompetansen må erstattes med nytilsettinger. 

 

Departementet antar at gjennom konkurranse vil prisene for eiendomsoppmåling bli lavere for 

større sammenhengende utbyggingsområder. For Ringerike kommune som er en langstrakt og til 

dels spredtbygd kommune er rådmannen usikker på om nyordningen vil gi billigere tjenester for de 

fleste innbyggerne. Det kan være langt å kjøre, det er mye skog som vanskeliggjør oppmålingen, 

og i tillegg vil tjenestene bli momsbelagt i motsetning til slik de er i dag.   

 

Erfaringer som byggesaksavdelingen i kommunen har gjort tilsier at det er klare fordeler når 

det er faste lokale aktører som opererer i byggesaker, fordi de kjenner lokale forhold, 

kvaliteten på kommunens kartbase, reguleringsmessige forhold osv.  Om det nå blir mange 



forskjellige aktører som skal utføre eiendomsoppmålingen, vil ikke den nære kontakten være 

etablert.  I enkelte tilfeller kan man si at oppmålingsavdelingen har vært 

bygningsmyndighetens forlengede arm ut i felten i delesaker o.l., noe som vel også gjenspeiler 

seg i kapittel 7.1.5 vedrørende tilpasninger på stedet. Dette misser en ved nyordningen. 

Byggesaksavdelingen har også erfart en del ulemper etter at kommunens rett til å kreve å få 

stå for plasseringen av byggetiltak forsvant for noen år siden, og kommunen helt bygget ned 

kapasiteten på dette feltet.  Før lovendringen skjedde var det en god kontakt mellom 

byggesaksbehandleren og oppmålingskontorets medarbeider, og etter å ha vært ute i felten og 

plassert ut hjørner og høydeflis, kunne dialogen fortsette.  En tilsvarende 

dialog/samarbeidsform som en i dag har mellom Byggesaksavdelingen og 

Oppmålingsavdelingen er rådmannen redd for vil bli redusert ved privatisering av 

eiendomsoppmåling.  Den daglige samhandlingen som gir smidig og rask saksbehandling vil 

en miste, og som tidligere nevnt, vil kompetanse og kapasitet på de gjenværende oppgavene 

på "kart- og oppmålingsfagområdet" bli redusert.    

 

Krav om oppmåling av uklare grenser ved salg av eiendom 

I henhold til matrikkellova § 7 kan kommunen kreve at eiendommer måles opp ved salg før 

overtakelsen kan registreres i tinglysingsregisteret. En slik ordning vil forbedre kjøpers mulighet 

for innsikt og sikkerhet, og raskere forbedre den generelle påliteligheten til matrikkelen. 

Bestemmelsen er imidlertid ikke satt i kraft fordi en har antatt at kommunene så langt ikke har hatt 

tilstrekkelig kapasitet til å foreta nødvendig oppmåling uten å forsinke omsetningen av uoppmålt 

eiendom urimelig mye. Departementet foreslår ikke å innføre bestemmelsen umiddelbart, men 

anbefaler at bestemmelsen settes i kraft så fort kapasiteten bygges opp i privat sektor. 

 

Rådmannen mener at det viktigste departementet og fagmiljøet må arbeide med er å forbedre 

kvaliteten på eiendomsinformasjonen, og da spesielt kvaliteten på grenseinformasjonen i 

matrikkelen. En styrt iverksetting av § 7 støttes derfor av rådmannen.  

 

Autorisasjonsmyndighet 

Departementet foreslår at autorisasjonsmyndigheten legges til Kartverket. Rådmannen er enig i at 

det vil være fornuftig å gi denne myndigheten til den sentrale matrikkelmyndigheten som allerede 

har den faglige kompetansen. Å bygge opp et nytt miljø i DIBK som skal ta seg av denne delen 

kan ikke rådmannen se som hensiktsmessig når et fagmiljø allerede finnes.  

 

Matrikkelføring 

Matrikkelføring er en klar myndighetsoppgave som bør organiseres som en offentlig 

forvaltningsoppgave på linje med føringen av andre sentrale registre som for eksempel 

folkeregisteret, enhetsregisteret og grunnboka. Departementet drøfter spørsmålet om ansvaret for 

føringen av registeret bør ligge lokalt i kommunene eller sentralt i staten eller delt mellom 

kommune og stat.  

 

Det foreslås ingen endring i føringen av adresse og bygning. Det betyr at denne føringen fortsatt 

skal skje i kommunen. Men departementet antyder at de ønsker at føringen av eiendomsforhold 

skal overføres til Kartverket.  

 

Rådmannen mener at det bør være en frivillig sak om kommunene ønsker at Kartverket skal 

overta denne delen av matrikkelføringen. Ringerike kommune har stor nytte av et godt og alltid 

ajourført eiendomskart, og ser det som hensiktsmessig å ha kompetanse på føring av både adresse, 

bygning og matrikkelenhet. På den måten kan en spesialisere og styrke kompetanse på føring i 

matrikkelen. Det kan også gi synergi med andre kartrelaterte oppgaver i kommunen.  



 

Overgangsordninger 

Rådmannen mener det er viktig å bruke tid på å komme frem til gode overgangsordninger slik at 

den fagkompetansen som kommunene innehar i dag ikke smuldrer bort på ett to tre, og en sitter 

igjen med et dårligere tilbud, landet sett under ett, enn det en har i dag.  

 

 

 

Juridiske forhold  
Endringsforslagene påvirker: 

Matrikkelloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101 Plan- og bygningslova,  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71  

Eierseksjonsloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31   

 

 

«Vedlegg» 
 

Link til høring: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-organisering-av-

eiendomsoppmalingen/id2508597/  

 

Link til pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-opp-for-privat-

oppmaling-av-eiendommer/id2509328/  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/261-43  Arkiv: PLN 394  

 

Sak: 187/16 

 

Saksprotokoll - 2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag i to punkter ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret.  

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/261-42  Arkiv: PLN 394  

 

Sak: 86/16 

 

2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) til nytt pkt. 3 

«Ønsker ny utredning av bevaring av bøketreet» 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til formannskapet. 

 

Rådmannens forslag Pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. 

 

Stenhovdens forslag til nytt pkt. 3 fikk 4 stemmer og falt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/261-41   Arkiv: PLN 394  

 

2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å kunne legge til rette for etablering av et bygg på inntil 20 

boliger fordelt på inntil 4 etasjer. Både støv og støyproblematikk er vurdert og det foreslås at 

alle leilighetene skal ha minst ett soverom vendt mot stille side, samt at lekeareal skal 

skjermes mot støy. Leilighetene vil være kommunale. Planen gir også rom for service og 

kontorer i bygget. 

 

Det ble tidlig i planprosessen vurdert å legge innkjøring via Parkgata, men foreslås lagt ut til 

Hønengata pga. utfordrende eiendomsforhold. 

 

Det er foretatt vurderinger av sol og skyggevirkning fra bygg i Hønengata 26 med høyde på 

inntil 4,5 etasjer. Det er spesielt vurdert i forhold til Parkgata borettslag som har kommet 

med merknad til byggets høyde og virkning på sol og lysforhold. Virkningene av byggets 

plassering fremgår av vedlagte sol – og skyggeanalyse og viser at bakenforliggende områder 

mot Parkgata vil få redusert soltilgang tidlig på dagen og deler av formiddagen. Hensynet til 

fortetting sentralt i Hønefoss taler allikevel for foreslåtte byggehøyde.   

     

Naturlig vegetasjon på tomta inklusive et større parklignende tre har vist seg vanskelig å 

bevare ut i fra byggets plassering og behov for opparbeidelse. Nyetablering av beplantning tas 

i forbindelse med utomhusplanen i byggesaken   

 

Innledning  



Hensikten med planen er å tilrettelegge for opprettelse av inntil 20 sentrumsnære boliger.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet 10.11.14, sak 11/14.  

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 18.01.16, sak 8/16.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- ROS-analyse 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av deler av plankartet fra kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting til også 

gjelde lekeareal 

 Tre fjernet fra plankartet 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.01.16 – 07.03.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt fire uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse fra kommuneoverlegen 07.03.2016 

Viser til potensielle problemer med luftforurensning, og at en kan læse dette gjennom tiltak. 

Mener slike problemer på sikt må løses av kommunen i samråd med Statens vegvesen.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Uttalelsen er i tråd med planforslaget og vil ikke medføre behov for å endre dette. 

 

Rådmannens kommentar:  

Merknaden mtp. luftforurensning er vurdert og kompensert for ved at luftinntak for 

ventilasjon legges lengst mulig bort fra Hønengaten, dette er innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune 



Kjenner ikke til at det er automatisk fredete kulturminner her. Minner om behovet for å ha en 

bestemmelse om at dersom automatisk fredete kulturminner blir funnet så skal arbeidene 

stoppe opp og fylkeskommunen varsles.  

 

Det er ingen verneverdige bygninger innen planområdet, men noen nordøst for dette. 

Anbefaler mht. disse at etasjeantallet begrenses til 4 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Nevnte bestemmelse om eventuelle funn av fornminner er allerede med i planforslaget. 

Forslagsstiller ønsker å beholde forslagets byggehøyder. Bygget vil ikke bli spesielt høyere 

enn andre store bygg langs Hønengata. 

 

Rådmannens kommentar: 

Byggets høyde vil tilsvare 4,5 etasje og fasadeuttrykket skal innarbeides i harmoni med de 

omkringliggende bygg i Hønengaten. Det tillates en relativt høy utnyttelse på en sentrumsnær 

tomt nært kollektiv, gang - og sykkel.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Ber om at støykravene også skal gjelde lekeplassen. 

 

Ber om at luftinntakets plassering tas inn i bestemmelsene. Tilknytningsplikten til fjernvarme 

og bruk av vannbåren varme bør fremgå av bestemmelsene. Kommunen bør vurdere om det 

skal settes krav til trematerialer i bygget.  

 

Prinsippene i beslutningstaking mht. naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal i prinsippet redegjøres 

for. Fylkesmannen er positiv til at det bøketre skal bevares i planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelser til støy ved lekeplass og mht. luftforurensning kan tas inn i planen. 

Det samme gjelder tilknytningsplikten til fjernvarme og krav om vannbårent varmesystem.  

 

Å kreve bruk av tre mener vi vil være å gå for langt. Ringerike har ikke bare skog, men også 

store grusressurser, slik at betong også vil være et naturlig materiale. 

 

Om det må være et lite kapittel om §§ 8-12 i naturmangfoldloven så kan det aksepteres, men 

en mener at dette er irrelevant i tilfeller som dette.  

 

Rådmannens kommentar: 

Merknader knyttet til klima, miljø, energi, støv og støy er ivaretatt gjennom 

planbestemmelsene. Større parklignende bytre lar seg dessverre ikke bevares pga. nærhet til 

bygget. Ny beplantning skal vises i utomhusplanen ved byggesak. 

   

Rådmannen vil oppfordre til bruk av tremateriale i bygget. Tre som materiale regnes som mer 

klimavennlig og fornybar framfor annen materialbruk, men det er ikke aktuelt å legge inn 

dette som et krav.  

 

Styret i Parkgata borettslag 

Fornøyd med at atkomsten blir fra Hønengata. 

 



Mener den nye blokka i Hønengata 26 vil stjele mye dagslys for dem, spesielt de i nedre 

etasjer. Ber om at bygget reduseres fra 5 til 3 etasjer og det legges inn til nabogrensa i syd,  

 

Forslagsstillers kommentarer: 

Det er greit at bygget legges lengst mulig mot syd på tomta, slik at den minimerer ulempene 

for borettslagets beboere. Det blir imidlertid en god avstand mellom borettslagets bygg og 

dette nye, i en by må det påregnes at husene i noen utstrekning vil skygge for hverandre. 

Tillatte høyder som impliserer et bygg på 4,5 etasjer ønskes beholdt. Dette også fordi tomter 

langs Hønengata så nære sentrum bør utnyttes godt.  

 

Rådmannens kommentar: 

Problematikk knyttet til byggehøyde ble fremlagt for politisk behandling i Hovedkomiteen for 

miljø – og arealforvaltning, sak 8/16 med alternativt forslag om å trekke ned byggehøyde til 

3,5 meter. Saken ble vedtatt med forslag om å beholde planforslaget om byggehøyde 

tilsvarende 4,5 etasjer.  

 

Rådmannen mener områdets sentrumsnære beliggenhet tilsier en høy utnyttelse av en relativt 

liten tomt ut mot Hønengata. Det er gjennomført sol/skyggeanalyse for ulike tider på året, og 

størst effekt på sol – og lysforholdene vil bygget ha på morgenen og tidlig formiddag. Fra 

formiddag og utover dagen vil ikke selve bygget ha effekt på solforholdene på bygget 

tilhørende Parkgata borettslag. Det er positivt at forslagsstiller foreslår å trekke byggets 

plassering lengst mulig mot øst og syd for å redusere skyggevirkningen noe. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr.  64-02 Hønefoss sentrum fra 

1976. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til veiformål. Mesteparten av 

planområdet er uregulert hvor kommuneplanens bestemmelser gjelder.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres planavklarte 

boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys gode og 

varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og pris. 

Planforslaget anses å være i tråd med dette. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til bolig.  

Planforslaget er derfor i strid med overordnete planer etter som det tillates kontorer og 

service. Området ligger svært sentralt til og det tillates derfor en mer variert utnyttelse utover 

vanlig boligformål. Formålsendringen spilles inn til revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 



 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner.  

 

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter i området ifølge søk i artsdatabasen. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og i form av sosiale tjenester etter som det planlegges kommunale boliger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det har vært vurdert krav om lavere etasjeantall, fra 4,5 til 3,5, da med tanke på sol og 

lysforholdene mot Parkgata borettslag. Høyere utnyttelse og plassering av bygget tilsier at en 

kan opprettholde forslagsstillers ønske om 4,5 etasjer. 

 

Det er tidligere blitt vurdert tilkomstløsninger fra blant annet Parkgata for å unngå trafikk 

mot Hønengata. Dette har vist seg vanskelig for forslagsstiller å få til pga. eiendomsforhold 

og det var lite ønskelig for naboer å legge tilkomsten her. Statens vegvesen har ikke kommet 

med innsigelser til dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og viktige tema som har blitt vurdert spesielt i denne saken 

er bygningshøyde, støy, lekeareal, trafikkforhold og grønnstruktur.  

 

Fremkommelighet for renovasjonsbil og plassering av renovasjonsløsninger er utfordrende. 

Tilbakemelding fra avfallsselskapet er at det vil være plass innenfor planområdet. Det 

oppfordres i forbindelse med detaljering av bygget å finne de mest optimale løsningene for 

plassering av renovasjon. Det må i størst mulig grad unngås at renovasjonsbil blir stående på 

fortau og lignende av sikkerhetshensyn. I bymessige strøk er dette generelt en utfordring. 

Forslagsstiller vurderer nedgravde løsninger som både kan være plassbesparende og bedre 

estetisk sett.  

 

Det er foretatt vurderinger av sol og skyggevirkning fra bygg i Hønengata 26 med høyde på 

inntil 4,5 etasjer. Dette er spesielt vurdert i forhold til Parkgata borettslag som har kommet 

med merknad til byggets høyde og virkning på sol og lysforhold. Vurderingene fremgår i 

kommentarer til merknader og i saksdokumentene. Soldiagram viser at bakenforliggende 

områder vil få redusert solforhold tidlig på dagen og deler av formiddagen ved vårjevndøgn. 

Totalt sett veies hensynet til fortetting i sentrum som tyngre enn noe redusert soltilgang mot 

Parkgata. 

 

Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging legger føringer 

for at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet m.m. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 



 

Da planforslaget delvis er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved 

neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, datert 09.08.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.09.16 

4. Planbeskrivelse, datert 13.09.16 

5. ROS-analyse, datert 09.08.16 

6. Sol og skyggeanalyse, datert 08.04.16 

7. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 07.03.16 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 04.03.16 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 25.02.16 

d. Parkgata borettslag, datert 05.02.16 

 

8. Svar fra HRA vedrørende renovasjonsplassering, datert 30.08.16 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 18.01.16 

10.Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn, 18.01.16, sak 8/16 

11.Kommuneplanen  

12.Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN HØNENGATA 26
PlanID 0605 - 394

Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, 03.6.2015
Sist revidert 07 . 9 .2016

1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 18.01.2016 , sak
SAKNR 8/16

Høring og offentlig ettersyn 21.01.2016
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Bolig/kontor/Tjenesteyting: Område BKB1.
Lek/uteoppholdsareal Område BLK1.
Gårdsplass Område BGP1.

2. Sikringssoner. Frisikt

FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0. Fellesbestemmelser.

0.1. Støy. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Støyforholdene utendørs er dokumentert gjennom en støyfaglig utredning.

Konkretisering av grenseverdiene er gitt i støyretningslinje T - 1442 (2012):
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1. Alle boenheter skal ha en stille side i forhold til trafikkstøy med Lden <55 dB og LAmax

<70 dB, der et flertall av støyfølsomme rom skal lokaliseres.

2. Ett soverom pr boenhet tillates lagt mot støyutsatt side, gitt at boenheten har resten av
soverommene vendt mot stille side.

3. Viktige deler av lekeområde/uteoppholdsplass skal skjermes slik at de innfrir kravene i
T - 1442 (2012).

1.2. Luftforurensning.

Luftinntak til leilighetene skal plasseres høyt og leng s t mulig unna Fv35 Hønengata.

1.3. Tilgjengelighet – Universell Utforming. (Jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg innenfor byggeområdene
kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

1.4. Kulturminner. (Jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6)

Dersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete
kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg

Kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Området BBKT er regulert til bolig, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting.

Det er ikke krav til at området skal ha en spe sifikk andel boliger, kontorer eller tjenesteyting.

Det kan ikke etableres virksomheter som er spesielt trafikkskapende.

Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 5)

Maks tillatt utnytting er %BYA=100%.

Tillatte høyder er kote +91,5, med flatt tak.
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Parkering inngår i BYA. Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt for
indre sone i Hønefoss. Minst 1 plass skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og deres
kjøretøy. Parkering kan skje både i parkeringskjeller og på bakkenivå.

Bebyggelsens utforming
Bygninger skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk.
Ventilasjonsrom og utstyr kan ha større høyde dersom det er trukket minimum 3,0 m innenfor
veggliv i øverste etasje, og gis en matt og kamuflerende overflate. Det kan gjøres mindre
avvik for heissjakt, trappehus, pipe ol.

Bebyggelsens veggliv skal plasseres i den viste byggelinjen.

Bebyggelsen skal ha fasadeuttrykk i harmoni med de omliggende bygg i Hønengata.

Lekeplass/uteoppholdsarealer (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Innen området BLK1 skal det anlegges felles uteoppholdsarealer/lekeplass med 25 m2 pr
leilighet.

Gårdsplass. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7)

Innen område for BGP1 skal anlegges atkomst til Hønengata. Plassering av avkjørsel til
området er vist, men kan forskyves noe dersom dette under den videre detaljprosjektering av
virksomhetene på arealene viser seg hensiktsmessig.

Innen området for gårdsplass kan det også anlegges miljøstasjon, boder og parkering, samt
nedkjøring til parkeringskjeller.

Tekniske planer. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2)

Anlegg som kommunen eller vegvesenet skal overta og ha vedlikehold av, skal utføres etter
detaljplaner som på forhånd er godkjent av kommunen/Statens vegvesen.

BESTEMMELSER O M REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV O . L

§ 2. Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

2.1 Utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge - og anleggsarbeider før det er etablert
utbygging savtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger og kommunen.

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske anlegg mellom kommunen og utbygger foreligge, før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.
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2.2 Brannvann. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 12)

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innen områdene før det er dokumentert at
brannvannforsyning tilfredsstiller brannvesenets krav.

2.3 Uteoppholdsareal. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før støytiltak og felles lekeareal er
opparbeidet.

Før bygging skal det utarbeides en samlet situasjons - og tomteplan som behandler følgende
forhold:

a. Terrengbehandling og overflatebehandling med vegetasjon, oppmerking/kantsteiner,
gjerder m.m.

b. Overvannssystem.
c. Sol - /skyggeforhold
d. Støytiltak.

2.4 Grunnforhold. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 12)

Ved rammesøknad skal foreligge dokumentasjon om at grunnforholdene ikke er rasfarlige.
Det skal dokumenteres at fundamenteringen av bygget er basert på viten om underliggende
grunnforhold.

2.5 Sol - /skyggeforhold. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Det kan ikke gis rammetillatelse for boliger før sol - /skyggeforhold er dokumentert i hht
byggeanmeldt bygg.
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1 Bakgrunn

E iendommen gnr 317/175 har forfalt den seinere tid, og bygget her er blitt revet . Det var
opprinnelig en stor villa, men til slutt var den benyttet til kommunale hybler/små leiligheter.

Ringerike Boligstiftelseser på mulighetene for å utnytte den hovedsakelig til boliger , med
eventuelle andre funksjoner i tillegg.

Planforslaget fremmes av Ringerike Boligstiftelse vha Eiendomsservice Ringerike as , som
har en forvalter rolle for Boligstiftelsen . Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært planfaglig
rådgiver. Eiendomsservice Ringerike as har skissert ny bebyggelse.

Hønefoss, 09 . 8.2016

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Etter forutgående oppstartsmøte (18.3.2014) ble p lan arbeid e t varslet av Ringerike
kommune 1 7 . 11.2014 , etter innsendt søknad av oss 12.8.2014 . Frist for uttalelse var
22.12.2014. Det har også vært kontakt med naboene mht utbygging og da spesielt
atkomstforhold.

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken.

Det ble avholdt et prosjektmøte med kommunen 25.mai 2016, med b l.a krav til ny
utomhusplan. Det er nå utarbeidet og innarbeidet her i planen.

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget .

3 Dagen situasjon

3.1 Beliggenhet

Planområdet omfatter eiendommen e gnr 317/175 og deler av 317/172 og 317/578, som
også eies av kommunen . Det er mindre enn det som ble varslet, da en da ønsket å vurdere
felles atkomst med naboene. G rensen for varselområdet er vist nedenfor , sammen med
grensen for planen for fremmes her .
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Skråbilder av tomta er vist nede nfor. (Bildene er tatt før bygget ble revet ).

3.2 Planstatus

3.2.1 Gjeldende kommuneplan
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som bolig område. Se utsnitt ne denfor:
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3.2.2 Gjeldende reguleringsplan.

Eiendommen er uregulert, men områdene i syd og deler av e iendommene 317/172 og 317/578
som også eies av kommunen, er nylig regulert til formål knyttet til utbygging av Hønengata
18 - 20. Denne reguleringsplanen (nr 258) er vist her:

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjek tet faller
innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye
bygninger med samlet utbygging over 1000 m2, samt eksisterende bygninger over 1000 m2

BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.

4 Reguleringsplan for s laget.

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det er aktuelt i dette
tilfellet. Byggesøknaden vil i så fall bli fremmet samtidig med sluttbehandlingen av planen.

Planen vil være et bidrag til å få boliger i/nære Hønefoss sentrum. Området er i overgangen
mellom handelsområdene og de mer ensartede boligområdene. Men langs Hønengata er det en
blanding av småhusbebyggelse og større forretningsbygg. T iltaket bør derfor passe bra her .

På neste side , og i vedlegg, er planforsla get vist .

Området er på ca 1,5 daa.
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4.1 Bebyggelse

Nytt bygg er ikke prosjektert ennå. En ønsker å stå noe fritt mht utforming og nøyaktig
innhold. Men planforslaget legger opp til en blokk i inntil 4 etasjer og underetasje.

Grunnlaget for planen er situasjonsskisser for utomhus og parkeringskjeller, som er vist i det
følgende.
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Planen er laget slik at bebyggelsen vil kunne avvike noe fra situasjonsplanene.

Her er vist et oppriss av nytt bygg, som også viser høydene fo r øvrig bebyggelse i Hønengata.

4.2 Sol/ skygge .

Bygget kan bli ca 1 4,5 m høy t, som er omtrent det samme som blokka i Parkgata.
Virkningen mht sol/skygge er dokumentert i vedlegg.

V inkelen mellom sola og nevnte blokk tilsier at nytt bygg vil skygge naboblokka eller
uteområdene der på morgenen. E tter midt på dagen går skyggen forbi blokka og dens
uteområder .
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Nordøst for tomta ligger en butikk. Øst for bygget ligger boliger. Disse kan få skygge fra
blokka utpå kvelden.

Her vises situasjonen ved jevndøgnene.

4.3 Utnyttelse og høyder.

Utnyttelsesgraden e er satt til % BY A =10 0% . Dette fordi byggeområdet kun omfatter selve
bygget. Den reelle utnyttelsesgraden i forholdet mellom bygg og totalt tomteareal vil være
ca 55%.

Maksimal byggehøyde er satt t il maks høyde kote +9 1,5 , med flatt tak . Høyden på terreng
og Hønengata er her på ca kote 76 - 77. Byggehøyden tilsvarer derfor 4 etasjer med delvis
nedgravd parkeringskjeller.

Se snitt av tenkt ny bebyggelse på neste side.
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Boligene er tenkt å ha balkonger mot vest . Det vil kunne gi nødvendig skjerming mot støy.
Antall boliger kan bli 15 - 18 .
Bebyggelsen skal plasseres i den viste byggelinjen, som refererer seg til den øvrige
bebyggelsen på denne siden av Hønengata.

4.4 F ormål .

Byggeområdet er kombi nert formål bolig/kontor/tjenesteyting, uten at en har fastlagt
prosentvis fordeling mellom disse, eller at alle må være representert. Dette fordi en ønsker
stor grad av fleksibilitet. Det legges imidlertid ikke opp til å tillate forretningsdrift eller
andre funksjoner som vil kunne skape mye trafikk, eller være til sjenanse for naboer.

Lekeområde/uteoppholdsareal er på ca 495 m2. Det ligger på vestsiden av bygget og blir
støyskjermet av bygget og med mye sol på dagtid og ettermiddagen.

Arealer for innkjøring, nedkjøring til parkeringskjeller, miljøstasjon (som kan bli
nedgravd), boder og HC - parkering er vist som felles gårdsplass, der dette tillates plassert.

I parkeringskjeller vil kommunens normtall og parkeringsvedtekter kunne oppfylles .

Et stø rre løvtre anses så viktig for tomta at det er planlagt bevart.

For øvrig er det vist frisiktsone for avkjøringen til Hønengata.
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4.5 Arealbruk .

Arealbruken fordeler seg slik:
Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse 768
Lekeområde/uteoppholdsareal 494
Gårdsplass 245
SUM 1.507

4.6 Topografi .

Tomta er i hovedsak flat , men litt stigende terreng mot nord.

5 Konsekvenser

5.1 Trafikk .

Hønengata Fv35 er mye trafikkert og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss. Med angitt
atkomst vil andre gater ikke bli nevneverdig berørt.

Hønengata er nokså nylig oppgradert med definerte kjørefelt både for biler og syklende,
samt kantsteiner og busslommer. Denne planen vil forholde seg til den nye gata uten å
gjøre endringer i gatelegemet.

Mengder

Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er
17 700 kjt/d i 2014 , hvilket gir en makstime på ca 2 4 0 0 kjt/t. Skiltet hastighet er 40 km/t
og andel tungtrafikk antas å være ca 10 %. Fremskrevet i 10 år vil trafikken i Hønengata
kunne være ca 22 000 kjt/d, med makstime på ca 2 950 kjt/t.

Prosjektet inneholder ca 20 leiligheter. Nyskapt trafikk vil med d ette kunne anslås til å bli
ca 7 0 kjt/d, med makstime på ca 10 kjt/t.

Prosjektet vil i liten gr ad endre trafikkmengdene i Hønengata. Det vil være avviklingen i
atkomsten samt de sikkerhetsmessige forhold som vil være sentralt mht trafikk.

Atkomst.

I dag har gjeldende eiendom atkomst til Hønengata . Se ortofoto nedenfor .
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Sett i forhold trafikken fra tidligere bruk, der det var ca 6 - 8 boenheter, vil trafikken i hht
denne planen gi en mertrafikk på ca 30 - 40 kjt/døgn (5 kjt/t i makstimen). Det er en meget
beskjeden økning.

En har vurdert flere alternative atkomster, da en har registrert at det har vært et vegpolitisk
ønske å redusere antall utkjøringer til Hønengata. Jfr vegvesenets innspill til planen.
Naboer er kontaktet med tanke på alternative atkomster til Hønengata , men det h ar vært
uvilje mot at dette tiltaket skulle beslaglegge andres grunn. En kan derfor ikke fremme en
plan som ikke vil kunne bli gjennomført uten at det ville medføre behov for
ekspropriasjon. Dette tiltaket ville ikke gi grunnlag for å be om slik ekspropria sjon.

Tiltaket vil heller ikke gi større problemer med avviklingen eller trafikksikkerheten i
Hønengata. Det skyldes de små trafikkmengdene tiltaket vil skape, samt at punktet der
avkjøringen er, er på en ordinær strekning i Hønengata der det er god avst and til andre
avkjøringer og det ikke f.eks er ekstra svingefelt som ev måtte bli krysset.

Parkering.

Parkeringsbehov for de ca 20 nye boligene innenfor planområdet ivaretas med en
biloppstillingsplass per boenhet på egen tomt, hovedsak i underetasjen t il boligblokka men
også noen på bakkenivå ved siden av denne.

I plan bestemmels en e settes det krav til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser.

Kollektivtilbud

Det er busstopp i Hønengata nær planområdet i begge kjøreretninger. Der går det ofte
bybusser og andre regionale busser.

Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En finner det derfor
ingen grunn til å analys ere temaet nærmere .
Gående og syklende .
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Inntil planområdet er det fortau og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg til i alle
retninger så trygt en kan få det i et byområde .

Inntil planområdet i sør viser reguleringsplanen for naboområdet fortau som binder
sammen Parkgata og Hønengata. Denne vil være direkte til knyttet dette planområdet.

5.2 Strøm, og vann - og avløpsnett

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA - nett i området. Det er satt krav i
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet.

Det ligger fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til.

5.3 Barn - og unges interesser

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn
og unge i nærmiljøet.

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav t il at det ved utarbeidelse av
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass . Dette er det satt
krav til i bestemmelsene . Et areal på 494 m2 er avsatt i planen til lek/uteopphold. Det vil
etter kommuneplanens bestemmelser dekke behovet for 20 boliger.

Andre større lekeområder i nærområdet finnes rett på andre siden av Parkgata der det er et
større felles lekeområde med ballplass, samt hele St . Hanshaugen. Dit kan en ta seg ved
bruk av fortau.

Nærmeste barneskole er Hønefoss skole som kun ligger ca 150 unna. Ungdomsskolen er
Hov ungdomsskole, som ligger ca 1,5 km unna. Til begge steder er det fortau og
fotgjengerfelt.

5.4 Universell utforming

B ebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming .

5.5 Grunnforhold

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet . Byggegrunnen forventes
i hht NGU - kartlegging å være fyllmasser. Dette regnes som stabile masser og det er ingen
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggelse i området. Bygget bør fundamenteres
mht til at det fra Hønengata vil bli utsatt for rystelser fra tungtrafikk over lang tid.

5.6 Kulturminne r
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I forbinde lse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen ikke gi tt
tilbakemelding . Men d ersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet
automatisk fredete kulturminner , skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i
Buskerud fy lkeskommune skal varsles.

5.7 Støy

Det er utført støyberegninger . En har beregnet punktverdier for alle fasader på et tenkt bygg
plassert langs Hønengata .

( Sonekart er ikke beregnet, da de for detaljkart i bystrøk bli r mer unøyaktige, og når
bebyggelsens plassering som her ikke er endelig fastlagt , vil de ikke gi særlig mening).

Beregningene er gjort med multirefleksjon fra omkringliggende bebyggelse.

Grenseverdier.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i b ygnings - og plansaker er T - 1442 (2012) fra
MD.

De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.

Støynivå på ute p lass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen
av Ldenog Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger
vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i
kap.6 i T - 1442.

Enheten Ldener en årsmidlet ver di der støy på kvelden (19 - 23) gis 5 dBA tillegg, og støy på
natten (23 - 07) 10 dBA tillegg.

Fv35 Hønengata er gitt normal døgnfordeling av trafikken. Andre veger/gater har så lite trafikk
i forhold til denne at de ikke er medregnet.
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Resultater.

Punktberegningene viser høye støynivå spesielt mot Hønengata, men også for tverrfasadene til
denne. Også fasaden vekk fra Hønengata får støynivå nær grenseverdiene på Lden=55 dBA. Det
skyldes refleksjon fra bakenforliggende bebyggelse.

Høyeste fasadeverdie r er ca Lden= 76 ,5 dBA og Lmaks= 8 5 dBA. ( F asade mot Fv35).

Lden- verdiene er inntil ca 21, 5 dBA over gjeldende grenseverdi Lden=55 dBA, og det er en
markant overskridelse. Overskridelsen av grenseverdien for Lmakser noe mindre (1 5 dB).

Hva støynivå kan bli på utearealene vil bare kunne dokumenteres når bygget blir prosjektert
sammen med en fullstendig situasjonsplan.

Tiltak.

Tiltak blir nødvendig. Å sette skjermer mot Hønengata kan skjerme uteplasser, men den vil
ikke skjerme fasadene oppover i etasjene. E n har derfor ikke beregnet med slike støytiltak.

Mulige tiltak for bygg og eventuelle balkonger blir lokale tiltak i form av fasadetiltak.

Skjerming mht innestøynivå må vurderes for hver leilighet. Målet må være at de fleste rom
med såkalt støyfølsom bruk bør ha et innestøynivå innen kravet på Lekv=30 dBA. Dette vil
kunne påvirke planløsningene i husene og mot hvilke fasader slike rom bør ligge i.

Å skjerme fasadene slik at de demper fra Lekv= 76,5 dBA ute til Lekv=30 dBA inne er fullt
mulig. Hvilke tilta k og krav til vinduer dette vil medføre kan først gjøres når fullstendige
tegninger foreligger. Det settes derfor krav til støydokumentasjon ved rammesøknad og at
tiltak skal være gjennomført før bygget tas i bruk.Støytiltak bør planlegges allerede fra
starten av i prosjekteringen av bygg og uteplasser.

5.8 Luftforurensning.

Luftforurensning er beregnet med programmet VLUFT ver.6.0. Beregningene er såkalt
«konservative», dvs med god sikkerhetsmargin. Alle inngangsparametere
(områdeegenskaper, piggfriandel (40%) og effekten av renhold) er også satt konservativt.

Trafikktall fremskrevet som i støyutredningen.

Grenseverdiene mht luftforurensning er gitt i de retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging fra MD, T - 1520.

De anbefaler grens er for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.
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Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone
PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år
NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig
luftveis - og hjertekarsykdom
har økt risiko for forverring
av sykdommen.

Friske personer vil
sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter.

Blant disse er barn med luftveislidelse
og eldre med luftveis - og
hjertekarlidelser mest sårbare.

Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene.

For NO2 vintermiddel og årsmiddel har en ikke program som beregner aktuelle grenseverdier
ennå. Programmet beregner verdier for maksimalnivå og den statistisk 8.høyeste konsentrasjon
i løpet av et år.

Resultater.

En har beregnet konsentrasjonen for fasaden nærmest Hønengata og for fasaden vekk fra
denne, men programmet gir ingen forskjeller mellom de to. Tallene gjelder derfor begge steder.

PM10. (35 g/m3. 7 døgn/år ) NO2. (8 døgn/år )
50 114

Svevestøv PM10.

Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at eksisterende bebyggelse mht PM10

svevestøv stort sett vil ligge i kant av rød sone (dvs 50 g/m3). Dette er også i hht erfaringer fra
beregninger for områder nær sentrum i Hønefoss.

Nitrogendioksid NO2.

Retningslinjene har en grense til vintermiddel på 40 µg/m3 . Den 8. høyeste beregnede verdi pr
år for NO2 er her med VLUFT beregnet til ca 114 g/m3.

Beregnede verdier er ikke sikre mht å kunne fastslå om bebyggelsen blir liggende i eller
utenfor gul /rød sone for NO2. Men det er grunn til å anta at mht NO2 ligger bygget i gul sone,
da den ligger noe utenfor sentrum og ikke er så preget av fylkesvegen som svevestøv.

Konklusjon.

Tiltaket ligger nær Fv35 og følgelig med forurensningsnivå noe høyt. Men skal en bygge i
sentrale deler av byen er det uunngåelig. Verdie ne for svevestøv for gjenstående bebyggelse
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ligger over gjeldende grenseverdier i T - 1520, og svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier
for nitrogendioksid ligge i gul sone.

Tiltak vil derfor være å ha god filtrering av lufta til boligene, men egnet filter, og at en
plasserer luftinntakene høyt på bygget og ved fasaden som blir lengst vekk fra Hønengata. .

5.9 Biologisk mangfold .

Området er i dag bebygde arealer og opparbeidde flater . Det er derfor ingen naturområder
her.

Kunnskapsgrunnlaget (§8) er ivaretatt gjennom databasesøk så langt det er rimelig i denne
saken , samt lokal kunnskap .

Tiltaket vil ikke medføre negative konse kvenser for plante - og dyreliv , og kommentarer til
naturmangfoldloven utover det som står her vil ha liten mening for denne l ille planen.

6 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen kortfattet risiko - og sårbarhetsanalyse . Se denne. I f orhold til uønskede
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende:

5. Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette
skal bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak.

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder ei tomt ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei lokalt sett sterkt trafikkert
gate. Det vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør p lanlegges fra starten av i prosjekteringen
av bygg og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikken, men så stor nærhet til Fv35.
Også her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn til bygget og god strategisk
plassering av luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.
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44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk
fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs
kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse
ved utarb eidelse av planer for utbygging . Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 .

Denne saken gjelder e n plan for Hønengata 26 a og b , der hovedformålet er å legge til rette for
kombinert bygg for boliger, kontorer og tjenesteyting .

Plankartet:

For øvrig vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/ uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hend elsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegge s
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
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Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier , der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene :

Gradering av sannsynlighet:

4. Svær t sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1 . Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp
til 100 000kr

2 . En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3 . Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4 . Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5 . Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvo rlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik
tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko
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3. AN ALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering .
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø - /isras Nei Ikke bratt overfor
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vannet .
4. F lom . Innsjø, elv. Nei God avstand og høyde til

elva
5. Radongass Ja 1 1 Mulig, m en t iltak

obligatorisk .
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
10. Verneområder Nei In gen kjente
11 . Vassdragsområder Nei Nære, men berøres ikke.
12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Verneverdig bygg vernes
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
15. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
16. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
18. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
19. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21 . Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Ja 4 2 Er utredet. Tiltak

nødvendig
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring inntil tomta .
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Nei For lite trafikk genereres
38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 2 God sikt. Lav hastighet.
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 I gatenettet. Lite

sannsynlig
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje - /
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc . )

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51 . Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom /langs planområdet

Nei Kun langs med området .
Lave hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering .

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig 28

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER .

5 . Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal
bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder ei to mt ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei lokalt sett sterkt trafikkert gate.
Det vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør planlegges fra starten av i prosjekteringen av bygg
og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikken, me n så stor nærhet til Fv35. Også
her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn til bygget og god strategisk plassering av
luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i m indre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra
tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker . Men siden det er fortau langs kjørevegene
anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke tr afikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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4. KON KLU SJON OG AN BEFALIN G.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere , gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor .
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Notat  
 

Til: 
Planlegger Ken Ove Heiberg 

 

Fra:  e.f. Fagansarlig for miljørettet helsevern Unni Suther 

   

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/261-32 8779/16 PLN 394 07.03.2016 

Uttalelse til Reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

Det vises til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hønengata 26 på Ringerike kommunes 

nettside 27.1.2016. 

 

Vår hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på folks helse. I 

denne reguleringsplanen vil det være miljøfaktorene støy og luftforurensing fra Hønengata 

som vil kunne gi helsemessige ulemper for framtidige beboerne på denne eiendommen. I 

planutkastet er det lagt til grunn at påvirkningsfatktorerne skal løses gjennom utforming av 

bygget.  

Tiltak for å redusere støy og luftforurensning fra veitrafikk i sentrumsgater må på sikt løses av 

kommunen i samråd med Statens veivesen som eier av forurensningskilden.   
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Postboks 3563
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Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hønengata 26 - Hønefoss - Ringerike kommune -  detaljregulering 

- offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 21.01.2016 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hønengata26 i
Hønefoss, Ringerike kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av inntil 18
sentrumsnære leiligheter.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet og har følgelig ingen
merknader til planen. Vi minner likevel om meldeplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd og foreslår
følgende reguleringsbestemmelse:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved Buskerus fylkeskommune kontaktes, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd»

Nyere tids kulturminner
Det foreligger ingen konkrete planer for nybyggets utforming. Tillatt byggehøyde derimot er foreslått 
med kote +91,5 meter med flatt tak. Dette tilsvarer 4,5 etasjer (4 etasjer pluss delvis nedgravd 
parkeringsareal). 

Vi kjenner ikke til verneverdige bebyggelse innfor planområdet. Det er imidlertid verneverdig 
småhusbebyggelse nordøst for planområdet, som delvis inngår i verneområde 10 - Holtangen. 

Vi ber om at ny bebyggelse tar hensyn til verneverdige småhusbebyggelse like nordøst for
planområdet og anbefaler at etasjeantallet settes til maksimalt 4 etasjer inklusive parkeringsareal. Vi 
vil også anbefale en avtrapping mot den eldre trehusbebyggelsen i nordøst, som vist på 3D-skisse 
(planbeskrivelse side 8).

Ringerike kommune
Att. Ingeborg Faller
postboks 123, sentrum
3502 Hønefoss  

Vår dato: 04.03.2016 Vår referanse: 2014/4921-5 Vår saksbehandler:
Deres dato: 21.01.2016 Deres referanse: 14/261-26 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
teamleder kulturminnevern rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Vår dato: 25.02.2016

Vår referanse: 2014/7773

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/261-26

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Hønengata 
26 i Hønefoss

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hønengata 26 i 
Hønefoss. Fylkesmannen anbefaler at bestemmelsene om støy blir supplert, slik at også 
uteareal og lekeareal blir omfattes av støybestemmelsen og skjermet for støy-
forurensningen fra Hønengata. Videre har vi faglige råd om tilknytning til fjernvarme 
og tilrettelegging for fremføring av vannbåren varme. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 21. januar 2016 med forslag til detaljregulering for Hønengata 
26 i Hønefoss i Ringerike kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et byggekompleks hvor det skal kunne 
etableres inntil 18 sentrumsnære leiligheter, hvorav om lag 1/3 vil kunne bli omsorgsboliger. 
Det er også åpnet opp for mulighet til å etablere tjenesteyting/kontor. Planforslaget legger opp 
til en relativt høy utnyttelse med et bebygd areal på inntil 80 %. Bygningen er tenkt med 
delvis nedsenket garasjekjeller og inntil fire etasjer høyt. I kommuneplanen for Ringerike er 
området avsatt til boligområde.

Fylkesmannen har i brev av 20. november 2014 uttalt seg til varsel om oppstart av 
planarbeidet. Vi ba om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unges interesser, 
landskap, klima og energi, universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer.

Fylkesmannens kommentarer

Det går frem av saken at området mot Hønengaten er utsatt for støy som går langt over 
anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012. 

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det stilt krav om at boligene ikke kan gis 
brukstillatelse før det er dokumentert at støyforholdene er i tråd med retningslinje T-
1442/2012. Det er også foreslått bestemmelser som åpner for avvik fra grenseverdiene, 



Side 2 av 3

forutsatt at alle boenheter får en stille side der et flertall av støyfølsomme rom skal 
lokaliseres. Videre er det foreslått at alle soverom skal ligge mot stille side, men det åpnes for 
avvik ved at ett soverom per boenhet tillates lagt på støyutsatt side. 

Fylkesmannen viser til planområdets beliggenhet sentralt i Hønefoss og at støyretningslinjen 
gir muligheter for avvik fra grenseverdiene forutsatt at boligene sikres en stille side. 
Støymålinger som følger saken viser at det er mulig å oppføre et bygg som ivaretar disse 
kravene. Vi har derfor ingen spesielle merknader til dette. 

Vi ber likevel om at bestemmelsene suppleres slik at støykravene også gjelder for lekeplassen 
og at det vises til veitrafikkstøy som kilde til støy og ikke banestøy.

Når det gjelder hensynet til luftforurensning går det frem av saken at verdiene for svevestøv 
og nitrogendioksid er høye og at de overstiger de gjeldende grenseverdiene som er satt i 
retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. I planbeskrivelsen er 
tiltak for å redusere denne belastningen beskrevet. Her er det foreslått å plassere luftinntakene 
på den fasaden som vender vekk fra Hønengaten og at de plasseres høyt over bakken på 
bygget. Vi ber om at dette innarbeides som et krav i bestemmelsene.

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 13 
(2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU og Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009. Videre stiller 
plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at planleggingen skal ta klimahensyn 
gjennom løsninger for energiforsyning.

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Hønefoss. Det går frem av 
saksdokumentene at utbyggingen skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Dette mener vi er 
positivt. 

Vi er kjent med at Ringerike kommune har en egen forskrift med krav om tilknytning 
innenfor konsesjonsområdet. Vi vil likevel anbefale en presisering i planbestemmelsene om 
tilknytningsplikten for å gi forutsigbare rammer for utbyggingen og at dette går klart frem av 
reguleringsplanen. Kommunen kan kreve tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-5. Vi ber derfor om at tilknytningsplikten innarbeides 
i reguleringsbestemmelsene.

Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8 gir også hjemmel til å stille krav om at nye 
byggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, slik at 
hele området sikres fremtidige muligheter for tilknytning til fjernvarmenettet. Dette innebærer 
at det vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og at det settes av areal til 
rørtraseer, varmesentral og lignende, slik at området sikres fremtidige muligheter for dette. Vi 
ber kommunen om å vurdere et slikt krav i bestemmelsene.

Bruk av tre som et CO2-nøytralt bygningsmateriale vil også ha en gunstig klimaeffekt. Vi ber 
kommunen om å vurdere et slikt krav til den nye bebyggelsen.

Selv om planområdet kun inneholder små grøntområder, skal det i den grad det er relevant 
redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Vi mener det er positivt at det er ønske om å 
bevare et stort bøketre innenfor tomta av hensyn til blant annet bymiljø og trivsel. For å sikre 
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dette bør bøketreet reguleres inn i plankartet og det bør gå frem av bestemmelsene at treet skal 
bevares.  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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394 Detaljeregulering for Hønenga ta 26' varsel om offentlig ettersyn'
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Fra: Trude Johnsen [trude.johnsen@hra.no] 

Til: Ken Ove Heiberg [Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 30.08.2016 15:00:02 

Emne: SV: Hønengata 26 

Vedlegg: image001.png 

Hei! 
 
 
Vi er helt enig i at dette er ikke noen god løsning.  
 
Av hensyn til sikkerhet, tilgjengelighet og snu muligheter for en stor renovasjonsbil er ikke dette å 
anbefale.  
Sterkt trafikkerte Hønengaten, felles vei inn til avfallsdunker/parkeringsplass og barnelekeplass like ved, 
tilsier store krav til sikkerhet ved henting av avfallet. 
 
Krav til veibredde for våre biler er 3,5 m . Vi sier også at det må være 2 m klaring i bakkant mot 
eventuelle gjerder/ mur. 
Fri høyde på 9 meter for bilen. 
Alt dette ser ut til å være innenfor kravene i forhold til vedlagte plantegning. 
 
Vi anbefaler å komme sammen med utbygger for å se på mulige løsninger. Vi ser det som en fordel med 
nedgravde/halvt nedgravde løsninger, men ikke sikkert dette lar seg gjøre i dette prosjektet.  
Med dunkeløsninger vil det også medføre at bil må stå parkert på fortau under henting av avfallet. Heller 
ikke noe god løsning. 
Vi har et krav om 4 fraksjoner med avfall i dag, men en fraksjon til vil komme i nær fremtid (glass og 
metall). Vi anbefaler det og settes av plass for under planleggingen.  
 
 
 
Skulle du ha ytterligere spørsmål eller om det er noe som er uklart så ikke nøl med å ta kontakt. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 
Trude Johnsen Årnes 
 
 

 
 
 

Fra: Ken Ove Heiberg [mailto:Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 29. august 2016 14:19 
Til: Firmapost 
Emne: VS: Hønengata 26 



 
Vi viser til tidligere høring på reguleringsplan nr. 0605_394 Hønengata 26. Utbygger har foreslått å 
plassere nedgravde renovasjonsløsinger på tomta ut mot Hønengata pga. plassutfordringer. Vi ser at 
dette ikke er noen ideell løsning. Har dere noen synspunkter på dette? Hvor stor avstand fra tømmebil til 
avfallsløsningene bør det være?  
Se skisse i planbeskrivelsen. 
 
 
Mvh 
Ken Ove Heiberg 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 48 
ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 
 

Fra: Bjørn Leifsen [mailto:bleifsen@online.no]  
Sendt: 9. august 2016 15:03 
Til: Ken Ove Heiberg <Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no> 
Kopi: erik@eiendomsservice.com 
Emne: Hønengata 26 
 
Hei! 
 
Jfr tidligere mailer i dag. 
 
Her kommer endelig versjon av planforslaget. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Leifsen 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
 
Besøksadresse: Osloveien 10 
 
Tlf 90959283 
 
Org nr 997 275 675 MVA 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/261-25  Arkiv: PLN 394  

 

Sak: 8/16 

 

Detaljreguering nr. 0605_394 - Hønengata 26 1.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata 26 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 64-02 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere 

planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr. 

0605_394 Hønengata 26. 

 

4. Planen legger opp til boliger med bygningshøyde på tilsvarende 4,5 etasjer. Etasjeantall må 

særlig belyses og høres.  
 

5. HMA ber om at utbygger innarbeider fasadeuttrykket i harmoni med de omliggende bygg i 

Hønengaten. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.01.2016: 

 

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) til nytt punkt 5: 

« HMA ber om at utbygger innarbeider fasadeuttrykket i harmoni med de omliggende bygg i 

Hønengaten.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med nytt pkt 5. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8030-39  Arkiv: PLN 87-04  

 

Sak: 190/16 

 

Saksprotokoll - Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak 

om reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Kristine Granlund (Frp) fremmet forslag om rådmannens alternative forslag til vedtak 

fra hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

«Kommunestyret finner grunn til å ta klagen fra beboerne i Høgåsveien til følge. Klagen gir 

utsettende virkning på kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette vil gi utsettelse av 

Boligstiftelsens etablering av boliger for vanskeligstilte i Høgåsveien, Hallingby»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot en stemme (Frp) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8030-38  Arkiv: PLN 87-04  

 

Sak: 88/16 

 

Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak 

om reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannens alternative forslag til vedtak fremsatt av Tor Bøhn (Frp)  

«Kommunestyre finner grunn til å ta klagen fra beboerne i Høgåsveien til følge. Klagen gir 

utsettende virkning på kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette vil gi utsettelse av 

Boligstiftelsens etablering av boliger for vanskeligstilte i Høgåsveien, Hallingby.» 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak og Rådmannens alternative forslag, fremsatt av Tor Bøhn 

(Frp) ble satt opp mot hverandre. Rådmannens alternative forslag falt med 1 stemme (Frp) 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme (Frp) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8030-37   Arkiv: PLN 87-04  

 

Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak 

om reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

Sammendrag 
Det er innkommet en klage på reguleringsplan nr. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby 

øst, vedtatt 30.06.16. Klagen ble mottatt 27.07.16, innenfor klagefrist. 

Klager er representert ved beboere i tilgrensende planområde i sør, 125 Hallingby syd.  

 

Planendringen som påklages innebærer omregulering fra friområde til boligformål.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i et etablert boligområde. 



Klagen fra beboerne i tilgrensende planområde, heretter nevnt som beboerne i Høgåsveien, 

omhandler i hovedsak bekymringen omkring etablering av boliger som tilbys til vanskeligstilte 

i samfunnet. I klagen fremgår det også at friområde ikke bør benyttes til boligformål. I tillegg 

fremgår det at beboere i tilgrensende planområde mener de ikke er tilstrekkelig varslet i 

saken. 

 

Rådmann mener klagepunktene er tilstrekkelig belyst i saksprosessen frem mot vedtak 

30.06.16 og at naboer som er direkte berørt i tilstrekkelig grad er varslet. 

 

 

Bakgrunn 
Kommunestyre vedtok i møte 30.06.16, sak 113/06 0605_412 Detaljregulering for 

Hallingby øst. Forslagsstiller er Boligstiftelsen.  

Følgende endringer foreslås innenfor 0605_412 Hallingby øst:  

Økning av utnyttelsesgrad for fire boligtomter nord i planområdet samt en omregulering 

fra friområde til boligområde sør i planområde. I tillegg endres formål for kommunens 

eiendom nord i planområde, fra industri til boligformål. 

Etter kunngjøring av planvedtaket kom det inn klage, datert 27.07.16, fremsatt av beboerne i 

Høgåsveien. Disse representeres av beboere i Høgåsveien, Øvre Høgåsveien og 

Damtjernveien, eiendommer som ligger i tilgrensende planområde i sør, 125 Hallingby syd. 

 

Brevet fra beboerne i Høgåsveien redegjør for hvorfor de mener at oppføring av boliger for 

vanskeligstilte boligområde i Høgåsveien ikke bør gjennomføres. 

I tillegg ønsket de dokumentasjon fra kommunen vedrørende hvilke beboere som vil få 

benytte seg av botilbud samt bemanningssituasjon i boligene. De ønsket informasjon om 

byggestart, ferdigstillelse og dato for oppstart samt informasjon om atkomst for beboerne i 

Høgåsveien under byggeprosessen, støv og støy problematikk samt vedlikehold av vei.  

 

Rådmann svarer ut spørsmål i brev datert 08.08.16 og mener at de problemstillinger som 

påklager tar opp i sitt brev tidligere er belyst i saken og tar derfor ikke klagen til følge. 

Rådmann ber beboerne i Høgåsveien om en skriftlig tilbakemelding dersom klagen 

opprettholdes da Rådmann har besvart spørsmål og etter en helhetsvurdering ikke finner å 

kunne ta klagen til følge. 

 

Beboerne i Høgåsveien opprettholder klagen i brev mottatt 03.09.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Planendringen som påklages innebærer omregulering fra friområde til boligformål. En 

omregulering fra friområde til boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte 

boligområder. Etter en helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på 

gjenværende friområde mente Rådmannen at det var riktig i denne saken.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i et etablert boligområde. 

 

Planbeskrivelsen har belyst problemstillingen om at det kan oppleves vanskelig for 

eksisterende beboere at det blir etablert et tilbud for økonomisk vanskeligstilte i deres 

nærområde. Der fremgår det at boligene er en del av et rehabiliteringstilbud, og vil være et 



sted hvor beboere kan «lære seg å bo». Denne treningen må foregå i et realistisk miljø, der 

det allerede er etablerte boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et 

kommunalt betjent tilbud i nærheten, vil man kunne gi tett oppfølging av beboerne, noe som 

også vil være positivt for nærområdet. 

 

Rådmann besvarer beboerne i Høgåsveien med følgende, i brev datert 08.08.16:  

1. Vedrørende beboere / tilbud bemanning ved boliger:  

Det kan på nåværende tidspunkt ikke kunne sies noe om hvilke beboere som vil få 

mulighet til å flytte inn i Høgåsveien. Dette tilbudet gis til de som trenger det på 

daværende tidspunkt. Det er en bred gruppe vanskeligstilte mennesker som trenger 

bolig i Ringerike kommune.  

Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi 

tett oppfølgning i de nye boligene. Kommunen ønsker å gi denne gruppen innbyggere 

et godt botilbud, og beliggenhet i eksisterende boligområde er et viktig ledd i å få 

disse beboerne videre ut i det ordinære boligmarkedet.  

 

2. Byggestart/ferdigstillelse/oppstart for bruker:  

Når vedtak om reguleringsendring foreligger kan forslagsstiller arbeide videre med å 

få godkjent oppføring av boliger hos kommunens byggesaksavdeling. 

Klagebehandling på endring av plan kan ta noe tid, dersom denne ikke trekkes.  

Byggestart avhenger av hvor lang administrativ tid som går med til evt. 

klagebehandling og byggesaksbehandling. Forslagsstiller har sett for seg en oppstart 

av byggeprosess våren 2017 med ferdigstillelse tidligst høst 2017, dersom 

saksbehanding av plan og bygg går igjennom innenfor normal tid. 

 

3. Hinder i atkomst Høgåsveien, støy og støv:  

Det vil i byggeperioden legges til rette for ordinær bruk av vei, beboere skal ikke være 

forhindret fra å benytte seg av veien under etableringen av boligene.  

Støv og støy skal begrenses så godt det går i følge forslagsstiller. Det blir en ordinær 

byggeprosess med oppføring av to mindre en-etasjes bygg. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne området til det beste for både eksisterende og nye beboere. Friområde som 

blir tilliggende de to mindre boligene skal tynnes og ryddes. Det skal etableres en 

bedre gangbru over bekken som går i område og forslagsstiller presiserer at dersom 

Høgåsveien får skader som følge av tiltak vil veien selvfølgelig repareres og at det 

generelt vil gjøres en oppgradering av område. 

 

Oppsummering av klagepunkter fra beboerne i Høgåsveien: 

1. Manglende varsling om endring av reguleringsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Naboene ønsker ikke denne type boenheter tett inntil eksisterende boliger. 

3. Ønsker ikke at friområde reguleres til boligformål 

4. Det bemerkes at boligområde i nærheten allerede har et botilbud til vanskeligstilte. 

5. Beboerne i Høgåsveien ønsker ikke å øke risikoen for konflikt mellom de 

vanskeligstilte og beboere i det etablerte boligområde, de mener det erfaringsmessig 

er knyttet mye usikkerhet til de nye enhetene. 

 

Rådmannens kommentar til klagepunkter:  

 



1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 skal registrerte grunneiere og festere i 

planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområde samt naboer til 

planområde, på hensiktsmessig måte underrettes, når de blir direkte berørt. Beboere i 

Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 er varslet pr brev, da disse er ansett å være direkte berørt.  

Endring i plan er også varslet i Ringerikes Blad følgende datoer: 

12.03.16 Varsel om offentlig ettersyn.  

02.07.16 Varsel om vedtatt endring. 

2. Ringerike kommune ønsker å gi vanskeligstilt med behov for bolig et godt botilbud i 

eksisterende boligområde; dette er et viktig ledd i å få denne gruppen innbyggere 

videre ut i det ordinære boligmarkedet. 

3. Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i 

boligstrøk. I dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å 

gjennomføre omregulering. Dette fordi det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal 

igjen etter omregulering i Høgåsveien. Det er også avklart med dagens 

hovedbrukergruppe av friområde; Hallingby barnehage.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord 

for området istandsettes som en del av byggeprosessen. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne område. 

4. Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi 

tett oppfølgning i de nye boligene, det anses å kunne ha gjensidig positiv virkning til 

område med et allerede eksisterende botilbud – ikke belaste område ytterligere. 

5. Det kan oppleves vanskelig for eksisterende beboere at det blir etablert et tilbud for 

økonomisk vanskeligstilte i deres nærområde. Boligene er en del av et 

rehabiliteringstilbud, og vil være et sted hvor beboere kan lære seg å bo. Denne 

treningen må foregå i et realistisk miljø, der det allerede er etablert boliger. Ved å 

legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt betjent tilbud i 

nærområdet vil kunne skape økt trygghet og trivsel for alle. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, kan Kommunestyre endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf.§ 1-9. Klageren har holdt seg innenfor klagefristen. Beboerne som 

klager bor i tilgrensende planområde og vurderes å ha rettslig klageinteresse etter 

Forvaltningsloven § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. 

Klage på reguleringsvedtak forelegges Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA), 

Formannskapet og Kommunestyret iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom 

HMA finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for Formannskapet og 

Kommunestyre med forslag til endring av vedtak. Hvis man ikke finner grunn til å ta klagen 

til følge, fatter Kommunestyre vedtak og sender saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre finner grunn til å ta klagen fra beboerne i Høgåsveien til følge.  

Klagen gir utsettende virkning på Kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette vil gi utsettelse 

av Boligstiftelsens etablering av boliger for vanskeligstilte i Høgåsveien, Hallingby. 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmann mener at klagen ikke bringer vesentlige nye momenter i saken.  

Rådmannen har forståelse for at beboerne som bor i det tilgrensende planområde i sør, 125 

Hallingby syd, ønsker at friområde skal bestå og at bruken av dette område vil forringes noe i 

samband med reguleringsendring til boligformål. 

Rådmannen mener likevel at forhold knyttet til det helhetlige samfunnstjenlige formålet dette 

tiltaket bringer med seg, taler for at planen ikke bør utsettes. Ringerike kommune  

har behov for bosetting av en stor gruppe mennesker som har behov for et godt sted å bo, og 

å få ta del i samholdet som er i et eksisterende boligområde. Boligene er en del av et 

rehabiliteringstilbud. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt 

betjent tilbud i nærområdet vil det kunne skape økt trygghet og trivsel for alle.  

 

Når det gjelder varsling til naboer i tilgrensende planområde 125 Hallingby syd, er naboer i 

Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 ansett å være direkte berørt, da disse har felles grense med 

angjeldende eiendom. Øvrige beboere i tilgrensende planområde anses å være gjenboere og er 

dermed ikke direkte varslet. Varsel er for øvrig kunngjort i Ringerikes Blad som er alminnelig 

lest og reguleringsendringen er gjort tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og 

bygningsloven § 12-12. 

 

I denne saken anses dermed argumenter for en planendring å veie tyngre enn de ulempene 

som påføres naboer til planområde. 

 

Klagen er gjennomgått og vurdert. Den samlede vurderingen i denne saken opprettholdes og 

rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 

 

Saksdokumenter 
1. Klage fra beboere i Høgåsveien, datert 27.07.16 

2. Svarbrev fra Ringerike kommune, datert 08.08.16 

3. Svarbrev fra beboere i Høgåsveien, datert 03.09.16 

4. Oversiktskart over område med tilgrensende planområde med beboerne i 

Høgåsveien. Eiendommer som er markert har signert klagebrevet 

5. Plankart 0605_412 Hallingby øst 

6. Reguleringsbestemmelser, datert 01.06.16 

7. Planbeskrivelse, datert 01.06.16 

8. Saksframlegg fra 2. gangs behandling av planforslaget, Kommunestyre 30.06.16, 

sak 113/06. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  



Ringerike Kommune
v/Areal- og byplankontoret

Tonje Storstrand I Daniel Svendsrud
HØgåsveien 17, 3525 Hallingby

Deres ref;
PlanI D 87

vår ref; Hallingby 27.07.2016

Klage på endring av reguleringsplan 4l2tplanrD 87 Hallingby
datert 30/6-2016

Viser til endring av reguleringsplan 4I2, datert30.06.2016 og Forvaltningsloven $2S -
rett til å klage. Klagefrist er satt til 3Ol7 -2016.

Reguleringsplan 4r2 Hallingby Øst innebærer endring av de gjeldende
reguleringsplanene. Reguleringsplanen legger til rette for boliger for vanskeligstilte i
etablert boligområde, samt en omregulering fra friområde til boligområde lengst s6r i
planområdet.

FØrst og fremst vil vi klage på manglende varsling om endring av reguleringsplanen.
Beboere i Hallingby Syd 125 har ikke mottatt noen form for varsling via e-post eller
brevpost, og vi mener dette er svært uheldig da vi som nærmeste nabolag tii planområdet og
det tiltenkte etableringsområdet har rett til å uttale oss og komme med innspiil fpr hpringerl
kommunen. Jf. PBL $12-8 og veileder for reguleringsplan s.10 "varsling". Vi kan heller ikke
se at det foreligger noen distribueringsoversikt på hvem som har mottatt varsel om endring
av reguleringsplan eller varsel om oppstart på ringerikekommune.no .

Vi vil herunder redegiøre for hvorfor vi mener oppfpring av boliger for vanskeligstilte i dette
boligområdet ikke b6r gjennomføres;

Boligene vil bli oppfprt tett inntil eksisterende boliger hvor det i stØrre grad bor
småbarnsfamilier og eldre mennesker. Vi som bor i Hggåsveien har ingèn annen vei å
benytte oss av for å komme til og fra jobb, skole, barnehage, butikk og fritidsaktiviteter.
Våre barn blir nødt til å gå forbi disse boligene helt alene for å kommð seg til skolen og
hjem.
Omregulering av friområde som brukes daglig. Vi har sett at kommunen har vært i
samtale med Hallingby barnehage rundt deffe. Et friområde som ligger i et boligområde
som dette blir også brukt daglig av våre barn som bor på feltet rundt. Vi benytter oss av
de installasjonene som er satt opp når sesongen tillater det, og vi bruker området som
akebakke om vinteren. I tillegg er det flere barn som går igjennom dette friområdet for å
besøke venner på andre siden av feltet. Vi mener det er svært uheldig at dette friområdet
omgjøres til et slikt boligformål som i stor grad EJør at våre barn ikke kan benytte seg av
områdene rundt.

Dokid:
1 6075883
(1 5t8030_27)
Klage på endring
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3. Det bemerkes at feltet allerede er et belastet område med trygdeboliger og
omsorgsboliger for vanskeligstilte.

4. Vi ønsker på ingen måte å øke risikoen for konflikter mellom vanskeligstilte og beboere

i boligfeltene. Dette føler vi er vanskelig å unngå da det erfaringsmessig er knyttet mye
usikkerhet til slike brukere, spesielt når de skal bosettes bare noen få meter fra våre

eksisterende hus og hager.

Vi vil at kommunen redegjØr for fglgende påstand " Skjermvegetasjon for å redusere faren

for konflikter."
Plantegningene viser at det kun er tiltenkt skjermvegetasjon mot bebyggelsen'p4
Dplerudjordet, og da kun mot nærmeste hus. Hva med skjermvegetasjon mot oss som bor i
Hpgåsveien og bruker denne veien til og fra skole, butikk, tur og fritidsaktiviteter? Vi har

ingen annen vei å benytte oss av, og er helt nødt til å gå forbi disse boligene. I tillegg Ønsker
vi å understreke at boligene også grenser i hagen til Hpgåsveien l0 som det heller ikke er
lagt opp til å ha skjermvegetasjon rundt. Et annet faktum er at denne skjermvegetasjonen
ikke vil fungere på hgst/vinter/vår med mindre den er av en slik art som ikke feller blader ut
fra sesong. Dette mener vi bør være et minstekrav.

Vi ønsker at kommunen fremlegger dokumentasjon på f6lgende;
l. Hvilke type beboere og bemanningssituasjon.
2. Informasjon om byggestart, ferdigstilling og dato for oppstart av bruk
3. Informasjon om atkomst for beboere i Hggåsveien under byggeprosessen, redusering av

st@v og st@y, samt vedlikeholdelse av vei (som allerede er i svært dårlig stand)

Mvh vi som bor i Hggåsveien.
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Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Adressater i henhold til liste 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8030-28 29582/16 PLN 87-04  08.08.2016 

 

 

KLAGE PÅ VEDTAK AV 0605_412 DETALJREGULERING FOR HALLINGBY ØST 

Svar - KLAGEN TAS IKKE TIL FØLGE 

 

Vi har mottatt deres klage på vedtak av 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst, datert 

27.07.16. Klagen er mottatt innenfor klagefristen. 

Vi har gått igjennom deres brev og ønsker her å gi svar på deres spørsmål og håper at 

informasjonen er oppklarende.  

Vi vil kunne arrangere et møte mellom partene i saken dersom informasjonen som fremgår av 

dette brev ikke er tilstrekkelig.  

 

Dere er beboere i tilgrensende planområde. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 skal 

registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i 

planområde samt naboer til planområde, på hensiktsmessig måte underrettes, når de blir 

direkte berørt. Beboere i Høgåsveien 3, 5, 10 og 12 er varslet pr brev, da disse er ansett å være 

direkte berørt.  

I brev med varsel om oppstart, datert 19.09.15 foreligger naboliste. Det gjør det beklageligvis 

ikke i brev om offentlig ettersyn, datert 09.03.16, men i vårt sakssystem kan det dokumenteres 

at de nevnte parter i Høgåsveien er varslet.  

Endring i plan er også varslet i Ringerikes Blad følgende datoer;  

12.03.16 Varsel om offentlig ettersyn. 

02.07.16 Varsel om vedtatt endring. 

 

Som svar på deres tre spørsmål skal vi etter beste evne forsøke å besvare, på bakgrunn av 

informasjon fra forslagstiller. 

1. Vedrørende beboere / tilbud bemanning ved boliger: 

Det kan på nåværende tidspunkt ikke kunne sies noe om hvilke beboere som vil få 

mulighet til å flytte inn i Høgåsveien. Dette tilbudet gis til de som trenger det på 

daværende tidspunkt. Det er en bred gruppe vanskeligstilte mennesker som trenger 

bolig i Ringerike kommune.  

Det er etablert et betjent botilbud i området som vil kunne være med å betjene og gi tett 

oppfølgning i de nye boligene. Kommunen ønsker å gi denne gruppen innbyggere et 
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godt botilbud, og beliggenhet i eksisterende boligområde er et viktig ledd i å få disse 

beboerne videre ut i det ordinære boligmarkedet. 

2. Byggestart/ferdigstillelse/oppstart for bruker. 

Når vedtak om reguleringsendring foreligger kan forslagsstiller arbeide videre med å få 

godkjent oppføring av boliger hos kommunens byggesaksavdeling. Klagebehandling 

på endring av plan kan ta noe tid, dersom denne ikke trekkes. 

Byggestart avhenger av hvor lang administrativ tid som går med til evt. 

klagebehandling og byggesaksbehandling. Forslagsstiller har sett for seg en oppstart av 

byggeprosess våren 2017 med ferdigstillelse tidligst høst 2017, dersom saksbehanding 

av plan og bygg går igjennom innenfor normal tid. 

3. Hinder i atkomst Høgåsveien, støy og støv. 

Det vil i byggeperioden legges til rette for ordinær bruk av vei, beboere skal ikke være 

forhindret fra å benytte seg av veien under etableringen av boligene. 

Støv og støy skal begrenses så godt det går i følge forslagsstiller. Det blir en ordinær 

byggeprosess med oppføring av to mindre en-etasjes bygg. Tiltakshaver har som mål å 

forskjønne området til det beste for både eksisterende og nye beboere. Friområde som 

blir tilliggende de to mindre boligene skal tynnes og ryddes. Det skal etableres en 

bedre gangbru over bekken som går i område og forslagsstiller presiserer at dersom 

Høgåsveien får skader som følge av tiltak vil veien selvfølgelig repareres og at det 

generelt vil gjøres en oppgradering av område. 

 

På bakgrunn av besvarte spørsmål, og at deres eiendom ligger utenfor planområde og at de 

eiendommer som blir direkte berørt er varslet, mener vi klagen ikke kan tas til følge.  

Vi vil som nevnt gjerne arrangere et møte der forslagstiller, tiltakshaver og undertegnede 

stiller for å kunne besvare spørsmål som kan avklare usikkerhet omkring tiltaket. 

 

Til orientering ved opprettholdelse av klagen, vil denne følge ordinær saksgang: 

Klager i plansaker vil behandles i tråd med forvaltningsloven (pbl. § 1-9).  

Klagen vil bli forelagt Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Hvis utvalget finner 

grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av 

vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, vil klagen sammen med en 

uttalelse fra kommunen, bli oversendt til fylkesmannen i Buskerud for videre behandling, jf. 

kommunens delegeringsreglement vedtatt 20.06.13 

Når saken evt. er behandlet, vil vi sende dere kopi av saksframlegg og vedtak i saken. 

 

Dersom dere nå velger å opprettholde klagen må skriftlig tilbakemelding sendes 

Ringerike kommune. Frist for tilbakemelding settes til 05.09.16 

 

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen  

Avdelingsleder areal- og byplankontoret 
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Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

telefon: 408 04 248 

E-post: mari.sandsund@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Kopi: 

Eiendomsservice v/ Erik Karlsen 

Boligsosial handlingsplan v/Kristen Orebråten  

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Adressater: 

Tonje Storstrand og Daniel Svendsrud Høgåsveien 11, 3525 Hallingby 

Aud og Karsten Skaret Øvre Høgåsveien 2, 3525 Hallingby 

Roar og Beate Jegtvolden Øvre Høgåsveien 4, 3525 Hallingby 

Ragnar Helgestuen Øvre Høgåsveien 12, 3525 Hallingby 

Rune Briskodden og Siv-Elin Ulfsnes Damtjernveien 16, 3525 Hallingby 

Annelena Løvrak (varslet) Høgåsveien 5, 3525 Hallingby 

Kjell Magne Steinbakken (varslet) Høgåsveien 12, 3525 Hallingby 

Stian K Olsen Damtjernveien 12, 3525 Hallingby 

 

PS. Beklageligvis fant vi ikke adresse til to med sin signatur i brevet, ber dere orientere disse 

parter om tilsendt brev. 
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Ringerike Kommune
v/Areal- og byplankontoret

Tonje Storstrand i Daniel Svendsrud
Hggåsveien ll, 3525 Hallingby

Deres ref;
PLN 87-04
L@penr 29582116

Dokid:
16085722
(1518030-32)
ìlage På endnng i reguleringsPlan

vår ref; Hallingby 03.09.2016

Klage på endring av reguleringsplan 4t2tPlanl D 87 Hallingby

Viser til deres svar på klage i brev av 08.08.16 - "Klagen tas ikke til fglge"

Kommunen henviser til varslinger i Ringerikes Blad, men det er dessverre flere av oss
som ikke har Ringerikes Blad og som dermed ikke har funnet frem til disse
kommunale varslingene. Samtidig leser vi at dere fant det hensiktsmessig å varsle
HØgåsveien 3,5, 10 og 12 da de var ansett å være direkte begrt.

I denne vurderingen fant ikke kommunen det hensiktsmessig å varsle de resterende
beboerne i H6gåsveien som for gvrig har de samme forhold som overnevnte
eiendommer.
Det kan for /vrig nevnes at eiendommene i Hggåsveien 10,12 samt 9, 11 og 13 har
mindre enn 3 meters avstand fra hverandre, og vi finner det med andre ord vanskelig å

se hvordan kommunen har vurdert hensiktsmessigheten for varsling i dette tilfellet.

Vi understreker på nytt at samtlige beboere i HØgåsveien ikke har noen andre veier å

benytte seg av når man skal til og fra sine egne eiendommer, og at samtlige dermed
bør anses å være direkte berørt.

Det er derfor en felles enighet blant beboerne i Hpgåsveien om å opprettholde
denne klagen for videre saksgang.

Mvh Beboerne i Høgåsveien, Hallingby

Kopi; samtlige beboere i Høgåsveien, Hallingby Vel



Oversikt over de 8 eiendommer i tilgrensende planområde som har sendt inn felles klage :

Eiendommer med rød markering har signert klagebrev, disse skal ha mottatt varsel om
endring i reguleringsplan.

Eiendommer med blå markering har ikke vært varslet i planprosessen.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_412 detaljregulering for

Hallingby øst

Utarbeidet av Halvorsen og Reine 26.01.16
Sist revidert 01 .0 6 .16 RK

1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og a realforvaltning 07.03.16, sak 30 /16
Høring og offentlig ettersyn 09.03.16 – 02.05.16 .
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
2. gangs behandling i formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtak i kommunestyret D ATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 § 1.0 pkt. 7 Støy 01.06.16 M.S.S
02 § 1.1 pkt. 3 Byggehøyder 01 .06.16 M.S.S
03 § 4.0 pkt. 5 Støy 01.06.16 M.S.S

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Bebyggelse og anlegg Feltnavn:
Bolig/tjenesteyting BKS1 - 5
Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 22
Lekeplass f_BLK1 - 2

Samferdelsanleg og teknisk infrastruktur
Kjørevei o_SKV1 - 4, f_SKV5 - 6
Gangvei/gangareal/gågate o_SGG1 - 9

Grønnstruktur
Turdrag GTD
Friområde f_GF1, o_GF2 - 5
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§ 0. Fellesbestemmelser

1 . Byggegrense (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2 )
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensen. Avfallshåndtering og biloppstillingsplasser
på terreng tillates etablert utenfor byggegrenser. Byggegrenser er vist på plankartet.

2 . Avkjørsler (jf. Pbl. § 12 - 7, pkt. 2)
Avkjørsler er vist med pil på plankartet. Plasseringen av piler er veiledende, men antall og fra
hvilken vei er bindende.

3. Parkering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Parkering skal følge gjeldende bestemmelser i parkeringsforskrift eller kommuneplanens
bestemmelser.

4. Sikring mot avrenning
Sikring mot avrenning fra anleggsområder til jordbruksarealer skal sikres i
byggeperiode/anleggsperiode.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.0 Fellesbestemmelser
1. Utnyttingsgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet. Garasjer
medregnes i % BYA.

Det tillates maksimum to etasjer i hele planområdet.

2 . Utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset
omkringliggende boliger i form, utrykk og materialbehandling. Takform skal være saltak. Det
skal påses at bygninger gruppevis har lik takvinkel.

3. Murer og gjerder
Det tillates ikke støttemurer over 1,5 meter innenfor planområdet. Grunnmurer/sokler over 80
cm skal utformes og behandles så de ikke virker skjemmede. Gjerder kan settes opp dersom
kommunen finner særlig grunner til dette. Materialer og utforming skal godkjennes av
kommunen.

4. Vegetasjon
Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart.
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5. Garasjer
Eneboliger skal så langt det er mulig ha garasje bygget sammen med boligen.

6. Tekniske installasjoner
Tekniske installasjoner skal så langt det er mulig inkluderes/innlemmes i bygningskroppen.

7. Støy
For ny bebyggelse skal støyverdier ikke overstiger Lden= 55 dB utenfor vindu i støyutsatt
fasade mot E16. Tiltak for å oppnå tilfredstillende støyverdier må være gjennomført og
dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.

§ 1.1 Frittliggende småhusbebyggelse
1. Formål (jf. pbl. § 1 2 - 7, pkt. 1)
BFS1 - 22 skal nyttes til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse.

2. Vegetasjon
I felt BFS21 skal det etableres skjermende vegetasjon om friområdet.

3. Byggehøyde og takvinkel
For eiendommer innenfor område t BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 6 m over
gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22 - 30 .

§ 1.2 Konsentrert småhusbebyggelse
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Områdene BKS1 - 5 på reg uleringsplanen skal nyttes til konsentrert småhusbebyggelse.

2. Boligtyper (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 - 2)
Området skal hovedsakelig bebygges med rekkehus og eneboliger.

3. Parkering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Parkering skal samles i fellesanlegg.

§ 1. 4 . Lekeplass (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Områdene f_BLK1 - 2 skal nyttes til felles lekeplass.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. F ormål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1, 14)
Områdene o_SKV1 - 4 og f_SKV5 - 6 skal nyttes til offentlig og felles vei.
Områdene o_SGG1 - 9 skal nyttes til gang vei/gangareal/gågate.
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2. Tekniske planer (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til
utbyggingsavtale som inngås med kommunen.

3. Vegers stigningsforhold (jf. pbl. § 12 - 7, pkt . 4)
Veg skal ha stigning på maksimalt 10 %.

4. Utførelse av terrengbehandling (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling.

§ 3. Grønnstruktur
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
f_ GTD skal nyttes til turdrag.
f_GF1 og o_GF2 - 5 skal nyttes til offentlige friområder.

§ 4. Rekkefølgebestemmelser

1 . Utomhusplan (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10 )
Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. Utomhusplan skal
vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet. Utomhusplanen skal vise eksisterende og
nytt terreng, overvannshåndtering og hvordan uteoppholdsareal skal utformes.
Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal
godkjennes før igangsettingstil latelse kan gis.

2 . Bro (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Området rundt eksisterende bro over bekk skal ryddes og istandsettes før det gis
igangsettingstillatelse til område BFS21.

3. Omlegging av sti (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Før det gis brukstillatelse for b ygg på BFS21 skal eksisterende stier/gangforbindelser
igjennom friområdet i sin helhet opparbeides mellom BFS21 og bekken.

4 . Grunnforhold(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på BFS21 - 22, skal det dokumenteres at
grunn forhold , inkludert grunnvannstand, er tilstrekkelig utredet, og at nødvendige tiltak er
innarbeidet.

5. Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
For tiltak innenfor feltnavn BKS5 vil det før igangsettingstillatelse stilles krav om
støykartlegging av området.
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Planbeskrivelse
412 Hallingby øst, endring av reguleringsplan

Tiltakshaver: Ringerike Boligstiftelse AS
Konsulent for utarbeiding av planforslag: Halvorsen og Reine AS
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE
0605 - 412

detaljregulering for
Hallingby øst (endring av vedtatt plan)

Utarbeidet av Halvorsen & Rein e, 02.02.16
Revidert RK 01 .0 6 .16

1. Sammendrag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en p lanbeskrivelse,
jf. pbl § 4 - 2, første ledd.

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet, innenfor plan med planID 412 Hallingby øst , på eiendom 273/7 og
eiendommene 274/328, 274/330, 274/334 og 274/335.

Ved endring av plan, vil også gjeldende plan oppdateres i forhold til formålsbetegnelser og
lignende for å bli i tråd med gjeldende plan - og bygningslov. Eiendommer som ikke blir
omr egulert (nevnt over), vil ikke få endrede betingelser eller muligheter på sine eiendommer.

2.2 Hovedintensjonen i planen

Hovedintensjonen i planen er å tilrettelegge for etablering av boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Boligene skal være et til bud for de som ikke har mulighet til å skaffe egen bolig,
og skal etableres i rolige, etablerte boområder.

2.3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller er Ringerike Boligstiftelse AS. Halvorsen & Reine er konsulent for planarbeidet.
Ringerike Boligstiftelse eier eiendommene.

2.4 Tidligere vedtak i saken

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning og vedtatt
sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.

2.6 Krav om konsekvensutredning

Planforslaget legger opp til en endring av gjelden de plan. Endringen er av en slik karakter og
størrelse at det ikke utløser krav til konsekvensutredning.
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2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner

3. Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart

Varsel om oppstart ble annonsert i Ringblad 26.09.15 med frist for merknader satt til 28.10.15.

Reguleringsplan 412 Hallingby øst ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn av Hovedutvalget for
miljø - og arealforvaltningen i møtet 07.03.16 sak 30/16.

Figur 1 Flyfoto tomt som ønskes omregulert i Høgåsveien

Figur 2 Flyfoto tomter som ønskes omregulert i Åsliveien
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Det kom inn seks uttalelser, ingen innsigelser.

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1.
gangs behandling er:

Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for
boligområdene.
Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for d e regulerte boligområdene.

Det anses ikke å være behov for medvirkning utover lovpålagte høringer.

4. Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer
• Kommuneplanens arealdel
Området er i gjeldende kommuneplan for Ri ngerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07
regulert til boligområde (Åsliveien) og friområde (Høgåsveien).

Figur 3 Gjeldende kommuneplan for Ringerike. Områdene som ønskes omregulert er markert.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan for Høgåsveien og Åsliveien er 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74),
hvor områdene er regulert til henholdsvis eneboliger (Åsliveien) og friområde (Høgåsveien).

Figur 4 Markering av områder som ønskes
omregulert. Bildet viser gjeldende regulering
samt tilgrensende planer.
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4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende planer er planID 87 - 03 Dølerudfeltet, 87 - 04 Hallingby Vatningen, og planID 125
Hallingby Syd, alle med hov edformål bolig. 87 - 03 og 87 - 04 har likelydende bestemmelser
som planID 87 Hallingby, mens område 125 har egne bestemmelser.

4.4 Temaplaner (Bl.a Grønn Plakat, Energi - og klimaplan for Ringerike)

Energi - og klimaplan for Ringerike
Formålet med planen er å løfte det kommunale energi - og klimaarbeidet opp på et strategisk
nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av fremtidige løsninger.
Målet med planen er å sette energi - og klimaspørsmål på den lokale dagsorden og introdusere
en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.

Fortetting i eksisterende boligområde ses på som energivennlig da det ikke er behov utbygging
infrastruktur som følge av tiltaket. Boligområdet ligger også i nærheten av større transportårer,
og man kan enkelt komme seg til Hønefoss og toget, man har tilgang på mer miljøvennlige
transportmetoder. Det vil legges til rette for god sykkelparkeringsdekning slik at man legger til
rette for sykkelbruk ved kortere turer. Tiltak vil følge retningslinjer s om følger av TEK10 i
forhold til klimavennlig prosjektering.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a:
a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR)

Statlige planretningslinjer for en samordnet areal - og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - , areal - og
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal
bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for god
steds - og byutvikling.

Rik spolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989
Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan - og bygningsloven, gi kommunene
bedr e grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
planlegging og byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der
barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.

Retningslinje for behand ling av støy i arealplanlegging, 2012
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og
annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn
av kommunale, regionale myndigheter og berørte etate r ved arealplanlegging etter
plan - og bygningsloven.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende
planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utfo rming legger til
grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.

b. Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (se www.ntp.dep.no )
Meldingen omhandler veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hove dgrepet er å
prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i distriktene.
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c. Stortingsmelding nr. 29
Meldingen er ment for å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den skal først
og fremst gi helse - og omsorgstjenestens brukere nye mu ligheter til å klare seg bedre i
hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.

d. Universell utforming (se www.universell - utforming.miljo.no)
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende
planleggin g og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til
grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Områdene som ønskes omregulert ligger i Åsliveien og Høgåsveien, begge lokasjoner sentralt i
Hallingby.

Åsliveien
Det aktuelle feltet ligger ved kryss mellom Kirkemoveien og Åsliveien. Området er godt
tilknyttet veinettet, det er enkel tilkomst til områd et.

Figur 5 Illustrasjon beliggenhet Åsliveien
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Høgåsveien
Ligger i et område som i dag er et regulert friområde. Området er like sør for boligområde
Dølerudfeltet, og vei Høgåsveien går sørvest for området.

Planens avgrensning følger avgrensning for gjeldende planID 87 Hallingby, men endringen vil
kun dreie seg om mindre areal av område avsatt som friområde (Høgåsveien) og 3 tomter
regulert til enebolig (Åsliveien).

Det er gjort endringer på opprinnelig pla nID 87, og deler av planen er tatt ut og det er laget nye
planer. Dette gjelder for planID 87 - 03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99), 87 - 04 Hallingby
vatningen (vedtatt 04.01.00) og planID 321 Kirkemotunet (vedtatt 24.09.09). Planavgrensningen
følger gjeldend e grense for planID 87, og inkluderer dermed 87 - 03 og 87 - 04. Det er et ønske om
å igjen samle disse tre til en ny plan - 412 Hallingby øst. 321 Kirkemotunet vil fortsatt være en
egen plan.
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Figur 6 Gjeldende detaljregulering, 87 Hallingby (mindre
planer87 - 03 Dølerudfeltet og 87 - 04 Hallingby vatningen
(skal inkluderes i ny plan), tilgrensende plan 125
Hallingby Syd.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Begge områdene er deler av et etablert boligområde, og ligger relativt sentrumsnært. Det
planlegges i hvert av områdene å legge til rette for boenheter for økonomisk vanskeligstilte. I
forbindelse med dette må områdene omreguleres.

Åsliveien
Omgivelsene består av eneboliger, og ligge r nærmest i umiddelbar nærhet av store
skogsområder. Dagens reguleringsformål er eneboliger og tomtene må omreguleres til
frittl iggende småhusbebyggelse med nye utnyttingsgrader og bestemmelser som sikrer
tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende område . Det ligger et industriområde like nordvest
for området som ønskes omregulert, samt at det i nærheten er flere små friområder og arealer
avsatt til lek.

Høgåsveien
Omgivelsene består av eneboliger. Det er ingen faste installasjoner i området som nå søkes
endret, men det er noen stier over/gjennom området. Det ligger noen installasjoner for barn i
form av lavvoer/uteplass i utkanten/nært området. Dagens reguleringsfor mål er friområde, og et
mindre område på 500 - 700 m2 må omreguleres til boligbebyggelse. Stien som går over
området i dag må legges om.

Som en del av begge disse revideringene, blir hel e den nye planen 412 Hallingby øst revidert
slik at formål i planen b lir oppdatert i henhold til gjeldende plan - og bygningslov.

5.3 Stedets karakter
Begge områdene som ønskes omregulert ligger innenfor et eneboligområde, med trygge
nabolagsgater og store uterom. Det er store grøntområder utenfor boligområdet, og fint
turt erreng. Området er relativt flatt og åpent.

Eksisterende bebyggelse er hovedsakelig eneboliger av varierende alder. Det er også innslag av
flermannsboliger/rekkehus.

5.4 Landskap

Området er flatt og åpent. Området er omgitt av åser i øst, og i vest ren ner Ådalselva. Det ligger
en bekk like sør for feltet i Ådalsveien, som renner videre ned igjennom eneboligområdet til
friområde ved Høgåsveien. Da området er åpent og det ikke er noen høydedrag som gjør seg
særlig gjeldene i omgivelsene, har tomtene gode solforhold. Området er ganske åpent mot
sørvest, noe som vil gi gode solforhold ettermiddag/kveldstid.

Hallingby ligger solfylt til, med et typisk innenlandsklima. Relativt lite nedbør, kalde vintre.
Det kan være en del vind i området da det er et åpent landskap.

Området har et landlig preg, og er omgitt av store grøntområder. Det er et kompakt
lokalsamfunn, dominert av småhusbebyggelse av varierende alder. Det er lite trafikk i området,
og det fremtoningen er et rolig og landlig miljø.

5.5 Kulturminne r og kulturmiljø
Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet.

5.6 Naturverdier
Det er ikke kjent spesielle naturverdier i området. Det er store landbruksarealer og god dyrkbar
jord rett i nærheten av planområdet, samt store skogarealer. Utenfor planområdet, på andre
siden av E16, er det registrert en sårbar art på rødlista: åkerrikse.
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Området er omgitt av store skogsområder. Dette er verdifullt rekreasjons - og tur terreng, og en
stor kvalitet for innbyggere. Elven Begna/Ådalselva renner like utenfor planområdet, samt at
det er små bekker som renner innenfor planområdet, blant annet gjennom friområdet ved
Høgåsveien.

5.8 Landbruk
Det er i området ved Høgåsveien reg istrert svært god jordkvalitet.(miljøstatus.no)

Figur 7 Illustrasjonen viser markering av jordkvalitet i Høgåsveien. Der er store deler av området
markert rødt= svært god jordkvalitet. Gul prikk markerer området ved Høgåsveien.(miljøsstatus.no)

5.9 Trafikkforhold
Begge feltene har god atkomst, og er i nærhet til E16 mot Oslo - Hønefoss eller mot Valdres.
Det er kort og enkel forbindelse til Hallingby sentrumsområde. Vegsystemet er oversiktlig, og
er et typisk veinett tilpasset boligstrøk. Det er antatt relativt liten trafikkmengde i området, da
det ikke er stør re virksomheter som genererer mye trafikk her, og områdene ligger i etablerte
eneboligområder med relativt lav tetthet.

Det er ikke registrert ulykkessituasjoner utover normalen i området.

Myke trafikanter
Det er etablert kulvert under E16, og innenfor a vgrensingen til planen er det etablert fortau
langs ”hovedveiene” i nabolaget. Internveier til eneboligfelter har ikke alltid fortau, men her
regnes det med at det holdes relativt lav fart.
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Det går bussforbindelser langs E16, bussforbindelse 232 til Høn efoss sentrum går like utenfor
området ved Høgåsveien, ved busstoppet ”Hallingby Syd”.

5.10 Barns interesser
Hallingby et rolig landlig område, med store områder for frilek. Det er stedvis også små
stikkveier og snarveier internt i planområdet, som binde r sammen gatenettet. Langs
Kirkemoveien ligger en gruset ballplass, samt at det ved Høgåsveien er et større friområde som
blant annet brukes av barn i dag. Dette området ved Høgåsveien er tiltenkt å være et
lekeområde for tilliggende boliger. Det ligger en sti over området, som fra bruker sin side er
ønskelig at følger stien på den andre siden av bekken mot boligområdet. Friområdet i
Høgåsveien brukes av Hallingby barnehage.

5.11 Sosial infrastruktur
Skole og barnehage ligger plasser sentralt i sentrum av Hallingby, 300 meter fra området i
Høgåsveien, og ca 600 meter fra området i Åsliveien.

5.12 Universell tilgjengelighet

Åsliveien
Området er flatt, og er således mulig å tilrettelegge for universell utforming. Det er gode
tilkomstmuligheter på alle sider av tomten.

Høgåsveien
Området er noe kupert i omgivelsene, men akkurat der tiltaket skal etableres er det relativt flatt.
Området har også en del vegetasjon. Det er per i dag utfordrende å bevege seg i området for
bevegelseshemmede.

5.13 Teknisk infrastruktur

Både vann og kl oakk ligger i området, ledninger ligger gatenettet. I Høgåsveien antas det at
kloakk må pumpes til anlegget som er tilknyttet boligene på den andre siden av bekken.

Figur 8 Bro over bekk i friområdet ved Høgåsveien
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Ingen av områdene ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og utløser ikke
tilkn ytningsplikt. Valg av energiforsyning skal følge byggesaken.

5.14 Grunnforhold

Åsliveien
Det er i dette området ingen kjente risiko for jordras eller skred. Det er ikke registrert ustabile
masser. Derimot har området relativt høy grunnvannstand.

Høgåsv eien
I dette området er det registrert grunn med stor til svært stor erosjonsrisiko. Dette har nok både
sammenheng med nærhet til bekk, samt helningsgraden på terrenget. Området er ikke registrert
med skredfare, med unntak av arealer innenfor friområdet he lt mot øst.

Figur 9 Desto mørkere farge jo høyere erosjonsrisiko, aktuelle områder for omregulering, Åsliveien og
Høgåsveien, er markert med gul prikk.

Del av området i Høgåsveien er merket med potensiell flomskredfare - det gjelder ikke for den
del av området som tenkes nyttet til bolig.

5.15 Støyforhold
Området i Åsliveien er ikke støyutsatt. Området i Høgåsveien ligger også utenfor støysone fra
E16, selv om plan for Søndre Kirkemoen viser rød støysone langs E16. Planlagte tiltak ligger
utenfor denne sonen.

Kommunens eiendom, deler av gnr.274/167, nordvest for veikryss Kirkemoveien/Åsliveien
som i denne regulering vil endre formål fra industri til bolig vil det påkreves en støykartlegging
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med påfølgende gjennomføring av t iltak hvis det er behov for dette. Kartleggingen skal
foreligge innen igangsettingstillatelse.

5.16 Luftforurensing
Det er ikke registrert luftforurensing i områdene. (Miljøstatus.no)

5.17 Risiko - og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er registrert fare for skred eller ras i planområdets sørøstlige hjørne. Det er ikke registrert
fare for ras eller skred innenfor områdene som ønskes omregulert. Det er innenfor området ved
Høgåsveien registrert middels til stor erosjonsrisiko.

Områd et ligger ikke spesielt værhardt til, men det er et åpent landskap, og området kan derfor
være utsatt for vind.

I følge registreringer (dirnat.no, miljøstatus.no) er det ikke notert funn om verneverdig natur,
kulturlandskap eller friluftsområder innenfor planområdet. Det er rett utenfor planområdet store
jordbruksarealer

I henhold til registreringer foretatt av direktoratet for naturforvaltning, ( www.dirnat.no ), er det
ikke notert funn av verneverdig natur, kulturland skap eller friluftsområder innenfor
planområdet. Det er rett utenfor planområdet jordbruksarealer som kan være sårbare for
avrenning fra anleggsområder. Det er derfor viktig med avbøtende tiltak

5.18 Næring
Det er ikke næringsarealer/virksomhet på noen av områdene som vurderes for utbygging.
Begge tomtene er derimot sentrumsnære, og ligger i henholdsvis 300 meters (Høgåsveien) og
600 meters (Åsliveien) avstand fra Hallingby sentrum med flere butikker og virksomheter.

5.19 Analyser/ utredninger
Det er ikke gjort analyser og utredninger i området utover det som er beskrevet i
planbeskrivelsen, da områdene er en del av gjeldende reguleringsplan, og det kun skal gjøres
små endringer.

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

6.1.1 Reguleringsformål

I gjeldende plan er område Åsliveien regulert til eneboliger. Dette formålet ønskes til en viss
grad videreført. Boligformålet beholdes, men det ville reguleres småhusbebyggelse.
I gjeldende plan er Høgåsveien regulert til friområde. De ler av dette området skal omreguleres
for å gjøre plass til 2 boliger. Området som omreguleres vil da få formål småhus, med mer
eller mindre tilsvarende bestemmelser som i Åsliveien.
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Figur 10 Nytt forslag til plankart ma rkert med områder som ønskes omregulert.
Kommunens eiendom i nord er lagt inn med boligformål i dette kartet.
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg Feltnavn:
Bolig/tjenesteyting BKS1 - 4
Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 22

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger:
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt - eller horisontal - delt
tomannsboliger.” (husbanken.no)

Lekeplass f_BLK1 - 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei o_SKV1 - 5, f_SKV6 - 7
Gangvei/gangareal/gågate o_SGG1 - 9

Grønnstruktur
Turdrag GTD
Friområde o_GF1 - 5

6.3 Bebyggelsens plassering og utformin g

Åsliveien
I Åsliveien planlegges plassert to boenheter parallelt og på hver sin side av eksisterende
bebyggelse. Boenhetene skal ha en nøytral utforming, som harmonerer med omgivelsene.
Saltak er den dominerende takformen i områdene, og ny bebyggelse skal planlegges med
samme takform. Materialer vil i hovedsak være tre. Boenhetene skal være på ca . 100 m2 BRA.
Atkomsten skal være fra nord, fra Åsliveien. Boenhetene vil ha gode utearealer, samtidig som
de vil være plassert r ett ved store skogområder, og dermed gode rekreasjonsmuligheter.

Eksisterende bebyggelse i Åsliveien består av en tomannsbolig.
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Figur 11 Skisse til situasjonsplan Åsliveien

Høgåsveien
I Høgåsveien plasseres bebyggelsen i umiddelbar nærhet til et friområde. Det etableres maks 2
boenheter her på ca . 50 m2 BRA, med tilhørende parkerings - og utelagringsplass på 5 m2
Materialbruk vil i hovedsak være tre. Boenhetene vil få fine sør - og vestvendte utearealer, og i
likhet med boli ger i Åsliveien, være i nærheten av gode rekreasjonsmuligheter. Boligene vil
være små enheter, som skal tilpasses omgivende bebyggelse i formspråket.
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Figur 12 Skisse til situasjonsplan Høgåsveien

Begge lokasjoner (Åsliveien og H øgåsveien) der boliger skal etableres, er etablerte bomiljø.
For den planlagte typen boliger anbefales det at man tilrettelegger for maks 3 enheter
innenfor samme felt, og at fellesarealer/oppholdsarealer er forholdsvis små. Boligtypen er
utformet for at ø konomisk vanskeligstilte skal få et godt sted å bo, også med mulighet til
oppfølging av kommunen.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Den planlagte bebyggelsen skal kun være over en etasje, med saltak.

Figur 13 Illustrasjons av tenkt bebyggelse i Åsliveien. Bebyggelsen planlegges oppført med saltak.
Eksisterende bebyggelse hvit.
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6.3.2 Grad av utnytting
Grad av utnytting vil beregnes med % BYA og er angitt på plankartet.

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Det planlegges ikke næringsvirksomhet i områdene som ønskes omregulert. Områdene vil
reguleres til boligformål, altså ikke med mulighet for etablering av næringsvirksomhet.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det vil i utgangspunktet etableres 2 boenheter i Åsliveien, og 2 boenheter i Høgåsveien.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Det legges opp til et kompakt bomiljø, og størrelser på boenheter er maks 50 m2 i Høgåsveien,
og 100 m2 i Åsliveien. Boligene i Åsliveien er beregnet for familier, med to soverom. Boliger
i Høgåsveien skal være for én person.

6.5 Parkering
Det skal etableres 1 parkeringsplass per boenhet, 1 HC - plass o g sykkelparkering ved
atkomsten. Parkeringsplasser skal etableres på terreng, med tilgjengelig atkomst til den enkelte
bolig.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Begge områdene vil ha atkomst fra eksisterende etablert veinett. Det skal etableres atkomster
fra henholdsvis Høgåsveien og Åsliveien. Atkomster skal opparbeides i tilstrekkelig avstand fra
kryss og med siktlinjer i tråd med gatenormalen.

Figur 14 Bildet viser lignende boliger som de som kan tenkes etablert i Høgåsveien.
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6.7 Trafikkløsning
Alle boenhetene innenfor begge områder vil ha felles atkomst. De får avkjørsel direkte fra
eksisterende veinett, med nær tilknytning til E16/hovedveinett. Avkjørsler utformes med bredde
og stigningsforhold i henhold til gjeldende håndbøker. Det vil ikke være avvik fra veinormal.
Det skal etableres sykkelparkering , to per boenhet , og det vil være god tilgjengelighet for
gående og syklende innenfor områdene som ønskes omregulert.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Boenhetene oppføres tiltenkt som bosted for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det gis tilskudd
fra Husbanken i slike prosjekter, og Ringerike kommune vil være leietaker.

6.9 Miljøoppfølging
Prosjektet vil følge gjeldende lovverk.

6.10 Universell utformi ng
Det er krav til tilgjengelige boenheter innenfor områdene som omreguleres. Dette ses på som
nødvendig da ulike brukergrupper kan disponere boenhetene. Boenhetene skal være
kommunale, og det skal være tilpasset bevegelseshemmede.

Universell tilgjengel ighet skal være et gjennomgående prinsipp, og skal følges for bebyggelse
så vel som uteområder.

6.11 Uteoppholdsareal
Det legges opp til ca. 15 m2 privat uteoppholdsareal. Boligene vil ikke ha felles
uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealene vil lokaliseres m ed gode solforhold og i direkte
tilknytning til den enkelte bolig.

Vegetasjon i områdene som ønskes omregulert skal bevares i høyest mulig grad. Eksisterende
uteoppholdsarealer i områdene ønskes opprettholdt. Høgåsveien ligger i nærheten av
eksisterende friområde, og det vil foregå både organisert og fri lek av barn i området. Gjennom
friområdet går det en sti, som legges om i nytt forslag, slik at den går mellom ny bebyggelse og
bekken. Stien som går på nordsiden av bekken bevares og opprustes der den kr ysser bekken.
Området er i bruk både sommer - og vinterstid.

Begrunnelse for avvik fra vedtekter/normer
Det legges ikke opp til at man får tomter eller private uteoppholdsarealer i tråd med kommunal
norm. Dette er først og fremst fordi man ikke ønsker at f orholdene skal legge til rette for at
boligene skal bli et samlingssted. Det legges i stedet opp til små, men gode utearealer i
tilknytning til boligene, som vil få gode solforhold mot sør og vest i begge områder.

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemme lse
Det stilles krav om utarbeidelse av utomhusplan ved søknad om tiltak, og at utearealer skal
ferdigstilles før senest påfølgende vår/sommer.

6.12 Kollektivtilbud
Det er like utenfor planområdet bussforbindelse til Hønefoss, som er nærmeste bysentrum.

6.13 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
” Det er registrert erosjonsrisiko i området ved Høgåsveien”
Avbøtende tiltak: Det settes krav til dokumentasjon på at grunnforhold er tilstrekkelig utredet til
tillatelse til tiltak.

” Det er rett utenfor planområdet s tore jordbruksarealer som kan være følsomme for avrenning
fra anleggsområder”
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Avbøtende tiltak: Området sikres mot avrenning til jordbruksarealer i anleggsperiode sikres i
bestemmelser.

6.14 Rekkefølgebestemmelser

1. Utomhusplan (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10 )
Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200.
Utomhusplan skal vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet.
Utomhusplanen skal vise eksisterende og nytt terreng, overvannshåndtering og
hvordan uteoppholdsar eal skal utformes. Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest
påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal godkjennes før igangsettingstillatelse
kan gis.

2. Bro (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Området rundt eksisterende bro over bekk skal ryddes og istandsettes f ør det gis
igangsettingstillatelse til område BFS21.

3. Omlegging av sti (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Før det gis brukstillatelse for bygg på BFS21 skal eksisterende
stier/gangforbindelser igjennom friområdet i sin helhet opparbeides mellom BFS21
og bekken.

4. Grunnforhold(jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på BFS21 - 22, skal det dokumenteres at
grunnforhold, inkludert grunnvannstand, er tilstrekkelig utredet, og at nødvendige
tiltak er innarbeidet.

5. Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)
For tiltak innenfor feltnavn BKS5 vil det før igangsettingstillatelse stilles krav om
støykartlegging av området.

7. Konsekvensutredning
7.1 Vurdering av behov for konsekvensutredning
Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Omreguleringen av områdene
innenfor detaljregulering for 412 Hallingby øst er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til
konsekvensutredning.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07
regulert til boligområde(Åsliveien) og friområde(Høgåsveien). I området Åsliveien er området
som ønskes omregulert til eneboliger. Her ønskes en omregulering til frittligge nde
boligbebyggelse med noe høyere utnyttelse enn det som ligger i gjeldende plan.

Området som ønskes omregulert ved Høgåsveien er i dag regulert til friområde i plan 87
Hallingby. Rundt 500 - 700 m2 av dette friområdet, nærmest Høgåsveien ønskes omregule rt til
boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, med tilnærmet samme betingelser som i
området ved Åsliveien.
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Områdereguleringen vil medføre mulighet for økt utnyttelse i form av boligbebyggelse i begge
områder. I Høgåsveien vil friområdet dermed b li noe innskrenket.

8.2 Landskap
Tiltak som gjøres i de to områdene som ønskes omregulert vil føre til noe
landskapsbearbeiding. Områdenes topografiske karakter vil i hovedsak beholdes.

8.3 Stedets karakter
Stedets karakter som et landlig tettsted vil i kke påvirkes av omreguleringen. Premisser som blir
lagt for omreguleringen innebærer ikke en slik utnyttelse eller tiltak av et slikt omfang av det vil
gå utover Hallingbys karakter.

Byform og estetikk
Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger eller
flermannsboliger/tomannsboliger med saltak. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltakene
som planlegges i forbindelse med omreguleringen vil ikke ha konsekvenser for den
overo rdnede oppfattelsen av området eller det estetiske inntrykket av planområdet.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet.
Tiltakene som planlegges i forbindelse me d omreguleringen vil derfor ikke ha noen
konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldsloven §§8 - 12:

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Foreliggende kunnskap, b asert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i
artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i
området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke kommer i
k onflikt med sårbare arter. Det er like utenfor planområdet, på andre siden av E16 registrert
rødlistet art Åkerrikse. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ påvirkning på kulturlandskapet.

§9 Føre - var - prinsippet
Foreliggende kunnskap, basert på befari nger, lokalkunnskap og registrereringer i
artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslutningen
om plangjennomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning
av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter
gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener således at
man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens også forbedre
forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av vegetasjon på
tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ grad.

§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Vi kan ikke se at tilt aket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil bære alle
eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak.

§12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette er
nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utforming og kvalitet
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som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt utgangspunkt i
bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12.

Pla nforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid i henhold
til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken verdifull vegetasjon
eller sårbare arter blir berørt.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreas jonsbruk
Friområdet rundt Høgåsveien vil bli noe innskrenket. Dette området er en del av lekeområdet til
nærliggende boliger. Den delen av området som berøres av tiltaket er derimot lite brukt. Stien
som går over eiendommen vil reetableres langs bekken, og området ved bro over bekken vil bli
oppgradert. Det kan etableres vegetasjonsskjerm mellom tiltakene og friområdet.

Åsliveien er regulert til boligområde, og er privat grunn. Tiltak vil ikke ha noen innvirkning på
rekreasjonsområder eller rekreasjonsbru k.

8.8 Uteområder
Tiltakene vil kun få private uteområder som er høyst nødvendig. Disse vil være vest eller
sørvendt og få gode sol - og lysforhold.

8.9 Trafikkforhold
Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for trafik k,
avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet.

8.10 Barns interesser
Omreguleringen i Høgåsveien omfatter et friområde/lekeområde for barn. Det aktuelle området
som er en del av friområdet er derimot lite brukt av barn eller til rekreasjon. Ved å reetable re
sti, samt oppgradere bro over bekk, vil funksjon og kvalitet på friområde opprettholdes. Ved å
etablere en vegetasjonsskjerm mellom tiltaket og friområdet, vil tiltaket i minimal grad påvirke
tilliggende arealer.

8.11 Sosial infrastruktur
Tiltaket har få konsekvenser for sosial infrastruktur. Da det er etablert et betjent botilbud i
området i dag, vil dette kunne være med på å betjene planlagt tiltak også. Det vil kreve mindre
ressurser fra kommunen.

8.12 Universell tilgjengelighet
Tiltaket vil utformes etter prinsippene for universell tilgjengelighet.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for
energibehov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gi r rom for.
Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter.

8.14 ROS, risiko - og sårbarhetsanalyse
Med hensyn på avbøtende tiltak beskrevet i pkt. 6.14, konkluderes det med at risiko - og
sårbarhetsmomenter er løsbare, og ikke får store konsekven ser for det videre arbeidet.

8.15 Jordressurser/landbruk
Tiltakene som planlegges vil ikke berører jordbruksområder.
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8.16 Teknisk infrastruktur
Tiltakene er av så små omfang at det ikke vil få nevneverdige konsekvenser for teknisk
infrastruktur.

8.17 Øk onomiske konsekvenser for kommunen
Etablering av boliger for økonomisk vanskeligstilte er et kommunalt prosjekt. Ved å kunne
etablere disse boligene nært et allerede betjent tilbud vil kunne føre til en mer effektiv
ressursbruk.

8.19 Interessemotsetninge r
Det kan oppleves vanskelig for eksisterende boliger at det blir etablert et tilbud for økonomisk
vanskeligstilte i deres nærområde. Boligene er en del av et rehabiliteringstilbud, og vil være et
sted hvor beboere kan ”lære seg å bo”. Denne treningen må f oregå i et realistisk miljø, der det
allerede er etablert boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt
betjent tilbud i nærområdet, vil man kunne gi tett oppfølging av beboere, noe som også vil være
positivt for nærområdet.

8.20 Avveining av virkninger
Tiltaket vil føre til at friområdet ved Høgåsveien vil bli noe mindre, samt at typen boliger som
tenkes etablert kan føre til noen motsetninger i nærområdet. Forholdet til nabolag, samt
opprettholdelse av et godt friområde søk es ivaretatt ved følgende føringer: (avbøtende tiltak)
- legge til rette for små boliger med lite men godt uteoppholdsareal
- flytte sti og oppgradere bro i området ved Høgåsveien

9. Innkomne innspill

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1.
gangs behandling er:

Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for
boligområdene.
Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for d e regulerte boligområdene.

10. Avsluttende kommentar

Etablering av tiltaket som er foreslått vil gjøre at kommunen kan tilby en funksjon for sine
innbyggere som de må ha. Områdene som skal omreguleres er en del av et etablert
boligområde, samtidig som lo kaliseringen vil gi mulighet for å skjerme boligene tilstrekkelig,
slik at man kan redusere faren for eventuelle konflikter. Et slikt boligtilbud vil ha en tett
oppfølging fra kommunens side, og vil være nødvendig for å kunne hjelpe mennesker som har
komme t i en vanskelig situasjon, tilbake til en mer normalisert hverdag.

Ved tett tilsyn, begrenset størrelse på boligene og tilhørende uteoppholdsarealer samt krav til å
sette tilstrekkelig med skjermvegetasjon, vil boligene kunne etableres som gode boliger for
brukerne uten å vesentlig være til sjenanse for nabolaget.

Forslagsstiller: Ringerike Boligstiftelse AS
01.06.16 Sist revidert RK



 

 

 

Ringerike kommune 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8030-17   Arkiv: PLN 87-04  

 

0605_412 detaljregulering for Hallingby øst  

-2. gangs behandling 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst vedtas. 
 

2. Reguleringsplan 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74), 87-03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99) 

og Hallingby Vatningen (vedtatt 10.07.74) oppheves ved vedtak av reguleringsplan 412 

Hallingby øst. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 412 Hallingby øst innebærer endring av de gjeldende reguleringsplanene 87 

Hallingby, 87-03 Dølerud og 87-04 Hallingby Vatningen.  

 

Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål samt en økning av 

utnyttelsesgraden for fire boligtomter nord i planområdet. En omregulering fra friområde til 

boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Etter en 

helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på gjenværende friområde 

mener Rådmannen at det er riktig i denne saken.  

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

etablert boligområde.  

 

Rådmannen foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra 

industri til boligformål. 

 



Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 

boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 

 

Innledning 
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til boligformål 

i Høgåsveien, samt økt utnyttelsesgrad for eksisterende boligtomter i Åsliveien. Hensikten er å 

bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et etablert boligområde. Rådmannen 

foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra industri til 

boligformål. Kommunen har ikke planer om å bygge boliger på området i dag.  

 

Oppsummert foreslås det altså endringer for følgende tre områder:  

 Ved Høgåsveien endres et mindre areal av eiendom gnr. 273/7 vestre del, fra friområde 

til boligformål.  

 I Åsliveien vil det åpnes for økt utnyttelsesgrad fra 15 til 30 % BYA, dette gjelder 

eiendommene gnr. 274/328, 330,334 og 335.  

 Endret formål for deler av kommunens eiendom gnr. 274/167 fra industri til bolig.  

 

Planforslaget er en endring av eksisterende plan 87 Hallingby, og inkluderer de to 

reguleringsplanene 87-03 Dølerudfeltet og 87-04 Hallingby Vatningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:  

 Plankart, datert 01.06.16 

 Reguleringsbestemmelser revidert 01.06.16 

 Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 87 Hallingby, vedtatt 10.07.74 (se 

planbeskrivelse kapittel 4.2). Arealene som foreslås omregulert er regulert til friområde, 

frittliggende boligområde og industri. 

 

Endringer etter 1.gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene at ingen boliger skal ha støyverdier som 

overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot E16. Tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 

brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 Område med feltnavn BKS5 i ny plan, skal det før igangsettingstillatelse stilles krav 

om støykartlegging med påfølgende gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres 

et behov for dette. 



 For eiendommer innenfor området BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 

6 m over gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22˚-30˚. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for 

å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til friområde, boligformål og 

erverv. Planforslaget er i strid med overordnet plan for alle områder unntatt i Åsliveien.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet i kommunen skal være variert. 

Dette planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter til å etablere eget hjem.  

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert under. 

 

Buskerud Fylkeskommune, 02.05.16 

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se 

at reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet 

til egen bolig.  

3. Det påpekes videre at boliger som er plassert ved Høgåsveien vil ligge med relativt 

kort avstand fra bekkeløp, Dølerudbekken. Fylkesmannen forutsetter at området ikke 

er flomutsatt, samt at bru blir etablert, ikke kulvert. 

4. Kommunens eiendom gnr.274/167 med formålsendring fra industri til bolig, vil være 

støyutsatt. Det påpekes at tilrettelegging for støyfølsom bruksformål må forholde seg 

til retningslinjene for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Fylkesmannen mener det 

er uheldig at området ikke er utredet for støy, slik at eventuelle tiltak kan innarbeides 

i reguleringsplanen. 

5. Fylkesmannen mener at det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at alle boliger 

skal ha støyverdier som ikke overstiger 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

E16. Tiltak for å oppnå dette må gjennomføres og dokumenteres før det blir gitt 

brukstillatelse.  

 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

 Det er ikke planer om bekkelukking/kulvert. Arbeid rundt bekken skal bestå i 

rydding av skog/kratt. Kryssing vil bli etablert som bru. 



 Krav om tilfredsstillende støytiltak skal innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelsene 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

4. For område BKS5, som ved endring i plan tildeles nytt formål fra industri til bolig, 

vil det stilles krav i bestemmelsene om støyutredning før igangsettingstillatelse kan 

gis for området. 

5. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Hallingby vel, 01.05.16 

1. Det bemerkes at en del innbyggere på Hallingby er skeptiske til etablering av boliger 

for vanskeligstilte. 

2. Høgåsveien:  

Det forutsettes at området legges til rette slik at trygg sti for barn opprettholdes, bro 

over bekk må sannsynligvis flyttes og utbedres, det må ryddes i kratt og skog. Det 

bemerkes også at det hadde vært hensiktsmessig med fast dekke i større deler av 

Høgåsveien, for å unngå for mye støv. Oppgradering av lysarmaturer i Høgåsveien 

ville skapt tryggere ferdsel langs veien. 

3. Åsliveien:  
Naboene er skeptiske til fortetting, og det forutsettes at bebyggelsen blir over kun én etasje. 

Det er skepsis til å etablere flere boliger for vanskeligstilte i samme området, siden det er 

flere boliger for vanskeligstilte fra før. Det forutsettes også at boligene blir tilpasset 

hverandre, og at det etableres pen beplantning, og at det ser ryddig og pent ut. Det ønskes 

også lysarmaturer fra krysset Åsliveien/Kirkemoveien og forbi grusplassen/lekeplassen i sør, 

frem til møtende belysning. 

4. Det er ingen kommentarer til varsel om omdisponering fra industri til boligformål på 

kommunens areal i nord. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Tiltakshavers er innforstått med at innbyggere er skeptiske til dette. Det er imidlertid 

store behov for etablering av slike boliger i området/kommunen. 

2. Høgåsveien:  

Sti skal opprettholdes, og vegetasjon skal ryddes, samt at bro skal utbedres. 

Angående fast dekke langs Høgåsveien, samt lysarmaturer, kan ikke tiltakshaver ta 

stilling til. 

3. Åsliveien:  

Angående kommentar om skepsis til fortetting vil maksimal mønehøyde være i tråd 

med gjeldende plan. Maksimal høyde angitt i bestemmelser er en videreføring av 

begrensninger i gjeldende plan. Boligene vil tilpasses hverandre i formspråk, og 

tiltaket vil ha en ryddig utforming.  

4. Info ok 

 

 

Rådmannens kommentar:  

Vedrørende fortetting og utforming av bebyggelse i Åsliveien vil det stilles krav om at nye 

bygg skal tilpasses omkringliggende boliger mht. form og uttrykk. Mønehøyde og takvinkel 

vil fastsettes i bestemmelsene.  



Vedrørende ønskede utbedringer på kommunalt vei og lysanlegg i Høgåsveien samt 

Kirkemoveien/Åsliveien er Ringerike kommunes tekniske forvaltning orientert om behov 

for oppgradering; Høringsuttalelsen vedrørende manglene er oversendt for videre 

oppfølging.  

Innspillene anses for øvrig å være tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

Helge og Erik Kihle, 14.03.16 

Kihle er sterkt i mot omregulering av «Kro 68». Kihle mener dette er et sterkt hinder for 

utvidelse av virksomhet på eiendommen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

 

Rådmannens kommentar:  
Rådmannen mener det er hensiktsmessig å omregulere fra industri til bolig da det nå er etablert 

et nytt felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det 

totale arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere. Rådmannen har også sett på 

adkomstforholdene til feltet, og ser at det ikke er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst 

direkte fra E16. Dermed vil adkomst forbli gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite 

ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå gjennom dette området. Det er også utfordringer 

knytta til høyden på undergangen under E16 sør for planområdet. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Statens vegvesen, 03.05.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Innsigelser 
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noen 

sosiale tjenester spesielt knytta til omsorgsboligene. 

 



Tidligere behandlinger og vedtak 
 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene  

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpassa vanskeligstilte på boligmarkedet, sentralt 

i et etablert boligområde på Hallingby. Rådmannen mener det er positivt at boligene planlegges i 

allerede etablerte boligområde med gangavstand til alle funksjoner på Hallingby, samt 

bussforbindelse til Hønefoss.  

 

Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold  

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i boligstrøk. 

I dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å gjennomføre omregulering. 

Dette fordi det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal igjen etter omregulering i Høgåsveien. 

Det er også avklart med dagens hovedbrukergruppe i Hallingby barnehage, samt at det ikke er 

kommet inn innspill på at omregulering og bygging i det foreslåtte området har negativ virkning 

på dagens bruk.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord for området 

istandsettes som en del av byggeprosessen.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6. 

 

Omregulering fra industri til boligformål  

Rådmannen foreslår at arealet kommunen eier nord i planområdet skal omreguleres fra industri 

til konsentrert boligbebyggelse. Rådmannen mener dette er hensiktsmessig da det er etablert nytt 

felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det totale 

arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere dersom dette feltet omreguleres til 

boligformål. Rådmannen har også sett på adkomstforholdene til feltet, og ser at det er lite trolig 

at det er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst direkte fra E16. Dermed vil adkomst bli 

gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå 

gjennom dette området. Det er også utfordringer knytta til høyden på undergangen under E16 

sør for planområdet.  

 

Infrastruktur  

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Kapasiteten i renseanlegget på Hallingby 

har vært sprengt, men etter oppgradering av eksisterende anlegg er det noe bedre kapasitet. På 

sikt skal anlegget tilknyttes Monserud.  

 

De foreslåtte utbyggingsområdene har adkomst fra kommunal vei. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse  

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, men 

konsekvenser skal likevel utredes og belyses. Rådmannen anser utredningene og analysene for å 

være tilstrekkelige. Det er krav om utredning av grunnforhold og grunnvannsforhold i 

forbindelse med byggesaken.  

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 



 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart. 

2. Plankart, merket 2. gangs behandling, datert 01.06.16 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2. gangs behandling, revidert 01.06.16 

4. Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Hallingby vel 

- Helge og Erik Kihle 

- Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

7. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

8. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4801-3  Arkiv: 026 A00  

 

Sak: 196/16 

 

Saksprotokoll - Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune - 

Grunnskole  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal, men ut 

fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre, er 

det ikke er grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på grunnskole- og 

helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4801-2  Arkiv: 026 A00  

 

Sak: 26/16 

 

Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune - Grunnskole  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal, men ut 

fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre, 

er det ikke er grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på grunnskole- og 

helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

2. Hovedutvalget (HOK) ber om at det legges fram en egen sak om det framtidige 

skoletilbudet for elever i Nes´ skoles opptaksområde. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til nytt pkt. 1 framsatt av Trine Sandum for flertallspartiene (Ap, H, Krf, V) 

«Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal, men ut fra 

utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør Aurdal kommunestyre, er det ikke 

grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på grunnskole- og helsefaglige områder 

mellom Ringerike og Sør-Aurdal» 

 

Forslag fra et samlet hovedutvalg (HOK) til forandring i pkt. 2 

«Hovedutvalget (HOK) ber om at det legges fram en egen sak om det framtidige skoletilbudet 

for elever i Nes skoles opptaksområde.» 

 

Avstemming 

I avstemmingen mellom rådmannens og Sandums forslag til vedtak i pkt. 1 falt rådmannens 

forslag med 2 stemmer (Frp) 

 

Sandums forslag på vegne av flertallspartiene (Ap, H, V, Krf) til nytt pkt. 1 ble vedtatt som 

hovedutvalgets innstilling til formannskapet. 

 

Forslaget fra et samlet hovedutvalg (HOK) til forandring i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

hovedutvalgets innstilling til formannskapet. 

Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4801-1   Arkiv:   

Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ut fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal 

kommunestyre, er det ikke er grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på 

grunnskole- og helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

2. Kommunestyret ber om at det legges fram en egen sak om det framtidige 

skoletilbudet for elever i Nes´ skoles opptaksområde. 

 

 

Bakgrunn 

Kommunestyrene i Ringerike og Sør Aurdal kommuner fattet i juni 2015 følgende likelydende 

vedtak (sak 89/15 i Ringerike): 

Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. Hans Petter 

Aasen (Sp) deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 

Nes i Ringerike, Begnadalen og Hedalen i Sør-Aurdal er alle bygder med grunnskole og 

barnehage. Befolkningsutviklingen i de tre bygdene viser en synkende tendens, noe som også 

gjør seg gjeldende ved skolene.  

For barn og ungdom er det ikke optimalt å være elev ved en liten skole, verken sosialt eller 

pedagogisk. For kommunene, som drifter de små skolene, er «elevkostnaden» ved de små 

skolene opp mot det dobbelte av hva tilsvarende kostnad er ved større skoler. 

 

Arbeidsgruppa har utredet samarbeidsløsninger mellom de to kommunene. Det er 

gjennomført skolebesøk ved alle skolene. Samarbeidsutvalgene ved alle skoler har blitt 

involvert, og det ble avviklet et godt besøkt felles folkemøte på Nes bygdehus.  

Dette siste var innledningen på en høringsperiode der arbeidsgruppas vedtatte 

samarbeidsforslag ble presentert og drøftet. 

Høringsparter var rådsorganene ved alle skoler, bygdeutvalg og andre. 



Totalt kom det inn 17 uttalelser, 3 fra Ringerike og 14 fra Sør-Aurdal. Disse følger denne 

saken som vedlegg. 

 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Inger Randi Islandsmoen Kleven – tjenesteleder oppvekst og kultur i Sør-Aurdal kommune 

Anne Kirsti Sørumshaugen – tjenesteleder helse og familie i Sør-Aurdal kommune 

Annette Sulland – hjemmetjenesten i Ringerike kommune 

Geir Svingheim – spesialrådgiver Ringerike kommune 

 

Tverrpolitisk referansegruppe har bestått av: 

Kåre Helland – ordfører Sør-Aurdal kommune 

Trine Adde Hansebakken – varaordfører Sør-Aurdal kommune 

Harald Liodden – representant for opposisjonen i Sør-Aurdal kommune 

 

Kjell Børre Hansen – ordfører Ringerike kommune 

Dag Henaug – varaordfører Ringerike kommune 

Hans Petter Aasen – representant for opposisjonen i Ringerike kommune 

 

Arbeidsgruppas mandat: 

 

1) Helse En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-

Aurdal har til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike 

kommune. Det er ikke ønskelig om samarbeid av 

legetjenestene, men en formell avtale som omfatter 

enkeltstående konsultasjoner. 

Felles helsetilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder. Her 

kan nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og 

fysioterapi. 

2) Oppvekst             Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

3) Økonomi Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved en 

eventuell justering av kommunegrensen. 

4) Videregående skole Muligheten for ungdom fra Sør-Aurdal til å søke 

videregåendeskoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike 

videregående. Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke 

videregående skole i Oppland, Leira i Nord-Aurdal kommune. 

Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med 

Oppland og Buskerud fylker. 

5) Justering   Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering 

    av kommunegrensen    kommunegrensene på bakgrunn av den forestående 

utredningen av denne saken og kommunereformen. 
 

Det er avholdt to møter mellom arbeidsgruppa og den tverrpolitiske referansegruppa. Det 

første møtet ble brukt til å besøke de tre skolene for å få et inntrykk av skolebyggene og 

uteområdene. På det andre møtet ønsket arbeidsgruppa innspill i det videre arbeidet. 



I tillegg er det avholdt et folkemøte på Nes skole der utgangspunktet var det nylig vedtatt 

høringsnotatet med flere samarbeidsløsninger. 

 

Angående 1) Helse 

Mandatet 

En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-Aurdal har til å benytte seg av 

legevaktordningen i Ringerike kommune. Det er ikke ønskelig om samarbeid av 

legetjenestene, men en formell avtale som omfatter enkeltstående konsultasjoner. 

Felles helsetilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder. Her kan nevnes: åpen omsorg, 

institusjon, helsestasjon og fysioterapi  

   

Arbeidsgruppa informerte referansegruppa møte 01.01.16 om at de helsefaglige spørsmålene 

allerede i 2014 ble avklart skriftlig etter tidligere henvendelse fra Sør-Aurdal kommune. 

 

 Akutt sjuke kan selvsagt uavhengig av kommunetilhørighet kontakte nærmeste 

legekontor/legevakt. Ringerike kommune har felles legevakt med nabokommuner i 

Buskerud fylke, mens Sør-Aurdal har tilsvarende legevaktordning sammen med 

Valdreskommunene. 

 Sør-Aurdal kommune har god dekning i egen kommune når det gjelder 

institusjonsplasser, og begge kommuner vurderer at det ikke er grunnlag for 

samarbeid om institusjonsplasser. 

 I begge kommunene er det få innbyggere i grenseområdene som mottar 

hjemmetjenester.  

 

Arbeidsgruppa vurderer at det er lite hensiktsmessig med tettere samarbeid innenfor 

helseområdet så lenge kommunene tilhører i to fylker.  

Angående 2) Oppvekst  

Mandatet 

Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

Utredningsarbeidet kom fram til følgende samarbeidsløsninger innenfor oppvekst som ble 

vedtatt sendt ut på høring i mai 2016. Høringen ble gjennomført etter avholdt bygdemøte på 

Nes bygdehus. 

I høringsnotatet ble følgende forslag til samarbeid lagt fram: 

 

A. Skoletilbudet for hele grunnskolen (1.-10.trinn) for elever tilhørende Begnadalen 

skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles 

Begnadalen skole legges ned da skolen ikke har stor nok bygningsmessig kapasitet 

A-1: Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17 

A-2: Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

 

 



B. Skoletilbudet for barnetrinnet (1.-7.trinn) for elever tilhørende Begnadalen skole, 

Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

Elever bosatt i Sør- Aurdal fullfører den 10-årige grunnskolen ved Sør- Aurdal 

ungdomsskole på Bagn, mens elever bosatt innenfor Nes skoles opptaksområde 

fullfører grunnskolen på Hallingby skole. 

B-1: Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17 

B-2: Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

B-3: Skoletilbudet legges til Begnadalen fra 01.08.17 

C. Gjesteelever 

Elever fra begge kommunene kan etter søknad tas inn som gjesteelever ved 

grunnskoler på tvers av kommunegrensene 

 

Høringsbrev sammen med opplysende høringsnotat ble utsendt til skolenes rådsorganer, lag 

og foreninger i de tre bygdene. Det var ikke lagt noen begrensninger i hvem som kunne avgi 

høringsuttalelse. 

 I Høringsnotatet ble det blant annet opplyst om elevtallsutviklingen slik prognosen 

fem år fram i tid ser ut (gjengitt under): 

  Begnadalen skole: 

Trinn/skoleår 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1  6 2 9 3 1 6 55 

2  6 6 2 9 3 1 6 

3  8 6 6 2 9 3 1 

4  6 8 6 6 2 9 3 

5  6 6 8 6 6 2 9 

6  4 6 6 8 6 6 2 

7 4 4 6 6 8 6 6 

Sum 40 38 37 40 35 33 32 
 

 

Hedalen barne- og ungdomsskole: 

Trinn/skoleå

r 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 10 5 4 3 9 3 4 

2 9 10 5 4 3 9 3 

3 6 8 10 5 4 3 9 

4 2 6 8 10 5 4 3 

5 7 2 6 8 10 5 4 

6 4 6 2 6 8 10 5 

7 12 4 6 2 6 8 10 

8 8 11 4 6 2 6 8 

9 5 9 11 4 6 2 6 

10 14 5 9 11 4 6 2 

Sum 77 66 65 59 57 56 54 

 



 

Nes skole: 

Trinn/skoleå

r 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 2 1 2 2 2 4 2 

2 0 2 1 2 2 2 4 

3 2 0 2 1 2 2 2 

4 2 2 0 2 1 2 2 

5 0 2 2 0 2 1 2 

6 5 0 2 2 0 2 1 

7 4 5 0 2 2 0 2 

8 4 4 5 0 2 2 0 

9 2 4 4 5 0 2 2 

10 6 2 4 4 5 0 2 

Sum  27 22 22 20 18 17 19 

 

Tall i tabellen bygger på elevtall vår 2016 og barn i førskolealder innhentet fra helsestasjonene 

i kommunene.. Elevtallsutviklingen er synkende for alle de tre skolene. 

Skolenes beliggenhet i de tre bygdene 

  

Kart 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstand mellom skolene 

Strekning Avstand Ca. tid ved direktekjøring 

Nes – Hedalen b/u skole 22km 20 min 

Begnadalen skole – Hedalen b/u skole 9 km 15 min 

Begnadalen skole – Bagn 27 km 25 min 

Hedalen b/u skole – Bagn 36 km 40 min 

Nes – Begnadalen skole 22 km 15 min 

 

Betraktninger om samarbeidsløsning; - skoletilbud ett sted 



Fordeler: 

 Elevene vil møte en mer variert kompetanse blant de ansatte. Endringen i forskrift til 

opplæringsloven der krav til kompetanse for undervisning i barnetrinnet og på ungdomstrinnet 

ble skjerpet, vil vanskelig kunne innfris ved en liten skole 

 Skolene og pedagogene trenger flere samarbeidspartnere for å oppnå god utvikling. Ved en 

liten skole med få ansatte er det mer krevende å drive utviklingsarbeid.  

 Spesialundervisningen kan organiseres på en mindre ressurskrevende måte.  

 Det vil bli enklere for elevene å finne venner som «passer» når elevmassen øker. En større 

skole vil bidra til at elevenes sosiale nettverk utvides. 

 Flere ansatte skaper en større fleksibilitet til å kunne håndtere et fravær på en måte som gir 

færre negative konsekvenser for elevene. 

 Spesialkompetanse som i dag befinner seg på skolene vil kunne komme flere elever til gode.  

 Kommunen vil kunne spare ressurser avsatt til vedlikehold og drift av bygninger dersom de 

selger byggene som ikke lenger skal benyttes til skole. 

 Kostnaden til grunnskoleopplæring pr. elev blir lavere. 

Ulemper: 

 Ved en liten skole er det enklere for de ansatte å ha innsikt i elevmiljøet og raskere 

kunne sette inn tiltak dersom det er behov for det. 

 SFO-tilbudet kan representere en utfordring for foreldre dersom tilbudet om SFO kun skal gis 

ved en skole. 

 En fådelt skole legger til rette for å kunne skape gode bånd på tvers av alderstrinn.  

 Det er viktig å føle tilhørighet til sitt nærmiljø. Nærmiljøet brukes som læringsarena ved 

skolene, og elevene får slik en tilhørighet til sitt nærmiljø. Denne dimensjonen blir borte for de 

elevene som «mister» skolen. 

 Vil en nedleggelse av en skolen kan omfanget fritidstidstilbud lokalt bli mindre. 

Det er både ulemper og fordeler med større skoler og mindre skoler, og det finnes ikke et 

entydig forskningsmessig svar på hva som er det beste alternativet for samtlige elever. 

Det viktige er at skolen har faglig dyktig personell slik at elevene kan få utnyttet sitt 

læringspotensiale. For at læring skal skje, er det en forutsetning at elevenes rett til et godt 

psykisk og psykososialt arbeidsmiljø er oppfylt.  

 

Barnekonvensjonen - barnets beste 

Barnekonvensjonen artikkel 3.1 sier:  

 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, 

skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

 

Rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet (Udir.2-2012) sier at kommunen i saker om 

skolestruktur må vurdere barnets beste i henhold til barnekonvensjonen artikkel 3. 

Barneombudet sier at kommunen skal dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil 

gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna. Barneombudet har listet opp noen momenter 

som har betydning i en slik vurdering.  



Innspill samarbeidsløsning A; – ett samlet skoletilbud 1. – 10. trinn 

Det er gjennomført spørreundersøkelser om samarbeidsløsningene blant foreldre i Begnadalen 

og Hedalen og Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS). 

 

Ingen av foreldrene som deltok i spørreundersøkelsen gjennomført blant foreldrene i 

Begnadalen ønsket en 1-10-skole i Hedalen. (61 % av foreldrene svarte på denne 

undersøkelsen). 

Foreldrene ved SAUS uttrykte samtidig bekymring for elevgrunnlaget dersom elevene fra 

Begnadalen ikke skal overføres til Bagn ved overgang til ungdomstrinnet. 

 

Foreldrene ved Nes skole mener at dersom lokalisering av den nye skolen blir i Hedalen, er 

det beste alternativet for deres barn at de overføres til Hallingby skole hvis de ikke får 

beholde skolen på Nes. 

 

Høringsinnspill fra ulike fora i Hedalen har mange argumenter for elevene bør samles ved 

Hedalen barne- og ungdomsskole 

 

Innspill samarbeidsløsning B; – ett samlet skoletilbud 1. – 7. trinn 

 

Spørreundersøkelse blant foreldre i foreldre i Begnadalen og Hedalen og Sør-Aurdal 

ungdomsskole (SAUS) sier: 

 

Dersom det ikke blir 1.-7. trinn i Begnadalen, ønsker 25 % av foreldrene ved Begnadalen 

skole 1.-10.klasse på Nes mens 58 % ønsker barne- og ungdomsskole på Bagn. 

Foreldrene ved SAUS uttrykker bekymring for elevgrunnlaget dersom elevene fra 

Begnadalen ikke skal overføres til SAUS i 8.klasse. 

I Hedalen er det ingen av innspillene som ser en samling av elevene på Nes som et godt 

alternativ. 

 

Høringsinnspill fra ulike fora på Nes kommer med gode argumenter for at elevene fra 

Begnadalen, Hedalen og Nes skal samles på Nes. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene: 

Det er barnehage lokalisert ved både Nes skole, Begnadalen skole og Hedalen barne- og 

ungdomsskole. Alle disse barnehagene har god kapasitet. 

Det er fullt mulig at det søkes barnehageplass på tvers av kommunegrensene. 

Opptaksmyndigheten foretar opptak i tråd med kommunens opptakskriterier. 

Angående 3) Økonomi 

Mandatet 

Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved en eventuell justering av 

kommunegrensen. 

 

Dersom det opprettes en felles skolekrets, skal det inngås en omfattende avtale mellom 

kommunene. En slik avtale må vedtas i kommunestyrene.  

Arbeidsgruppa utarbeider bare slik avtale dersom opprettelsen av en felles skolekrets blir en 

realitet. Utgangspunktet for det økonomiske oppgjøret må ta utgangspunkt i KOSTRA-tall 

og regnskapstall. 



Alle samarbeidsløsningene vil økonomisk senke kostnaden pr. elev. 

Angående 4) Videregående skole. 

Mandatet 

Muligheten for ungdom fra Sør- Aurdal til å søke videregående skoletilbud i Buskerud, 

Hønefoss og Ringerike videregående. Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke 

videregående skole i Oppland, Leira i Nord- Aurdal kommune. Dette er fylkeskommunale 

oppgaver som må undersøkes med Oppland og Buskerud fylker. 

 

Både Oppland og Buskerud fylkeskommuner er kontaktet om mulighetene til å søke 

skoleplass på tvers av fylkesgrensene.  

Det eksisterer en samarbeidsavtale mellom Buskerud og Oppland som gjelder elever bosatt i 

Jevnaker kommune. Fylkeskommunene avventer mulige endringer i opplæringsloven høsten 

2016.  

Angående 5) Justering av kommunegrensen. 

Mandatet 

Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering av kommunegrensene på 

bakgrunn av den forestående utredningen av denne saken og kommunereformen. 

 

En eventuell justering av kommunegrensen ble avklart med referansegruppa tidlig i prosessen. 

Arbeidsgruppa avklarte med referansegruppa tidlig i prosessen at gruppa verken hadde 

kapasitet eller kompetanse til å sette i gang et arbeid med å justere kommunegrensen. 

Høringsuttalelsene viser at alle er positive til samarbeidsløsninger, og alle vil beholde 

skolen i «egen» bygd.  

Opplæringslovens § 8-1 åpner for at det kan opprettes en felles skolekrets på tvers av 

kommuner og fylker. Denne muligheten kan bidra til at skoler opprettholdes i områder der 

flere små skoler sliter med lavt elevtall. Utredningen har vært krevende. Alle involverte parter 

har klart kommunisert at de ser utfordringen skolene har knyttet opp imot reduksjonen i 

elevtall, de er også meget positive til et samarbeid.  

 

Samtlige ønsker også at deres skole skal bestå, og alle kommer med meget gode argumenter 

for at elevene skal samles i deres bygd. 

 

Følgende belyser kompleksiteten i dette arbeidet: 

 Foreldrene i Begnadalen trekker inn Bagn skole som et alternativ, og viser gjennom 

spørreundersøkelsen sin at ingen av foreldrene i Begnadalen ønsker 1.-10.trinn i 

Hedalen. 65 % ønsker 1.-10.trinn på Bagn. (Bagn er ikke noe alternativ i 

samarbeidsløsningene som ble sendt ut på høring). 

 

 Foreldrene ved Nes skole skriver at dersom politikerne går inn for en felles skolekrets 

der deres tilbud ligger i Begnadalen eller i Hedalen, vil de fleste foreldre sende barna 

sine til Hallingby. 

Ringerike kommune vedtok vinteren 2016 nye retningslinjer for å behandle søknader om 

internt skolebytte i kommunen. 



I Sør- Aurdal kommune er det skolekretser, men foreldre har mulighet til å søke barna sine 

over til en annen skole enn den de sokner til.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Ringerike formannskap vedtok i sak 56/13 at Nes skal være et av sju livskraftig lokalsamfunn. 



 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2014 ble det vurdert å flytte ungdomstrinnet fra Nes skole til Hallingby skole. Politisk ble 

følgende vedtatt i punkt 3: 

3. Nes skole driftes videre som en kombinert 1 – 10 skole fra 01.08.14. 

 

Økonomiske forhold 

Gjennomsnittskostnaden per elev er vesentlig større ved små fådelte skoler enn ved større 

fulldelte skoler. I kommunens langtidsbudsjett er det lagt inn midler til oppgradering ved Nes 

skole.   

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal slik at det også i 

framtida skal være et grunnskoletilbud mellom Hallingby og Bagn. Ulike samarbeidsmodeller 

har vært vurdert. Ringerike kommune har vært på tilbudssiden når det gjelder eventuelle 

investeringsbehov ved skoleanlegget på Nes. 

Høringsrunden viser at det er sterke ønsker om å beholde dagens skoler. 

I tilsvarende politiske sak i Sør-Aurdal kommune vedtok kommunestyret ikke å inngå noen 

forpliktende avtale om grunnskolesamarbeid mellom Sør-Aurdal og Ringerike kommuner.  

Det er da ikke lenger noe grunnlag for å inngå en avtale innen helsefag eller grunnskole 

mellom disse kommunene. Rådmannen anbefaler da at det framtidige skoletilbudet til elever 

innenfor Nes´ skoles opptaksområde vurderes i en større sammenheng innenfor egen 

kommunegrense. 

 

Vedlegg 

 Kommunestyrevedtak i sak 89/15 

 Mandat for utredningsarbeidet 

 Høringsnotat; alternative samarbeidsløsninger - grunnskole vedtatt utsendt av 

formannskapet i april 2016. 

 17 innkomne høringsuttalelser; alle følger vedlagt. 

 Sammenstilling av høringsuttalelsene 

 Vedtak i kommunestyret i Sør-Aurdal 22.09.16  

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.16 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Sør-Aurdal kommune – Ringerike kommune 

Høringsnotat 
Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole 



 

1 
 

Innholdsfortegnelse:       side 

 

Forside          

Innholdsfortegnelse       1 

Høringsnotat        2 

Befolkningsutviklingen      2 

Arbeidsgruppa anbefaler samarbeid    2 

Framskriving av elevtall       3 

 Begnadalen skole       3 

 Hedalen barne- og ungdomsskole    3 

 Nes skole        3 

Kart over det aktuelle området      4 

 Avstand og reisetid mellom skolene    4 

 Elever med skoleskyss inneværende skoleår   4 

Opplæringsloven, skoleplikt og formålet med opplæringen 5   

Kompetansekravene       6 

Valgfag på ungdomstrinnet      6 

Årsverk ved de tre skolene       6 

Fordeler og ulemper for elevene ved små/større skoler  6 

Ulemper         7 

Barnekonvensjonen – barnets beste     7 

Alternative samarbeidsløsninger på høring    8 

Alternativ A, A1 og A2       8 

Alternativ B, B1 og B2       10 

Alternative C gjesteelever      11 

Elevtallet ved SAUS og Hallingby skole (u.trinnet)  12 

Videregående skoletilbud      12 

Felles skolekrets for Hedalen, Begnadalen og Nes   12 

 

 

  



 

2 
 

 

Høringsnotat alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal 

kommune og Ringerike kommune 

 

Arbeidsgruppa har siden tidlig høst 2015 arbeidet ut fra det vedtatte mandatet. 

Fra desember 2015 har utredningen i det vesentlige dreid seg om forskjellige løsninger for 

grunnskoledrift.  

Fra politisk hold har følgende problemstilling blitt trukket fram: 

 Skal det være grunnskoler mellom Hallingby i Ringerike og Bagn i Sør-Aurdal, og i så 

fall hvor skal den/disse være lokalisert? 

 

Befolkningsutviklingen 

Befolkningsutviklingen i området Nes i Ringerike og Hedalen – Begnadalen i Sør–Aurdal er 

negativ. Dette er ikke bare en tendens, og framskrivinger av elevtallet ved de tre skolene i 

området synliggjør denne utviklingen. 

I Norge har antallet grunnskoler blitt redusert mye de siste årene.  

I 2014 var det 2886 grunnskoler i landet, nesten 400 færre enn i 2004. Det er i hovedsak 

skoler med under 100 elever som har blitt lagt ned. 

I 2004 hadde 1200 grunnskoler mindre enn 100 elever. I 2014 var tallet på skoler med under 

100 elever sunket til 900. 

Antall opplæringspliktige barn har i samme periode økt.  

 

Arbeidsgruppa anbefaler samarbeidsløsninger.  

Samarbeidsløsninger kan gi elevene et bedre og mer framtidsrettet grunnskoletilbud enn det vi 

har mulighet til innenfor dagens organisering med tre skoler lokalisert i et begrenset 

geografisk område. 

Økonomisk blir en samlokalisert løsning billigere – stordriftsfordeler. 

 

Neste side viser elevtallsutviklingen i Hedalen, Begnadalen og Nes de neste seks årene. 

Tallmaterialet bygger på dagens elevtall, og barn under skolepliktig alder som er bosatt 

områdene.  

 Felles for alle de 3 skolene er en betydelig nedgang i elevtallet. 

 De oppgitte tallene for skoleåret 2015/2016 er hentete fra GSI – rapportering pr. 

01.10.15 
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Begnadalen skole (uten u. trinn) 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 6 2 2 2 1 5 4 

2 7 6 2 2 2 1 5 

3 9 7 6 2 2 2 1 

4 6 8 7 6 2 2 2 

5 6 6 8 7 6 2 2 

6 4 6 6 8 7 6 2 

7 4 4 6 6 8 7 6 

sum 42 39 37 33 28 25 22 

Begnadalen skole har inneværende skoleår 40 elever. Framskriving viser at elevtallet ved Begnadalen 

skole nesten er halvert om 6 år.  

Hedalen skole 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 10 5 7 4 9 3 5 

2 9 10 5 7 4 9 3 

3 6 8 10 5 7 4 9 

4 2 6 8 10 5 7 4 

5 7 2 6 8 10 5 7 

6 4 6 2 6 8 10 5 

7 12 4 6 2 6 8 10 

8 8 11 4 6 2 6 8 

9 5 9 11 4 6 2 6 

10 14 5 9 11 4 6 2 

sum 77 66 68 63 61 60 59 
 

   Om 6 år viser prognosen at elevtallet ved Hedalen barne- og ungdomsskole vil bli redusert med over 

30 %. 

Nes skole 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 2 1 2 2 2 4 2 

2 0 2 1 2 2 2 4 

3 2 0 2 1 2 2 2 

4 2 2 0 2 1 2 2 

5 0 2 2 0 2 1 2 

6 5 0 2 2 0 2 1 

7 4 5 0 2 2 0 2 

8 4 4 5 0 2 2 0 

9 2 4 4 5 0 2 2 

10 6 2 4 4 5 0 2 

sum 27 22 22 20 18 17 19 
 

    Inneværende skoleår er det 34 elever som får opplæring ved Nes skole. Om 6 år er viser prognosen et 

elevtall som er 35 % lavere. 
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Avstand og reisetid mellom skolene 

Strekning Avstand Ca. tid ved 

direktekjøring 

Nes – Hedalen b/u skole 22km 20 min 

Begnadalen skole. Hedalen b/u skole 9km 15 min 

Begnadalen skole - Bagn 27km 25 min 

Hedalen b/u skole - Bagn 36km 40 min 

Nes – Begnadalen skole 22km 15 min 

 

 

Elever med skoleskyss ved skolene inneværende skoleår 

Skole Skyss 

1. trinn 

Skyss over 2. – 

10. trinn 

Totalt elever med 

skyss 

Elevtall ved 

skolen 

% med 

skyss 

Begnadalen 

skole 

6 32 38 42 90 % 

Hedalen barne- 

og 

ungdomsskole 

10 47 57 77 75 % 

Nes skole 2 15 17 27 63 % 
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Elever på 1. trinn har rett til gratis skyss når avstanden mellom hjem og skole er mer enn to 

kilometer. Elever på de øvrige trinnene har rett til gratis skyss når avstanden er mer enn fire 

kilometer. 

Ut over dette er noen elever innvilget gratis skyss på grunn av særlig farlig skolevei. 

Inneværende skoleår er ca. 75 % av elevene ved de aktuelle skolene innvilget fri skoleskyss. 

 

Opplæringsloven, skoleplikt og formålet med opplæringen 

Opplæringsloven er overordnet styrende for både grunnskole- og videregående opplæring i 

Norge. 

 

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i 

samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 

grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. 

 

Formålet med opplæring uttrykkes i § 1-1 i same lov: 

§ 1-1. Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 

likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 

forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 

og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 

Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 

sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 

engasjement og utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast. 

 

Skoleeier, kommunen, er ansvarlig for å legge til rette for at formålet med opplæring skal 

realiseres. For å kunne ivareta dette ansvaret er det avgjørende med tilstrekkelig faglig 

kompetanse på skolene samt at det totale miljøet er positivt og stimulerende. 
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Kompetansekravene for å undervise i grunnskolen har blitt skjerpet, noe som vil resultere i 

flere faglærere – også på barnetrinnet. For små skoler med få lærere er det svært vanskelig å 

oppfylle de nye kompetansekravene. 

Valgfag på ungdomstrinnet omfatter 14 forskjellige læreplaner, og hver skole må tilby 

minst to av disse. Små skoler greier bare å tilby et begrenset antall retninger innenfor valgfag, 

noe som blir begrensende for elevenes skoletilbud. 

 

Årsverk til ordinær undervisning ved de tre skolene inneværende skoler er slik: 

Skole Årsverk til ordinær 

undervisning 

Årsverk fagarbeider/assistent 

Begnadalen skole 4,36 0,81 

Hedalen barne- og 

ungdomsskole 

9,95 1,54 

Nes skole 5,32 1,12 

 I tillegg bruker skolene ressurser til spesialundervisning. 

 

Forskning på skolestørrelse og kvalitet gir ingen entydige svar. Ulike forskningsprosjekter, 

faglige resultater og brukerundersøkelser viser at det er andre faktorer enn størrelsen på 

skolen som har betydning for kvaliteten. Det man med sikkerhet kan si er at små skoler har 

større utfordringer enn større skoler med å rekruttere og utvikle faglig kompetanse. Fordeler 

og ulemper ved å samle elevene: 

Fordeler:  

 Elevene vil møte en mer variert kompetanse blant de ansatte. Endringen i forskrift til 

opplæringsloven der krav til kompetanse for undervisning i barnetrinnet og på 

ungdomstrinnet ble skjerpet, vil vanskelig kunne innfris ved en liten skole. Dette blir 

spesielt en utfordring på Nes og i Hedalen der vi har få elever på ungdomstrinnet og 

slik få lærere knyttet opp imot undervisningen 

 Medarbeidere utvikler seg samspill med andre; få medarbeidere begrenser 

utviklingsmulighetene. Større skoler med flere medarbeidere legger bedre til rette for 

faglige diskusjoner og refleksjoner, noe som legger grunnlaget for en bedring av 

praksis. 

 Det er lettere å organisere spesialundervisningen på en ressurseffektiv måte ved større 

skoler.  

 Det vil bli enklere for elevene å finne noen som «passer» når elevmassen øker. En 

større skole vil bidra til at elevenes sosiale nettverk utvides 

 Skoler med få ansatte er sårbare ved f.eks. sykefravær og lovpålagte permisjoner. 

Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole sliter med å knytte til seg 
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kvalifiserte vikarer. Ved en liten skole vil fravær av en ansatt kunne få større 

konsekvenser enn ved en større skole. Skoler med flere ansatte skaper større 

fleksibilitet til å håndtere et fravær på en bedre måte enn skoler med få ansatte.   

 For de ansatte vil det lette arbeidsbelastningen ved overgangen fra å undervise i 

fådelte klasser til å kunne forholde seg til elever fra samme årstrinn  

 Tilgangen til varierte læremidler vil være bedre på en større skole.   

 Kostnader til skoledrift pr elev blir lavere ved større skoler.  

 

Ulemper: 

 Ved en liten skole kan det være lettere å ha innsikt i elevmiljøet, følgelig raskere sette inn 

tiltak ved behov. 

 For noen elever representerer et lite og oversiktlig miljø en trygghet. 

SFO-tilbudet kan representere en utfordring for foreldre ved skolenedleggelse. 

 Opplæring i ordinære klasser kan føre til mindre kontakt på tvers av alder. 

 Tilknytningen til eget nærmiljø kan bli dårligere.  

 Flere får lenger reisevei til skolen. 

 

Barnekonvensjonen – barnets beste 

Ved samlokalisering vil elevene møte et større og mer variert miljø, kunne bli en del av større 

sosiale nettverk og få et større tilfang på impulser.   

Barnekonvensjonen kapittel 12 understreker at barn har rett til å si sin mening og bli hørt.  

Dette vil bli ivaretatt ved at elevrådene får uttale seg om de alternative skoleløsningene i 

området. I tillegg vil kommunens barnerepresentant motta høringsnotatet for uttalelse 

Dette blir framlagt sammen med øvrige høringsuttalelser når kommunestyrene i Sør – Aurdal 

og Ringerike får en avgjørende sak til behandling i slutten av juni 2016.  

  



 

8 
 

 

Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal 

kommune og Ringerike kommune 

tillegg til høringsbrev – høringsfrist 5. juni 2016 

 

 

A Skoletilbudet for hele grunnskolen (1. – 10. trinn) for elever 

tilhørende Begnadalen skole, Hedalen barne- og 

ungdomsskole og Nes skole samles. 

  

Begnadalen skole legges ned da skolen ikke har stor nok 

bygningsmessig kapasitet 

 

A-1 Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17. 

A-2 Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17. 

 Samlet elevtall i området, medregnet ungdomstrinnet fra Begnadalen 

skole 

Trinn 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 8 11 8 12 12 11 

2 18 8 11 8 12 12 

3 15 18 8 11 8 12 

4 10 15 18 8 11 8 

5 10 16 15 18 8 11 

6 13 10 16 15 18 8 

7 17 12 10 16 15 18 

8 21 13 12 10 16 15 

9 19 15 13 12 10 16 

10 11 13 15 13 12 10 

sum 142 131 126 123 122 121 

 

Dette alternativet betyr en kombinert skole med mer enn 120 

elever, i gjennomsnitt 12-14 elever på hvert trinn.  
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Nes skole har etter gjennomført planlagt rehabilitering plass til et 

slikt elevtall.  

I Ringerike kommunes langtidsbudsjett, er det budsjettert med en 

investering på 12 millioner til oppgradering av den eldste delen 

ved Nes skole. 

Ved Hedalen barne- og ungdomsskole er det ikke behov for store 

bygningsmessige endringer, men det må legges til rette for flere 

grupperom og arbeidsplasser for de ansatte.
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B Skoletilbudet for barnetrinnet (1. – 7. trinn) for elever 

tilhørende Begnadalen skole, Hedalen barne- og 

ungdomsskole og Nes skole samles.  

 

Elever bosatt i Sør-Aurdal fullfører den 10-årige grunnskolen 

ved Sør-Aurdal ungdomsskole på Bagn, mens elever bosatt 

innenfor Nes´ skoles opptaksområde fullfører grunnskolen på 

Hallingby skole. 

 

B-1 Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17. 

B-2 Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

B-3  Skoletilbudet legges til Begnadalen fra 01.08.17 

 

 Barnetrinnet fra Begnadalen, Hedalen og Nes samlet 

Trinn 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 8 11 8 12 12 11 

2 18 8 11 8 12 12 

3 15 18 8 11 8 12 

4 10 15 18 8 11 8 

5 10 16 15 18 8 11 

6 13 10 16 15 18 8 

7 17 12 10 16 15 18 

sum 91 90 86 88 84 80 

 

Dette alternativet betyr at samarbeidsløsningen kun omfatter 

barnetrinnet (1. – 7. trinn). En slik løsning betyr at Sør-Aurdal 

ungdomsskole på Bagn får styrket elevgrunnlaget. 

 

Oppgraderingen av den eldste delen av Nes skole kan bli mindre 

omfattende enn om Nes skole skal være en kombinert skole med 

opp mot 140 elever. 
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Det vil ikke være behov for store bygningsmessige endringer ved 

Hedalen barne- og ungdomsskole. 

Ved Begnadalen skole må det flyttes noen delevegger for å lage 

større rom for noen av klassene. 

 

C    Gjesteelever 

Elever fra begge kommune kan etter søknad tas inn som 

gjesteelever ved grunnskoler på tvers av kommunegrensene 
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Elevtallet ved Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) og ungdomstrinnet ved Hallingby skole 

inneværende skoleår: 

Skole 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum elevtall 

Sør-Aurdal 

ungdomsskole 

27 21 29 77 

 

Alternativ A betyr at Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) «mister» elever fra Begnadalen. 

Synkende elevtall påvirker også SAUS, og kan forringe læringsmiljøet ved skolen. Alternativ 

B «styrker» elevtallet ved SAUS, mens alternativ C ikke påvirker ungdomsskolen på Bagn. 

Skole 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum elevtall 

Hallingby skole 39 21 30 90 

 

Ungdomstrinnet ved Hallingby kombinerte skole har inneværende skoleår 90 elever. Skolen 

har fysisk kapasitet til flere elever, noe både hovedalternativ B og C medfører. 

  

Videregående skoletilbud 

Fylkeskommunene er skoleeiere og drifter de videregående skolene. Etter fullført grunnskole, 

har alle rett til et tilbud på en videregående skole. Fylkene er ansvarlige for å tilby dette. 

Både Oppland Buskerud fylkeskommuner har blitt kontaktet om muligheten til tilby 

skoleplasser på tvers av fylkesgrensene. Det eksisterer allerede en avtale som gir ungdom fra 

Jevnaker mulighet til å søke skoleplass ved Hønefoss eller Ringerike videregående skoler. En 

tilsvarende avtale vil det bli arbeidet for å få til også for elever bosatt i Hedalen, Begnadalen 

og Nes. En avtale må også gå «andre veien», slik at elever bosatt nord i Ringerike kan søke 

om og kunne få skoleplass ved Leira videregående skole. 

 

Felles skolekrets for området Hedalen, Begnadalen og Nes 

Sør-Aurdal og Ringerike kommuner vil dersom kommunestyrene i juni vedtar et av de 

foreliggende alternativene utarbeide en avtale om felles skolekrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – Ringerike kommune 

Oppsummering av høringsuttalelsene 

Formannskapene i begge kommuner vedtok i april 2016 å sende alternative 

samarbeidsløsninger ut på høring. 

 Høringsperiode fram til 05.06.16. 

 Høringsbrevet var fulgt av et høringsnotat.  

 I høringsbrevet var det uttrykt at benevnelsene A-1, A-2, B-1, B-2 og C skulle 

benyttes når det avgis høringsuttalelser. 

 

Innkomne uttalelser i saken: 

 

1. Uttalelse fra Nes Helse og Trivsel 

2. Uttalelse fra elevrådet ved Nes skole 

3. Uttalelse fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Nes skole og barnehage, 

skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget ved Nes skole. 

4. Uttalelse fra barnerepresentanten i Sør-Aurdal kommune 

5. Uttalelse fra Elevrådet ved Begnadalen skole 

6. Uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Hedalen barne- og ungdomsskole 

7. Uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Sør-Aurdal ungdomsskole 

8. Uttalelse fra Begnadalen bygdeutvalg 

9. Uttalelse fra Hedalen bygdeutvalg 

10. Uttalelse fra Nes vel og bygdeutviklingslag 

11. Uttalelse fra fagforeninga ved Hedalen skole 

12. Uttalelse Hedalen barnehage – Maurtua og Bjørnehiet 

13. Uttalelse fra klubben ved Begnadalen skole 

14. Uttalelse fra Begna Bruk A/S og Norsk Massivtre A/S 

15. Uttalelse fra elevrådet ved Hedalen barne- og ungdomsskole 

16. Uttalelse fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Begnadalen skole 

17. Uttalelse fra samarbeidsutvalget (SU) ved Begnadalen skole 

  



 

Kortfattet oppsummering av innkomne uttalelser relatert til høringsbrev og høringsnotat: 

Nr. Uttalelse fra Ønsker 

samarbeidsalternativ 

Kort begrunnelse 

1 Nes Helse og trivsel A-1 Ønsker samarbeidsløsning med 1-10 

skole på Nes – A-1. 

I uttalelsen vektlegges viktigheten av 

å finne fram til en løsning for å 

ivareta elevene i alle de tre bygdene 

på en god måte. 

2 Elevrådet ved Nes skole A-1 Ønsker A-1, 1 – 10 skole; da slipper 

elevene å «skilles» etter 7 år 

sammen på barneskolen. 

3 FAU og SU ved snes 

skole og barnehage 

A-1 Ønsker A-1; den beste løsningen for 

elevene. Mener tiden er inn til å 

gjøre nødvendige endringer. Dette 

kan gi barn på Nes, i Hedalen og 

Begnadalen trygghet og 

forutsigbarhet når det gjelder 

grunnskole. 

4 Barnerepresentanten i Sør-Aurdal Trekker fram barns rett til å bli hørt 

og barnets beste.  

Forskning på skolestørrelse og 

kvalitet gir ingen entydige svar. 

Saksframlegget må omhandle 

barnets beste. 

Barnerepresentanten tar ikke konkret 

stilling samarbeidsløsningene som 

ble sendt ut på høring. 

5 Elevrådet ved 

Begnadalen skole 

B-3 Elevrådet ønsker primært alternativ 

B-3, samling av barnetrinnene fra 

Nes, Hedalen og Begnadalen i 

Begnadalen. Ønsker at det skal være 

skolefritidsordning i Begnadalen. 

6 SU ved Hedalen barne- 

og ungdomsskole 

A-2 Ønsker 1 - 10 skole for alle bygdene 

i Hedalen, A-2. 

 

7 SU ved Sør-Aurdal ungdomsskole Ønsker samarbeidsløsninger som 

enten opprettholder eller øker 

elevgrunnlaget for SAUS. 

Tar ut over det ikke stilling til de 

framlagte alternative 

samarbeidsløsningene. 

  



8 Begnadalen 

bygdeutvalg 

B-3 Ønsker en felles barneskole 1 – 7 

skole i Begnadalen, og 

ungdomsskole i Bagn; B-3. 

9 Hedalen bygdeutvalg Uttaler seg lite konkret til de 

framlagte samarbeidsløsningene som 

var grunnlaget for høringsrunden. 

Bygdeutvalget ønsker en fullverdig 1 

– 10 skole i Hedalen. 

10 Nes vel og 

bygdeutvikling 

A-1 Ønsker A-1; 1- 10 skole for elever 

fra  

Hedalen, Begnadalen og Nes samlet 

på Nes. 

11 Fagforeningen ved Hedalen barne- og 

ungdomsskole 

Uttaler seg ikke om 

samarbeidsløsningene som var ute 

på høring, men uttrykker ønske om 

at kommunestyret i Sør-Aurdal 

opprettholder sitt vedtak fra 2015 i 

forhold til Skolestrukturen. 

12 Hedalen 

naturbarnehage 

A-2 Ønsker samarbeidsløsningen A-2; 1 

– 10 trinn for elever fra Begnadalen, 

Nes og Hedalen samlet i Hedalen 

13 Klubben Begnadalen skole Uttaler seg ikke om noen av 

løsningsforslagene som var ute på 

høring. Poengterer at det må være 

gode og forutsigbare arbeidsforhold 

for de ansatte. 

14 Begna bruk og Norsk 

Massivtre 

Uttaler seg ikke om noe konkret 

løsningsforslag, men understreker 

viktigheten at et godt 

grunnskoletilbud for ytre del av Sør-

Aurdal til det beste for hele 

kommunen. 

15 Elevrådet ved 

Hedalen barne- og 

ungdomsskole 

A-2 Elevrådet ønsker A-2, 1 – 10 trinn 

for elever fra Begnadalen, Nes og 

Hedalen samlet i Hedalen. 

16 FAU Begnadalen skole Uttaler seg ikke konkret til de 

framlagte løsningsforslagene, men 

poengterer at de ønsker 1 – 7 skole 

for Hedalen og Begnadalen i 

Begnadalen. Elever fra Nes kan 

eventuelt også inngå i en slik skole. 

17 SU ved Begnadalen 

skole 

B-3 Går inn for B-3; felles barneskole for 

Nes, Begnadalen og Hedalen samlet 

i Begnadalen. 

 

  



 

Sju av uttalelsene ønsker en av A – løsningene; en samlet 1 – 10 skole lokalisert på Nes eller i 

Hedalen. 

Tre av uttalelsene ønsker en av B-løsningene; en samlet 1 – 7 skole lokalisert På Nes, I 

Hedalen eller Begnadalen. 

Sju av uttalelsene har ikke uttrykt seg konkret til de framlagte samarbeidsløsningene som var 

skissert i høringsnotat. 

Mange av uttalelsen beskriver egen bygd, egen skole med uteområder og de muligheter som 

ligger i dette. 

 



Notat til høringsuttalelse til sammenslåing av skoler. 

 

Hvem er vi? 

Nes Helse og Trivsel er en frivillig organisasjon som har hovedmål og lage 

trivselstiltak for alle på Nes i Ådal. 

Foreningen har i dag ca.120 medlemmer fra Nes og nabobygdene.  

Vi arrangerer bla. Olsok-fest, hyggekvelder på Nes Omsorgssenet, lunsj for 

skole og barnehage. Ruster opp inventaret på Nes Bygdehus mm. 

 

Nes i Ådal 

Vi ser at skolesammenslåing i en av bygdene Nes, Hedalen, Begnadalen er 

nødvendig for å få arbeidskraft til eksisterende bedrifter på Nes, og tilflytning 

til bygda. 

Nå som vann -og kloakk bygges ut på Nes vil det bli lagt ut tomter. Dette vil 

kunne øke befolkningen på Nes, men vil folk bygge uten skole? 

Vi ser fordelen med å legge storskolen på Nes i Ådal. I dag har vi lege, 

skoletannlege, fysioterapi, omsorgssenter og brannvern. Brannstasjon bygges 

ny i -17, og blir nabo til skolen. 

I dag er det ingen skoletannlege eller lege ved de andre skolene. Elevene i Sør-

Aurdal har i dag lang reisevei til disse tjenestene. Om storskolen blir på Nes, får 

elevene mindre fravær ved bruk av tjenester i nærmiljøet. I dag er det også 

brannvesenet som rykker ut ved store skader og ulykker som bistand til helse. 

Brannvesenet på Nes har et godt skolert mannskap, dette ser vi på som svært 

betryggende for alle. 

 

Beliggenheten på Nes i Ådal er i vakker natur med fjell og fjord. Muligheter for 

friluftsliv er tilstedte. Nes Skole og barnehage er flinke til å bruke dette. 

Vi har god kollektiv transport, og videregående skole-elever trenger ikke bo på 

hybel. Pendleveien til/fra Nes er også god fra/til andre distrikter som for 

eksempel Hønefoss.  



Den lille bygda vår har også flere arbeidsplasser som TGC & THG. Vi har 

barnehage, bensinstasjon, kroer, frisører, fotpleier, skogs-entreprenører mm. 

Alle disse bedriftene trenger arbeidskraft fremover.  De største arbeidsplassene 

er TGC & THG og omsorgssenteret. Disse har stabil arbeidskraft, og ved naturlig 

avgang vil bedriftene trenge nye arbeidstakere. Om vi får en storskole til Nes, 

vil dette gjøre at det blir lettere og få nye medarbeidere. 

 

Fagmiljø/ skole 

Vi ser viktigheten i at avgjørelsen om storskole blir tatt snarlig, ellers vil 

faglærere finne seg annen arbeidsplass med en tryggere fremtid. Om faglærer 

reiser før skolesammenslåing er avgjort, vil det bli vanskelig å erstatte disse og 

elevene vil bli den tapende part. Noe ingen ønsker. 

Kommunen har i dag satt av penger til å ruste opp skolen i år med nytt 

inventar. I -17 er det på budsjettet satt av penger til å bygge ny skole. Dette vil 

gjøre at elever og ansatte får godt innemiljø og god arbeidsplass. Nes Skole har 

også plass til og ta i mot tilreisende elever.  

Vi har også sett at ved evnt. kommunesammenslåing er Nes et satsingsområde 

i 20/21 og fremover.  

Elever og foreldre samt ansatte ved Nes Skole trenger trygghet og ha gode 

framtidsutsikter. Ved å legge storskolen til Nes blir det en rettferdig 

kjørelengde til tilreisende elever. Ingen får over 30 min. reisetid. 

Så må det være opp til kommunen å finne gode løsninger på SFO. 

Om det blir storskole på Nes, som er et naturlig knutepunkt pga helse og 

kollektivt transport, tror vi at de andre bygdene vil få økt medlemstall i sine 

idrettslag og fritidsaktiviteter.  Sammenslåingen vil gi større vennekrets og 

bekjentskaper for elever, og et større kollegialt forhold. 

 

Storskole vil være til det beste for alle elevene i de tre bygdene. Om 

sammenslåingen ikke vil finne sted, ser vi at Nes Skole vil bli nedlagt pga 

manglende elev-masse i løpet av noen år.  

Vi håper at Sør-Aurdal ser at de må gripe mulighetene for sammenslåing nå. 

Om de velger å avvente noen år, er sannsynligheten stor for at Nes Skole alt har 

blitt nedlagt, og da har de ingen skoler i nærmiljøet å samarbeide med. 



Er det en situasjon vi ønsker? 

Framtidsutsikten for alle tre skolene kan driftes i hver sin bygd er svært liten.  

Vil vi at alle bygdene skal være uten skole i fremtiden? 

 

 

For styret i Nes Helse og Trivsel           21.05 2016 

Leder       Inger Karine Aarflot 

Sekretær      Elin Dalseng 

 

 

 





 

 

HØRINGSUTTALELSE 

OM SKOLESAMARBEID  

MELLOM 

RINGERIKE OG SØR-AURDAL 

KOMMUNE 

 
Fra FAU ved Nes skole, FAU ved Nes 

barnehage, SMU og SU ved Nes skole 
 

 

 

Sendt til: 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Merket med: 

«Høringsuttalelse skole» 



2 
 

Innhold 

1. Innledning  …………………………………………………………………………………… s          3 

2. Hva vil foreldrene ved Nes …..………………………………………………………….         s         4 

3. Barnas beste ………………………………………………………………………………….. s          4 

4. Demografisk utvikling for Nes, Hedalen og Begnadalen …………………. s          4 

5. Nes som geografisk knutepunkt …………………………………………………….. s           5 

6. Tilgang til lege, tannlege og andre tjenestetilbud ………………………….. s           5 

7. Trygg skolevei for alle ……………………………………………………………………. s     5 – 6  

8. Stabilt og godt fagmiljø ………………………………………………………………….. s     6 – 7  

9. Det sosiale miljøet …………………………………………………………………………. s           7 

10. Det fysiske miljøet …………………………………………………………………………. s     7 – 9  

a. Innemiljø …………………………………………………………………………… s     7 – 8 

b. Utemiljø ……………………………………………………………………………. s     8 – 9  

11. Skolen og samfunnet …………………………………………………………………….. s           9 

12. Økonomi ……………………………………………………………………………………….. s         10 

13. Kommunereform og samfunnet i endring ……………………………………… s  10 – 11 

14. Tanker om framtiden …………………………………………………………………….. s 11 – 12  

15. Konklusjon ……………………………………………………………………………………. s         12 

16. Kilder ……………………………………………………………………………………………. s         13 

17. Vedlegg 1 ……………………………………………………………………………………… s         14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Ringerike og Sør-Aurdal kommune har sendt ut høringsnotatet «Alternative 

samarbeidsløsninger – grunnskole». I høringsnotatet legges det fram ulike alternativ for 

sammenslåing mellom Hedalen, Begnadalen og Nes skole. På bakgrunn av dette vil FAU, SU 

og SMU ved Nes skole og FAU ved Nes barnehage komme med en felles høringsuttalelse.  

 

1. Innledning 

Sør-Aurdal kommunestyre behandlet i sitt møte 19.03.15 saken «Driftstilpassing skole», og 

fattet blant annet følgende vedtak: 

1. Skolestrukturen beholdes som i dag, men det skal tas en gjennomgang av ressursbruken slik 

at kostander pr elev reduseres. Der det er forsvarlig skal antall elever pr gruppe økes, en mer 

utstrakt bruk av fådelt undervisning. 

a. Ringerike inviteres med for å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og 

Hedalen på sikt. 

b. Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle 

samarbeidsformer vurderes, og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der 

andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og 

videregående opplæring. 

2. Endring av kretsgrenser  Om ikke en samarbeidsløsning for ytre del finner sted, avvikles 

skolene etter en minimumsbetraktning med hensyn til elevtall, som settes til 35 elever over en 

treårsperiode for grunnskolen på 1-7 trinn. For ungdomsskolen settes en grense på 15 elever 

over en treårsperiode.  Er elevtallet under disse tall skal skolekretsen endres.  SFO skal 

fortsatt ligge i nærområdet og skal kobles opp mot barnehage eller skole.  

3. Det nedsettes et bredt sammensatt skoleutvalg, som arbeider både politisk og administrativt 

med gjennomføringen av samarbeidsløsningen for ytre del.  

FAU ved Nes skole tok initiativ til en dialog med foresatte i Hedalen og Begnadalen 
vedrørende vedtaket i kommunestyret. 28.05.15 ble det avholdt et møte på Nes skole. 
Det var et uformelt møte hvor vi utvekslet meninger om en mulig samarbeidsløsning. 
Referat fra møtet ligger som vedlegg. Vi ble enige om at tankene om et samarbeid skulle få 

modnes i løpet av sommeren og møtes igjen høsten 2015. Dette møtet fikk vi ikke 

gjennomført før januar 2016. 

På et FAU-møte ved Nes skole 08.09.15 fikk tre foreldrerepresentanter gitt mandat til å 

jobbe videre med prosessen rundt samarbeid. Mandatet som ble gitt ga klare signaler om å 

jobbe for en samlokalisering av de tre skolene på Nes. I tillegg håpet foreldrene på en rask 

avklaring med Sør-Aurdal kommune.  

Vi vil presisere at vi har stor respekt for at det i denne saken vil komme mange synspunkt fra 

de tre bygdene. Vi har også tillit til at politikerene i de to kommune vil fatte et vedtak som er 

til det beste for alle elevene. 
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2. Hva vil foreldrene ved Nes skole? 

Foreldrene ved Nes skole mener at alternativ A-1 er den beste løsningen for elevene i de tre 

bygdene. Dette vil vi begrunne videre i vår uttalelse. 

 

3. Barnas beste 

I alle saker som omhandler barn og deres skolehverdag, skal det tas hensyn til hva som er 

best for barna. Dette er nedskrevet i FNs konvensjon for barns rettigheter. I denne saken vil 

det komme fram mange synspunkt om hva som er til barnas beste ettersom hvilken bygd en 

kommer fra. Derfor mener vi det er viktig å skille mellom fornuft og følelser i denne saken. 

Det reiser seg flere spørsmål om hva som er til barnas beste. 

- Er det til barnas beste å la elevtallet bli så lavt at det ikke lengre har et godt sosialt og 

faglig miljø ved skolene? 

- Vil det være til det beste for barna å knytte gode og tette bånd med andre i sju år, for 

deretter å dele de på to ungdomsskoler?  

- Er det til barnas beste at busskjøringen bli så lang at det går utover barns behov for 

lek, fritid og engasjement i kulturlivet der en bor?  

- Er det til barnas beste å samle elevene på en større skole med flere elever og ha en 

større sjanse for å finne en god venn?  

Disse spørsmålene vil være vanskelig å svare på per dags dato. 

 

4. Demografisk utvikling for Nes, Hedalen og Begnadalen 

Den demografiske utviklingen for Nes, Hedalen og Begnadalen er dessverre slik at det blir 

flere godt voksne og færre barn i skolealder. Alle de tre bygdene ønsker selvfølgelig 

tilflytning, men vi må bruke den informasjonen vi har i dag og se realiteten i øynene. 

Synkende elevtall og en voksende gruppe av godt voksne kan føre til økt satsning på 

eldreomsorg og skolen blir nedprioritert ved å kutte i budsjettene. Vi må derfor bruke den 

tiden vi har nå til å skape en skolestruktur som vi alle er tjent med. På sikt mener vi en 

endring i skolestruktur vil føre til økt tilflytting for alle bygdene og den negative utviklingen 

vil snu. 
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5. Nes som geografisk knutepunkt  

 

Kartet som vi viser til er hentet fra høringsnotatet «Alternative samarbeidsløsninger – 

grunnskole». Vi mener at dette kartet tydelig viser hva som er knutepunktet for de tre 

bygdene. Det bor elever langs E16 både nord og sør for Nes. Elevene fra Hedalen bor mer 

eller mindre langs fylkesvei 243 som ender i sentrum av Nes. Dette fører til at Nes blir et 

naturlig sentrum for de tre bygdene våre og fra vårt ståsted, et naturlig samlingspunkt for 

elvene ved en sammenslåing. 

 

6. Tilgang til lege, tannlege og andre ulike tjenestetilbud 

På Nes har vi både butikk, bensinstasjon, frisører, fotpleier og spisesteder. I tillegg har vi har 

vi tjenestetilbud som både lege, tannlege og fysioterapeut. Alle tjenestetilbudene ligger i 

umiddelbar nærhet til skolen og elevene trenger eksempelvis ikke å ta fri en hel/halv dag fra 

skolen for å kunne gå til tannlegen. De eldste elevene kan gå dit langs en trygg og forsvarlig 

vei.  

Legekontoret er nå bemannet fire dager i uken. Fra Nes legekontor er ikke veien lang til 

nærmeste sykehus om man trenger ytterligere bistand fra helsevesenet. 

Selv om brannvesenet ikke er noe folk benytter seg ofte av, er det likevel en trygghet å ha 

det i nærheten. Brannvesenet kan bistå i ulike situasjoner og har tilgang til hjertestarter. Nes 

har allerede brannvesen i bygda, men i 2017 vil det bli bygd ny brannstasjon like ved skolen.  

 

7. Trygg skolevei for alle 

I saker som omhandler endring av skolestruktur og i tillegg har en geografisk utfordring med 

avstander, vil det være vanskelig å finne gode løsninger angående skoleskyss. Dette gjelder 

også en eventuell sammenslåing mellom Nes, Begnadalen og Hedalen.  

Om man velger alternativene A-2, B-2 eller B-4, vil deler av skoleskyssen bli lagt over åsen 

mellom Hedalen og Begnadalen. Denne veistrekningen har vært en negativ faktor i tidligere 

drøftinger av endret skolestruktur i Sør-Aurdal kommune. Den dårlige veien ble senest 

videodokumentert vinteren 2015. Se kildeliste. 
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I vinterhalvåret er veistrekningen mellom Hedalen og Begnadalen ekstra krevende. Til tider 

kan det være så glatt at bussjåførene velger å kjøre om Nes når de skal fra Hedalen til 

Begnadalen eller omvendt. For å sikre elevene trygg skolevei på dager med utfordrende 

kjøreforhold, vil man kjøre forbi det ene alternativet for samlokalisering av elever for å 

komme til et annet. For noen elever vil dette kunne føre til ytterligere en½ time med ekstra 

kjøretid hver vei. Vi mener at en samlokalisering på Nes vil lette logistikken for skoleskyss 

kontra de andre løsningene som er foreslått. Dette kan man se i sammenheng med punktet 

om Nes som et geografisk knutepunkt. 

Uansett hvordan en skolesammenslåing vil se ut, vil det bli en endring i reisetid for flere 

elever. Prosentvis er det i dag færre barn som tar buss i Nes skolekrets kontra de andre 

skolekretsene. En annen løsning enn alternativ A-1 vil derfor føre til at enda flere barn må 

sitte på buss i forhold til slik det er i dag.  

Barna har behov for lek og aktivitet. De elevene med lengst skolevei vil miste noe av sin fritid 

til dette om de får lengere skolevei. Dette kan løses ved at skolene legger opp til mer fysisk 

aktivitet på skolen i form av blant annet mer FYSAK.  

 

8. Stabilt og godt fagmiljø 

Vi ser at det blir et stadig større problem for små skoler å kunne tiltrekke seg lærere med 

relevant kompetanse. Dette vil bli mer synlig når det nå stilles skjerpende krav til kvalitet og 

kompetanse for å kunne undervise i grunnskolen. Dette gjelder også ved Nes, Hedalen og 

Begnadalen skole. En løsning på denne utfordringen kan være å samle de tre skolene og 

dermed spisse den gode kompetansen som allerede er på plass ved de ulike skolene. Om vi 

samler de allerede gode fagmiljøene, vil lærerne få større mulighet til å utnytte de faglige 

ressursene og kunne jobbe mer tverrfaglig.  Resultatet av dette vil gi en bedre læring for 

elevene. For å få til dette må en se på lærertettheten og gjennomføre en driftstilpassing om 

en sammenslåing skulle bli aktuelt.  

Hedalen, Begnadalen og Nes har ingen dårlig undervisning slik den er i dag, men vi ser 

tendenser til at det blir vanskeligere og vanskeligere for den enkelte skole å knytte til seg 

personer med godkjent kompetanse. Før var det mange som utdannet seg som lærere og 

det var flere søkere på samme jobb. Slik er det dessverre ikke i dag. I dag utdannes det stadig 

færre lærere i Norge, og skolene må kjempe om de lærerne som finnes. Ved å få en større og 

mer robust skole i nærmiljøet vårt, mener vi at det vil bli mer attraktivt å søke på eventuelle 

ledige stillinger ved skolen. I tillegg vil barna få engasjerte og kompetente lærere. Vi mener 

at en engasjert og kompetent lærer vil påvirke barna positivt med tanke på måloppnåelse 

ved endt grunnskoleutdanning. 

I høringsnotatet «Alternative samarbeidsløsninger – grunnskolen» står det at Begnadalen og 

Hedalen skole sliter med å knytte til seg kvalifiserte vikarer. Ved Nes skole har ikke dette 

vært noe problem hittil, men vi ser at det er veldig sårbart ved små skoler når ansatte er 

syke eller har lovpålagte permisjoner. Fravær blant de ansatte vil være enklere å takle når 

det blir flere lærere. Da slipper man å risikere at elevene får ukvalifiserte vikarer og/eller 
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flere ulike vikarer om noen er borte. En større fleksibilitet blant de ansatte skaper også mer 

forutsigbarhet blant elevene. Dette vil skape en tryggere ramme for elevene og gi de økt 

trivsel på skolen. Det er dessverre elevene som lider mest under ustabile forhold blant 

lærerne.  

 

9. Det sosiale miljøet 

I høringsnotatet listes det opp både fordeler og ulemper med tanke på det sosiale miljøet 

ved en eventuell sammenslåing. En av de største fordelene ved en større skole er at barna 

enklere kan finne noen å trives sammen med. Ved små skoler er dette vanskeligere. For de 

eldre elevene mener vi at det vil være en klar fordel å være en del av et større sosialt 

nettverk.  

En av ulempene som blir listet opp som følge av en sammenslåing, er at på en større skole vil 

det bli vanskeligere å ha innsikt i elevmiljøet. Det blir også vanskeligere å raskt sette inn 

tiltak ved behov. Dette  det være opp til skoleledelsen og personalet ved skolen å finne gode 

løsninger på. Med god lærertetthet både inne i klasserommene og ute i friminuttet skal det 

kunne være mulig å oppdage uregelmessigheter og deretter kunne sette inn ulike tiltak hvor 

det er behov for dette.  

Når man veier opp fordeler og ulemper med en sammenslåing, mener vi at det beste vil 

være å få en større skole for våre barn sosialt sett. Med riktig tilrettelegging i 

skolehverdagen vil det bli trygt og oversiktlig for alle elevene.  

 

10. Det fysiske miljøet 

a. Innemiljøet 

I Opplæringsloven står det følgende om elevenes krav til det fysiske miljøet ved sin egen 

skole: 

§ 9a–1 Generelle krav 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

§ 9a–2 Det fysiske miljøet 

«Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, 

må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, 

trivselen og læringa til elevane. 
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Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik 

at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 

Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er 

representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan 

rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 

forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak» 

 

Ut i fra kravene i Opplæringsloven, er det ingen av skolene som klarer å innfri barnas 

rettigheter til det fysiske innemiljøet. Dette gjelder alle elevene, både de med og de uten 

ulike funksjonshemninger.  

Ringerike kommune har satt av 12 millioner i nåværende politiske periode for å utbedre den 

gamle fløyen ved Nes skole. Dette bekreftes både i høringsnotatet og budsjettet til Ringerike 

kommune for perioden 2016 – 2019. Politikerne i Ringerike har også sagt at om det skulle bli 

et samarbeid på Nes, er de villige til å investere mer enn det som er budsjettert for å få en 

god nok skole for alle. Dette viser at politikerne i Ringerike kommune er villige til å satse på 

Nes skole som et ledd i sin definisjon av å ha et livskraftig samfunn på Nes i Ådal. I tillegg til 

et nytt bygg, som erstatning for den gamle delen av skolen på Nes, vil den nye delen bli 

pusset opp sommeren 2016. Det vil bli nytt inventar og lærerne vil få arbeidsplasser som er 

tilpasset Arbeidstilsynet sitt krav om gulvareal i kontorlandsskap. Blir det en sammenslåing 

trengs det selvfølgelig flere arbeidsplasser til flere lærere, men dette er noe som er mulig å 

få til ved bygging av ny fløy. 

Siden Nes skole skal ha en snarlig og betydelig oppgradering med penger som allerede er 

innvilget til dette formålet, er det naturlig å samle elevene der. En ny skole på Nes vil etter 

vår mening være til det beste for barna kontra å «bare» flytte noen vegger ved Hedalen og 

Begnadalen skole. Slike «lettvinte» løsninger er absolutt ikke til barnas beste på lang sikt. 

 

b. Utemiljøet 

Trygghet, helse, trivsel og læring er sterkt knyttet til det elevene møter i skolegården. Det er 

uten tvil flotte uteareal både på Nes, i Begnadalen og Hedalen, derfor vil vi legge vekt på hva 

Nes skole kan tilby sine elever.  

På Nes skole er det god plass til elevene. Deler av området er skog hvor barna kan leke. 

Skolegården har også ulike apparater som elevene kan boltre seg i, ballbinge, fotballbane og 

egen plass til slåball, basketball og volleyball. Like ved skolen, er det tilgang til skøyteis om 

vinteren. Noen hundre meter unna skolen er det en godt vedlikeholdt fotballbane og en 

akebakke på vinterstid. I tillegg til det som ligger umiddelbart utenfor skoleveggene, har 

skolen nær tilgang til både vann og fjell.  
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Vi er også glade for at NVBU har fått penger til å lage lysløype. Denne vil gå rett ved skolen 

og vil gjøre det lettere å kunne gjennomføre lengere og kortere turer på ski siden den blir en 

del av løypenettet som allerede er på Nes. 

Vi mener at alle skolene er godt rustet for å ivareta elevenes krav til et godt utemiljø og 

derfor ingen avgjørende faktor for hvor skolen skal være. 

 

11. Skolen og samfunnet 

Skolehverdagen er viktig i barns liv. Etter endt skolegang sitter man igjen med spesielle 

følelser i forhold til ordet skole, både negative og positive.  

For Nes, Hedalen og Begnadalen har det gjennom historien vært viktig å opprettholde en 

skole i bygda. Mange er redde for at om skolen blir borte i bygda vil de miste en god arena 

for det som skjer utenom skoletid. Dette tenker vi må være opp til politikerne å bestemme, 

men vi mener at de må legge til rette for at bygdene får beholde sitt samlingssted hvor 

aktiviteter og arrangement kan gjennomføres i framtiden. Om det skulle bli en 

sammenslåing enten det er i Hedalen, Begnadalen eller Nes, vil ikke avstandene bli så store 

at en eller flere bygder vil dø ut. Bygdene kan holdes i live selv om skolen blir borte, det er 

bare opp til oss selv å se på muligheter for å få det til på best mulig måte. Om elevene skulle 

bli fraktet til Hallingby eller Bagn, ville det fått større ringvirkninger enn de alternativene 

som det er lagt opp til i høringsnotatet.  

Skolen kan også være et bindeledd for at barna skal bli kjent med samfunnet i sitt nærmiljø. 

Samarbeid mellom skolen og lag/foreninger er viktig i en slik sammenheng. Om det skulle bli 

en sammenslåing må skolen ha et enda større fokus på å favne alle de tre bygdene. Kanskje 

vil en sammenslåing føre til at barna i større grad ser hvor flott det er å bo i alle det tre 

bygdene, ikke bare sin egen bygd?  

Skolen kan altså være både et bindeledd og en arena for ulike aktiviteter som skjer utenfor 

skoletid, men hva er egentlig skolens oppgave? Vi mener at hovedoppgaven til en skole er 

nettopp å være en skole. På skolen skal barna lære ulike fag og bli klare for det som venter 

de senere i livet. Sammen med venner, lærere og foreldre lærer elevene om hvordan man 

kan ha det bra i samfunnet.  

Vi mener at i denne saken må vi legge følelsene litt til side og stille oss et spørsmål.  

”Skal vi ha en skole som er til det beste for barna, eller en skole som er til det beste for 

bygda? ” 

Det er kommende generasjon, ikke vår eller forrige, vi må ta hensyn til i denne saken. 

 

 

 

 



10 
 

12. Økonomi  

Om man slår sammen de tre skolene, som fører til færre enheter og flere elever, vil dette 

være en kostnadsbesparing for Ringerike og Sør-Aurdal kommune.  

Ringerike kommune er nå formelt ute av ROBEK (registeret om betinget godkjenning og 

kontroll), og de har en betydelig større vekst i sin økonomi i forhold til Sør-Aurdal kommune. 

Vi er derfor opptatte av hvordan økonomien vil påvirke skolen ved en eventuell 

sammenslåing. De bygningsmessige utfordringene er beskrevet i høringsnotatet.  

 

For Hedalen står det i høringsnotatet at «det må gjøres små bygningsmessige endringer, 

men det må legges til rette for flere grupperom og arbeidsplasser for de ansatte».  

I Begnadalen «må det flyttes noen delevegger for å lage større rom for noen av klassene».  

For Nes står det at «I Ringerike kommunes langtidsbudsjett, er det budsjettert med en 

investering på 12 millioner til oppgradering av den eldste delen ved Nes skole» 

Vi er undrende til om Sør-Aurdal kommune har en økonomi til å kunne ta de endringene som 

skal til for å få et funksjonelt bygg og som ivaretar kravene i Opplæringsloven § 9a – 1 og § 

9a – 2.  

Om man legger økonomi til grunn for et samarbeid på tvers av kommunene, mener vi at 

alternativ A1 er det beste for barna. Innunder dette alternativet er den økonomiske rammen 

på plass. 

 

13. Kommunereform og samfunnet i endring 

Vi er inne i en periode hvor det snakkes og gjøres mye i forhold til kommunesammenslåing. 

Sør-Aurdal ser på et samarbeid sammen med Nord-Aurdal, Etnedalen, Østre og Vestre Slidre. 

Ringerike kommune kan slå seg sammen med Jevnaker og Hole. Både Nes, Hedalen og 

Begnadalen blir ytterpunkt i eventuelle storkommuner. Skolene våre vil bli enda mer sårbare 

i en slik situasjon når elevtallet synker så for som det gjør. Vi må derfor bruke tiden nå til å 

legge et godt grunnlag for de som kommer etter oss og skape en skole som kan være 

levedyktig i framtiden.  

Vi mener at vi må samles et sted hvor det er villighet til å satse på barna våre og bygdenes 

framtid. I intensjonsavtalene som Ringerike og Sør-Aurdal har skrevet under på, er det kun 

Nes i Ådal som er nevnt som et satsningsområde. I intensjonsplanen for Ringerike, Hole og 

Jevnaker står det følgende: 

6. Samfunns- og næringsutvikling 

”Det forventes sterk vekst i tilflytting av innbyggere og næringsvirksomheter til den nye  
kommunen. Kommunen vil ta en sentral posisjon i utviklingen av Oslo-regionen som følge av  
utbygging av Ringeriksbanen og E16. 

Målet er å skape balanse mellom bosetting og næringsutvikling. Den nye kommunen skal  
bidra til videreutvikling av næringslivet og skape gode bo- og oppvekstmiljøer. 



11 
 

Den nye kommunen skal delta aktivt i det grønne skiftet. Gode kollektivtilbud skal utvikles,  
spesielt mellom kommunesenteret og tettstedsområdene. 

Den nye kommunen skal ha lokalsamfunn som gir gode oppvekst- og levekår, preget av  
sunne levevaner, gode opplevelser, fellesskap, trygghet og deltakelse.  

Den nye kommunens utvikling bygges videre på de tre kommunenes vedtatte  

kommuneplaner. 

(.....) 

Jevnaker sentrum, Vik, Sokna, Tyristrand, Hallingby og Nes i Ådal skal videreutvikles for  

næring, bosetting, handel, kultur og fritid. 

 

8. Kommunesenter 

(……) Kommunen skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling i hele kommunen.  

Kommunale tjenestetilbud skal lokaliseres til Jevnaker sentrum og Vik, og til Sokna,  

Tyristrand, Hallingby og Nes i Ådal. (……)»  

 

Politikerne i Ringerike er heldigvis klare til å fatte en beslutning i kommunestyret juni 2016. 

Samtidig registrerer vi at Sør- Aurdal kommune vegrer seg mot å ta en avgjørelse i saken. Vi 

mener at skal Nes, Hedalen og Begnadalen kunne bestå mer eller mindre slik de er i dag, kan 

vi ikke sitte på gjerdet og vente så lenge at bygdene våre dør ut av seg selv. Vi ser at 

endringer i samfunnet skjer raskere enn før. Ting som tidligere tok 20 år, skjer nå i løpet av 

2-5 år.   

Vi ber politikerne  om å reagere, ta noen upopulære valg og forhåpentligvis redde de tre 

bygdene fra sin egen død.  

 

14. Tanker om framtiden 

Foreldrene på Nes ønsker et samarbeid på tvers av kommunegrensene og de foretrekker 

alternativ A-1 som en løsning for å få til dette. Likevel vet de at det er andre alternativ som 

kan bli utfallet. 

Noen vil selvfølgelig sende sine barn enten til Hedalen eller Begnadalen om det blir en 

sammenslåing der, men de fleste foreldrene vil benytte seg av fritt skolevalg og sende barna 

sine til Hallingby. Det er helt klart en lengre kjørevei til Hallingby, men foreldrene tenker mer 

langsiktig for sine barn. De mener det er mer viktig å opparbeide seg kontakt sørover siden 

Hønefoss er det mest naturlige valget for videregående skole.  

Alternativene B-1, B-2og B-3, mener vi er en dårlig løsning for et samarbeid. Vi mener at det 

ikke er bra for elevene å knytte tette bånd med skolekamerater i sju år for deretter å splitte 
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de i overgangen til ungdomsskolen så lenge har mulighet til å velge en løsning hvor de går 

sammen i 10 år. 

”Hvorfor skal Hedalen og Begnadalen redde Nes? De har jo færrest elever”, er det mange 

som spør om. Vi er ikke uenige i at Nes er minstemann i denne sammenhengen, men vi må vi 

innse at om 10 – 20 år kan alle skolene være borte. Den demografiske utviklingen av 

bygdene viser en stor nedgang i antall skoleelever. Vi mener derfor at det ikke er snakk om 

bare å redde Nes, men også Hedalen og Begnadalen. Framskrivingen av elever ved de tre 

skolene er misvisende slik de er per dags dato. Disse tallene vil variere fra år til år på grunn 

av tilflytting og fraflytting og kan ikke ses på som faktatall for framtiden. 

I verste fall vil politikerne opprettholde skolestrukturen slik den er i dag. Elevene fra Nes vil 

bli flyttet til Hallingby, elevtallet blir så lavt både i Begnadalen og Hedalen at Sør-Aurdal 

flytter begge skolene til Bagn. Til slutt har vi ingen skole mellom Bagn og Hallingby. Vi mener 

dessverre at toget har gått om vi ikke får til noe sammen i denne prosessen.   

 

 

15. Konklusjon 

Vi i FAU ved Nes skole, FAU ved Nes barnehage, SU og SMU ved Nes skole konkluderer med 

at alternativ A-1 er den beste løsningen for elevene. Vi håper at foreldre og politikere nå ser 

at tiden er moden for å gjøre endringer i skolestrukturen og dermed slippe flere runder 

rundt dette temaet. På den måten kan vi i framtiden gi flere barn den tryggheten det er å bo 

på Nes, i Hedalen eller i Begnadalen. Sammen kan vi bygge opp noe som er positivt for alle 

bygdene våre som vi er så glade i.  
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VEDLEGG 1 
Referat etter uformelt møte om et eventuelt samarbeid mellom skolene Nes, Begnadalen 

og Hedalen 28. mai 2015 

Til stede: Reidun Storruste, Siv Beate Finsrud, Rasmus Piltingsrud, Trine Adde Hansebakken, Ann 

Kristin Venåsen, Magnus B Holte, Anette T Dammen og Ragnhild B Tangen 

 

FAU ved Nes skole har fulgt skolesaken som har vært oppe i Sør-Aurdal kommune denne 

vinteren. I vedtaket fra Sør-Aurdal står det følgende:  

«Skolestrukturen beholdes som i dag, men det skal tas en gjennomgang av ressursbruken slik 

at kostnader pr elev reduseres. Der det er forsvarlig skal antall elever pr gruppe økes, en mer 

utstrakt bruk av fådelt undervisning. 

a) Ringerike inviteres med å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og Hedalen 

på sikt. 

b) Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle 

samarbeidsformer vurderes, og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der 

andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og 

videregående opplæring.» 

Med dette som bakgrunn, valgte FAU ved Nes skole å invitere både FAU ved Begnadalen og 

Hedalen skole til et uformelt møte på Nes skole 28. mai 2015.  

De tre skolene fortalte litt om hvordan de ulike bygdene stiller seg i forhold til et eventuelt 

samarbeid på nåværende tidspunkt. Alle var enige om at vi måtte framsnakke de tre 

bygdene våre, ha en åpenhet rundt temaet samarbeid og lytte til hva foreldrene ved de ulike 

skolene mener om dette. Vi ble enige om noen punkter som vi vil jobbe videre med i hvert 

vårt FAU fram til vi skal ha et nytt møte: 

1. Informere alle foreldrene om at vi har hatt en uformell samtale om samarbeid. 

2. Jobbe for at alle foreldre skal få sagt sin mening om saken. For å få til dette ønsker vi 

å ha temaet som fast agenda på FAU-møtene framover, samt at det blir tatt opp på 

alle foreldremøtene til høsten. 

3. Hvert FAU velger en eller to representanter som kan jobbe sammen med de andre 

FAU`ene for å se på de ulike mulighetene for samarbeid. 

Som nevnt har vi som mål å få til et felles møte igjen i starten av september 2015. Innen den 

tid håper vi at tanken om samarbeid har fått tid til å modnes og at de ulike FAU`ene kan 

komme med gode og reflekterte tanker rundt dette.  

Konklusjonen av et hyggelig og informerende møte ble et spørsmål som vi stiller til alle i de 

tre bygdene: 

«Er det nå tid for å få til et samarbeid og hva er mulighetene for dette?» 

 

Ref Ragnhild Bakken Tangen  



Uttalelse fra Barnerepresentanten i Sør-Aurdal kommune 

Det vises til høring av alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal kommune og 

Ringerike kommune. 

 

Barnerepresentantens rolle: 

Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges interesser i kommuneplanleggingen.  

 

Barnerepresentanten skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag. Lojaliteten skal 

ligge hos barn og unge og de løsninger som best tjener og ivaretar deres behov og interesser i 

arealplaner.  jf. Veileder for barnerepresentanten. 

 

Retten til å bli hørt 

Barnekonvensjonen artikkel 12 understreker barns rett til å si sin mening og bli hørt. Barn skal høres i 

alle saker som angår dem.  

Denne retten til å bli hørt er tatt inn i norsk lovverk, bl.a. i plan- og bygningsloven, og kommunene 

skal oppnevne en egen representant for ivaretaking av barn og unges interesser i 

kommuneplanleggingen. 

At barn er blitt hørt i en sak som angår skolenedlegging og samarbeidsløsninger for grunnskole bør 

fremgå av saken. Hvis ikke, vil det være saksbehandlingsfeil.  

Høringsnotatet «Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal og Ringerike kommune» 

er sendt ut til elevrådene ved skolene, slik at elevene har fått anledning til å si sin mening og bli hørt.  

Barn kan ofte ha andre interesser og vektlegge andre sider ved saken enn voksne.  

 

Til grunn for barnerepresentantens uttalelse, ligger bl.a. FNs Barnekonvensjon, Barneombudets 

føringer, Opplæringsloven, Forskrift -og veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager, og Utdanningsdirektoratets Rundskriv 2-2010: Retten til et godt psykososialt miljø.  

 

I Barnekonvensjonens Artikkel 3 – Barnets beste, heter det: 

1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

 

Helhetlig vurdering med fokus på barnets beste 

I avgjørelser som angår barn, skal kommunen ha hovedfokus på hva som er det beste for barnet.  

Ved vurdering av alternative løsninger for skolestruktur, er det viktig å ha et bevisst forhold til hva 

som vil være best for elevene.  



Barnas beste bør vurderes i forhold til følgende punkter hentet fra Barneombudet: 

1) Pedagogisk miljø 

2) Barnas alder 

3) Klassesammensetning, nivådeling og størrelse på skolen 

4) Psykososialt miljø, mulighet for å kunne velge seg venner 

5) Barnes rett til tid og mulighet for fritidsaktiviteter 

6) Opprettholdelse av kulturell identitet 

7) Lærernes muligheter til å gi alle elever tilpasset undervisning 

8) Spesialpedagogisk hjelp og organisering av tilbud 

9) Reisetid, fra elevene går ut hjemme og til skolen 

10) Standard på vei og buss 

11) Standard på bygg 

12) Uteområdet 

 

Pedagogisk miljø 

Fordeler og ulemper ved større skoler, som en leser ut av høringsnotatet er bl.a. knyttet til det 

pedagogiske miljøet på skolen. De nye kompetansekravene i forskrift til opplæringsloven for 

undervisning i grunnskolen kan bli en utfordring for små skoler i årene fremover. Kravene til 

fagkompetanse kan lettere oppfylles ved større skoler ved rekruttering og utvikling av faglig 

kompetanse hos lærerne.  

Større skoler vil ha mulighet til å tilby elevene på ungdomstrinnet flere valgfag, og dermed større 

valgmulighet og et mer variert skoletilbud for elevene. 

Et større fagmiljø vil legge forholdene bedre til rette for utviklingsarbeid ved skolen, noe som i neste 

omgang kommer elevene til gode gjennom en kvalitativ bedre undervisning. Det faglige miljøet ved 

skolen kan bli styrket ved større enheter, mens mindre skoler blir mer sårbare. Ved sammenslåing av 

skoler, vil den pedagogiske kompetansen bli samlet og styrke det pedagogiske miljøet. 

Spesialkompetanse vil kunne komme flere elever til gode.  

For elevene kan et mindre og mer oversiktlig miljø oppleves trygt, og lærerne kan lettere få innsikt i 

elevmiljøet og jobbe mer forebyggende. 

Forskning på skolestørrelse og kvalitet gir ingen entydige svar. Det er flere faktorer enn størrelsen på 

skolen som er av betydning for det pedagogiske miljøet og kvaliteten i undervisningen.  

 

Barnas alder 

Elevene som blir berørt av alternativene i høringsnotatet er fra og med 1. til og med 10. trinn i 

grunnskolen.  

Særlig de yngste elevene kan oppleve overgangen fra en liten skole til en større som skremmende. 

Elevene opplever gjerne en liten skole som oversiktlig og trygg med godt læringsmiljø.  



 

Klassesammensetning, nivådeling og størrelse på skolen 

Elevene ved de berørte skolene går i dag både i fådelte klasser og sammen med kun elever på samme 

klassetrinn. Alternativene som er omtalt i høringsnotatet vil medføre større klasser med flere elever 

på hvert klassetrinn.  

 

Psykososialt skolemiljø, mulighet for å velge seg venner 

Barn og unge har rett på et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring på skolen, jf 

Opplæringsloven § 9a-1.  

Ved større skoler vil elevenes sosiale nettverk utvides, de møter et mer variert miljø, og får bedre 

mulighet til å velge seg venner. 

Gjennomføring av elevundersøkelser er en god måte å få innsikt i hvordan elevene opplever det 

psykososiale miljøet ved skolen.  

Skolen må jobbe forebyggende i forhold til mobbing, lærerne må være oppmerksomme på dette og 

ta tak det tidlig slik at det ikke får utvikle seg. Mobbing i skolen kan være vanskelig å oppdage, det 

kan foregå mer og mindre åpenlyst og på nettet. Dette har stor betydning for elevenes skolehverdag, 

trivsel, selvbilde og læringsutbytte.  

 

Barns rett til tid og mulighet for fritidsaktiviteter 

Barn skal ha tid og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette er hjemlet i Barnekonvensjonen 

artikkel 31 – hvile og fritid. 

Når elevene bruker lang til på skoleskyss, vil det bli mindre tid til lek, hvile og fritidsaktiviteter. Lang 

reisevei til skolen kan gå utover denne retten. 

Dette bør tas med i vurderingen av hvor mye tid barn og unge skal bruke på reise til og fra skolen.    

  

Opprettholdelse av kulturell identitet 

Elevene har ofte sin identitet knyttet til hjemstedet og nærmiljøet, og skolen er viktig i utviklingen av 

barnas identitet. 

Dette punktet gjelder også ivaretaking av minoritetsspråklige elever med flerkulturell bakgrunn. I 

Sør-Aurdal skjer bosetting av flyktninger i Bagn sentrum. 

 

Lærernes muligheter til å gi alle elever tilpasset undervisning 

Alle elver har rett til å få tilpasset undervisning ut fra sitt nivå og forutsetninger.  

 

Spesialpedagogisk hjelp og organisering av tilpasset undervisning 



Sør-Aurdal kommune bruker forholdsvis mye ressurser til spesialundervisning, noe som også kommer 

de andre elevene i gruppen til gode. Spesialpedagogisk hjelp og tilpasset undervisning bør 

organiseres på en fleksibel og ressurseffektiv måte til beste for elevene. Gruppetilhørighet for 

elevene er viktig i forhold til organiseringen undervisningen. 

Alle elever har en lovpålagt rett (Oppl § 8-2) til å tilhøre en gruppe.  

Geir Helgeland, «Opplæringslova kommentarutgave»: I denne sammenheng skal det legges særlig 

vekt på inkludering av elever som får spesialundervisning. Det må fortsatt en særskilt begrunnelse til 

dersom elever med lærevansker skal tas ut av de ordinære undervisningsgruppene og gis 

spesialundervisning enten i en særskilt gruppe eller alene. Spesialundervisning skal så langt mulig 

gjennomføres i ordinær undervisningsgruppe. 

 

Reisetid, fra elevene går ut hjemme og til skolen 

Departementet understreker at skoleskyss må organiseres slik at elever får en akseptabel reisetid. 

Særlig er det viktig å organisere skyssen for 6-åringene slik at reisetiden blir så kort som mulig. I 

vurderingen av akseptabel reisetid må tid til gange og med transportmiddel sees i sammenheng. 

Dette betyr skoleskyssen må organiseres slik at elevene ikke får urimelig lang reisetid i forhold til 

distansen til/fra skolen. Ifølge opplæringsloven § 13-4 skal fylkeskommunen organisere skoleskyssen 

i samarbeid med kommunen. 

I veileder fra Kirke- og undervisningsdepartementet ble følgende «akseptabel» tid 

(reisetid+gangtid+ventetid én vei) anbefalt: 

 1.-3.klasse: inntil 45 minutter 

 4.-6.klasse: inntil 60 minutter 

 7.-9.klasse: inntil 75 minutter 

Disse anbefalingene er trukket tilbake, og Barneombudet uttaler følgende: Reisetid som overstiger 

det som i sin tid ble anbefalt, vil etter vår mening være i strid med hva som er det beste for barnet. 

Særlig gjelder dette for de yngste elevene og funksjonshemmede elever. 

I høringsnotatet er det gjort rede for avstand og reisetid for elevene, samt antall elever som har 

skoleskyss inneværende skoleår.  

Valg av alternativ vil ha betydning for hvor mange elever som etter omleggingen vil ha behov for 

skoleskyss og reisetiden de får. 

Når reiseveien blir for lang, kan det gå ut over retten elevene har til et godt skolemiljø, viser til 

Opplæringsloven kap 9a. Elever som er slitne etter reise, kan få redusert læringsutbytte. Lang tid på 

skolebussen uten tilsyn kan gi økt risiko for mobbing.  Store og små barn reiser sammen på 

skolebussen, noe enkelte små barn kan oppleve som utfordrende. Utdanningsdirektoratet har i 

Rundskriv 2-2010 presisert at retten til et godt psykososialt miljø også gjelder skoleveien.  

 

Standard på vei og buss 

Trafikksikkerheten er viktig at blir ivaretatt for elevene. Det skal være trygt å ferdes langs skoleveien.  



Elever som bor så nærme skolen at de kan gå/sykle til og fra skolen må kunne gjøre dette på en trygg 

måte. Sett i et folkehelseperspektiv, er det ønskelig at så mange elever som mulig går eller sykler til 

og fra skolen fra de blir gamle nok til det og kan ferdes trygt. Gang- og sykkelveier kan gjøre det trygt 

for elevene å ferdes langs skoleveien. 

Elever på 1.trinn har ratt til gratis skyss hvis avstanden mellom hjem og skole er over to kilometer, og 

elever fra og med 2. trinn har rett på gratis skyss når avstanden er mer enn fire km. I tillegg kan 

elever som bor langs særlig farlig skolevei kan få innvilget gratis skoleskyss. Av høringsnotatet 

fremgår det at ca 75% av elevene ved de aktuelle skolene er innvilget fri skoleskyss inneværende 

skoleår.  

God standard på skoleskyssen, vei og buss, vil være av betydning for elevenes opplevelse av 

reisetiden til og fra skolen, og hvor belastende denne er.  

Standarden er høy på E16, men lavere på veistrekningen Begnadalen – Hedalen og Hedalen – Nes.  

 

Standard på skolebygg 

Skolebyggene må godkjennes i forhold til helse, miljø og sikkerhet. 

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager ligger til grunn for godkjenning av bygg for 

skoledrift. Den sier bl.a. noe om utforming og innredning, uteområde, beliggenhet, sikkerhet og 

helsemessig beredskap, inneklima/luftkvalitet, psykososiale forhold, bemanning, pedagogisk 

vurdering, antall barn i forhold til areal, lydforhold m.v. 

I Opplæringslova § 9-3. Utstyr, heter det: Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og 

læremiddel. 

Standard på skolebyggene og bygningsmessige tilpasninger som kreves varierer avhengig av hvilken 

løsning som eventuelt velges. Dette er kort gjort rede for i høringsdokumentet.   

Skolefritidsordning (SFO) for 1.-4. klasse er ikke omtalt i høringsnotatet. SFO vil trenge areal inne i 

skolebygget og utendørs før og etter skoletid. At dette blir lagt til rette for og organisert på en god 

måte er av stor betydning for elevene som benytter tilbudet. SFO bør ha gode rammebetingelser for 

å tilby elevene varierte aktiviteter i et trygt og godt miljø. Den samarbeidsløsningen som velges kan 

ha betydning for hvor mange barn som har behov for plass i SFO. 

 

Skolens uteområde 

Veilederen til Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, sier at uteområder skal være 

utformet slik at de gir gode muligheter for lek, sosial kontakt og rekreasjon til alle årstider og i alle 

typer vær. Det legges også føringer for overbygde plasser hvor elevene kan oppholde seg uten å bli 

våte ved nedbør. Dette bør det også gjøres en vurdering av.  

Det har vært satset på utbygging av nærmiljøanlegg ved skolene for å tilrettelegge for egenorganisert 

aktivitet for barn og unge i og etter skoletid. Skolene er lokalisert i tilknytning til nærmiljøanlegg og 



idrettsanlegg som gir gode muligheter for fysisk utfoldelse. Det er bl.a. utbygd ballbinger ved 

skolene.  

Sør-Aurdal ungdomsskole vil kunne bli berørt, avhengig av hvilket alternativ som velges. 

Idrettsanleggene på Fossvangområdet ligger ved skolen og ny idrettshall og svømmehall er planlagt.  

 

Avslutning 

Som en oppsummering og avslutning, ønsker jeg å sitere Barneombudet: 

Barneombudet mener at mange vedtak om nedleggelser av grunnskoler synes å være basert på 

økonomiske argumenter og at vedtakene ser bort fra at slike nedleggelser fører til store belastninger 

på elevene og deres familier.  

I hht. Barnekonvensjonen artikkel 3, skal kommunen ta hensyn til hva som er barnets beste. I 

saksframlegget skal kommunen dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil gi en like god, 

- eller bedre ivaretakelse av barna. Momenter av betydning kan være tilhørighet, nærhet, pedagogisk 

miljø, skolemiljø (psykososialt og fysisk, jf. Opplæringslova kapittel 9a), trafikksikkerhet, sikkerhet på 

skolebuss, klasser/basestørrelser, ivaretakelse av barn med spesielle behov, opprettholdelse av 

kulturell identitet osv. I vurderingen av de økonomiske konsekvenser bør et samfunnsøkonomisk 

aspekt vektlegges. Det er kommunens ansvar å gi elevene et grunnskoletilbud som gir hver enkelt en 

rett til «et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. Opplæringslovens 

§9a-1. 

 

 

03.06.2016 

Barnerepresentanten i Sør-Aurdal kommune 

Gunvor Elene Thorsrud 



 

SØR-AURDAL KOMMUNE 
Begnadalen skole  
 

   

Høringsuttalelse skole: 
 
Alternative grunnskoleløsninger, 
Sør-Aurdal kommune 
Ringerike kommune  
 
Fra elevrådet, Begnadalen skole     Begnadalen, 19.5.2016 

 
 
 
Vedrørende alternative samarbeidsløsninger, grunnskole  

 
Elevrådet ved Begnadalen skole består av representanter fra 1. – 7. trinn. Elevrådet er gjort 
kjent med innholdet i høringsnotatet for alternative samarbeidsløsninger - grunnskole; Sør-
Aurdal kommune og Ringerike kommune. Nedenfor følger deres synspunkter:    

 
 

1. Elevrådet uttrykker at det er trygt og sosialt å gå på Begnadalen skole. Det er positivt 

å kjenne alle som går på skolen, både lærere og elever. Elevene har stor plass å leke 

på, og det er god plass inne. Det er viktig for elevene i Begnadalen med en trygg og 

forutsigbar skole i nærmiljøet.  

 

2. Det er viktig at reisetiden med buss til skolen ikke er for lang. Dersom sammenslåing 

skulle bli aktuelt må reisetiden til hver enkelt elev tas hensyn til og effektiviseres i 

størst mulig grad.  

 

3. Elevene ønsker at SFO skal være i Begnadalen.  

 

4. Elevene er positive til et større skole- og læringsmiljø.  

 

5. En framtidig skole må være minst like bra som den elevene har i dag.   

 

6. Elevene ønsker først og fremst at skoletilbudet legges til Begnadalen, alternativ B-3.   

Begnadalen ligger sentralt til for både Hedalen og Nes. 

 
Høringsuttalelsen fra elevrådet ved Begnadalen skole er sammenfattet av undertegnede, 
etter elevråd 19. mai 2016. Synpunktene er gjengitt slik elevrådsrepresentantene selv 
uttrykte dem, og godkjent av leder for elevrådet Kristine Marie Grimsrud, 6. trinn.  
 
 
For elevrådet, Begnadalen skole 
 
Lena Bølviken   



Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Hedalen barne- og ungdomsskole 

På bakgrunn av møte av 11.05.2016 ble følgende høringsuttalelse utarbeidet: 

SU ønsker at Hedalen barne- og ungdomsskole med 1.-10. trinn består. Elever fra Begnadalen og Nes 

ønskes velkommen. Argumentene for at vi mener HEBU er det beste alternativet er mange. 

- HEBU er best rustet av de tre skolene til å ta i mot elever fra de andre skolene. Det er den 

største skolen med flest elever.  Bygningsmessig er det lite som må gjøres for å ta i mot 

elever fra Begnadalen og Nes.  

- Skolen har et unikt uteområde, med idrettsplass, lysløype, hoppanlegg, fotballbaner, 

akeanlegg og ballbinge.  

- Det er godt læringsmiljø på skolen. Dette gir utslag i gode resultater på nasjonale prøver, 

eksamen og grunnskolepoeng. 

- Det er lite dokumentasjon på at det pedagogisk blir bedre med større enheter. Mange steder 

i landet er det nettopp det motsatte som er virkelighet (Eks. Sogn og Fjordane). 

- Stabilt klima med sol hele året.  Sjelden at eleven i Hedalen må være inne  friminuttene pga 

kulde. 

 

Med hilsen 
 
Arne Ruste 
For SU ved Hedalen barne- og ungdomsskole 
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Sendt til arbeidsgruppa: 

Inger Randi Islandsmoen Kleven 

Ann Kirsti Sørumshaugen 

Annette Sulland 

Geir Svingheim 

 

Kopi til: 

Rådmenn i Sør Aurdal og Ringerike 

Ordførere i Sør Aurdal og Ringerike 
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Innledning 
Hedalen bygdeutvalg mener det skal opprettholdes et fullverdig skoletilbud med 1. – 10. 

trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Hedalen har den største elevmengden, også 

når vi legger framskrivningen i høringsbrevet til grunn. Hedalen barne- og ungdomsskole 

har den best vedlikeholdte skolen, og her trengs det minst tilpasninger for å være i stand 

til å ta i mot alle elevene.  

 

Skolesakene de siste årene har vært medvirkende årsak til færre elever på skolene i Sør- 

Aurdal, og nedgang i folketall. Det faktum at politikerne i Sør Aurdal ikke har tatt 

standpunkt til hvordan skolestrukturen i kommunen skal være, skaper utrygghet, ikke 

bare for skole, men familieliv, vilje til å investere, organisasjonsliv og næringsutvikling. 

 

 

Hedalen bygdeutvalg 

Bygdeutvalget er en forening for bygdefolket i Hedalen og andre som føler seg som 

hedøler, og har som formål å hegne om de kvalitetene som gjør Hedalen til et godt sted 

å vokse opp, bo, arbeide, eldes og feriere i. 

Bygdeutvalget skal: 

 være et organ for å fremme bygdesamfunnets interesser i forhold til 

storsamfunnet 

 være et høringsorgan i forhold til kommunen og annen offentlig myndighet i saker 

som berører innbyggernes felles interesser 

 arbeide for at kommunens tjenestetilbud i bygda opprettholdes og styrkes. 

 være en arena for deltakelse og meningsytring i lokaldemokratiet, og kan legge til 

rette for ulike deltaksformer i den offentlige debatten. 

 bidra til å skape identitet og et godt omdømme for bygda. 

 

Denne høringsuttalelsen fra Hedalen bygdeutvalg er utarbeidet med støtte fra befolkning, 

lag, foreninger og næringsliv i bygda. Den 18. mai inviterte bygdeutvalget til åpent 

bygdemøte og informerte om høringsprosessen. Bygdemøtet gav styret i Hedalen 

bygdeutvalg fullmakt til å skrive høringsuttalelse på vegne av befolkningen, foreningsliv 

og næringsliv.  

Sammendrag av høringsuttalelsen 
 

Barnets beste  

Barnekonvensjonens artikkel 3 sier at det det alltid skal tas utgangspunkt i barnets beste 

når det dreier seg om forhold som berører barn. Sentrale forhold, så som barnets beste, 

og hva et tap av skolen betyr for oppvekst- og levevilkår, er ikke utredet.  

Se rundskrivet Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012.  

 

Særlig om ungdomsskolen 

Ungdomsskoleelever som er bosatt i Hedalen, må regne med skoleskyss på opp til tre 

timer per dag dersom ungdomsskolen flyttes til Bagn. 

Det er uakseptabelt for innbyggerne i Hedalen å bli brukt i en strategi for å styrke andre 

steder i kommunen. 

 

Skolelokaler  

Hedalen barne- og ungdomsskole har trolig den best renoverte bygningsmassen av alle 

de tre skolene som er påvirket av denne prosessen. Skolen og barnehagen har rikelig 

med plass, gode utearealer og enkel tilgang til aktivitetsområdene som Hedalen 

idrettslag er eier av, og som skolens elever fritt kan benytte.  

 

Rundt skolen er det store arealer som bygda eier og tar ansvar for sammen, herunder 

idrettslaget, Helselagets lokaler, Bautahaugen og Bergsrud gård. Dette gir mulighet for et 
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godt samarbeid om ulike aktiviteter for barn og unge, både i skolesammenheng og i 

fritid. Se detaljer i kart i vedlegg 1. 

 

Nærmiljø og fritidsaktiviteter 

Bygda har en rekke fritidsaktiviteter som i en eller annen form er knyttet opp mot skolen. 

Samspillet mellom skole, idrett, kirke, lag, foreninger og næringsliv er en vinn - vinn 

relasjon i bygdesamfunnet. Vi ønsker at våre fritidsaktiviteter fortsatt skal foregå i 

nærmiljøet, hvor skolen og forsamlingslokalet er det naturlige samlingspunktet. Skolen 

og nærmiljøet er godt rustet til å ta i mot flere, dersom det blir aktuelt. 

 

Skolekvalitet 

1/3 av skolene i landet har omtrent samme elevtall som skolen i Hedalen. Det finnes 

ingen holdepunkter i forskning for å hevde at slike skoler kvalitetsmessig er dårligere enn 

større. Vi er uansett opptatt av at skolen vår sikres kompetent personell, og at 

kommunen, foresatte, elever, lærere og bygdesamfunnet sammen skal arbeide for å 

videreutvikle grunnskoletilbudet i Hedalen. 

 

Samfunnsutvikling 

I Hedalen har vi i dag en godt fungerende 1-10 skole med 77 elever, et rikt 

organisasjonsliv, høy grad av deltakelse og frivillighet og god utvikling i næringslivet. Se 

vedlegg 2 og 3. Vi har stor tro på framtida her, og vi ønsker kommunestyret med på 

laget for å skape verdier også i framtida. Fortsatt skole 1-10 vil skape bærekraftig 

utvikling både sosialt, miljømessig og økonomisk.  

 

Befolkningsutvikling 

Forutsigbarhet, tilgang på arbeidsplasser, kommunale tjenestetilbud og tilbud innen 

kultur, kirke og idrett er noen faktorer som kan ha betydning for bosetting i bygda. For at 

et sted skal være attraktivt å bo på, må det være et minimum av tjenestetilbud i rimelig 

nærhet. Fortsatt skole i bygda er avgjørende for vår framtid. 

 

Helse 

Vi mener skole i nærmiljøet gir stor helsegevinst, noe som igjen sparer kommunen for 

kostnader.  

 

SFO 

Målsettingen må være at kommunen inviterer med bygdene for å få kartlagt behov og 

finner løsninger også utover det lovpålagte. Det vil være god markedsføring dersom 

kommunen blir kjent for å ha et SFO tilbud som tilrettelegger for ulike familiesituasjoner, 

og gjør det attraktivt både å bo og flytte til bygdene. 

 

Friskole/andre alternativer 

Primært ønsker vi å satse fullt ut på den offentlige skolen.  Uten at vi pr i dag vil utdype 

andre muligheter, så finnes det alternativer til den offentlige skolen, en rettighet som 

foreldrene kan velge å gjøre bruk av. 

 

Eiendomsmarkedet 

Dersom hele eller deler av skolen i Hedalen forsvinner, vil dette føre til et fallende 

eiendomsmarked, lavere verdier på eiendommer som igjen gir lavere eiendomsskatt til 

kommunen. Lave eiendomspriser tiltrekker seg i større grad sosialklienter, som igjen kan 

føre med seg økte kostnader for kommunen i andre budsjettposter. 

 

Næringsliv 

Hedalen har klart flest foretak og antall ansatt av bygdene som blir berørt. Næringslivet 

er avhengig av sikre rammebetingelser. Fjernes hele eller deler av grunnskoletilbudet i 

Hedalen, vil dette skape store utfordringer for virksomheter som ønsker å beholde 

ansatte / rekruttere nye medarbeidere. Ikke minst gjelder det innen alle de veletablerte 

kompetansemiljøene i bygda med spesifikke krav til spesialkompetanse på høyere nivå 

blant sine ansatte. 
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Forutsigbarhet 

Kommunens politikere må fatte et vedtak som kan stå seg i overskuelig framtid. Dette er 

tredje runden knyttet til skolestruktur siden 2009. Skoledebatter er dårlig reklame for 

kommunen, og det vanskeliggjør tilflytting, rekruttering og næringsutvikling i bygdene, 

noe vi er helt avhengige av.  

 

Vi ønsker å arbeide sammen med kommunen om økt tilflytting og for å gi de som er 

bosatt i bygda, forutsigbare og best mulig levevilkår.  

En fullverdig 1-10-skole er avgjørende for at næringslivet i bygda skal kunne rekruttere 

arbeidskraft og overleve i framtida. 

Vi håper kommunestyret i Sør-Aurdal tar innover seg tilbakemeldingene fra foreldremøtet 

på Nes den 2.mai, der det med relativt sterke ordelag fremkom at barn, foreldre, ansatte 

og bygdene nå trenger ro rundt skoletilbudet framover.  
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Vi viser til høringsbrev datert 6. april 2016, med saksnr 16/114-2. Her følger Hedalen 

bygdeutvalg sin høringsuttalelse. Vår høringsuttalelse gjelder punktene oppvekst, 

videregående opplæring og helse. 

Grunnlaget for høring 

Bakgrunnen for hvorfor skolestrukturen nok en gang ble et tema, var Sør Aurdal 

kommunens vedtak av 19. mars 2015, samt vedtak foretatt i både Ringerike og Sør-

Aurdal kommune i juni 2015.   

Rådmannen i Sør Aurdal uttalte i sak 13/842-14:  

 

Sett i sammenheng med den pågående prosessen med vurderinger av framtidig 

kommunereform er det betenkelig å redusere tjenestekvalitet og tjenestenivå for 

kommunens innbyggere framfor å benytte seg av de inntektsmuligheter 

eiendomsskatt gir. (…) 

 

Vi stiller oss bak rådmannen i Sør-Aurdal sitt forslag til vedtak i forrige skolesak av 

19.mars 2015: 

2. Hedalen barne- og ungdomsskole fortsetter som i dag, men det skal tas en 

gjennomgang av ressursbruken ved skolen slik at kostnader pr. elev reduseres. 

(…) 

Barnets beste og skoleskyss  
Barnets beste er det viktigste som skal utredes i saker om skolenedleggelse. Se 

rundskriv Udir-2-2012. Vi etterlyser disse vurderingene i høringsgrunnlaget.  

 

Tidligere skolesjef Kvarme konkluderte på 90-tallet med at avstanden fra Hedalen til 

Bagn var for lang til at det var aktuelt med sentralskole på Bagn. E-16 har blitt noe 

utbedret, men strekningen Hedalen-Begnadalen er fremdeles slik den var på 90-tallet og 

innebærer stadig risiko for omkjøring og forsinkelser. 

 

Til tider opplever vi at skoleskyss er forbundet med mobbing av medelever, selv med 

korte reiseruter. Mobbing vil kunne tilta i omfang jo lenger reiseavstander en elev får. 

Slik adferd, bak i en buss, kan ikke alltid forhindres av sjåføren, som heller ikke har noe 

ansvar for barns opptreden på bussen. De som utsettes for trakassering, kan bli påført 

betydelige skader for resten av livet. Vi viser her til brosjyren Sikker skoleskyss (Trygg 

Trafikk).  

Særlig om ungdomsskolen 
Ungdomsskoleelever som er bosatt i Hedalen, må regne med skoleskyss på opp 

til tre timer per dag dersom ungdomsskolen flyttes til Bagn. Dette ble bekreftet 

av administrasjonen i møtet på Begnadalen den 5. februar 2015.   

 

Konsekvensene av lange reiseavstander er omtalt på Barneombudet sin nettside, se også 

vedlegg 4. 

 

Vi mener Barneombudets uttalelse alene er tilstrekkelig grunn til å skrinlegge tanken om 

at ungdomsskole elever fra Hedalen skal gå på ungdomsskole på Bagn, slik alternativ B i 

høringsnotatet hentyder.  
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Vi vil minne om Ringerike kommunes uttalelse fra 2015 om at avstanden fra Nes til 

Garthus er vel drøy, og avstanden til Bagn er uakseptabel. Avstanden fra søre Hedalen til 

Bagn er lengre og på til dels dårlige fylkesveger? 

 

I forrige skoledebatt utarbeidet KS-konsulent en rapport (13/2014) om ulike alternativer 

til skolestruktur i SA kommune. Et alternativ var der å flytte elever fra Hedalen barne- og 

ungdomsskole til Sør Aurdal ungdomsskole. KS konsulent konkluderte med følgende: 

 

KS - Konsulent vurderer alternativ 5 (HEBU til SAUS) å representere så lavt 

innsparingspotensial at vi vil fraråde Sør-Aurdal å gå for dette alternativet. 

 

I høringsnotatet står følgende under alternativ B (samle skoletilbud for barnetrinnet 1-7):  

«En slik løsning betyr at Sør-Aurdal ungdomsskole på Bagn får styrket 

elevgrunnlaget.  

 

Det er uakseptabelt for innbyggerne i Hedalen å bli brukt i en strategi for å 

styrke andre steder i kommunen. 

 

Innsparingspotensialet har ikke endret seg vesentlig på et år, ei heller reiseveien som 

utgjør opp mot to hele arbeidsdager pr uke. 

 

I Hedalen har ungdommer i ungdomsskolealder en innarbeidet kultur for å ta lederansvar 

i for eksempel: 4H, barneidrett og andre lag og foreninger. Gjennom valgfaget Sal & 

Scene på skolen har det vært et samarbeid med Ungdomslaget i oppsett av 

teaterforestillinger. Slikt samarbeid med lag og foreninger har også ungdomsskoleelever 

stått for i andre sammenhenger, eksempelvis innen idrett. Vi får ofte høre at dette er 

unikt for Hedalen. Slikt engasjement og samarbeidsprosjekter, vil etter vårt syn, bli 

radert dersom ungdomsskolen flyttes.  

 
Skolelokaler 

Hedalen barne- og ungdomsskole fremstår i dag som en vedlikeholdt og god skole.                     

 

Hedalen Skoles Venner har i samarbeid med kommunen gjennomført omfattende 

vedlikeholdsarbeider på skolebygg og samfunnsdel de siste fem årene. Venneforeningen 

har lagt ned ca. 2 300 timer. 117 vinduer er skiftet, det er nytt ventilasjonsanlegg i 

barnehage, sløydsal, tekstilrom, skolekjøkken og musikkrom. Det er satt av midler til å 

gjennomføre trafikksikkerhetsplanen. Datautstyret er oppgradert betydelig og skolen er 

koblet til fibernett. 

 

Hedalen er et eksempel på at skole og nærmiljø går hånd i hånd. Sentralskolen sto ferdig 

i 1967, og ble plassert sentralt i bygda. Hele idrettslagets anlegg omkranser skolens 

uteareal, og har vært i stadig utvikling siden 1967. 

 

Vedlikeholdsplanen viser at skolebygningen generelt sett er i bra stand. Under 

forutsetning av at skolen 1-10 består, har Foreningen Hedalen Skoles Venner tilbudt seg 

å fortsette sitt samarbeid med kommunen i årene som kommer.  

 

Skolen og samfunnsdelen er bygdas viktigste møteplass og en viktig arena for mange 

ulike aktiviteter. Ofte foregår mange aktiviteter på samme tid, så både samfunnsdelen og 

skolens areal er nødvendige.  

 
Nærmiljø 
Bygdas nærmiljøskole gir et godt samspill med lokalsamfunnet. Den er en møteplass, 

bygger et felles sosialt miljø, identitet og et godt lokalsamfunn.  

 



8 
 

Ingen skoler i Sør-Aurdal har nærmiljøområder som kan måle seg med de tilbudene 

Hedalen barne- og ungdomsskole har. Sambruk av idrettslagets fasiliteter viktige for 

elevene både i skolesammenheng og i fritid. Se vedlegg 1. 

 
Idrettsanleggets beliggenhet og størrelse så tett på skolen er etter vårt syn unikt. Ingen 

skoler det er naturlig å sammenligne seg med har disse mulighetene rett utenfor 

skoledøra: ballbinge, grusbane, gressbane, to hoppbakker, flomlyst skileikanlegg, 

lysløype, flomlyst hockeybane med asfaltert underlag. 

 

Hedalens stadige iver for framgang og utvikling gjenspeiler seg i disse dager gjennom et 

nytt klubbhus. til kr 1 300 000, som er blitt skolens nærmeste nabo. Kr 300 000 fra 

Sparebank stiftelsen DnB, sammen med egne midler, sikrer en moderne løypemaskin ved 

skolen før neste skisesong. Slike tiltak og investeringer er kun mulig i et velfungerende 

lokalsamfunn.  

Næringsliv og verdiskaping  
Rundt en fjerdedel av kommunens innbyggere er bosatt i Hedalen. Det er registrert 69 

foretak i bygda, og 55 av disse har egne ansatte. Til sammen sysselsetter det private 

næringslivet ca. 240 personer, og foretakene har en samlet omsetning på ca. 200 

millioner kroner. (Kilde Bisnode Credit). Se vedlegg 2. 

 

Virksomhetene etterspør kompetanse innen blant annet hus- og hyttebygging, fritid, 

helse, regnskap, kontor, data, entreprenørvirksomhet, handel, transport og reiseliv. En 

høy andel er avhengig av spesialkompetanse med krav om høyere utdanning fra 

universitet og høgskole. 

 

Landbruk er også en viktig næring, og fortsatt bosetting er avgjørende for å opprettholde 

og videreutvikle et aktivt landbruk. 

Hedalen og Hedalsfjella med sine 1000 hytter og 500 godkjente hyttetomter blir også en 

stadig viktigere pendlervei for deler av næringslivet i Hedalen og nabobygdene. 

 

De to største foretakene i bygda sysselsetter samlet over 70 ansatte og gir i tillegg 

livsgrunnlag for andre lokale foretak. Begge foretakene melder om et godt vekstpotensial 

men ser rekruttering som den største flaskehalsen. 

Fjernes hele eller deler av grunnskoletilbudet i Hedalen, vil dette skape store utfordringer 

for virksomheter som ønsker å beholde ansatte / rekruttere nye medarbeidere. Ikke 

minst gjelder det innen alle de veletablerte kompetansemiljøene i bygda med spesifikke 

krav til spesialkompetanse på høyere nivå blant sine ansatte. 

 

En negativ befolkningsutvikling kan også føre til redusert inntekter. Lokalt næringsliv og 

verdiskapning er viktig både fordi folk trenger arbeid, og fordi kommunen må ha 

skatteinntekter. Vi advarer sterkt mot å sette i gang en negativ utviklingsspiral som 

selvsagt i neste omgang vil ramme kommunens inntekter og muligheter til å gi 

innbyggerne forsvarlige tilbud.   

 

Kommunens oppgave må være å skape forutsigbare og akseptable rammevilkår som gjør 

at næringslivet i Hedalen, og resten av distriktet kan videreutvikle seg. Det trenger 

regionen vår hvor nedleggelse av virksomheter har preget nyhetsstoffet over lengre tid. 

Næringslivet i Hedalen tar til orde for økt samarbeid med kommunen om å nå felles mål. 

For oss er det et helt klart mål å satse på den viktige ressursen bygdas barn og skole er. 
En god, trygg og lokal skole som kommunen satser på skaper positivitet i 

lokalsamfunnet. Næringslivet får større mulighet for at ansatte blir, og kan bruke dette 

offensivt ved annonsering etter flere medarbeidere. Det vil være en kommunal offensiv 

handling for å stoppe den negative befolkningsutviklingen, og som legger grunnlag for en 

positiv utvikling og omdømme av vårt lokalsamfunn. 
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Samfunnsutvikling  
Vi vil fremheve at bygdene våre er attraktive bosteder. Når en barnefamilie velger å bo 

her, er det et verdivalg. Vi mener bygdene har det beste å tilby våre barn og unge.  

 

Lokalisering og utvikling av tjenestetilbud er kommunens sterkeste virkemiddel for 

samfunnsutvikling og verdiskaping. Skolen er helt sentral i lokalsamfunnet, og i et 

samfunnsutviklingsperspektiv er det naturlig at kommunen prioriterer gode skoler i 

lokalsamfunnene. Dette er i tråd med vedtatte målsettinger i kommuneplan for Sør-

Aurdal. 

 

Det eksisterer lite forskning på samfunnsutviklingen knyttet til skolesentralisering. Vi 

siterer likevel fra forskningsrapport  

«Forskning og evaluering om skolesentralisering/strukturendring»  

 

Skolen er mer enn en plass for undervisning, en informasjonskanal for hvordan 

familiene har det og hva som skjer i bygdene, lokale for aktiviteter utenom 

skoletid, en plass for sosiale nettverk og sosialisering i nærområdet. Skolen bidrar 

til identitetsskapende prosesser og indirekte effekter av nedlegging er mindre 

stedsbindinger. Små skoler er viktige sosiale arenaer i mindre bygdesamfunn – 

mange lokale aktiviteter knyttet til skole; læringsaktiviteter; forankret i 

lokalbefolkningen, lokal natur og lokalt næringsliv. (kilde Nordlandsforskning 2006 

og Høgskolen i Volda 2004) 

 

Lokalsamfunn som mister skolen mister en kobling mellom innbyggerne generelt 

og lokalsamfunnet, noen sosiale kontakter uteblir, folk treffes ikke på samme 

måte som før eller like mye som før… Det konstateres mindre kobling til 

lokalsamfunnet, dets historie og kultur – og dette kan på sikt endre følelsene for 

stedet(Kilde Cedering 2012) 

 
Befolkningsutvikling 

I Hedalen er det i dag om lag 700 innbyggere, Begnadalen 500 og Nes 500 (SSB).        

Se vedlegg 2.  

 

På Hedalen barne- og ungdomsskole er det for tiden 77 elever. I 2015 var 27 % av barna 

på skolen ikke født i Hedalen. Elevtallet blir i mange kull høyere enn det fødselstallene 

skulle tilsi. Slik har det vært i mange år i Hedalen.  

 

Familie, bolig og arbeid er de viktigste flyttemotivene. Arbeid har imidlertid blitt noe 

mindre viktig enn det var tidligere. Attraktive lokalsamfunn og stedskvaliteter er stadig 

viktigere som bo- og flyttemotiv. Dette handler om trivsel på stedet, samhold, kultur, 

identitet og aktiviteter (jfr. Bo- og flyttemotivundersøkelsen, 2008).  

 

Forutsigbarhet, tilgang på arbeidsplasser, kommunale tjenestetilbud og tilbud innen 

kultur, kirke og idrett er noen faktorer som kan ha betydning for bosetting i bygda. For at 

et sted skal være attraktivt å bo på, må det være et minimum av tjenestetilbud i rimelig 

nærhet. Fortsatt skole i bygda er avgjørende for vår framtid. Fjernes deler av, eller hele 

skoletilbudet, vil dette etter vår vurdering medføre redusert tilflytting og økt fraflytting   

 

Rammetilskuddet for barn i aktuell alder utgjør mer enn kr 110 000 pr. år -et insitament 

for å forsøke å øke antall barnefamilier. Sør-Aurdal kommune preges av forgubbing (jfr. 

SSB). En forringelse av skoletilbudet vil virke aksellerende på denne utviklingen. 

 

Å satse på barn, ungdommer og gi de et godt skoletilbud der de bor vil være en god 

strategi for å motvirke prognosene for alderssammensetningen i befolkningen i Sør-

Aurdal. 
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Helse 
God helse er å ha overskudd til å mestre hverdagens utfordringer (Hjort 1982). 

Kommunen skal gjennom å tenke «helse i alt vi gjør» legge til rette slik at flest mulig 

mestrer hverdagen. Et eksempel på dette er gode oppvekstsvilkår for barn og unge og 

mer tid til familieliv (NOU 1991: 10).  

 

Uten skole i bygda vil en stor andel av elevene måtte tilbringe svært mye tid på buss. 

Dette er tid som kunne vært brukt til helsefremmende aktivitet. Barn bør være fysisk 

aktive i minst 60 min per dag.  

 

Vi mener skole i nærmiljøet gir stor helsegevinst, noe som igjen sparer kommunen for 

kostnader.  

 

 
Skolekvalitet 
 Vi er opptatt av at skolen skal gi undervisning av høy kvalitet. Hvis det er mulig å 

offentliggjøre gjennomsnittsresultater for de siste ti årene for skolen vår, tror vi dette vil 

synliggjøre og dokumentere kvaliteten. 
 

Hedalen barne- og ungdomsskole har lærere med relevant og godkjent utdanning, og 

hvis det ikke skapes unødig usikkerhet om at skolen skal bestå, har vi godt håp om at 

dette kan fortsette.  

Rektor ved skolen har godkjent rektorutdanning.  

  
Vi ser samspill på tvers av aldersgrupper som positivt, og mener det er en ubetinget 

styrke ved skolen vår at den omfatter 1.–10. trinn. Lærere med 

undervisningskompetanse på ungdomstrinnet, kan fylle ut sin stilling med timer på 

barnetrinnet, som sikrer at elevene til enhver tid får forsvarlig undervisning av lærere 

med relevant undervisnings-kompetanse  

  
Gode oppvekstsvilkår i trygge omgivelser, gjør sitt til at barna enklere vil tilpasse seg 

samfunnet og hva som vil møte dem når de i en alder av 15 år må forlate bygda for å bli 

en del av andre skolemiljøer.  

 

 

Fritidsaktiviteter 
Hedalen har mange og varierte fritidstilbud for barn og ungdom - i alt nærmere 20 (se 

egen oversikt) Basen for de fleste er barne- og ungdomsskolen og de omkringliggende 

områdene (se kart, vedlegg 1).  

Samspillet gir en særegen vinn-vinn situasjon. Skolen kan benytte varierte 

læringsarenaer som er godt forankret i lokalbefolkningen, lokal kultur og miljø. Det er 

identitetsskapende og fremheves av Nordlandsforskning som viktig for å opprettholde 

levende bygder og lokalsamfunn i distriktene.  

 

Lag og foreninger med tilbud til barn og unge drar også stor nytte av det veletablerte 

samspillet med skolen. Historien har vist at det har bidratt til at nye generasjoner går inn 

i foreningslivet, og viderefører dugnadsaktiviteter bygda er kjent for. Verdier som også 

bidrar til at familier i etableringsfasen velger Hedalen. 

 

For barn og unge gir bygdas fritidsaktiviteter en spesiell trening og erfaring med positive 

effekter for sosialisering, motoriske ferdigheter, helse og kreativitet for ikke å glemme 

glede, mestring, holdninger, selvtillit og selvbilde. Dette er rusfrie og forebyggende 

aktiviteter som skaper tilhørighet, modning og identitet parallelt med skolegang. I alt 

tilbud også barn og unge i nabobygdene kan benyttes seg av. 

 

Hedalen har i generasjoner klart å bevare og videreutvikle lag og foreninger med 

dugnadsinnsats og frivillig arbeid til den imponerende aktiviteten, kvaliteten og 
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mangfoldet som fortsatt lever i beste velgående. Kvaliteter Hedalen er kjent for, men 

som dessverre er utdøende i så alt for mange bygdesamfunn. Vi frykter rasering av 

bygdas egne tilbud uten 1-10 skole i Hedalen  

Barn må ha tid og mulighet for å delta på fritidsaktiviteter. Ikke passivisering på lang 

busstransport. 

 

 

SFO 
Skolefritidsordningen er betydningsfull for dagens familier, hvor ofte begge foreldrene er 

i heltidsstillinger. 
 

Vi vil anbefale kommunen(e) til å ha en tett dialog med foreldrene med barn i 

grunnskolen – gjerne også barnehage. Målsettingen må være at kommunen inviterer 

med bygdene for å få kartlagt behov og finner løsninger også utover det lovpålagte. Tenk 

på verdien av at kommunen blir kjent for å ha et SFO tilbud som tilrettelegger for ulike 

familiesituasjoner og gjør det attraktivt både å bo og flytte til bygdene. 

 

Det finnes flere eksempler på kreative løsninger for å dekke familienes behov som 

kommunen kan ta med til inspirasjon for dialog og samspill med bygdene, eksempelvis: 

 

 I Hedalen har dagens 1-10 skole, med kontakten mellom små og store barn, gjort 

det så trygt og godt at ungdomsskoleelever har bidratt med et privat tilbud for de 

yngre i sommerperioder. Kommunen ikke har vært i stand til å møte dette 

behovet. 

 Flere steder har idrettslaget en sentral SFO rolle. Hvorfor kan ikke lag, foreninger 

og næringslivet i bygda bli involvert i planlegging av SFO tilbudet?  

 

Vi vil også anbefale at det spesielt sees på utfordringen med at barnetrinnet har fri på 

onsdager. Kan det etableres et SFO tilbud i dette tidsrommet også? 

 

Et dårlig SFO-tilbud vil være et klart budskap til barnefamilier om at her bør du ikke 

bosette deg. 

Økonomi  
Hedalen barne- og ungdomsskole er i dag den eneste av de tre aktuelle skolene som, 

med moderate påkostninger, kan dekke behovet til alle tre skolekretsene 

 

Ringerike kommune har vedtatt å satse på Nes som utbyggingsområde, og synes villige 

til påkostninger i størrelsesorden 12 mill. kroner. Påkostningen må ikke forveksles med 

utbyggingskostnad ved en sammenslått skole på Nes. Dette vil utgjøre en helt annen 

sum, og er ikke benevnt i høringsdokumentet. 

 

I dagliglivet er avstanden og tida man bruker til et tilbud, viktigere enn hvilken kommune 

tilbudet befinner seg i. For oss synes det å opprettholde og benytte mulighetene ved 

Hedalen barne- og ungdomsskole, som det absolutt beste ut i fra en helhetsvurdering.  

Friskole/andre alternativer 
Primært ønsker vi å satse fullt ut på den offentlige skolen. Uten at vi pr i dag vil utdype 

andre muligheter, så finnes det alternativer til den offentlige skolen, en rettighet som 

foreldrene kan velge å gjøre bruk av. 
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Eiendomsmarkedet 
Et dalføre uten de sentrale tjenestetilbudene, så som barnehage, fullverdig grunnskole og 

SFO, vil ikke bli særlig attraktiv for tilflytting. Det vil bety at eiendomsprisene faller  

og åpner for kjøpegrupper/leietakere med svakere økonomi, og som igjen kan få 

innvirkning på kommunens ressurser, både økonomisk og personellmessig. 

 
Arbeidsgruppas mandat 
Arbeidsgruppas mandat besto av fem punkter, kun samarbeidsløsning grunnskole er 

utredet og sendt på høring. Mandatet som er gitt arbeidsgruppa knyttet til oppvekst er 

etter vårt syn dårlig formulert. 

Hedalen bygdeutvalg vil fremføre at formalisering av en avtale knyttet til helsetjenester 

og valg av sykehus for enkeltstående konsultasjoner, samt muligheten til å gå på 

videregående skole på tvers av fylkesgrenser må utredes.  

Kommunegrenser 
Vi som bor i Hedalen arbeider og benytter servicetilbud både i Valdres og på Ringerike. 

Når storbyregionene nå vokser og kommunikasjonene blir bedre, vil ytre del av Sør-

Aurdal være den delen av Valdres som ligger nærmest Hønefoss/Oslo og et stort antall 

arbeidsplasser. Dette gir gode muligheter for at flere velger å bosette seg i våre bygder 

framover.  

 

Kommunegrenser kan noen ganger være til hinder for at folk får hverdagen til å fungere 

og vi oppfordrer kommunestyrene i Sør-Aurdal og Ringerike til å bidra til at innbyggerne i 

Hedalen, Begnadalen og Nes kan bo, arbeide og leve godt på tvers av 

kommunegrensene.  

 

Funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner er et viktig moment i den pågående kommunereformen. 
Vi tror at uansett hvor en slik administrativ grense blir plassert vil innbyggerne Hedalen, Begnadalen 
og Nes jobbe og bruke servicetilbud både i Valdres og på Ringerike.  
 

Videregående opplæring 
I skrivende stund ligger et lovforslag til behandling i Stortinget (Prop 72 L (2015-2016) om endringer i 
opplæringsloven, som vil gjøre det lettere å velge videregående skoler i andre fylker. Følgende sitater 
er hentet derfra: 

Departementets forslag er å gi elever i videregående opplæring rett til et friere 

skolevalg på tvers av fylkesgrenser. 

Departementet foreslår å endre opplæringsloven § 13-3 for å innføre en ubetinget 

plikt for fylkeskommuner til å finansiere skoletilbud i andre fylker og en plikt til å 
ta imot gjesteelever ved ledig kapasitet. Elevenes rettigheter utvides tilsvarende. 

I høringssvaret fra Buskerud fylkeskommune siteres følgende: 

Fylkesutdanningssjefen syns de forslagene til endring i opplæringsloven som er til 

høring er positive og er i tråd med hva fylkeskommunen selv ønsker og støtter 

derfor departementets forslag til endring. 

1. Gi elevene i videregående skole et friere skolevalg på tvers av fylkesgrense 

2. Gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til 

ungdommer som har rett til videregående opplæring. 
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Lovforslaget skal behandles i vårsesjonen på Stortinget, uansett utfall i Stortinget bør 

politikere i både Ringerike og Sør Aurdal påvirke sine fylkeskommuner til å gjennomføre 
forslaget. 

Hedalen bygdeutvalg forventer at kommunestyret i Sør-Aurdal, uavhengig av 

skolestruktur for grunnskolen i kommunen, arbeider for å få på plass en avtale slik at 

våre ungdommer kan gå på videregående skole i Hønefoss/ Buskerud, og at elever fra 

Ringerike kan søke seg til videregående skole i Valdres/Oppland.  

Helse 

Hurtig tilgang til legevakt og sykehus er viktig for alle innbyggere. Ytre del av Sør Aurdal 

kommune har vesentlige kortere vei til Ringerike sykehus, enn til Gjøvik/Lillehammer 

sykehus som vi sokner til.  

De få gangene i løpet av et liv en innbygger trenger akutt legevakt og sykehushjelp, 

ønsker vi forståelse for at det er lite naturlig å bli sendt først til Fagernes, og deretter til 

Gjøvik eller Lillehammer, enn å bli sendt direkte til Ringerike sykehus. Dette er en omvei 

på ca 200 km.  

Dette var et punkt i mandatet som arbeidsgruppa skulle vurdere. Vi ber 

kommunepolitikere fra begge kommuner sikre hurtig og effektiv tilgang til helsetjenester, 

uavhengig av kommune/fylkesgrenser, og tilhørighet til helseforetak. 

 

Konklusjon 

 

Vi viser til vårt sammendrag helt foran i høringsuttalelsen. Hele høringsuttalelsen og alle 

konklusjonene kan igjen sammenfattes i én setning:  

 

 

La Hedalen barne- og ungdomsskole leve! 

 

 

 

 

 



Høringsuttalelse 

om skolesamarbeid mellom Ringerike  

og Sør-Aurdal kommune 
 

 

fra NVBU, Nes vel og bygdeutviklingslag 

 

 

 

NVBU mener den beste løsningen for de tre bygdene vil være A-1. Vi vil i de 

videre punktene forsøke å belyse hvorfor.  

 

Naturlig knutepunkt 

Vi ser for tiden resultater av en sentraliseringsprosess som berører alle våre tre 

bygder. Alle tre skoler ser ut til å fortsette nedgangen i antall elever. NVBU 

mener den beste måten å møte denne utviklingen på, er en samlet skole på 

Nes. Nes er i denne sammenhengen et knutepunkt, der Begnadalen og Hedalen 

møtes. Elevtransporten vil nødvendigvis gå på E 16 både syd og nord for Nes, 

og på RV 243 fra Hedalen. Disse møtes på Nes. I deler av året med vanskelig 

føre, kan veien mellom Hedalen og Begnadalen være såpass farlig for 

skolebuss, at man vil velge å kjøre om Nes. Da vil en med samlokalisering i 

Hedalen, transportere alle elevene nord for Nes sentrum, og fra Begnadalen 

forbi Nes, og 22 km opp igjen til Hedalen. Dette mener vi må være en 

ufornuftig løsning. 

 

 



 

 

Demografisk utvikling/lokale arbeidsplasser 

Alle tre bygder ser i dag en utvikling med stadig færre familier med barn i 

skolepliktig alder. Ved å satse på en framtidsrettet og robust skole på Nes, vil 

man etter vår mening på best mulig måte demme opp for en ytterligere negativ 

demografisk utvikling. Hvis man ikke går for en slik løsning nå, vil det 

sannsynligvis på sikt ikke være skoletilbud mellom Hallingby og Bagn, med de 

negative følgene det vil få for hele regionen. Flere store og små arbeidsplasser, 

sliter i dag med å ansette kompetente medarbeidere i ledige stillinger. Uten et 

godt skoletilbud, er det vanskelig å se for seg at disse vil kunne rekruttere yngre 

arbeidstagere til sine bedrifter. Bare på TGC/T&G Elektro på Nes, er det ca 50 

ansatte, og NVBU er alvorlig bekymret for videre utvikling på en slik 

arbeidsplass, dersom man ikke klarer å få yngre arbeidstakere til å bosette seg i 

distriktet. Vi antar at mange store og små bedrifter i alle våre bygder fra tid til 

annen opplever den samme utfordringen. Vi tror det er fornuftig å se på hele 

denne regionen med Nes, Hedalen og Begnadalen som en samlet 

næringsregion, der man gjør felles tiltak for å møte fremtidens utfordringer. En 

samlet skole vil i så måte være et godt utgangspunkt for et utvidet samarbeid. 

Vi mener dette vil være et pluss for alle tre bygder. 

 

Godt faglig og sosialt miljø 

Grensen for hvor få elever det kan være på en skole før det går ut over det 

sosiale og faglige tilbudet til elevene, er kanskje vanskelig å tallfeste nøyaktig. 

Det som synes klart er at alle tre skoler før eller siden vil komme til et slikt 

punkt. Nes og Begnadalen er nærmest, og Hedalen vil komme etter. Hensynet 

til elevene er uansett det viktigste i en slik diskusjon, og dette er hovedgrunnen 

til at en samlokalisering er det eneste riktige i den situasjonen man er i. 

Lokaliseringen kan ikke gjøres ut i fra størrelsen på nåværende skoler, men ut i 

fra en geografisk fornuftig plassering. Ved å velge Hedalen i stedet for Nes, tror 

vi lekkasjen, som følge av fritt skolevalg vil bli alt for stor. Mange av elevene på 

Nes vil velge Hallingby, fordi man naturlig vil sogne den veien etter endt 



grunnskole. Foresattes arbeidsplass som ofte er på Nes og/eller i og omkring 

Hønefoss, vil føre til det samme. Det er også naturlig å tro at en del fra 

Begnadalen vil velge Bagn. 

Det sosiale miljøet for elevene vil utvilsomt bedres som følge av en 

sammenslåing. De sosiale tilbudene utenfor skolen i de respektive bygdene vil 

kunne styrkes, heller enn svekkes av et samarbeid. Det må bevisst satses på å 

utvikle disse miljøene videre der de er. 

En god skole er helt avhengig av kompetente lærere for å gi elevene det 

tilbudet de har krav på. På kort sikt vil sannsynligvis en ny skole kunne få med 

seg de gode lærerkreftene som i dag allerede finnes ved de tre skolene. På 

lengre sikt vil lærere komme og gå, og for å løse denne utfordringen best mulig 

vil etter vår mening en samarbeidsløsning være den eneste farbare vei. Ved å 

utsette eller skrinlegge denne muligheten, vil man hver for seg kunne få store 

problemer med å tiltrekke seg de ønskede lærerkreftene. Ved å legge skolen til 

Nes, vil man også lettere kunne dra nytte av et voksende arbeidsmarked rundt 

Hønefoss, for ansettelse av lærere. Pendleravstanden fra Hønefoss til Nes er 

tross alt 22 km kortere enn til Hedalen, og da kanskje avgjørende for om man 

vurderer en slik jobb. Dette gjenspeiler også situasjonen på Nes i dag, der man 

fortsatt har god søkertilgang på ledige stillinger, ofte fra kandidater et godt 

stykke sør for Nes. 

 

Fysisk miljø/utemiljø 

Det fysiske miljøet er i dag ikke tilfredsstillende på noen av de foreslåtte 

alternativene. Det er da viktig å ta med seg at det er tverrpolitisk enighet i 

Ringerike kommune om å bygge ut og fornye skolebygninger tilpasset det 

elevtallet som måtte komme. Det vil allerede fra høsten av komme en betydelig 

oppgradering av innemiljøet på skolen. Det er satt av 12 millioner kr i 

inneværende periode til fornying av den gamle delen av skolen, og det er 

forsikret fra politisk hold at man vil sørge for nødvendige innvesteringer for å få 

til en best mulig løsning.  Dette er så vidt vi vet ikke tilfelle i Sør-Aurdal.  

NVBU og barneidrettsgruppa planlegger, og har fått tilsagn om ny lysløype i 

umiddelbar nærhet til skolen. Denne vil kunne fungere som en løpebane, tursti 



og tilrettelagt trasse for rullestolbrukere sommerstid, og opplyst skiløype på 

vinteren. Det er skøytebane rett utenfor skoleporten, og ellers et uteareal 

rundt skolen som gir de muligheter som trengs for en flott skole i fremtiden.  

 

 

Hva skjer ellers på Nes? 

I den nylig vedtatte kommuneplanen er Nes definert som et såkalt «livskraftig 

lokalsamfunn», som i stor grad viser at det er vilje til å beholde og utvikle 

infrastruktur og kommunale tjenester lokalt på Nes. I den pågående 

diskusjonen om kommunesammenslåing er Jevnaker, Hole og Ringerike 

aktuelle som en ny storkommune. Nes er i dag, og vil kanskje i enda større grad 

bli en utkant i en slik storkommune. Men det er greit å ta med seg at det også 

her er definert hvilke tettsteder som skal være den eventuelt nye kommunens 

viktigste senter utenfor Hønefoss by. Disse definerte tettstedene er Nes i Ådal, 

Jevnaker sentrum, Vik i Hole, Sokna, Tyristrand og Hallingby.   

Sør-Aurdal kommune er med i en diskusjon om en storkommune i Valdres. 

Hedalen og Begnadalen vil da bli en tilsvarende utkant i en slik 

Valdreskommune, uten at disse i samme grad er nevnt som et satsingsområde. 

Dette betyr selvfølgelig ikke at man ikke vil satse på en videreføring av 

kommunale tjenester her, men det er ikke sagt i hvilken grad dette skal skje.  

Nå er det vel noe usikkert om kommunereformen vil berøre noen av våre 

kommuner i det hele tatt, men det er et signal om at ting endrer seg relativt 

raskt. Sentraliseringsbølgen vil antageligvis, enten vi vil eller ikke, rulle videre. 

Uansett kommunegrenser mener NVBU det vil være til det beste for barna i alle 

de tre bygdene å ruste seg for fremtiden på en måte som kan gjøre oss til en 

sterk enhet, istedenfor tre sårbare bygder som står i fare for å dø ut. Vi føler 

oss trygge på at Ringerike kommune både vil, og har økonomiske muligheter til 

en positiv utvikling for Nes skole. 

I tillegg kan det nevnes at Ringerike kommune allerede investerer store beløp i 

nye vann og avløpssystemer, det er gangavstand til lege, tannlege, butikk og 

det er vedtatt bygging av ny brannstasjon ved bygdehuset på Nes. Vi mener at 



dette viser at Ringerike kommune ønsker å legge forholdene til rette for en 

positiv utvikling, og at dette også vil gjelde en framtidig ny skole på Nes. 

 

Konklusjon 

Det må være helt klart at ingen ønsker å miste skolen i bygda si. Dette gjelder 

for oss alle, og vi er alle redde for konsekvensene det kan ha for miljøet i den 

bygda vi er så glad i. Vi plikter allikevel å tenke på de barna som bruker skolen i 

dag, og de som kommer de neste 10, 20, 30 og 40 årene. Det ligger nå en alle 

tiders mulighet til en god og robust skole som kan være formålstjenlig i 

overskuelig framtid. Vi må ikke glemme at skolen skal være der for barna, og 

for å kunne gi de en trygg og god oppvekst, med mulighet for et godt faglig og 

sosialt tilbud. Det er samtidig viktig å sørge for at de stedene som eventuelt 

mister sin skole, kan fortsette sitt gode arbeid med idrett, kultur og sosiale 

møtesteder. Vi mener at disse aktivitetene vil kunne styrkes ved et slikt 

samarbeid.  

Vi har med dette forsøkt å se på de realistiske mulighetene, med de 

rammebetingelsene og framtidsutsiktene vi mener er mulig å se for seg. Vi 

tviler ikke på at alle de tre skolene gjør sitt ytterste for å gi barna det de har 

krav på, men at det vil være vanskelig å kunne opprettholde skolene slik de er i 

dag, og samtidig gi et tilfredsstillende tilbud i fremtiden.  

Vi tror det er viktig at de som skal ta avgjørelsen tenker på hva som er best for 

barna, både i dag og i fremtiden. Muligheten til en god beslutning ligger der nå, 

og ikke om 1, 2 eller 5 år.  

 

 

 



Høringsuttalelse fra fagforeninga v/Hedalen skole 

Klubben v/Hedalen barne- og ungdomsskole har et sterkt ønske om at 

kommunestyret opprettholder siste vedtak fra 2015 i forhold til 

skolestrukturen i Sør-Aurdal.  

– Alle skolene skal bestå inntil en nedre grense for elevtall over en 

treårsperiode som gjør at vi må tenke nytt/samarbeid. 

På lang sikt vil Sør –Aurdal kommune tjene på at skolene i bygdene er 

stabile. Da har vi en sjans til å få tilflytning. 

 

Klubben v/Hedalen skole 

Gunn Kjensrud (Tillitsvalgt) 



 

v/ Lars Elsrud           Hedalen 30. mai 2016 

(sekretær) 

Hedalsvegen 1281 

3528 Hedalen 

(l-elsrud@online.no )  

   

 

Sør-Aurdal kommune 

Tingvollbakkin 15 

2930 Bagn 

(postmottak@sor-aurdal.kommune.no) 

 

Høringsuttalelse, alternativ grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune / Ringerike kommune 

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av FAU ved barnehagen i Hedalen, ført «i pennen» av 

sekretæren. Innledningsvis understrekes at FAU-medlem Bodil Øyhus Pihl (som også er 

kommunestyrerepresentant) ikke har deltatt i møter der utarbeidelse av høringsuttalelse har vært 

tema. 

Vi viser til høringsbrev datert 6. april 2016, med saksnr 16/114-2. Her følger FAU ved barnehagen i 

Hedalen sin høringsuttalelse. Vår høringsuttalelse gjelder punktene oppvekst og videregående skole i 

arbeidsgruppens mandat. 

1.0 Diverse bakteppe for vår høringsuttalelse 

1.1 Innledning 

Fra FAU sin side er vi grunnleggende opptatt av et godt og forutsigbart barnehage- og 

grunnskoletilbud i nærområdet. Vi mener derfor det er viktig at skolevedtak ikke blir 

knyttet opp mot et minimum antall skoleelever over en tre-års periode, slik gjeldende 



vedtak knyttet til grunnskolen i Sør-Aurdal lyder. Det er avgjørende viktig for en 

positiv videreutvikling av våre deler av de to involverte kommunene at nye vedtak 

ikke får en slik vinkling og ordlyd. Når et så grunnleggende viktig offentlig tilbud som 

oppvekst er for både barn og foreldre får en slik usikkerhet rundt seg, så påvirker det 

befolkningsutviklingen i en negativ retning. 

 

  

1.2 Ungdata-undersøkelsen 2016 og nasjonale prøver, Sør-Aurdal 

Vi viser til resultatet av Ungdata-undersøkelsen for Sør-Aurdal, publisert på 

kommunens nettsider 19. mai i år. Vi oppfatter at denne undersøkelsen gir et bilde av 

at skolene i Sør-Aurdal er gode.  

Også resultatet av nasjonale prøver for 5. trinn 2014 (jf artikkel på Sør-Aurdal 

kommune sine sider (http://www.sor-

aurdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=645&FilId=2158)) viser at skolene i Sør-

Aurdal gjør det godt. 

 

Vi legger til grunn at verken resultatene som oppnås eller elevenes vurdering av det 

psykososiale ved skolene i Sør-Aurdal peker i retning av behov for å endre 

skolestrukturen. 

Samtidig anser vi det som en viktig oppgave for kommunen at det er struktur på 

kommunale tilbud som bygger opp under gode fritidstilbud i nærområdet i regi av 

bl.a. frivillig sektor. Det vil si gjennom bl.a. skolestruktur støtte opp om den gode 

aktiviteten vi har i dag i de forskjellige bygdene i Sør-Aurdal. Slike tilbud i 

nærområdet skaper også bolyst og boglede for ikke minst barnefamilier. Og det er 

viktig for Sør-Aurdal som helhet, og for den enkelte bygd. Og også for arbeidsgivere 

rundt omkring i kommunen som trenger arbeidskraft. 

 

1.3 Forskning om skolestørrelse og resultater 

Knyttet til dette temaet er det en del forskning. Vi viser til Utdanningsforbundets 

faktaark 2012:8 «Ny forskning om langsiktige effekter av mindre klasser» 

(https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Publikasjoner/Faktaark/Faktaark%20

2012/Faktaark_2012_08.pdf). Her fremkommer det at forskning viser at en reduksjon 

i klassestørrelse både førte til bedre skoleresultater for elevene, og også høyere lønn 

gjennom yrkeslivet. Vi er ikke kjent med at forskningen sier noe når en skole evt blir 

for liten til at denne effekten ikke lengre gjelder, men ingen av skolene i Sør-Aurdal er 

under en slik evt «kritisk minstegrense» i elevtall, verken nå eller i den tidsperioden 

det er oppgitt elevtall for i høringsdokumentet. 

Det konkluderes med samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å investere i mindre 

klasser.  

 

1.4 Kort oppsummert – del 1 

Vi finner ikke at det foreligger utdanningsfaglige, psykososiale eller økonomiske 

argumenter for endringer i dagens skolestruktur. Med innføringen av eiendomsskatt i 

Sør-Aurdal kommune er argumentet for et spredd kommunalt tjenestetilbud i hele 

kommunen gitt betydelig økt tyngde.  

 

 

  



2.0 Alternativene A, B og C til samarbeidsløsninger 

2.1 Innledning 

Vi legger til grunn at hensynet til elever og hva som er maksimal akspetabel reisetid 

til og fra skole hver dag tilsier at det må foreligge et helhetlig grunnskoletilbud (1. – 

10. klasse) mellom Hallingby og Bagn. 

Det er ikke akseptabelt med løsninger som medfører at vår del av kommunene ikke 

har 1. – 10. tilbud. Dette medfører at alternativ B faller bort, og vi står igjen med 

alternativene A og C. Vi velger ikke å kommentere alternativ C utover å legge til 

grunn at dette må det være åpning for om denne prosessen ikke ender opp med en 

annen avtale mellom de to kommunene om skole i dette området av kommunene. 

 

2.2 Vår vurdering av alternativ A 

Den største elevmengden er i Sør-Aurdal. Både nå og så langt frem i tid som 

rapporten har analysert. Det betyr at det blir færrest kilometer pr elev ved å velge 

lokalisering i Sør-Aurdal, noe det må være et poeng av forskjellige årsaker å oppnå. 

Dette ved siden av små behov for større bygningsendringer mener vi taler for 

alternativ A-2. 

 

Her vil vi legge til at alle de tre aktuelle skolene har attraktive uteområder på 

forskjellig vis, og at alternativ A-2 ikke står tilbake for muligheten av å videreutvikle 

gode uteområder som en viktig side av skolehverdagen. 

 

3.0 Videregående skole 

Vi mener det må være så fritt som overhode mulig å kunne velge videregående skole, og ber 

om at begge kommuner jobber for dette opp mot sine respektive fylkeskommuner. 

  

4.0 Oppsummering 

FAU ved barnehagen i Hedalen går inn for alternativ A-2, og så fritt valg som mulig av 

videregående skole, uavhengig av administrative inndelinger. 

 

På vegne av FAU, barnehagen i Hedalen 

 

 

 

Lars Elsrud 

sekretær 

 

 

 

 



Høringsuttalelse vdr. Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – Ringerike kommune 

 

Vi undrer oss over at dette kommer på ny, under ett år etter at det ble fattet vedtak på å beholde 

skolestrukturen slik den er i dag. At dette stadig blir tatt opp igjen tar mye energi og skaper uro og en 

usikker fremtid for både elever og ansatte. Fokuset i denne saken må være på barna og denne 

usikkerheten dette innebærer går utover barna. Vi er dypt bekymret for at dette stadig er en 

tilbakevendende sak og ønsker en endelig avgjørelse. «Vi er opptatt av at elevene skal være i et godt 

psykososialt miljø der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet, og der faglig 

utvikling står i fokus.» (jfr. vår forrige høringsuttalelse angående driftstilpasning, skole.) 

 

Utover dette mener vi helt klart at ressursbruken IKKE må bli mindre dersom skolestrukturen skal 

være som den er i dag. Det MÅ være levelige ressurser og slik det er nå mener vi det er helt i 

grenseland av hva som er mulig for å drive skole på en forsvarlig måte. 

 

Vi avslutter som vi gjorde på vår høringsuttalelsen i den forrige runden om driftstilpasninger, skole: 

«Vi ønsker oss gode og forutsigbare arbeidsforhold både for elevene og for de ansatte. 

Arbeidsforhold som gir oss gode holdninger, erfaringer og kunnskap. Vi ønsker oss at kommunen 

søker langsiktige og fremtidsrettede løsninger som sikrer og fremmer elevenes helse, trivsel og 

læring.» 

 

Vi har forståelse for at dette er en vanskelig sak med mange følelser og ulike interesser, men vi 

mener helt klart at kommunen nå må ta en endelig avgjørelse. 

 

Klubben i Begnadalen 

Ragnhild Garthus 

Bjørg Strandbråten 

Camilla Ingrirud 

Toni André Solhaug 

Bente Synnøve Milevasslien 

Britt Mykleset 

Maria Kulterud 





Høringsuttalelse fra Elevrådet v/ Hedalen barne- og ungdomsskole 

På bakgrunn av møte elevrådet hadde 30.05.16 sender elevrådet en 

høringsuttalelse om skolesamarbeidet mellom Sør-Aurdal kommune og 

Ringerike kommune.  

Vi ønsker å beholder vår skole i Hedalen, og håper at elevene fra Nes og 

Begnadalen vil komme hit. Vi mener det er best å ha skolen i Hedalen fordi: 

- Det er høyest elevantall på Hedalen skole, som da vil gi flest elever å 

frakte dersom skolen blir plassert et annet sted.   

- Uteområdet på Hedalen skole har et større utvalg enn de andre skolene, 

som fotballbane, skiløype og hoppbakke, skøytebane og mer. 

- Vi mener at 1 – 10 skole er det beste for elevene, og ønsker å fortsette 

med dette. Hedalen skole er da stor nok for å ta imot elevene fra de 

andre skolene, uten så mye utbygging.  

- Det er veldig usikkert om når skolen på Nes vil være klar for å ta oss imot, 

mens skolen i Hedalen trenger bare noen få oppgraderinger. 

- Vi har et veldig godt miljø på skolen, og eleven trives her.  

- Dersom skolen i Hedalen forsvinner, vil befolkningstallet i bygda minke. 

 

 

Vi mener derfor at A-2 er det beste alternativet for sammenslåing av skolene.  

 

På vegne av elevrådet på Hedalen barne – og ungdomsskole, 

Mina Kulterud 

 











Høringsutkast fra SU ved Begnadalen skole.  

 
Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – 

Ringerike kommune. 
 

A. Skoletilbudet for hele grunnskolen (1.-10.trinn) for elever tilhørende Begnadalen 

skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

 

Samarbeidsutvalget ved Begnadalen skole støtter høringssvarene fra FAU ved skolen, 

foreldregruppa ved Begnadalen barnehage og elevråd ved Begnadalen skole. 

 

Vi går derfor ikke inn for alternativ A-1 eller A-2. 

 

Alle her ønsker at ungdomsskolen forblir på SAUS.  

Vi ønsker ikke å redusere elevtallet på SAUS til fordel for felles skole på Nes eller i Hedalen. 

 

 

B. Skoletilbudet for barnetrinnet (1.-7.trinn) for elever tilhørende Begnadalen skole, 

Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

 

Samarbeidsutvalget ved Begnadalen skole går inn for alternativ B-3. Dette betyr at vi ønsker 

at en felles barneskole legges til Begnadalen skole. 

Vi begrunner det med at Begnadalen skole 

 Ligger mest strategisk til for de fleste, med tanke på avstand til skolen. 

 Skolen er viktig for planlagt næringsutvikling i området rundt Begna Bruk. 

(Opptil 30 nye arbeidsplasser planlagt).  Da er det viktig med en skole i 

nærmiljøet, for at ny arbeidskraft skal ønske å bosette seg i bygda.  

 Skolen ligger langs E-16, som er hovedferdselsåre, en vei som de fleste bruker til 

og fra arbeid. Også for de fleste i Hedalen vil skolen ligge gunstig til. 

 Skolen har plass til alle elevene, uten store ombygningskostnader. 

 Skolen har et stort og flott uteområde. 

 Blir felles skole lagt til en av de andre skolene, vil bygda vår bli delt. Det er 

mange som vil søke elevene til Bagn skole, dersom felles skoletilbud legges til 

en annen skole. 

 SFO-tilbudet blir best ivaretatt om felles skole legges til Begnadalen.  

 Ungdomsskoletilbudet for Begnadalen vil da bli på SAUS, noe de fleste ønsker. 

 

Skulle ingen av disse alternativene velges, ønsker samarbeidsutvalget at Begnadalen skole 

består slik den er i dag.  

 

 

 

For SU ved Begnadalen skole, 

 

 

Rasmus Piltingsrud     Britt I Mykleseth 

      (SU-leder)         (Rektor og sekretær for SU) 



Høringsutkast fra SU ved Begnadalen skole.  

 
Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – 

Ringerike kommune. 
 

A. Skoletilbudet for hele grunnskolen (1.-10.trinn) for elever tilhørende Begnadalen 

skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

 

Samarbeidsutvalget ved Begnadalen skole støtter høringssvarene fra FAU ved skolen, 

foreldregruppa ved Begnadalen barnehage og elevråd ved Begnadalen skole. 

 

Vi går derfor ikke inn for alternativ A-1 eller A-2. 

 

Alle her ønsker at ungdomsskolen forblir på SAUS.  

Vi ønsker ikke å redusere elevtallet på SAUS til fordel for felles skole på Nes eller i Hedalen. 

 

 

B. Skoletilbudet for barnetrinnet (1.-7.trinn) for elever tilhørende Begnadalen skole, 

Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

 

Samarbeidsutvalget ved Begnadalen skole går inn for alternativ B-3. Dette betyr at vi ønsker 

at en felles barneskole legges til Begnadalen skole. 

Vi begrunner det med at Begnadalen skole 

 Ligger mest strategisk til for de fleste, med tanke på avstand til skolen. 

 Skolen er viktig for planlagt næringsutvikling i området rundt Begna Bruk. 

(Opptil 30 nye arbeidsplasser planlagt).  Da er det viktig med en skole i 

nærmiljøet, for at ny arbeidskraft skal ønske å bosette seg i bygda.  

 Skolen ligger langs E-16, som er hovedferdselsåre, en vei som de fleste bruker til 

og fra arbeid. Også for de fleste i Hedalen vil skolen ligge gunstig til. 

 Skolen har plass til alle elevene, uten store ombygningskostnader. 

 Skolen har et stort og flott uteområde. 

 Blir felles skole lagt til en av de andre skolene, vil bygda vår bli delt. Det er 

mange som vil søke elevene til Bagn skole, dersom felles skoletilbud legges til 

en annen skole. 

 SFO-tilbudet blir best ivaretatt om felles skole legges til Begnadalen.  

 Ungdomsskoletilbudet for Begnadalen vil da bli på SAUS, noe de fleste ønsker. 

 

Skulle ingen av disse alternativene velges, ønsker samarbeidsutvalget at Begnadalen skole 

består slik den er i dag.  

 

 

 

For SU ved Begnadalen skole, 

 

 

Rasmus Piltingsrud     Britt I Mykleseth 

      (SU-leder)         (Rektor og sekretær for SU) 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4875-3  Arkiv: 026  

 

Sak: 89/15 

 

Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør Aurdal kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. 

Hans-Petter Aasen (Sp) deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 25.06.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

Hans-Petter Aasen (Sp) deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 
 



Kommunestyrene i Sør Aurdal og Ringerike kommuner fattet likelydende vedtak i mai 

2015.12.15 

Vedtaket ga arbeidsgruppa et mandat slik: 

Helse  En formalisering av muligheten innbyggerne helt sør i Sør – 

Aurdal har til å kunne benytte seg av legevaktordningen i Ringerike 

kommune. Det er ikke ønskelig å med samarbeid av legetjenester, men 

en formell avtale som omfatter enkeltstående konsultasjoner. Felles 

helsetilbud innenfor noen helsefaglige tjenesteområder. Her kan 

nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi. 

 

Oppvekst Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

Økonomi Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved et eventuelt 

samarbeid. Oversikt over noen økonomiske konsekvenser ved en 

eventuell justering av kommunegrensene. 

Videregående skole    Muligheten ungdom fra Sør – Aurdal til å søke videregående 

skoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående. 

Muligheten for ungdom fra Ringerike har til å søke videregående skole 

i Oppland, Leira i Nord Aurdal kommune. Dette er fylkeskommunale 

oppgaver som må undersøkes med Oppland og Buskerud fylker. 

Justering av kommunegrensen 

  Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt forslå en justering av   

  kommunegrensen, på bakgrunn av den forestående utredningen av  

  denne saken og kommunereformen. 

 

 



¡tall

MoTTATT 2 7 sffi.2010

Sør-Aurdal
kommune
Kommunestyret

Utskrift fra møteprotokoll sak 56/L6 behandlet 22.09,L6

056/16: Samarbeid mellom Ringerike kommune og Sør- Aurdal kommune

KS-056/16 Vedtak:
l. Kommunestyret vedtar å ikke inngå noen forpliktende avtale om grunnskolesamarbeid
mellom Ringerike kommune og Sør- Aurdal kommune. Vedtaket åpner ikke for ytterligere
vurderinger eller høringer utover de som nå er gjort i saken.

2. Kommunestyret understreker at vedtak i sak 06/15 punkt 2, om endring av kretsgrenser,
skal legges til grunn ved fremtidige vurderinger. Kommunestyret ønsker løpende orienteringer
fra administrasjonen om utviklingen i elevtallet på alle skolene i kommunen, samt øvnge
forhold som har betydning for en helhetlig vurdering av skoletilbudet.

3. Kommunestyret vedtar å ikke søke noe felles tilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder
for de ytre delene av Sør-Aurdal og Nes. Vedtaket åpner ikke for ytterligere vurderinger
utover de vurderinger utover de som nå er giort i saken.

Dokid:
16092248
(16t4801-1)

t

Vedtak i kommunêstyret ¡ Sør-Aurdal



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2700-3  Arkiv: 011  

 

Sak: 11/16 

 

Saksprotokoll - Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Stortingsvalget 2017 avholdes over to dager: søndag 10. september og mandag 11. september 

2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 11.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som valgstyrets innstilling til kommunestyret. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2700-2   Arkiv: 011  

 

Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget  2017  

 
Forslag til vedtak: 

 

Stortingsvalget 2017 avholdes over to dager: søndag 10. september og mandag 11. 

september 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Stortinget har fastsatt at valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 blir mandag 11. 

september. I medhold av valglovens § 9-2(2) kan kommunestyret bestemme at det skal holdes 

valg også søndag 10. september. 

 

I Ringerike ble det avholdt 2-dagers valg i 2013 og 2015.  

 

Ved stortingsvalget i 2013 ble 29,46 % av stemmene avlagt på søndag. Valgdeltakelsen var 

76.30 %. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget og i 2015 ble 10,93 % av stemmene 

avlagt på søndag, og valgdeltakelsen var da på 52,80 %. 

 

Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. På landsbasis stemte 78,2 

% ved Stortingsvalget og 60 % stemte ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

 

Økonomiske forhold 

  

Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning.  

Dersom man som tidligere velger å ha kortere åpningstid på søndag, vil utgiftene kunne 

reduseres noe.  

 

Alternative løsninger 

  

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 11. september. Ved og avhold valg 

kun mandag, vil utgiftene reduseres. 

 

Rådmannens vurdering 



 

På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler rådmannen at man i 2017 avholder 

valg både søndag 10. og mandag 11. september. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under 

landsgjennomsnittet, og rådmannen mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være 

med å gi økt valgdeltakelse.  

 

 

Vedlegg  

 

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet – fastsetting av valgdag. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



 

  

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Marie Svendsen 

Mjøsund 

22 24 72 69 

NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag -   

Valgloven § 9-2 (1) lyder: 

”Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.” 

  

I statsråd 22. april 2016 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 

fastsatt til mandag 11. september 2017. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 10. september 2017. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Dolven  (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Marie Svendsen Mjøsund 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi: 

Valgdirektoratet 

 

Stortinget 

Sametinget 

Departementene  

Fylkesmennene 

Fylkeskommunene  

Kommunene  

De registrerte politiske partiene  

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/273-9 22.04.2016 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5101-3  Arkiv: X26  

 

Sak: 198/16 

 

Saksprotokoll - REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET 

BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5101-2  Arkiv: X26  

 

Sak: 29/16 

 

REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR 

RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming 

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

formannskapet. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5101-1   Arkiv:   

 

REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET 

BEREDSKAPSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Gjeldende plan er basert på forskrift om kommunal beredskapsplikt av 7.10.2011. Flere 

hendelser, endringer i samfunnet (spesielt på klimasiden) samt gjennomgått øvelse har gjort 

en revisjon nødvendig, både redaksjonelt og innholdsmessig. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommunes ROS-analysei og overordnet beredskapsplan er nå oppdatert, og skal i 

henhold til forskriften vedtas av kommunestyret. I henhold til forskriftens veileder for 

oppbygging og oppdatering av planen presenteres denne nå som ett dokument; «RISIKO, 

SÅRBARHET og BEREDSKAP i Ringerike kommune». 

ROS-analysen framgår av dokumentets pkt. 2, og beredskapsplanen som dokumentets pkt. 4. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Vedlagt følger revidert Ros-analyse og Beredskapsplan for politisk godkjenning. Planen har 

gjennomgått er redaksjonell revisjon, samt en del endringer som følge av: 

 Endret trusselvurdering i forhold til klimaendringer 

                                                
i Risiko Og Sårbarhets-analyse 



 Endret trusselbilde i verden (som også influerer på planlegging i Norge) i forhold til 

mulig terrorhandlinger 

 Ukontrollerbar flyktningetilstrømning 

Øvelse og hendelser (erfaringsgrunnlag) har også ført til justeringer/tillegg når det gjelder: 

 sambandsmuligheter og tiltak i forhold til varig bortfall av strøm 

 revisjon av beredskapslister 

Rådmannen mener at den plan som her presenteres vil gi ledelsen i Ringerike kommune 

nødvendig støtte for å håndtere de kriser og uønskede hendelser vi dag kan ha oversikt over. 

Planen er i liten grad personavhengig, og vil på en instruktiv og grei måte også kunne sette 

personell i stand til å håndtere slike hendelser dersom man er ny i funksjon eller i 

organisasjonen. 

Planen vil, når den er godkjent, være tilgjengelig for alle på kommunens nettside, og bli 

løpende revidert, slik at kommunen alltid vil ha et oppdatert planverk dersom uønskede 

hendelser eller krise oppstår. 

Planverket vil være gjenstand for tilsyn fra fylkesmannens beredskapsavdeling i november 

2016. 

 

Vedlegg 

 Revidert plandokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme seniorrådgiver/beredskapsansvarlig tlf. 909 99 923 
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Forord og definisjoner 
Alle uønskede hendelser skjer nødvendigvis i en kommune, og kommunene utgjør det lokale 

fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. 

Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er derfor meget viktig og skal bidra til at kommunen 

står bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. 

1. januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. Loven endret navn fra 

«Lov om Sivilforsvaret» til «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)». Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 

7. oktober 2011, heretter kalt «Forskriften». 

Det nye i loven er at kommunen pålegges en generell beredskapsplikt, noe de tidligere ikke har hatt. 

Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskapsforberedelser på ulike 

områder. Den kommunale beredskapsplikten pålegger imidlertid kommunen en sektorovergripende 

kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger 

samfunnssikkerhet og beredskap i er mer helhetlig perspektiv.  

Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen skal være en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, 

der kommunen kartlegger hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten 

for at slike hendelser inntreffer og hvordan slike hendelser vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Med 

utgangspunkt i analysen skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan som skal være 

samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Det er også en forutsetning at analysen 

legges til grunn for og integreres i kommunale planprosesser. 

Det er viktig at det etableres en felles forståelse av sentrale begreper som karakteriserer arbeidet 

med samfunnssikkerhet og beredskap. Det er derfor hensiktsmessig å definere noen av begrepene 

som benyttes i dokumentet nærmere: 

Samfunnssikkerhet kan beskrives som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige 

samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 

påkjenninger. 

Begrepet beredskap er definert som planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller 

håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig måte. 

Krisekommunikasjon: Når kriser oppstår, handler krisekommunikasjon om å formidle viktige og 

presise budskap på en mest mulig effektiv måte, under stort tidspress. Kommunikasjonen skal 

begrense usikkerhet om ansvarsforhold, klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet og 

redusere krisens omfang, samt formidle hvordan rammede kan få hjelp og støtte. 

Krisekommunikasjon er altså en organisasjons kommunikasjon med medier, samarbeidsparter, egne 

ansatte og befolkningen, i alvorlige situasjoner og kriser. 

Informasjonsberedskap: Den evnen virksomheter har til raskt å etablere systemer for å varsle, 

strukturere og utføre arbeidet med kommunikasjon og informasjon i en krisesituasjon. Ansvar, roller 

og rutiner for dette skal fragå av beredskapsplanverket. 
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1. FORMÅL 

 

Forskriftens § 1: 
Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal 
jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, 
med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og 
som pådriver overfor andre aktører. 

 

Sivilbeskyttelsesloven gir i §§ 14 og 15 Ringerike kommune en generell beredskapsplikt. Dette 

innebærer at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og 

med utgangspunkt i denne skal det utarbeides en overordnet beredskapsplan. 

Det er kommunen som skal sikre og ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette innebærer at 

kommunen må arbeide tverrsektorielt, systematisk og helhetlig med sikte på å redusere risiko for tap 

av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 

1.1 Særtrekk ved Ringerike kommune 

Ringerike kommune er en langstrakt kommune på 1553 kvadratkilometer, og med 29712 innbyggere 

(20 476 mennesker i tettbygde strøk og 9 192 mennesker i spredtbygde strøk, 44 personer er ikke 

registret med bopel) pr. 1. januar 2015. 

Demografien i Ringerike er utfordrende, med landskap som strekker seg fra jordbruksområdene 

rundt Tyrifjorden, til områder med høyfjellspreg. I kommunen har vi de fleste naturtyper og 

bosetningsmønster. Hønefoss er et trafikknutepunkt for jernbane, og E16 og Rv 7 går gjennom 

kommunen. Foruten Tyrifjorden og Steinsfjorden har vi flere elver og tjern. De siste årene har 

båttrafikken tatt seg opp, spesielt på Storelva. På Eggemoen er det økende trafikk med småfly og 

helikopter. 

De siste årene har vi sett en tendens til økning i redningsoppdrag i.f.t. samferdsel. Flere av ulykkene 

har stort omfang som kan være utfordrende for brann- og redningstjenesten. En økning i transport av 

farlig gods på vei bidrar også til utfordringer. 

Ringerike er en av Norges største skogbrukskommuner, og ved langvarig tørke er vi utsatt for brann i 

gras, kratt og produksjonsskog. En del skogsområder er vanskelig tilgjengelig, og innsats mot brann 

vil være ressurs- og materiellkrevende. 

Kommunen har stor arbeidsinnvandring, særlig innen håndverk og landbruk. Kommunen er 

vertskommune for et relativt stort asylmottak, med stort gjennomtrekk av asylanter. Kommunen er 

også vertskommune for Ringerike omsorgssenter (mottak av mindreårige enslige asylsøkere).  

Innbyggernes feriemønster endret. Mange reiser i dag til eksotiske strøk, også gamle/syke med 

nedsatt immunapparat og toleranse for smitte. Ringerike er vertskommune for interkommunalt 

legevaktsamarbeid for 6 kommuner. Dette gir utfordringer ved akutte medisinske hendelser i andre 

kommuner. Likeens er kommunen vertskommune for sykehuset. Det gir en endret oppfattelse av 

sykdom i befolkningen, økt fokus mot sykehus og økt krav til stabilitet i infrastrukturer. 

Ringerike kommunes beliggenhet, og de vedtatte planer om utbygging av vei og jernbane mot 

Osloregionen, vil gi kommunen en stor befolkningsvekst og større utbygginger av intern infrastruktur. 
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Det er viktig å huske på at kommunen har et ansvar for alle som til enhver tid oppholder seg i 

kommunen. Dette gjelder ikke bare de som har fast bopel i kommunen, men også de som oppholder 

seg her for kortere perioder. Kommunen må i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ta 

høyde for også denne gruppen mennesker. Dette gir spesielle utfordringer for kommuner med 

mange fritidsboliger. Enkelte kommuner får mangedoblet sin befolkning i ferier. Videre kan 

kommunen ha store arrangementer som festivaler, idrettsarrangementer, politiske møter, stor 

studentmasse i semestrene, etablering av asylmottak, trafikknutepunkter, nye jernbanestrekninger, 

tunneler og lignende. Dette må gjenspeiles i kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

Ringerike kommune er ansvarlig for en betydelig tjenesteproduksjon mot egen befolkning, både 

gjennom drift av blant annet brann- og redningsvesen, barnehager, skoler, barneverntjeneste, vann 

og avløp, alders- og sykehjem, primærhelsetjeneste og også der hvor kommunen har valgt å sette 

tjenestene ut til andre aktører/kommunale selskap eller interkommunale samarbeidsavtaler. Pliktene 

i forskriften gjelder kommunen som ansvarlig for denne typen virksomhet. Evnen til å opprettholde 

tjenesteproduksjon under uønskede hendelser, kontinuitetsplanlegging, oversikt over kritiske 

samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, gjensidige avhengigheter osv. må derfor integreres i 

kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Kommunen har også en pådriverrolle overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske 

område. Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske 

samfunnsfunksjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter med storulykkespotensiale, nødetatene osv. 

Kommunen skal involvere disse i arbeidet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen og i 

oppfølging av funn som analysen avdekker. Videre skal kommunen påse at kommunens 

beredskapsplan er samordnet med relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner, jf. 

forskriftens § 2, fjerde ledd og § 4, første ledd. (På regionalt nivå er det Fylkesmannen som har denne 

pådriverrollen). 
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2. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) FOR RINGERIKE KOMMUNE 

 

Forskriftens § 2 
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen 
og hvordan disse kan påvirke kommunen. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 
Analysen skal som et minimum omfatte: 
eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 
risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen 
hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 
særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 
kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet 
behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

 
 

Ringerike kommunes planverk forholder seg til følgende føringer og prioriteringer: 

Prioritet 1: Liv og helse 

Prioritet 2: Miljø 

Prioritet 3: Materielle verdier.  

Det er viktigst å forebygge skader på mennesker direkte, eller indirekte f.eks. gjennom luft og 

drikkevann. Når det gjelder vern av miljøet, tenker vi at miljøressursene prioriteres slik: 

 Sårbare naturtyper 

 Sårbare arter 

 Kulturlandskap 

 Friluftsområder.  

Etter dette er det om å gjøre å begrense skader på materielle verdier, slik at det økonomiske tapet 

for samfunnet blir minst mulig. 

 

Definisjoner: 

Igjen vil det være hensiktsmessig å definere enkelte begreper: 

Risiko defineres som produktet av Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen inntreffer og 

Konsekvensen (mulige virkninger) av den uønskede hendelsen. Med andre ord; ønsker vi å eliminere 

risiko, - må vi gjøre noe med sannsynlighet og/eller konsekvens. 
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Sannsynligheten definerer vi slik: 

Begrep Intervall 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50.år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10.år og en gang hvert 50.år 

Sannsynlig Mellom en gang i året og en gang hvert 10.år 

Meget sannsynlig En gang i året eller oftere 

 

Det er viktig at det i vurderingen av risiko inngår en kunnskapsdimensjon (hva vi vet noe/mye om, og 

hva vi vet mindre om). Det vi vet mye om gjør hendelsene mer håndterbare enn det som det knytter 

seg stor usikkerhet om. 

Konsekvensene for liv og helse, miljø og materielle verdier er vurdert etter følgende kriterier: 

 

Begrep 

 

Liv og helse 

 

Miljø 

Materielle verdier 

Ufarlig Få og små personskader Ubetydelig skade på miljøet Skader for inntil 1 mill. 

 

En viss fare  

Alvorlig personskade, 

dødsfall kan forekomme 

Miljøskader som krever 

mindre tiltak 

Skader for inntil 5 mill. 

Farlig Inntil 10 døde, inntil 20 

alvorlig skadde/syke 

Miljøskader som krever 

større tiltak 

Skader for inntil 20 mill. 

Kritisk Inntil 20 døde, inntil 40 

alvorlig skadde/syke 

Omfattende og langvarige 

skader på miljøet   

Skader for inntil 50 mill. 

Katastrofalt Over 20 døde, over 40 

alvorlig skadde/syke 

Omfattende og 

uopprettelige skader på 

miljøet 

Skader for mer enn 50 

mill. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen tar sitt utgangspunkt i tidligere ROS-analyser både egne og eksterne, 

FylkesROS-analyse og andre overordnede sikkerhets-sårbarhets- og beredskapsrapporter. 

Sårbarhet er et uttrykk for lokalsamfunnets evne til å fungere og oppnå sine mål under uforutsette 

påkjenninger. Denne ROS-analysen omhandler sårbarhetsvurderinger i forhold til 

Naturbasert sårbarhet 

Virksometsbasert sårbarhet 

Helseberedskap, smittsomme sykdommer og epidemier 

Store hendelser (ulykker) 

Tilsiktede hendelser/terror 
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 2.1 Naturbasert sårbarhet 

 

Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 

 Flom 

 Skred 

 Tørke/lav grunnvannstand 

 Askenedfall etter vulkanutbrudd 

 Liten skogbrann 

 Ekstrem nedbør 

 Hetebølge over tid og tørke 

 Stor skogbrann 

 

Et hovedelement innen årsaksforhold til naturbasert sårbarhet er ekstremvær. Ekstremvær er i 

Nasjonalt risikobilde beskrevet som situasjoner der været utgjør en fare for liv, sikkerhet, miljø og 

materielle verdier. Begrepet ekstremvær kan omfatte stormer, orkaner, is stormer, mye nedbør og 

ekstreme temperaturer.  

På grunn av klimaforandringer forventes det at man også i Ringerike kommune må forberede seg på 

et villere og våtere klima. De klimatiske forandringene de neste tiårene er forventet å ha en stor 

innvirkning der vi vil oppleve en hyppigere gjentagelse av de mest ekstreme værformene vi opplever 

her til lands. 

Vi har de siste årene opplevd en rekke hendelser som kan karakteriseres som ekstremvær. 

Ekstremværet Dagmar rammet Norge hardt 1. juledag og natt til 2. juledag 2011. Verst rammet var 

fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Mange steder blåste det godt over orkan styrke, og 

det førte til et meget høyt antall feil på alle nivåer i kraftforsyningsnettet. Antall husstander som 

mistet strømmen i Buskerud var 57 332. 4 142 husstander var uten strøm i over 12 timer, 2 800 

husstander over 24 timer og 300 husstander over 36 timer Naturskadeerstatningene på landsbasis 

ble anslått til nær en milliard og hundre tusener mistet strømmen på landsbasis. Store deler i 

Flesberg og Ringerike manglet strøm i dagevis. 

Det er nå liten tvil om at klimaet er i endring, og at vi som følger av dette vil bli mer utsatt for 

ekstremvær. Forebygging og beredskapsarbeid er derfor svært viktig i arbeidet med å forberede seg 

på hva morgendagen vil bringe.  

Den enkelte virksomhet i Ringerike kommune har et selvstendig ansvar for å redusere 

konsekvensene av klimaendringer innen eget ansvarsområde. Ansvaret for klimatilpasning ligger 

både hos det offentlige, næringslivet og privatpersoner. For å redusere konsekvensene er det viktig 

med både forebygging og en beredskap får håndtering av de uønskede hendelsene som oppstår, og 

kommunen, gjennom «forskrift om kommunal beredskapsplikt» og «sivilbeskyttelsesloven», spiller 

en sentral rolle i dette arbeidet. Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter er sentrale for å 

ivareta hensynet til nødvendige klimatilpasninger. 
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Foto: Energibransjen.no 

 

RISIKOMATRISE 

 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

 
Meget 
Sannsynlig 

   
Liten 
skogbrann 
 

  

 
Sannsynlig 
 

 Flom 
 
Skred 
 
Tørke/lav 
grunnvannstand 
 

Ekstrem 
nedbør 

  

 
Mindre 
sannsynlig 

 Askenedfall etter 
vulkanutbrudd 

Hetebølge 
over tid og 
tørke 
 

 
Stor 
skogbrann 
 

 

 
Lite sannsynlig 
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2.1.1 Skogbrann 
 

 

Foto: NRK 

 

Skildring av uønsket hendelse Skogbrann 

 

Årsak til hendelse Naturbasert; lynnedslag, langvarig tørke, selvantenning. 

Ikke tilsiktet handling; bråtebrenning, fritidsaktiviteter, 

skogsarbeid, jernbane (ordinær drift/vedlikehold av jernbane). 

Tilsiktet handling; brannstiftelse. 

Årsaksreduserende tiltak Opplysningsvirksomhet. 

Generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av utmark 

fra 15. april til 15. september. 

Restriksjoner på skogsarbeid i tørkeperioder. 

Flyovervåking ved skogbrannindeks >70. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Vil gi skader på produksjonsskog, verneområder, miljøet 

(forurensing), eiendom (bebyggelse). 

Konsekvensreduserende tiltak Brann- og redningstjenesten har spesialutstyr for 

skogbrannbekjempelse (kjøretøy, materiell, m.m.). 
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Skogbranntropper. 

Bistand fra skogbrannfly. 

Slokkebistand fra helikopter. 

Slokkeavtaler med nabobrannvesen. 

Støtte fra Sivilforsvaret (mannskap og materiell). 

Jernbaneverket har beredskap med tankvogn i sommerhalvåret. 

Samarbeid med de største private skogeierne. 

Jobbe for at brann- og redningstjenesten har tilgang til alle 

skogsbilveier. 

Registrering av ressurser som kan benyttes i 

skogbrannbekjemping (skogsmaskiner, tankbiler, gjødselvogner, 

ATV, o.l.).  

Konsekvensgradering En viss fare; brann i impediment. 

Farlig; brann i skog/utmark nær bebyggelse. 

Kritisk; brann i produksjonsskog. 

Ukjent; brann i verneområder. 

Klima Klimaendringer/ekstremvær kan gi økt fare for skogbrann 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

 

 

 

2.1.2 Flom 

Skildring av uønsket hendelse Oversvømmelse av bolig og landbrukseiendommer der eventuelt 

infrastruktur blir berørt med blant annet store materielle skader 

som følge. 

Årsak til hending Snøsmelting, store nedbørsmengder (over tid) Ekstrem nedbør. 

Årsaksreduserende tiltak Vassdragsreguleringer 

Sannsynlighet Store flommer er mindre sannsynlig,  

15 -50 års intervaller. 

Mindre flommer er derimot sannsynlig 

Konsekvensskildring Store skader på jordbruksområder, veier 

Konsekvensreduserende tiltak Varsling,  
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Flomsikring 

regulering av vassdragene og 

arealbruk som planlegges tilpasses flomfaren 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil gi økt risiko for flom. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Aktiv bruk av flomsonekart ved arealplanlegging og forebyggende tiltak i bygninger og 

flomsikringstiltak, er viktige tiltak i kommunen. 

Store og vedvarende nedbørsmengder kombinert med snøsmelting, eventuelt isgang. 

Fulle vannmagasin vil redusere muligheten for regulering og det kan oppstå udempet flom i 

vassdragene.  Store lokale nedbørsmengder med stor vannføring i sideelver til hovedvassdragene med 

opphoping der vannet går ut i hovedvassdraget vil også gi flom. 

 

Store flommer er mindre sannsynlig. Nye prognoser viser at større deler av året, og spesielt høst og 

vinter vil bli flomutsatt i fremtiden. Sannsynligheten for skadeflom blir vurdert som økende. 

Begnavassdraget med mange innsjøer og regulerte magasiner muliggjør styringen av vannføringen i 

vassdragene når det oppstår fare for flom, og ikke minst å redusere faren for storflom.  

Selv om Ringerike ligger slik til at to elver møtes i sentrum av Hønefoss er faren kun vurdert til farlig ut 

fra tidligere erfaring.  Vassdragsreguleringer kan redusere flomvannføringen på skadeutsatte 

strekninger.  Flom er vanskelig å forutsi, og skadene av en flom påvirkes av en rekke beslutninger som 

fattes av flere aktører. For å få risikoen for flomskader ned på et forsvarlig nivå må det satses på tiltak 

på flere områder. 

Arealplanlegging med mål om å unngå nyetableringer i fareutsatte områder vil være et viktig tiltak. 

Utarbeidet flomsonekart slik det foreligger i Ringerike vil være med å lette planleggingen i forhold til 

anbefalte sikkerhetsnivåer for flomutsatt bebyggelse. 

Bygging av flomvoller vil kunne være aktuelt på enkelte områder som Benterud, Støalandet og 

Schjongslunden. 
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2.1.3 Skred 

 

Foto: NGI 

Vi har flere forskjellige typer skred som kommer inn under dette punktet. Det kan være 

 Fjellskred 

 Kvikkleireskred 

 Snøskred 

 Jordskred/løsmasseskred 

 

Topografien i Ringerike tilsier lav sannsynlighet for både snø – og fjellskred. Mulig unntak kan være 

Vikerfjell, men heller ikke her har vi erfart store snøskred. Disse områdene er derfor ikke gitt 

oppmerksomhet som et sårbarhetstema i denne analysen. 
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Jord og løsmasseskred 

Skildring av uønsket hendelse Jord og løsmasseskred 

 

Årsak til hending Snøsmelting, store nedbørsmengder over tid 

Årsaksreduserende tiltak Bevare vegetasjonen og sikre naturlig drenering. 

Sannsynlighet Mindre sannsynlig 5- 15 års intervall 

Konsekvensskildring Skader på jordbruksområder, veier, infrastruktur bygg og 

eiendom. Forurensing 

Konsekvensreduserende tiltak Systematisk arealplanlegging og avslå søknader om utbygging i 

utsatte områder. 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil kunne føre til økt skredfare 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Begrepene jordskred, løsmasseskred og leirskred blir ofte brukt om hverandre. Løsmasseskred er et 

samlebegrep som omfatter skred i alle typer løsmasser. Jordskred blir ofte brukt om skred som utløses 

i de løsmassene vi finner i bratt terreng (som regel morenejord), og omfatter altså ikke leirskred. Et 

jordskred er masser av stein, grus, sand og jord med varierende innhold av vann som er i bevegelse. 

Vannrike jordskred langs mindre og større bekker blir gjerne kalt flomskred. 

Det er mange faktorer som kan bidra til at løsmassene i en dalside blir ustabile slik at skredfaren øker. 

En del prosesser er naturlige, slik som forvitring som gjør det øverste jordlaget løsere, men 

menneskelige inngrep kan også i stor grad påvirke jordas stabilitet. Eksempler på dette ber flatehogst, 

overbeiting og veibygging. 

Alle elementene som er nevnt foran kan føre til svekkelse av løsmassene styrke, men som regel må det 

en ekstra belastning til for å utløse skredet. Denne belastningen består nesten alltid av tilførsel av vann 

i form av regnvann og/eller smeltevann. 

Det var nettopp dette som utløste raset på Viul i 2000.  En stor skråning var hugget rent for trær som 

skulle brukes til ved.  Denne høsten regnet det store mengder over lengre tid, samtidig som en liten 

bekk plutselig tok endret avløp over en vei som gikk til et høyere liggende boligfelt. Lørdag morgen i 

begynnelsen november fikk så kommunen melding om at det hadde gått jordskred som hadde tatt 

med seg mesteparten av veien og var nær på å ta med seg to bolighus. 

Det er således ingen tvil om at dette kan skje igjen og regner med at hendelsen er sannsynlig og kan 

opptre hvert 5 til 15 år. Forebygging gjennom arealplanlegging og en oversikt over bratte områder slik 

at en om mulig unngår kraftig hugst. Ved store nedbørsmengder er det også viktig å sørge for at 

grøfter, stikkrenner m.m. er åpne slik at det er avløp for vannet og at overflatevannet ikke tar nye 

veier. 
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Kvikkleireskred 

Skildring av uønsket hendelse Kvikkleireskred 

Årsak til hending Store nedbørsmengder (over tid), menneskelig aktivitet som gjør 

grunnen ustabil 

Årsaksreduserende tiltak Stabiliserende tiltak 

Sannsynlighet  Lite sannsynlig 

Konsekvensskildring  Tap av menneskeliv 

 Skade på jordbruksområder og bebygde områder 

 Infrastruktur 

 Bygg og eiendom.  

 Forurensing 

Konsekvensreduserende tiltak Regulering av vassdragene og planlagt arealbruk som tilpasset 

faren. 

Konsekvensgradering Kritisk 

Klima Klimaendringer og ekstremvær kan medføre økt sannsynlighet 

for slike ras/utglidninger 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Kvikkleireras/utglidning utløses som oftest ved menneskelig aktivitet, men kan også utløses ved store 

nedbørsmengder. Ras kan starte av helt naturlige årsaker, men i våre dager er det oftest menneskelig 

aktivitet som forstyrer den naturlige likevekten og lager forutsetninger for ras. 

Dette kan skje ved økt belastning (oppfylling) ut mot toppen av en skråning som medfører økt 

påkjenning. Graving ved foten av skråninger svekker motholdet. Økt tilførsel av vann ut mot 

skråningen kan være risikabelt. 

Kvikkleire kan være ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som en væske hvis 

den blir overbelastet og omrørt.  Sannsynligheten for skred vil vesentlig være knyttet til menneskelig 

aktivitet i disse områdene. Hvis en unngår slik aktivitet vil det være liten sannsynlighet for at det skjer 

skred. 

I motsetning til håndterbare ras i faste leirer, har man de store dramatiske kvikkleirerasene. Det mest 

karakteristiske ved slike gigantiske ras er at massene blir helt flytende under selve rasforløpet og kan 

dekke store arealer. Det gis ingen forvarsler som for eksempel langsom sprekkdannelse. Skredene vil 

derfor komme overraskende på eventuelle innbyggere i og omkring rasstedet og få store 

konsekvenser. 

Sikkerheten er kartlagt i de viktigste leireområdene i Ringerike kommune.  Kartleggingen er 

gjennomført med 3 forskjellige klassifiseringer. 

 Faregradsklassifisering med alternativene:    Lav, Middels og Høy. 

 Konsekvensklassifisering med alternativene: Mindre alvorlig, Alvorlig og Meget Alvorlig. 

 Risikoklassifisering med alternativene:   1, 2, 3 og 4 hvor 1 er laveste risiko 
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Denne kartleggingen ligger inne på våre kartsystemer under tema samfunnssikkerhet. For å unngå 

store ulykker er det viktig at den den informasjon og kompetanse som foreligger tas i bruk. 

 

 

2.1.4 Ekstrem nedbør 

Skildring av uønsket hendelse Ekstrem nedbør 

Årsak til hending Kraftig nedbør over kort tid (over 70 mm pr. døgn), gjerne lokalt 

Årsaksreduserende tiltak - 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Kan gi store skader på skog og utmark, eventuelt på bebyggelse i 

området. 

Forurensning 

Konsekvensreduserende tiltak Vedlikehold av avløpsnett, ev. bedre dimensjonering. 

Konsekvensgradering Farlig. 

Klima Klimaendringer og ekstremvær medfører økt sannsynlighet også 

for helt lokale forekomster. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Store vannmengder over kort tid gir rask avrenning med store materielle skader og oversvømmelse i 

kjellere og overbelaster avløpsnettet, og sannsynligheten for at slike hendelser skjer vurderes å være 

økende. 

Vil kunne føre til skader på bygninger og materiell. Det kommunale avløpsnettet vil ikke ta                         

unna alt vannet, sluk og kummer tetter seg til, vann renner inn i kjellere og hager og kan ødelegge 

store verdier. Ekstrem nedbør kan også føre til sørpeskred og utrasing av stein og jord. 

Oppjustering av avløpsnett, bevaring av grøntområder, forebygge gjennom å vedlikeholde avløp mv. I 

tillegg kan sikkerhetssone langs vassdrag der oppføring av bygninger ikke er tillatt, være et tiltak. 

Generell informasjonsvirksomhet kan på sikt bidra til at skadene ved ekstremnedbør blir mindre. 
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2.1.5 Tørke/lav grunnvannstand 

Skildring av uønsket hendelse Tørke/Lav grunnvannstand 

Årsak til hending Tørr og kald periode på høst/vinter. Tidlig kulde kombinert med 

lite nedbør. Lang tørkeperiode i sommerhalvåret. 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Grunnvannsbrønner kan stå i fare for å gå tomme. Tilknyttede 

husstander, institusjoner og gårdsbruk kan miste 

vannforsyningen. 

Konsekvensreduserende tiltak God beredskap på tilkjøring av vann til berørte. 

Konsekvensgradering En viss fare 

Klima Klimaendringer kan gi økt fare gjennom mer ekstremvær. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Grunnvannsressurser i Norge blir i stor utstrekning utnyttet i distriktene, og for små og mellomstore 

vannverk. Mulighetene for en viss utnytting av grunnvannet finnes nesten overalt. Grunnvann blir 

foretrukket som vannkilde fordi vannet er naturlig renset i grunnen og har oppnådd stabil kvalitet. 

Fra borebrønner i fjell er det ofte bare mulig å ta ut små mengder med grunnvann. Typisk forsyner en 

brønn en husstand eller noen få hytter. For enkelte bergarter, langs bergartgrenser eller langs større 

sprekkesoner det mulig å ta ut større vannmengder der en kan forsyne en hyttegrend eller et lite 

tettsted. 

 

 

2.1.6 Askesky etter vulkanutbrudd på Island 

Skildring av uønsket hendelse Nedfall av aske etter vulkanutbrudd på Island 

Årsak til hending Stort vulkanutbrudd på Island med vindretning mot Norge 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Vulkanutbrudd i denne størrelsesorden er mindre sannsynlig, 

men dersom det skjer er det stor sannsynlighet for at askeskyen 

når Norge 

Konsekvensskildring Hindre flytrafikk inkludert luftambulanse og skogbrannhelikopter. 

Konsekvensreduserende tiltak God informasjon til befolkningen 

Konsekvensgradering En viss fare 

Klima Ingen kjent påvirkning 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes av magma som kommer nært opp imot overflaten. 

På jorda forekommer dette ofte ved kontinentalplategrensene. Prosessen starter når magmaen stiger 

opp til overflaten under en vulkan og danner et magmakammer. Dette kammeret blir så trykket 

oppover og flyter gjennom avløp på fjellsiden som lava. 

En måte å klassifisere vulkaner er hyppigheten av vulkanutbrudd. Jevnlige utbrudd forekommer fra en 

aktiv vulkan, en sovende vulkan har sjeldne utbrudd, mens en utslukket vulkan ikke har hatt historisk 

kjente utbrudd. 

Norge/Buskerud/Ringerike er kun utsatt ved vulkanutbrudd på Island. Vulkanen må sende asken rundt 

6000 meter opp i luften for at den skal nå frem til Norge. Norge ligger i det såkalte Vestavindsbeltet. 

Dette er grunnen til at vi er utsatt for askeskyer fra Island. Østlandet blir ikke spart for slikt nedfall. 

Eyjafjallajökulls på Island hadde et kraftig utbrudd i 2010 som medførte askenedfall i store deler av 

Europa og i Norge. 

 

 

2.1.7. Hetebølge over tid og tørke 

Skildring av uønsket hendelse Hetebølge 

Årsak til hending Høy temperatur og tørke over tid 

Årsaksreduserende tiltak Ingen 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Fare for liv og helse, miljø og landbruk 

Konsekvensreduserende tiltak God informasjon til befolkningen 

Tilgjengelig informasjonsmateriell 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer gir økt fare for ekstremvær 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Klimaforandringer medfører ulike typer helsetrusler. Risiko for uønskede hendelser med fare for 

dødsfall knyttet til hetebølger ansees derfor for å være sannsynlig. 

Sommeren 2010 lammet en hetebølge Europa i ukevis og drepte mange mennesker. Et nytt 

varslingssystem under utprøving vil automatisk advare myndighetene når hett og farlig vær er 

underveis. Et stillestående høytrykk med rekordvarme over flere uker kan føre til temperaturer opp 

mot 35-40 grader flere steder, og stor helsefare for syke og eldre med svak helse. Nyere forskning 

tyder på at slike dødelige hetebølger kan bli mer vanlig i framtiden. For ytterligere informasjon, se ny 

svensk studie om varmebølger og dødelighet på http://www.fhi.se 
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2.2. Virksometsbasert sårbarhet 
 

Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 Liten trafikk-ulykke  

 Liten bygnings-brann 

 Liten gasslekkasje 

 Brann- og bygningsskade på VAR- installasjoner 

 Lednings-brudd (lite havari) 

 Lednings-brudd (stort havari) 

 Mindre tunnelulykker 

 Mindre sprengnings-ulykker 

 Stor gasslekkasje 

 Liten ulykke farlig gods 

 Plante-sykdommer 

 Skrapesyke 

 Akutt forurensning 

 Stor trafikkulykke 

 Uønsket hendelse arrangement 

 Sykdom på svin 

 Kraftrasjonering 

 Stor ulykke farlig gods 

 Liten bygnings-kollaps 

 Lokal forurensning av vannkilde eller distribusjons-system 

 Tunnelulykke m/brann 

 Stor eksplosjon 

 Stor bygnings-kollaps 

 Langvarig svikt i energi-forsyningen 

 Rabies 

 Båtulykker 

 Munn og klovsyke 

 Sykdom på fjørfe 

 Omfattende forurensning av vannkilde eller distribusjons-system 
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Foto: Universitetet i Bergen 
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2.2.1 Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd/Strømrasjonering 

 

Skildring av uønsket hendelse Svikt i energiforsyningen. Strømbrudd 

 

Årsak til hending Strømbrudd som følge av naturlige årsaker som flom, vind, stor 

snøfall og ekstrem kulde. 

Strømbrudd som følge av teknisk svikt og menneskelig svikt.  

Strømbrudd som følge av terror, brann og sabotasje 

Årsaksreduserende tiltak Oppgradering av høyspentnettet. 

Alternative innmatingsruter. Reservekapasitet fra Follum 

fabrikker som er tilgjengelig. Samtidig er det flere muligheter for 

å «rute» kraft alternative veier ved behov. 

Overgang til kabler i stedet for luftstrekk. 

Sannsynlighet Lengre strømbrudd (over 1 uke): Lite sannsynlig 

4 timers strømbrudd må påregnes; sannsynlig 

Ved Dagmar hadde mindre enn 100 abonnenter et strømbrudd 

som varte i 4 dager. 13 % av abonnentene hadde et strømbrudd 

som varte mer enn ett døgn. 

Kommuneadministrasjon og sykehus ble ikke berørt. 

Konsekvensskildring Viktige funksjoner som vann, kloakk, data/telekommunikasjon vil 

i deler av kommunen bli satt ut av drift. Vil kunne få betydning 

for liv og helse, miljø og økonomi. Avhengig av faktorer som: 

Varighet 

Demografiske forhold 

Sommer/Vinter 

 

Konsekvensreduserende tiltak God og tidlig varsling 

Omkoplinger 

Nødstrømsaggregater (Felles «aggregatpool» i Buskerud) 

Konsekvensgradering Fra «En viss fare» til «Kritisk» alt etter hvor lenge og alvorlig 

avbruddet er, og til hvilket tidspunkt. 

Klima   

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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Det finnes 7 innmatingsstasjoner i regionen hvor det mates inn kraft til Ringerike-Krafts 

fordelingsnett i kommunen. I tillegg kan det mates begrensede kraftmengder fra: 

Hafslunds nett over Sollihøgda via nettet i Hole 

Modums nett ved kommunegrensen i Nakkerud 

Sør-Aurdals nett ved fylkesgrense i Hedalen 

Fra kraftverkene ved Follum 

Det kan i tillegg mates betydelig med kraft fra egne vannkraftverk i Hønefossen og i Viul. 

De 7 transformatorstasjonene muliggjør kraftforsyning med full reservekraft til mest befolkningsrike 

deler av kommunen. Ved svikt i et av anleggene har de andre anleggene tilstrekkelig kapasitet til å 

overta forsyningen i de fleste lasttilfellene. Dette gjøres ved omkopling av forsyningen gjennom RiKs 

eget høyspentnett.   

Etter etableringen av Eikli transformatorstasjon i 2001 ble tosidig innmating til Hønefoss sentrum 

mulig, noe som i betydelig grad reduserte sårbarheten i strømforsyningen til Hønefoss sentrum.  

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at svikt i forsyningen fra overliggende nett, 

sentralnettet (Statnett) og/ eller regionalnettet (EB Nett) vil kunne ramme flere av de ovennevnte 

anleggene samtidig og dermed vanskeliggjøre forsyningen. Hvis skader på eget 22 kV nett skulle 

sammenfalle i tid med slike hendelser kan situasjonen bli krevende.  Ved slike situasjoner kan deler 

av kraftforsyningen opprettholdes ved å benytte kraftverk i kommunen til nødforsyning i sentrale 

deler av kommunen. Det er god erfaring med at dette fungerer.  

Forsyning til tynnere befolkede deler av kommunen er i større grad avhengig av at 

hovedforbindelsene i eget nett er i drift.  Sentrene Sokna, Nes og Tyristrand har primært god 

forsyning via transformatorstasjonene og kan avhengig av lastbehovet forsynes via eget nett ved 

svikt i forsyningen fra overliggende nett.   

I samsvar med forskrifter for beredskap foreligger det beredskapsplaner i Ringeriks-Kraft for å takle 

slike situasjoner. Planene er satt opp i samsvar med retningslinjene i KBO (kraftforsyningens 

beredskapsorganisasjon). Disse planene gjennomgås av NVE ved tilsynsbesøk. Herunder foreligger 

også detaljerte planer for rasjonering av kraft ved kraftmangel. Rasjoneringsplanene er basert på 

trinnvis eskalering.  Uprioritert kraft (kjelekraft) blir koblet ut først. Deretter forutsettes økonomisk 

rasjonering ved ekstremprising (kvoterasjonering). Til slutt vil roterende, sonevis utkobling kunne bli 

iverksatt etter etablert plan.   

I Ringeriks-Krafts beredskapsplaner er det forutsatt utstrakt kontakt med lokale, regionale og 

sentrale myndigheter i krisesituasjoner.  Her står kommunens beredskapsledelse sentralt.  

Det vil bli gitt informasjon om status og det vil bli gitt løpende oppdateringer etter hvert som en 

situasjon skulle utvikle seg. Det er videre viktig å motta informasjon om kommunens behov for 

prioritering i forsyningen i en beredskapssituasjon.  

Oppsummert vurderes strømforsyningen til Ringerike kommune som god med flere 

reservemuligheter ved utfall i innmatingsanleggene i store deler av kommunen. Spesielt er sentrale 

deler av kommunen inkludert Hønefoss sentrum i en god situasjon med mulighet for uavhengig 

forsyning fra egne kraftverk hvis forsyning fra sentralnett eller regionalnett skulle svikte.  
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Ringerike sykehus har nødstrømsaggregat for å sikre nøddrift. Det skilles mellom strøm i akuttfasen 

ved bortfall og reservestrøm som skal leveres senere og over lengre tid. Selv om det er opplegg for 

nødstrøm innebærer strømbrudd alltid en viss risiko.  

Flere av sykehjemmene i kommunen har egne nødstrømsaggregat (Hønefoss, Austjord 

behandlingssenter, Nes og Sokna, men det er fortsatt ikke full dekning. Bortfall av strøm kan ha 

store konsekvenser i sykehjemmene, da pasientene blir mer pleie/behandlingstrengende som en 

konsekvens av samhandlingsreformen.  Svært pleietrengende pasienter kan ha behov for apparater 

som er avhengig av strøm og vil blant annet raskt ha behov for manuell hjelp ved strømbrudd. 

Manglende lys kan i seg selv innebære en viss risiko, i tillegg vil strømbortfall i ved lave temperaturer 

kunne føre til uforsvarlig drift. 

Også for hjemmebasert omsorg vil strømbortfall kunne få store konsekvenser. I omsorgsboliger mv 

kan det være pasienter/klienter som er svært pleietrengende og har behov for elektriske apparater. 

Også hjemmeboende pleietrengende kan være koblet til hjelpeapparater som er avhengige av strøm 

som hjemmedialyse, oksygenapparater, forstøverapparater og slimsuging. For disse gruppene vil 

langvarig strømbrudd kunne gjøre det vanskelig å bo hjemme og det vil kunne være behov for 

«evakuering». 

Husstander som ikke har analoge fasttelefoner, men opplegg som krever strøm (isdn-telefon, 

internettelefon og lignende) vil miste kontakten utad ved et strømbrudd. 

RingeriksKjøkken er ikke utstyrt med aggregat. Ferdigvarelager har alltid et volum tilsvarende 2-3 

ukers leveranse. Ved strømbrudd over 18 timer, vil situasjonen her være kritisk. Dersom 

RingeriksKjøkken får en ukes forvarsel i forhold til kritiske situasjoner i kommunen vil 

ferdigvarelageret kunne «blåses opp» til 6 ukers forbruk. 

For boliger vil strømbrudd under kalde forhold om vinteren kunne bli svært alvorlig. Spesielt der 

store deler av boligmassen kun har tilgang på strøm som oppvarmingskilde. Dette gjelder bl.a. 

kommunens omsorgsboliger. Innetemperaturen i en dårlig isolert blokkleilighet vil synke fra 21,5 °C 

til 10 °C på under 12 timer ved en utetemperatur på – 20 °C.)  

 

 



25 
 

2.2.2. Ulykke med transportmidler - hendelse på vei, jernbane, med luftfart eller på vann 

 

Foto: Statens veivesen 

Skildring av uønsket hendelse Samferdselsulykke 

Årsak til hendelse Vei; hastighet, værforhold, hastighet, veistandard, slitasje, 

vedlikehold, kapasitet, kollaps bru/tunnel, brann i tunnel, 

masseutglidning, menneskelig årsak, kollisjon med vilt/fugl. 

Jernbane; slitasje, vedlikehold, kollaps bru/tunnel, 

masseutglidning, solslyng, menneskelig årsak, brann i tunnel. 

Luftfart; menneskelig årsak, feil navigering, teknisk årsak, 

kollisjon med vilt/fugl, tilsiktet handling. 

Vann; hastighet, værforhold, grunnstøting, menneskelige forhold, 

feil navigering. 

Årsaksreduserende tiltak Vei; Informasjon og motivasjon, tilsyn og kontroll, 

trafikksikringstiltak, fartsgrenser, vedlikehold og tilstrekkelig 

utbedring av ulykkesbelastede veistrekninger. Reguleringsplaner. 

Oppgradering av sikkerheten i tunneler. 

Jernbane; vedlikehold, sikring av planoverganger, oppsett av 

gjerder, oppsyn ved ekstremvær. 

Luftfart; Tiltak som hindrer vilt i å komme inn på rullebaner. 

Vann; Informasjon og motivasjon, tydelige skiller mellom 

badeområder og leder, merking av grunner, forbedring av 

kartverk.  
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Sannsynlighet 

 

Meget sannsynlig; Liten ulykke vei, bilbrann, stor ulykke vei, 

båtbrann, liten ulykke med farlig gods på vei/jernbane (se egen 

analyse for Akutt forurensing). 

Sannsynlig; Stor ulykke vei, bilbrann i tunnel, påkjørsel 

jernbaneovergang, togavsporing, liten ulykke båt, stor ulykke 

med farlig gods på vei/jernbane (se egen analyse for Akutt 

forurensing). 

Liten ulykke luftfart, havari småfly/helikopter, utglidning av vei- 

eller jernbane, liten ulykke jernbane. 

Mindre sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann. 

Lite sannsynlig; Stor ulykke jernbane, luftfart, vann. 

Konsekvensskildring Liten ulykke 

<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader.  

Denne type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt. 

Ulykker med jernbane, luftfart, vann og i tunneler vil normalt 

være mer ressurskrevende enn ulykker på vei. 

Stor ulykke 

>5 skadde, >5 døde, store materielle skader.  

Denne type hendelser håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt med hjelp fra støttestyrke 

eller nabobrannvesen. 

Beredskapsmessig bør man dimensjonere for slike hendelser med 

en frekvens på 1 -10 år. 

Førsteinnsats ved store ulykker med jernbane, luftfart og vann 

kan i stor grad håndteres med samme beredskap og etter samme 

reaksjonsmønster som for stor trafikkulykke. 

Konsekvensreduserende tiltak Kompetanseheving og materielltilførsel på bistasjonene innen 

frigjøring, tunnelbrann, vannredning, førstehjelp og ulykker med 

farlig gods. 

Slokkeavtale med andre brannvesen.   

Regelmessige samøvelser med andre nødetater. 

Utstyr for redning utenfor vei. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til katastrofalt (se egen analyse for Akutt 

forurensing). 
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Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ringerike brann- og redningstjeneste har slokkeavtaler med alle nabobrannvesen som sikrer 

nødvendig bistand ved store og krevende innsatser. Dette gjelder blant annet dykkertjenesten, hvor 

vi har avtaler med Drammensregionens brannvesen og Oslo brann- og redningsetat. 

Brann- og redningstjenesten har ikke egnet utstyr for å kunne håndtere en stor brann i tunnel. 

 

 

Foto: Regjeringen.no/NSB 
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2.2.3 Akutt forurensning 

Skildring av uønsket hendelse Akutt forurensning 

Årsak til hending Utslipp, eller fare for utslipp, av farlige stoffer som følge av 

transportulykke, lagring, omlasting, bruk eller brann og 

eksplosjon. 

Utslipp fra næringsvirksomhet/kraftverk 

Kjøleanlegg 

Landbruk 

Drivstofftanker 

Gassanlegg, herunder forbrukergassanlegg 

Gassdrevne kjøretøy 

Kjemisk eller biologisk forurensing 

Utilsiktet handling (materialtretthet, uaktsomhet ved håndtering, 

o.l.) 

Tilsiktet handling (kriminell handling eller terror) 

Årsaksreduserende tiltak Informasjon og motivasjon, kontroll og tilsyn, destruering av 

tanker og anlegg som ikke er i bruk, øke antall sikkerhetsbarrierer 

mot sårbare installasjoner 

Sannsynlighet Se merknader, kommentarer og utfyllende opplysninger 

Konsekvensskildring Ulykker med farlige stoffer kan gi meget store konsekvenser for 

liv, helse og miljøet, type stoff og mengde vil være avgjørende for 

skadeomfanget redningsmannskapene blir stilt ovenfor. 

Farlig gods deles i 9 klasser, for produksjon, transport og lagring. 

På veier og jernbane i vårt distrikt er hovedvekten av stoffene 

som transporteres i klasse 3 (brannfarlige væsker), klasse 2 

(gasser) og klasse 8 (etsende stoffer). 

Konsekvensen for miljøet vil variere ut fra faktorer som nærhet til 

sårbare områder (f.eks. verneområder og vannkilder) og årstid. 

Konsekvensreduserende tiltak Beredskapsplaner, 

IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget mot akutt 

forurensing) 

Kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten 

Slokkeavtaler med nabobrannvesen, 

Kartlegging av lagring og bruk 
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Gode innsatsplaner 

ELS - lederstøtte ved større hendelser. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til katastrofalt. 

Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er 

tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. 

Meget sannsynlig 

Liten gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller fyringsolje 

(<3.000 liter), lekkasje fra drivstofftank på tunge kjøretøy som følge av transportulykke som ikke 

krever evakuering av tilliggende områder, men kan kreve overflatesanering/oppsamling av stoff. 

Mindre gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller lite utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som 

krever evakuering av et rom eller et avgrenset område, ingen behov for dekontaminering av 

mennesker. 

Sannsynlig 

Stor gasslekkasje i forbrukergassanlegg (<400 liter), lekkasje fra tank for drivstoff eller fyringsolje 

(>3.000 liter), lekkasje fra transportbeholder (<20.000 liter) som følge av transportulykke, eller 

lekkasje fra lager som krever evakuering av tilliggende områder og/eller sanering av grunn. Større 

gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever 

evakuering av et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og behov for dekontaminering av <5 

mennesker, og med <5 skadde/døde. 

Mindre sannsynlig 

Liten brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), liten brann i tank for drivstoff eller 

fyringsolje (>3.000 liter) med <5 skadde/døde. Liten brann i transportbeholder (>20.000 liter) som 

følge av transportulykke, eller liten brann fra lager/depot som krever evakuering av tilliggende 

områder og/eller sanering av grunn, og skadeomfang <5skadde/døde. Stor gasslekkasje giftig- eller 

miljøfarlig gass eller stort utslipp av kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et objekt, 

installasjon og/eller nabobygg, og behov for dekontaminering av >5 mennesker. 

Lite sannsynlig 

Stor brann i forbrukergassanlegg eller opplag (>400 liter), stor brann i tank for drivstoff eller 

fyringsolje (>3.000 liter), stor brann i transportbeholder (>20.000 liter) som følge av transportulykke, 

stor brann i lager/depot som krever evakuering av tilliggende områder og/eller sanering av grunn, 

og skadeomfang >5skadde/døde. Større gasslekkasje giftig- eller miljøfarlig gass eller stort utslipp av 

kjemisk eller biologisk stoff som krever evakuering av et objekt, installasjon og/eller nabobygg, og 

behov for dekontaminering av >5 mennesker, og med >5 skadde/døde).  
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2.2.4. Uønsket hendelse knyttet til bygning/konstruksjon, brannobjekt eller arrangement 

Skildring av uønsket hendelse Diverse uønskede hendelser knyttet til bygning/konstruksjon, 

brannobjekt eller arrangement. 

Årsak til hending Teknisk/mekanisk årsak; konstruksjonsfeil, materialtretthet, 

teknisk svikt, brann i elektrisk anlegg, gasslekkasje. 

Naturbasert; lynnedslag, flom, skred, snøfall. 

Ikke tilsiktet handling; varme arbeider, sprengningsulykke, 

organisatorisk, menneskelig svikt, panikk ved evakuering. 

Tilsiktet handling; brannstiftelse, opptøyer, sabotasje, kriminell 

handling, terror. 

Årsaksreduserende tiltak Brann; kartlegging av utsatte objekt og grupper, informasjons- og 

motivasjonsarbeid, øvelser, feiing og tilsyn, håndhevelse av 

byggeforskrifter, risikoanalyse  

Bygningskollaps; informasjon- og motivasjonsarbeid, tilsyn, 

håndhevelse av byggeforskrifter, beredskapsplaner, kartlegging 

av utsatte områder. 

Sprengningsulykke; kontroll, plassering av 

lager/produksjonslokale, tilsyn med anleggsområder, 

risikoanalyse, dialog med entreprenører, befaring av 

anleggsområder. 

Uønsket hendelse ved arrangement; utarbeidelse av 

risikoanalyse, beredskapsplaner, tilsyn med arrangementer. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Liten boligbrann (<5 skadde), branntilløp særskilt brannobjekt. 

Sannsynlig 

Liten boligbrann (<5 skadde/døde), stor brann i særskilt 

brannobjekt, /brann i flermannsbolig, liten ulykke/kollaps 

scene/tribune (<5 skadde/døde), liten sprengningsulykke (<5 

skadde/døde). 

Mindre sannsynlig 

Stor brann i særskilt brannobjekt (<5 skadde/døde), stor ulykke 

kollaps scene/tribune eller bygningskollaps (>5 skadde/døde), 

stor sprengningsulykke (>5 skadde/døde), kriminell handling eller 

terror som krever ressurser tilsvarende liten brann/ulykke. 

Lite sannsynlig 

Kriminell handling eller terror som krever ressurser tilsvarende 

stor brann/ulykke. 
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Konsekvensskildring Liten brann/ulykke 

<5 skadde, <5 døde, moderate til store materielle skader. Denne 

type hendelser skjer ukentlig og håndteres av brann- og 

redningsmannskapene som er på vakt. Brann/ulykker i særskilte 

brannobjekter, flermannsbolig, tett bebyggelse eller på steder 

hvor et stort antall mennesker oppholder seg vil i tillegg kreve 

innsats fra støttestyrke og/eller nabobrannvesen 

Stor brann/ulykke 

>5 skadde, >5 døde, store materielle skader. Denne type 

hendelser håndteres av brann- og redningsmannskapene som er 

på vakt med hjelp fra støttestyrke eller nabobrannvesen. Ved 

bygningskollaps vil det være aktuelt å be om bistand med Oslo 

brann- og redningsetat sin USAR-styrke (Urban Search and 

Rescue). 

Konsekvensreduserende tiltak Brann; kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen, 

vedlikehold og fornying av vannledningsnettet, sikker 

vannforsyning ved strømbrudd, krav om etablering av 

brannkummer ved eiendomsutvikling, ingen utbygging i områder 

som ikke har forskriftsmessig brannvannsdekning, sikre tilgang 

for slokkemannskaper, tekniske- og organisatoriske tiltak i 

særskilte brannobjekt, beredskapsplaner som ivaretar 

sikkerheten til utsatte brukergrupper, håndheve krav om varsling, 

rømningsveier og slokkeutstyr. 

Brann- og redningstjenesten tar med tankbil på utrykning til 

områder med dårlig brannvannsdekning. 

Bygningskollaps; ekstraordinære tiltak ved ekstremvær, 

kompetanseheving og materielltilførsel brann- og 

redningstjenesten, slokkeavtaler med nabobrannvesen. 

Sprengningsulykke; innsatsplaner for aktuelle 

objekt/anleggsområder 

Uønsket hendelse ved arrangement; befaring i forkant av 

arrangement, representant i stab, samarbeid med arrangør og 

politi. 

Konsekvensgradering Liv og helse; ufarlig til katastrofalt. 

Miljø; en viss fare til farlig. 

Materielle verdier; ufarlig til katastrofalt. 

Klima Klimaendringer kan gi ekstremvær som kan ha påvirkning på 

uønskede situasjoner. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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2.2.5 Dyresykdommer 

Skildring av uønsket hendelse Omfattende sykdomsutbrudd blant dyrebestander/besetninger. 

Årsak til hending Sykdom som kan ramme en husdyrbesetning blant annet på 

grunn av kommersialisert landbruk, eller spredning fra blant 

annet villfugl (fugleinfluensa) 

Årsaksreduserende tiltak Forebyggende tiltak, tilsyn. 

Liten kunnskap om dyresykdommer, zoonoser, smittebeskyttelse 

og regelverk kan føre til at personer i ren uvitenhet kommer i 

skade for å spre smitte. Det er en stor utfordring å gi tydelig og 

god informasjon. 

Fokus på hygiene etter omgang med husdyr og håndtering av 

slakt. 

God informasjon i forhold til reisevirksomhet med dyr 

Vaksinasjoner 

Sannsynlighet Gruppe A-sykdommer (f eks svinepest, rabies og blåtunge): Noe 

sannsynlig 

Gruppe B-sykdommer (f eks salmonella, kverke (hest)): Meget 

sannsynlig 

Konsekvensskildring Enkeltpersoner vil kunne bli utsatt for fare/smitte.  

Fare for store økonomiske tap 

Konsekvensreduserende tiltak Varsling, 

Beredskapsplaner 

Isolasjon av grupper av befolkningen 

Stansing av møtevirksomhet 

Ved utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer og 

zoonoser kan konsekvensene bli svært store dersom ikke 

sykdommen oppdages tidlig og tilfellet rapporteres allerede på 

mistanke. Ved munn- og klauvsjukeutbruddet i Storbritannia i 

2001 gikk det lang tid (tre uker) fra første syke dyr ble registrert 

til situasjonen ble håndtert som et munn- og klauvsjuketilfelle. 

Dette sammen med den utstrakte forflytningen og omsetningen 

av dyr gjennom livdyrmarkeder, gjorde at myndighetene kom på 

etterskudd og konsekvensene ble enorme.  

Konsekvensgradering Munn- og klovsyke: 

Katastrofale økonomiske konsekvenser 
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Skrapesyke:  

Alvorlige økonomiske konsekvenser 

Salmonella:  

En viss fare (inntil 10 mill. kr) 

Sykdom på svin: 

En viss fare (inntil 10 mill. kr) 

Rabies:  

Alvorlige, vil forringe den generelle 

smittevernberedskapen 

Sykdom på fjørfe: 

Med de nye virusvariantene (fugleinfluensa) vil dette være 

katastrofalt   

Klima Klimaendringer medfører at smittsomme sykdommer som for få 

tiår siden bare fantes i varme strøk, nå også er aktuelle i Norden. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for bekjempelse av dyresykdommer. Ved 

store sykdomsutbrudd, - utbrudd av alvorlige, smittsomme dyresykdommer - og zoonoser, kan 

Mattilsynet ha behov for bistand fra andre statlige og kommunale myndigheter. 

Situasjonen med hensyn til smittsomme dyresykdommer og zoonoser i Norge er god. Det er flere 

årsaker til dette, men de viktigste begrensende faktorene for sykdommer på produksjonsdyr er 

effektive overvåkningsprogrammer, gode rapporteringsrutiner, næringsstruktur som medfører lite 

innenlands forflytninger - og lite import av levende dyr. 

Importen av produksjonsdyr har den senere tiden vært liten fordi Norge gjennom overvåkning og 

kontrollprogrammer har kunnet dokumentere fravær av viktige sykdommer, og derigjennom også 

har kunnet kreve karantene og prøvetaking av importdyr. 

Det kan være svært ressurskrevende og i noen tilfeller umulig, å bekjempe smittsom dyresykdom 

når den først har etablert seg i et område. Dette gjelder særlig for sykdommer der viltet kan være 

smittereservoar; f.eks. rabies (rev), fugleinfluensa (ville fugler) og svinepest (villsvin).  

Samfunnsutviklingen med økt internasjonal handel med næringsmidler og import av utenlandsk 

arbeidskraft, er faktorer som medfører økt risiko for spredning av sykdommer. 

Folks stadig økende reisevirksomhet bidrar også til raskere spredning av zoonoser som nå hyppig 

opptrer som truende, verdensomspennende sykdomsutbrudd – pandemier (f.eks. fugleinfluensa og 

svineinfluensa). Reisevirksomheten har utviklet seg til reiser over lengre avstander enn før og til 

verdensdeler med sykdommer som er ukjente for norske myndigheter og helsepersonell. At sports – 

og kjæledyr er med på feriereiser, eller kjøpes i utlandet innebærer risiko for at smitte kommer med 

hjem som «nissen på lasset». Handel med levende dyr gjennom internett øker, men er ikke å 
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anbefale hvis man ikke kjenner selgeren, siden det ved netthandel er vanskeligere å avsløre useriøse 

selgere enn når kontakten skjer ansikt til ansikt. 

At Norge og Skandinavia er” høykostland” medfører at folk fristes til å smugle både varer og levende 

dyr. Norske og svenske tollmyndigheter har avdekket tilfeller der valper uten helsepapirer er forsøkt 

smuglet inn. Dette skjer fordi prisdifferansene er store og strafferammene lave i forhold til 

alternative smuglervarer. Smugling innebærer risiko for innslepp av sykdommer. 

Sykdomsrapportering blir ofte utsatt og epidemiologisk utredning vanskelig, når det ligger straffbare 

forhold i historikken. 

I forbindelse med politisk og religiøs fanatisme kan terrorhandlinger med spredning av smittestoff 

dessverre være aktuelt. Dersom eksempelvis miltbrannsporer skulle bli spredt, kan dette få 

katastrofale følger for et stort antall dyr og mennesker. 

Å beregne sannsynligheter for uønskede hendelser er vanskelig når det gjelder smittsomme 

sykdommer og zoonoser. Dette fordi mange av de nevnte faktorene raskt endres av grunner som 

norske myndigheter har liten eller ingen innflytelse på. Dyrehelsesituasjonen i andre land kan endre 

seg mye på kort tid og dette kan medføre total endring av premissene for 

sannsynlighetsberegninger. Mattilsynet bruker Veterinærinstituttet som faglig forvaltningsstøtte til 

beregning av sannsynligheter, men tallene vil i mange tilfeller bygge på usikre forutsetninger. 

 

2.2.6 Plantesykdommer 

Skildring av uønsket hendelse Planteskadegjørere får rotfeste i norsk fauna 

Årsak til hending Import, naturlig spredning 

Årsaksreduserende tiltak Forebyggende tiltak, tilsyn. Følgende tiltak kan vurderes: 

Begrensinger i transport av skogsutstyr inn og ut fra etablerte 

soner 

Det er krav om å rydde alle nåletrær i områder med påvisninger. 

Kartlegge betydning 

for verneområder, rødlistearter osv. 

Finne forbrenningsanlegg som kan ta i mot skogsavfall til 

forbrenning 

Sannsynlighet Sannsynlig 

Konsekvensskildring Angrep på naturlig flora 

Konsekvensreduserende tiltak  

Konsekvensgradering  

Klima Klimaendringer kan føre økt spredning av plantesykdommer 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 
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I løpet av det siste 10-året har det vært en rekke større utbrudd av karanteneskadegjørere i Norge. I 

de fleste tilfellene har skadegjørerne blitt bekjempet, men det har ført til store kostnader for både 

bransjen og det offentlige. 

Karanteneskadegjørere er planteskadegjørere som kan være vanskelig å bekjempe, og som kan gi 

vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, nærmere bestemt miljømessige og økonomiske 

konsekvenser hvis de får etablere og spre seg. Forekomst av karanteneskadegjørere i et land kan 

dessuten skape vanskeligheter ved eksport av planter og plantedeler til andre land.  

I tillegg til å hindre innførsel til Norge er det også viktig å hindre videre spredning av 

karanteneskadegjørere, som er etablert i Norge. 

Et viktig mål med Mattilsynets tilsyn på plantehelseområdet er å redusere faren for introduksjon og 

spredning av karanteneskadegjørere, effektivisere utrydding av disse, redusere behovet for bruk av 

plantevernmidler, redusere private og offentlige tap og kostnader ved utbrudd og legge til rette for 

eksport av plantemateriale. Selv om Mattilsynet har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret vil 

det kunne oppstå situasjoner som vil berøre fylkesmannens og kommunenes ansvarsområder. 

Handelen med planter i Norge er økende. En konsekvens av det er at også import av levende planter 

til Norge har økt. Endringer i handelsmønsteret har også økt sannsynligheten for å importere 

planteskadegjørere som har opphav i mer fjerntliggende strøk, eks Asia, økt. 

Plantemateriale som emballasje eks, trekasser, trepaller m.fl. kan også føre med seg viktige 

planteskadegjørere. De viktigste skadegjørerne er skadegjørere som angriper naturlig flora.  

 

2.2.7 Avløp og renseanlegg   

Skildring av uønsket hendelse Akutt lokal forurensning 

Årsak til hending Langvarig strømutfall 

Mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer 

Brudd på ledningssystem 

Massive overløp fra ledningsanlegg 

Innbrudd 

Hærverk 

Terror eller terrorlignende anslag. 

Årsaksreduserende tiltak Risikovurderinger før anlegg bygges. 

Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på anlegg og 

infrastruktur 

Sannsynlighet Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari 

Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari 
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Konsekvensskildring Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk gir akutt 

forurensning lokalt og kan ha regionale konsekvenser for 

drikkevannskilder nedstrøms i vassdraget.  

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd:  

Faste og mobile nødaggregater 

Akutt forurensning:  

Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon. 

Havari og ledningsbrudd:  

Lagerføre kritiske reservedeler 

Konsekvensgradering En viss fare;  

Farlig; Brann og bygningsskade 

Kritisk; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd 

Klima Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som resulterer i 

akutt forurensing. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Akutt lokal forurensning fra avløp- og renseanlegg kan finne sted ved langvarig strømutfall, 

mekaniske eller elektronisk havari av styringssystemer, ved brudd på ledningssystem eller også ved 

massive overløp fra ledningsanlegg som følge av ekstrem nedbørintensitet. 

Ringerike kommunes renseanlegg og innsamlingssystem i de mindre tettstedene (Nakkerud, 

Tyristrand, Sokna, Hallingby, Ringmoen og Nes) er små og vil påvirke avgrensede geografiske 

områder og et begrenset antall mennesker. 

Innsamlingssystemet i Hønefoss og omegn og Monserud renseanlegg behandler over 3 mill.  m3 /år 

og har større konsekvenser ved havari/strømstans. Felles for de fleste overløp og renseanlegget er 

at de munner ut i Begna, Randselva eller Storelva og dermed konsentrerer mulige utslipp på 

strekningen Hønefoss-Tyrifjorden. 

Risikoen for slike hendelser vurderes som «Mindre sannsynlig» med gjentakelsesfrekvens 15-50 år. 

Konsekvensene vurderes som ”En viss fare” med noen skadde og et økonomisk tap i størrelsen 1-5 

mill. 
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2.2.8 Brudd i vannforsyning   

Skildring av uønsket hendelse Brudd i vannforsyningen 

Årsak til hending Naturbasert; Økning i jern/mangan i grunnvannskilde, storm, 

skred eller flom. 

Ikke tilsiktet handling; Strømbrudd, farlige stoffer i 

kilde/distribusjonssystem, brann eller fysisk bygningsskade, 

innlekking av avløpsvann i drikkevannsystem, havari i maskiner 

eller styresystem samt ledningsbrudd i hovedledninger. 

Tilsiktet handling; Innbrudd, hærverk, terror eller terrorlignende 

anslag. 

Årsaksreduserende tiltak Risikovurderinger før anlegg bygges. 

Sikringstiltak i fysiske anlegg, godt vedlikeholdsnivå på anlegg og 

infrastruktur. 

Kontroll med fyllmasser nær vannkilder og uttak av grusmasser 

som kan ødelegge barrierene. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig: Lite ledningsbrudd/havari 

Sannsynlig: Omfattende ledningsbrudd/havari 

Konsekvensskildring Avbrudd i vannforsyning medfører bortfall i drikkevann, bortfall 

av sanitærvann som transportmedium for kloakk samt bortfall av 

brannvann. 

Mangel på hygienisk sikkert vann til drikke, matlaging og 

personlig hygiene øker sterkt risiko for sykdomsspredning. 

Avbrudd i borttransport og rensing av kloakk øker risiko for 

bakteriell forurensning. 

Manglende brannvannsdekning reduserer evnen til å 

slokke/begrense brann. 

Konsekvensreduserende tiltak Strømbrudd: 

Faste og mobile nødaggregater 

Forurensning kilde/distribusjonssystem: 

Varslingssystem via sms/tale til mobil og fasttelefon. 

Havari og ledningsbrudd:  

Lagerføre kritiske reservedeler 

 

Konsekvensgradering En viss fare; Brann og bygningsskade 

Farlig; Havari, ledningsbrudd og strømbrudd 
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Kritisk; Forurensning kilde/distribusjon 

Klima Klimaendringer (akutt) kan medføre situasjoner som resulterer i 

brudd i vannforsyningen. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Kommunale vannverk er sikret mot forurensning gjennom klausulering av vannkilde og hygieniske 

barrierer etter krav i «Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.) 

ROS-analyser gjennomføres på temaene Kilde, Inntak, Behandlingsanlegg og Distribusjonsanlegg 

(KIBD). Vannforsyning fra grunnvannsbrønner gir høy grad av beskyttelse mot mikroorganismer og 

bakterier fra råvann, og analyserte hendelser på tema kilde, inntak og behandlingsanlegg har enten 

lav sannsynlighet og/eller liten konsekvens. 

Distribusjonsnettet er sårbart på særlig 2 områder: 

Svikt i leveranse som følge av brudd på ledninger. 

Innlekking av forurenset vann med sykdomsfremkallende organismer. 

Gjennom Hovedplan vann er risikomomenter identifisert og prioriterte tiltakslister for planperioden 

utarbeidet med sikte på å redusere risiko for uønsket hendelse og konsekvensnivå dersom uhellet 

likevel skjer. 

Det er mange private vannverk i kommunen, de flest av disse er små < 50 personer. Kommunen vil 

kunne bidra med vann fra tank ved avbrudd i forsyningen ved disse. Unntaket er Tyristrand vannverk 

som forsyner Tyristrand/Nakkerudområdet med mange hundre abonnenter – her kan 

kapasitetsproblemer oppstå. 

Totalvurderingen er at brudd i vannforsyningen eller sykdom spredt med drikkevann er i gruppen 

«mindre sannsynlig» med gjentakelsesfrekvens 15-50 år. Konsekvensgruppen er ”En viss fare” med 

noen skadde og et økonomisk tap i størrelse 1-5 mill. 
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2.3 Helseberedskap, smittsomme sykdommer og epidemier 
Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 

 Årlig influensa 

 Enkelttilfelle av alvorlig allmenn farlig, 

smittsom sykdom som: 

 Legionella 

 Tuberkulose 

 Større utbrudd av alvorlig smittsom 

sykdom som f.eks. tuberkulose 

 Omfattende influensautbrudd. 

 Radon 
 Større utbrudd av legionella 

 Pandemisk influensa 

 

 

 

 

  

Foto: Sivilforsvaret 
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2.3.1 Helse og sosial beredskap 

Skildring av uønsket hendelse Plutselige hendelser som uvarslet avgjørende påvirker enkelt 

individer eller gruppers mestringsevne. 

Årsak til hending Selvmord, uventede dødsfald, plutselig spedbarnsdød, mord 

Vold, ran 

Uhell (trafikk, fritidsaktiviteter) med skade/død. 

Terror. 

Brann, ras, flom og ulike naturkatastrofer. 

Årsaksreduserende tiltak Ulike og til dels lite spesifikke for dette området.  

Velfungerende primær helsetjeneste, inkl. psykisk helsevern. 

Velfungerende spesialisthelsetjeneste med godt samarbeid. 

Sannsynlighet Sannsynlig. Daglig forekommende begivenheter, men typisk uten 

behov for omfattende og koordinert bistand. 

Konsekvensskildring Enkelt individer, i noen tilfelle større grupper og lokalsamfunn 

rammes av en enkeltstående hendelse som uvarslet og i 

avgjørende omfang reduserer mestringsevnen og gir et akutt 

behov for bistand psykisk, sosialt og helserelatert. 

Økonomisk belastende for enkelt individer 

Omdømme bygging for kommunen 

Konsekvensreduserende tiltak Lett tilgjengelig akutt medisinsk allmennlegetjeneste og 

kriseteam (psykososial bistand).  

Konsekvensgradering Alvorlig for enkelt individer/grupper.  

Klima Ikke relevant 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Viser til Ringerike Kommunes «Beredskapsplan helse», «Beredskapsplan legevakt» og «Plan for 

kriseteam». 

Dette er «hverdagskriser», som rammer enkelt individer og grupper i samfunnet. Behovet for 

bistand avhenger av hendelsens karakter og omfang, av de berørtes evne til å håndtere hendelsen 

og den enkeltes nettverk.  

Kriseteamet er organisert som del av hjemmetjenesten, og aktiveres av politiet, legevakten eller 

kommunens kriseledelse ved behov for bistand. Kjernegruppen er sykepleiere i hjemmetjenesten, 

som alle er dedikerte til oppgaven. De avgjør omfanget av bistand fra andre faggrupper; typiske 

eksempler er helsesøster og prest. Kriseteamet ledes av en koordinator, som også er leder av 

styringsgruppen, som fungerer som et koordineringsorgan for kriseteamet (deltakere: politi, prest, 

brann, legevakt, kriseteam, helsesøster).  

 



41 
 

Særlige forhold 

Ringerike kommune er vertskommune for følgende institusjoner, og som øker behovet for 

tilgjengelig psykososialt og allmenn medisinsk beredskap: 

Utdanningsinstitusjoner: Høgskolen i Buskerud, Videregående skoler, Folkehøgskolen. Ved skolene 

er mange unge mennesker fra hele landet og utlandet samlet; alle utenfor sin normale sosiale og 

familiære nettverk.  

Ringerike Fengsel er et høg sikkerhets fengsel med 160 plasser. Innsatte i norske fengsler har en 

dokumentert redusert generell helseprofil. 

Hvalsmoen transitt mottak. Er landets største transittmottak, med plass til mer enn 400 asylsøkere. 

Det er en arena med grobunn for helse og psykososiale utfordringer. 

Interkommunalt krisesenter 
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2.3.2 Smittsomme sykdommer via næringsmidler, - herunder vannbåren smitte 

Skildring av uønsket hendelse Smitte via næringsmidler (vann, mat), som rammer større 

befolkningsgrupper. 

Årsak til hending Inntak av næringsmidler (vann, mat) som inneholder 

sykdomsutløsende mikroorganismer eller toksiner. 

Kan være utløst av forurensede råvarer, eller forurensning under 

tilberedning/servering, inkl. smitte fra smittebærer. 

Årsaksreduserende tiltak Hånd og kjøkken hygiene 

Optimal vannforsyning (kilde, og rørsystemer) 

God kontroll med produksjon, tilberedning, oppbevaring og 

servering av næringsmidler. God kontroll med vannkilder. 

Kompetanse i flere grupper personell og hos innbyggere. 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Ofte selvbegrensende med redusert varighet. 

Enkelt personer og grupper kan bli svært syke, inkl. med behov 

for sykehus innleggelse, risiko for varige men og død. 

Omfattende sporingsarbeid, økonomisk belastende  

Frykt i befolkningen  

Fravær fra jobb og skole. 

Vil kunne lamme samfunnsfunksjoner. 

Konsekvensreduserende tiltak Tidlig diagnostikk og behandling. Utredning og sanering 

Gode samhandlingsrutiner med mattilsynet og 

folkehelseinstituttet 

Håndhygiene  

Isolasjon av syke 

Konsekvensgradering Farlig 

Klima Klimaendringer vil påvirke smittefloraen. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ved utbrudd av næringsmiddel båren sykdom samarbeider kommunen med 

Mattilsynet (www.mattilsynet.no) 

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) 

Andre kommunale aktører er: Teknisk tjeneste (vann, kloakk), Landbrukskontoret.  

Viser til «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009). 
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Beskrivelse 

Mattilsynet er sentral i arbeid med alle næringsmiddelbårne sykdommer, og reguleres av eget 

regelverk. Mattilsynet har ansvar for kontroll og oppfølging av dyrehold (forproduksjon, dyrehold, 

håndtering av råvarer) og mathygiene (bearbeiding), i alle produksjonsledd fram til servering.  

Helsetjenesten har ansvar for de enkelte syke og for den delen av sporingsarbeidet som er relatert 

til individer. Folkehelseinstituttet er en sentral samarbeidspartner. 

Eksempler på matbåren smitte er:  

Norovirus infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på Østlandet og et hotell 

i Oslo syke etter å ha spist muslinger; det skyldtes norovirus smitte i muslinger. I våren 2007 ble en 

håndballturnering avlyst i en liten vestlandskommune. Det skyldtes uheldig håndtering av mat 

servert på hotellet før turneringen. I en gruppe gjester var en syk av norovirus, personalet ble 

smittet – og bar smitten videre via mat og berøringsflater i hotellet. Vinteren 2012 ble avdelinger 

ved et sykehus i Oslo steng pga. norovirus infeksjon. Personale og pasienter ble syke, slik driften ikke 

kunne opprettholdes. Det var uforsvarlig å ta imot pasienter, dels pga. manglede driftsmulighet, dels 

pga. smittefare.  Norovirus er veldig smittsomt, og smitter mellom mennesker. 

E. coli infeksjon. Vinteren 2012 ble en stor gruppe gjester ved et hotell på Ringerike syke etter å ha 

spist eggerøre. Det skyldes turistdiare bakterien ETEC (en e.colitype), som sandsynlig ble introdusert 

i eggerøren via gressløk, som var kraftig infisert med bakterien. 

Særlige forhold 

Ringerike kommune har flere institusjoner, som håndterer matvarer, eks.: 

Hoteller, restauranter, cateringfirmaer, cafeer og gatekjøkkener 

Ringeriks Kjøkken, er Ringerike kommunes eget storkjøkken som betjener alle matserveringer i pleie 

og omsorgstjenesten, samt enkelt serveringer. 

Ringerike Sykehus 

Sykehjem, barnehager og skoler. Transitt mottak Hvalsmoen. 

Matvarebutikker, dels stormarkeder, dels detaljbutikker. 

Vann 

Vann er en særlig sårbar kilde til smittsomme sykdommer, eksempelvis legionella, e-coli, giardia. 

Samarbeid med Teknisk tjeneste er derfor sentralt ved mistanke om vannbåren smitte. Vann 

forsyning er en av vårt samfunns mest sårbare områder.  

Årsaker til forurensning av drikkevann kan være: 

Forurensning av vannkilde 

Forurensning av vannføring (f.eks. lekkasje fra avløpsledning i drikkevannsledning, feilkobling fra 

industribedrifter) 

Forurensning pga. utslipp, f.eks. uhell ved transport av farlig gods, flom, ras og lignende. 

Langvarig strømbrudd  
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I Ringerike har vi i dag svært godt vann. Det skyldes i hovedsak en veletablert grunnvannskilde på 

Kilemoen. Der er i dag arbeid på gang for å finne fram til supplerende vannkilde, dels i tilfelle av svikt 

i hovedvannkilden, dels i tilfelle av plutselig økt behov for vann (se avsnitt relatert til vann).  

Tiltak for å forebygge smitte fra vannforsyning er bla.: 

Sikring av nedslagsfelt rundt drikkevannskilder. Sikre 2 hygieniske barrierer.  

Sikre ledningsnett for vann (obs. vannrør fra før 1970 ligger sammen med kloakknettet).  

Gode driftsrutiner. Kontroll av drikkevannskvalitet. 
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2.3.4 Smittsomme sykdommer, - epidemier, pandemier 

Skildring av uønsket hendelse Utbrudd av smittsomme sykdommer, som oppfattes kritiske for 

grupper i befolkningen og/eller i et omfang som påvirker viktige 

samfunnsfunksjoner. 

Årsak til hending Eksponering av befolkningen for en allmenn farlig smittsom 

sykdomsfremkallende mikroorganisme. Smitte kan skje: 

Direkte kontakt, nærkontakt, dråpesmitte 

Smitte via matvare, drikke, avføring, blod, forurenset miljø. 

Årsaksreduserende tiltak Høy vaksinasjonsdekning i befolkningen, inkl. asylsøkere, eldre, 

rusmisbrukere, andre risikogrupper 

Håndhygiene, renhold. 

Gode sosiale rammebetingelser: næringstilstand, boforhold 

Overvåking av sykdommer og smitteførende kilder  

Vann hygiene (temperatur, rørsystemer) 

Sannsynlighet Meget sannsynlig 

Konsekvensskildring Alvorlig sykdom hos enkelt individer eller grupper, med risiko for 

varige men og død. 

Utbredelse i store befolkningsgrupper med påvirket 

samfunnsfunksjon, inkl. helsetjenesten. 

Økonomisk eksklusiv behandling, sporing og begrensende tiltak 

Konsekvensreduserende tiltak Behandling og isolasjon av syke. Smitteregime i omgang med 

syke. 

Vaksinasjon, evt. forebyggende behandling (f.eks. 

meningitt/hjernehildebetennelse) 

Håndhygiene. 

Unngå større forsamlinger 

Karantene bestemmelser 

Konsekvensgradering Alvorlig 

Klima Klimaendringer vil antagelig kunne påvirke utbredelsen av 

enkelte sykdommer, men er lite utredet. 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Ved utbrudd av allmennfarlige smittsomme sykdommer samarbeider kommunen med: 

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no): har ansvaret for overvåking av sykdom hos mennesker, 

rådgiving, og vaksineberedskap, inkl. kontakt med internasjonale miljøer.  
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Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no): har overordnet nasjonalt ansvar for koordinering og 

veiledning ved utbrudd av smittsomme sykdommer med nasjonalt trusselbilde. 

Mattilsynet (www.mattilsynet.no): ansvar for næringsmiddelsikkerhet (mat og vann), fra 

produksjonsledd til servering.  

Veterinærinstituttet: har ansvar for dyresykdommer, fjærkre og villfugl.  

Viser til Ringerike kommunes: «Beredskapsplan Helse» (2012) og «Smittevernplan» (2009). 

En epidemi betegner en sykdom som sprer seg raskt i en befolkningsgruppe. Sykdomsutbruddet 

regnes som en epidemi dersom tallet på nye sykdomstilfeller blir doblet på en uke. En epidemi som 

sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. 

Smittsomme sykdommer representerer et bredt spekter av vidt forskjellige sykdommer og forløp, 

spredningsmønstre og tiltaksmuligheter. I ROS analysen gis et generelt overblikk, med enkelte 

eksempler til illustrasjon. 

Beskrivelse  

En erkjent stor risiko i dag er relatert til reiseaktivitet og befolkningsmigrasjon:  

Via smittebærere, som bringer sykdommer til landet, som vi enten har betraktet som svært sjeldne 

(f.eks. tuberkulose, der Norge i 2010 avviklet rutine screen og vaksinasjon av barn og unge med 

henvisning til at sykdommen er utryddet). Det er nå en økt forekomst bl.a. relatert til 

arbeidsinnvandring/flyktninger, asylsøkere. Vi ser også problemstillinger som ikke har vært en 

utfordring tidligere (f.eks. motstandsdyktige bakterier som MRSA). 

Via arbeidsinnvandring, flyktninger og asylsøkere, der befolkningens grunnhelse og 

vaksinasjonsstatus ikke er lik den norske (redusert vaksinasjonsdekning for f.eks. meslinger, har 

resultert i utbrudd av meslinger i større befolkningsgrupper i Oslo i 2011).  

Pga. økt reisevirksomhet (f.eks. raskere og mer tilfeldig spredning av influensa ved epidemier, 

importering av smittsomme sykdommer). 

 

Klima som faktor i forhold til smittsomme sykdommer i Norge er lite utredet. Det er kjent at noen 

sykdommer sprer seg ut i nye miljøer og som kan være relatert til klimaendring: F.eks.: mygg, som 

bærer smittsomme sykdommer nå har etablert seg utenfor tradisjonelle risikoområder.  

Særlige forhold 

Ringerike kommune er vertskommune for: 

Hvalsmoen transitt mottak og boliger for mindreårige asylsøkere. Representerer en betydelig arena 

for spredning av smittsomme sykdommer. Stor gruppe ikke vaksinerte beboere. 

Ringerike Sykehus. Alvorlig syke fra egen og nærliggende kommuner vil bli innlagt på lokalsykehus; 

en stor gruppe av ansatte er hjemmehørende i Ringerike Kommune. 

Arbeidsinnvandring, i forhold til smittsomme sykdommer spesielt fra Øst-Europa. Det er bl.a. 

arbeidskraft i landbruk og byggeindustri.  

Ringerike Fengsel. Økt forekomst av flere kroniske smittsomme sykdommer blant innsatte. 
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Beskrivelse av mal for håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer 

Felles for alle smittsomme sykdommer er at de krever et SMITTESTOFF. Det må være en bakterie, 

virus eller annen mikroorganisme til stede, for at smitten kan forekomme. Dette smittestoffet må 

bæres av en SMITTEBÆRER. For å bli til en allmenn farlig smittsom sykdom må smittestoffet kunnes 

spres fra smittebæreren – dvs. det må ha en UTGANGSPORT; en TRANSPORTVEI og en 

INNGANGSPORT hos et individ, som kan være SMITTE MOTTAKER.  

Tiltak for å begrense smitte rettes mot hvert trinn i denne prosessen. Mest effektivt for å stoppe 

spredning av smittsomme sykdommer er vaksinasjon. Da brytes smittekjeden ved 

smittemottakeren. Håndhygiene er et annet generelt tiltak, som vil begrense smittestoffets vei fra 

den smittede til smittemottaker. Behandling av smittebæreren vil kunne eliminere smittestoffet hos 

bæreren, og dermed smitteveien. Bruk av hansker og munnbind begrenser så vel smitte via 

utgangsport, som mottak via inngangsporten.  

Eksempler: 

Vaksinasjon for meslinger har stort sett utryddet sykdommen i Nord-Europa. Det er små «lommer» 

av barn som er uten vaksinasjonsdekning, typisk pga. foreldres motstand mot vaksine. I midlertid er 

disse grupper så små, at de stort sett i hverdagen beskyttes av at øvrige barn er vaksinerte.  

Influensa er et virus som opptrår i ny utgave hvert år. Det opparbeides derfor ikke varig immunitet 

overfor sykdommen. For å redusere smittespredning tilbys vaksinasjon til risikogrupper og til 

kontakter av risikogrupper. Det settes økt fokus på håndhygiene. Rutiner som «å nyse i albuen» er 

tiltak i denne kategorien. 

Norovirus er et svært smittsomt virus, som gir gastroenteritt/omgangssyke. Det opparbeides ikke 

immunitet, og man kan få sykdommen flere ganger. Den smitter lenge etter symptomene er 

forsvunnet, og det tilrås derfor at isolasjon av den syke fra andre i arbeids og institusjonsliv i 48 

timer etter at symptomene er borte.  
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2.3.5 Radon 

Skildring av uønsket hendelse Langvarig eksponering for radon gass i et omfang som er 

helseskadelig. 

Årsak til hending Radon gass, frigitt fra radium i bergarter og løsmasser inkl. 

alunskifer. 

Kilder: grunnfjell, løsmasser 

Årsaksreduserende tiltak Radon kartlegging i Arealplanlegging 

Radonsperrer og tiltak i nye bygg basert på kunnskap om stråling 

på tomt. Unngå bruk av fyllmasse med radium holdig materiale. 

Kartlegging i eksisterende boliger og institusjoner med 

iverksetting av tiltak for reduksjon 

Tiltaksnivå: 100 Bq/m3. 

Sannsynlighet Sannsynlig. 

Radonforekomst i Ringerike ikke kartlagt detaljert. Alunskifer 

finnes i Buskerud. 

Konsekvensskildring Økt risiko for utvikling av lungekreft.  Staten strålevern anslår at 

100-300 tilfeller av lungekreft pr år kan tilskrives radon som 

sandsynlig årsak. 

Økonomisk belastning: nybygg anslått kostnad 10 000 kr. 

Korreksjon av eksisterende bygg er betydelig dyrere. 

 

Konsekvensreduserende tiltak Syke: utredning og behandling 

 

Konsekvensgradering Alvorlig 

 

Klima Klimaendringer vil ha liten eller ingen effekt. 

 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 

 

Helsetjenesten, ved kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern er kommunens 

rådgiver i spørsmål om radon, og bidrar i utredning ved mistanke om radon utløst sykdom. Den 

kurative helsetjeneste i varetar utredning og behandling av enkelt individer.   

I spørsmål om radon og annen type bestråling samarbeider kommunen med  

Statens strålevern 
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Norges geologiske undersøkelser (NGU) 

Beskrivelse 

Radon er en fargeløs, luktfri radioaktiv gass, som dannes ved nedbryting av radium. Radium finnes 

naturlig i alle typer bergarter og løse masser, spesielt alunskifer og noen granitter.  

Radon øker risikoen for lungekreft, når den innåndes. Det er spesielt relevant og dokumentert for 

eksponering av høge konsentrasjoner i innemiljøet. Nivået av radon varierer fra bolig til bolig, 

avhengig av årstiden og bruk av byggematerialer. Kartlegging av radon gjøres optimalt i 

vinterhalvåret, over en 4 måneders periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

2.4.Terror og sabotasje  
Rosanalysen FOR Ringerike kommune 2016 – 2020 omtaler følgende forhold: 

 Datasabotasje mot kommunens datanett 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Skoleskyting 

 Gisseltaking i barnehage 

 Kidnapping 

 Bombeanslag 

 Terrorangrep mot infrastruktur 

 

 

Foto: NRK 
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Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

 
Meget 
Sannsynlig 

Datasabotasje 
mot 
kommunens  
datanett 
 

  
 

  

 
Sannsynlig 
 

 Datasabotasje 
mot viktige  
anlegg 
 
 

   

 
Mindre 
Sannsynlig 
 

  
Kidnapping 
I barnehage 

 
Gisseltaking i 
barnehage 
 

 
Bombe-
anslag 
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2.4.1 Terror og sabotasje 

Skildring av uønsket hendelse  Terrorangrep mot infrastruktur/større 

 bygninger/store folkemengder 

 Bombe eksplosjon 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Gisseltaking i barnehage 

 Kidnapping/bortføring i barnehage 

 Skoleskyting/skoleterror 

Årsak til hending Enkeltpersoner/gruppers behov for å synliggjøre og markere 

ytterliggående meninger  

Mennesker i psykisk ubalanse 

Store familiære konflikter/barnefordelingssaker 

«Hat mot samfunnet»/hevn 

Årsaksreduserende tiltak Generell årvåkenhet i forhold til enkeltpersoner («tikkende 

bomber») og ytringer i sosiale media av ekstrem karakter. 

 

Sannsynlighet Terrorangrep mot infrastruktur/større 

bygninger/store folkemengder vurderes fortsatt som mindre 

sannsynlig, men er under kontinuerlig vurdering. 

 Bombe eksplosjon: Mindre sannsynlig 

 Datasabotasje mot kommunens datanett: Meget 

 sannsynlig (1 gang i året eller oftere) 

 Datasabotasje mot viktige anlegg: Sannsynlig 

 Gisseltaking: Mindre sannsynlig 

 Kidnapping: Mindre sannsynlig 

 Barnehager: Mindre sannsynlig 

 Skoleskyting: Mindre sannsynlig 

 

Konsekvensskildring Terrorangrep mot infrastruktur/større bygninger og store 

folkemengder 

 Bombeeksplosjon 

 Datasabotasje mot viktige anlegg 

 Gisseltaking 

 Barnehager 

 Terror og trussel mot elever, lærere og skolens materiell 

 

Konsekvensreduserende tiltak Ansvarsprinsippet gjelder også for beredskapen mot terror og 

sabotasje. Det betyr at alle virksomheter på alle nivåer i 



52 
 

samfunnet har ansvar for å håndtere konsekvensene av slike 

handlinger innenfor sine ansvarsområder. 

Samtlige skoler utarbeider beredskapsplan for å håndtere evt. 

eventuell skoleskyting. 

Barnehagene utarbeider beredskapsplan for bortføring/-

kidnapping og gisseltaking. 

Konsekvensgradering Terrorangrep mot infrastruktur/større 

bygninger/store folkemengder: Katastrofal 

Bombeeksplosjon: Kritisk 

Datasabotasje mot viktige anlegg: Farlig 

De tre overstående punktene, kan alle påvirke infrastrukturen 

 Gisseltaking: Farlig 

 Kidnapping: En viss fare 

 Skoleskyting: Katastrofal 

 

Klima Klimaendringer antas ikke å ha påvirkning 

Merknader kommentarer og utfyllende opplysninger: 

Opplegg i forhold til terror og sabotasje ligger i dag i politiets planer. Risikonivået blir løpende 

vurdert. Rene terrorhandlinger vil ofte rette seg mot hendelser der skadeomfanget blir størst mulig 

spektakulært. Internasjonal terrorisme er i endring. 

Norge stiftet bekjentskap med alvorlig terror 22. juli 2011 ved anslaget på regjeringskvartalet og på 

Utøya. Vi ser allikevel ikke store endringer i trusselbildet, men det viser hvor vanskelig det er å 

forutse slike hendelser. Kontinuerlig overvåking av nettet og ekstreme ytringer pågår, men det er 

vanskelig å forutse bl.a. totalt irrasjonelle handlinger ofte påvirket og eller forsterket av rusmidler.  

Organiserte og kriminelt belastede MC-klubber, har på få år spredd seg over hele Norge. På tross av 

en nedgang i antallet aksjoner, øker dødstallene og skadeomfanget ved aksjonene som 

gjennomføres. Voldsmidlene blir sterkere og handlingene skjer mer vilkårlig enn tidligere. Nye 

gjerningsmenn med nye motiver og terrormetoder kan representere utfordringer for vår felles 

forståelse og bekjempelse av terrorisme. 

Terrormål kan også være rettet mot viktige samfunnsmessige funksjoner å sette disse ut avdrift. 

Enkelte kriminelle grupper med internasjonale tilknytninger, kan være en trussel mot 

samfunnsøkonomiske interesser og styring. For enkelte funksjoner er trusselen spesielt 

vurdert (i egne rapporter fra NSM og PST). Faren for alvorlige terroranslag mot 

vannforsyningen i Norge antas blant annet å være meget liten selv om trusselbildet har vært i 

endring de siste årene. Hendelsen bombeeksplosjon er vurdert som mindre sannsynlig og 

konsekvensen som kritisk. De samme vurderinger som ved tidligere analyse legges fortsatt til grunn, 

men bør regelmessig vurderes. 
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Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved bombe /eksplosjon: 

Planlegging av opptreden ved bombetrussel: Virksomhetseier/kommunen 

Informasjon om opptreden ved gisseltaking og utdeling av sjekkliste til bruk ved mottak av telefon 

om bombe. Ansvarsfordeling for forebygging av konsekvenser ved gisseltaking: Politiet  

Planlegging av opptreden/beredskapsplan ved gisseltaking. Gjelder også planlegging av opptreden i 

barnehager og skoler: Virksomhetseier/kommunen 

Informasjon om opptreden ved gisseltaking: Politiet 

Generelt vil det være nyttig med et fleksibelt planverk som er skalerbart fra mindre, tilfeldige 

hendelser til omfattende og villede terrorangrep. Hovedutfordringen på plansiden kan knyttes til 

ressurstilgang, og beredskapsplanleggerens tilbakevendende spørsmål vil alltid være knyttet til hvor 

«stort» man skal dimensjonere for. 

I Norge får MC-gruppene vokse i fred gjennom små og kriminelle undergrupper for å bevise troskap 

før de blir tatt opp som reelle medlemmer til noen av hovedklubbene. I forhold til en rekke av disse 

hendelsene vil vi vise til analysene i virksombasert risiko og sårbarhet. Mange medlemmer bruker 

trusler og vold for å skaffe seg makt. Frykten gjør vitner og ofre tause. I mange andre land defineres 

klubbene som en samfunnstrussel og mafialignende forhold. 

Både i Norge og Nederland finnes grupper i ekstreme bevegelser som ønsker sivil ulydighet og som 

beveger seg i retning terrorisme. Noe av det som kjennetegner de mest ekstreme 

gruppeelementene, er at de har mistet troen på evnen til å påvirke samfunnet med lovlige midler og 

tradisjonelle organisasjonsprinsipper. 

Hells Angels (HA) er blant landets beste organiserte kriminelle nettverk. Denne utviklingen betyr at 

de ekspanderer ytterligere og får en enda bredere organisasjon over hele landet. Det er en ny 

utvikling som av flere årsaker er sterkt bekymringsfull. 

I løpet av kort tid har HA etablert på seg på 27 nye tettsteder og byer i Norge. Norske kommuner 

frykter at det vil føre til mer vold og kriminalitet kommunene. KS har i mange år forsket på 

kriminalitet og kommunesektoren, og sier utviklingen er svært bekymringsfull.  

NRK Brennpunkt (publisert 1.2.2011) har fått tilgang til en rekke interne møtereferater fra flere HA 

avdelinger i Norge. Dokumentene viser at HA i et helt år har arbeidet aktivt for å formalisere 

samarbeidet med MC-klubber over hele landet, fra Alta i nord til Mandal i sør. 27 lokale MC-klubber 

har sagt ja til å bli offisielle støtte-klubber for HA i Norge. 24 nye kommuner i Norge får dermed 

nærvær av en MC-klubb med formell tilknytning til HA`s nettverk. 

Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS) har ansvar både i forbindelse med å 

forebygge trusler mot viktige samfunnsverdier og i forbindelse med utøvelse av 

krisehåndtering. EOS-tjenestene består av Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets 

sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 
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2.5 CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 
 

 

Foto: Teknisk ukeblad/AFP 

 

 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

 
Meget 
sannsynlig 
 

     

 
 
 
Sannsynlig 

   Ulykker ved: 
Kjernekraftverk 
Atomdrevet fartøy 
Satellitter 
Forskningsreaktor 
Nedfall 

 

 
Mindre 
Sannsynlig 
 

     

 
Lite sannsynlig 
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2.5.1 Radioaktiv forurensing 

 Skildring av uønsket hendelse Befolkningen utsettes for uakseptable høye strålingsverdier over 

tid. 

Årsak til hending  Uhell ved kjernekraftverk 

 Uhell med atomdrevet/ atombærende fartøy 

 Nedfall av satellitter med kjernekraftreaktorer 

 Uhell ved norske forskningsreaktorer 

 Forurensing fra radioaktivt nedfall 

 Andre hendelser 

Årsaksreduserende tiltak  

Sannsynlighet Sannsynlig 

 

Konsekvensskildring  

 

Konsekvensreduserende tiltak Se merknader kommentarer og utfyllende opplysninger 

nedenfor. 

Konsekvensgradering Hendelsen vurderes å være kritisk.  

 

Klima Ekstremvær og klimaendringer kan øke 

sannsynligheten for slike uønskede hendelser. 
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 2.6 Anbefalte tiltak pr. d.d. (ikke prioritert rekkefølge) 

 

Nødstrøm 

Nødstrøm til vitale objekter sikres enten ved etablering av nødstrømsaggregat eller etablering av 

hensiktsmessig «påkoplingspunkt» på objektet. 

På RingeriksKjøkken planlegges implementert nødstrøm til kjøling av ferdiglager i 2017. 

Dermed er det kun Ringerike rådhus, Hvelven Sykehjem og Tyribo der dette ikke er tilfredsstillende. 

Det etableres i samråd med politiet en «Intervjumal» ved kommunale sentralbord som antas å kunne 

være mottaker av eventuelle meldinger om forestående terror, for å sikre et best mulig tilfang av 

opplysninger. 

Politiet oppdateres med plantegninger av alle bygninger som kan være potensielle mål for 

terroranslag/gisselsituasjoner. Dette er: 

 Barnehager 

 Skoler 

 Ringerike rådhus 

 NAV 

 

2.7 Styrende dokumenter: 
 

Ad. 2. Naturbasert sårbarhet 

 

http://www.skrednett.no 

http://www.nve.no 

 

Ad. 3. Virksometsbasert sårbarhet 

 

Dyresykdommer/Zoonoser: 

FOR 1965-03-19 nr. 9941: Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av 

matloven. 

Forskriften grupperer dyresykdommene i gruppe A, B, C og D, der gruppe A er de alvorligste. 

Det er særlig ved utbrudd av en av de 28 sykdommene som (p.t.) er listet i gruppe A at 

Mattilsynet i forbindelse med begrensning og bekjempelse, vil ha behov for assistanse fra 

andre etater og organisasjoner. Dette gjelder særlig sykdommer med høy smittsomhet 

(munn og kløvsyke, svinepest, newcastle disease, aviær (fugle) influensa m flere), og/eller der 



57 
 

sykdommen er en zoonose dvs. smitter mellom dyr og mennesker (f.eks. miltbrann og 

pandemisk influensa). 

FOR 2002-06-27 nr. 732: Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer 

FOR 2008-05-07 nr. 438: Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme 

dyresykdommer 

FOR 1990-02-05 nr. 144: Forskrift om instrukser for A-, B- og C- sykdommer (dyresykdommer) 

 

Plantesykdommer: 

Planteskadegjørere som er å anse som karanteneskadegjørere er beskrevet i matloven § 18 

og i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 4 

vedlegg 1 og 2. 

 

Vann: 

” Drikkevannsforskriften” (FOR 2001-12-4 nr. 1372.) 

 

Ad. 4. Helseberedskap, - smittsomme sykdommer og epidemier 

 

Smittevern plan for Ringerike Kommune. 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) 

Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven) 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell oven) 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Ad. 6. Atomulykker: 

Dimensjonering av atomberedskapen – regjeringsbeslutning. Det kongelige helse -og 
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omsorgsdepartementet av 9.8.2010 (se Statens strålevern, Årsmelding 2010) 

Atomulykkesberedskap. Sentral og regional organisering. Kgl. Res. av 17.2.2006. 

(Rev. Utgave av Kgl. Res. av 26.6.1998 for bedre å møte dagens trusselbilde) 

Forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 ) 

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). 

St.meld. nr. 25 (1997-98) 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivil beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) helsemessig og sosial beredskap Lov- 2010-06-25-45 

Se også Statens strålevern sine nettsider: www.nrpa.no 

 

2.8 Aktuelle kartverk 

 Kart over flomfare (situasjonskart 10 og 100-årsflom) 

 Kart over flomfare (situasjonskart 200-årsflom) 

 Kart over rasfarlige områder (Kvikkleire) 
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3.  HELHETLIG OG SYSTEMATISK SAMFUNNSSIKKERHETS- OG 

BEREDSKAPSARBEID  
 
§ 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 
På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: 
a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 
b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 

 

Paragraf 3 er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven § 14 annet ledd som sier at «Risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging 

og byggesaksbehandling (plan – og bygningsloven)». 

§ 3 bokstav a gir kommunen en plikt til å integrere samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i den 

ordinære, langsiktige virksomhetsstyringen, på lik linje med kommunens oppfølging av annen 

sektorlovgivning/ annet sektoransvar. Av dette følger at plan- og bygningslovens plan- og prosesskrav 

legges til grunn. Dette gjelder uavhengig av om kommunen velger å utarbeide den helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalysen som en kommunedelplan. 

§ 3 bokstav b pålegger kommunen å gjøre en vurdering av om det er risiko- og sårbarhetsforhold som 

er avdekket i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, som bør integreres i planer og prosesser 

etter plan- og bygningsloven. Kommunen plikter å dokumentere at denne vurderingen er foretatt. 

Slik dokumentasjon forefinnes i de aktuelle planer. 
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4.  BEREDSKAPSPLAN for Ringerike kommune 

 

 
§ 4. Beredskapsplan 
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i 
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens 
overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. 
Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og 
beredskapsplaner. 
 

 

«Tenk stort nok, - umiddelbart» 
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PLAN 
FOR LEDELSE AV RINGERIKE KOMMUNE UNDER 

STØRRE UØNSKEDE HENDELSER OG I KRISE. 
Innledning 

I henhold til § 15 i “Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret” 
av 25. juni 2010 nr. 45, skal kommunen utarbeide beredskapsplan med utgangspunkt i 
gjeldende ROS-analyse. 
 
Beredskapsarbeidet i Ringerike kommune har som formål at kommunen skal være en trygg 
kommune å oppholde seg i, både for innbyggere og besøkende. Kommunen skal til enhver tid ha 
et planverk og en beredskap som kan håndtere de hendelser og krisesituasjoner som kan 
inntreffe. 
 
Ringerike kommune har godt kvalifiserte organisasjoner innen brann og redning, tekniske 
tjenester og helsetjenester. Kommunen er også vertskommune for et akuttsykehus, og sammen 
er vi godt rustet til å handtere store og små kriser og uønskede hendelser som måtte skje 
døgnet rundt.  
 
Allikevel kan det skje hendelser som er så store/alvorlige at disse etatene trenger hjelp og 
administrativ støtte. Større uønskede hendelser vil trenge samordning og koordinering. Likeens 
vil informasjonsbehovet og behovet for strategiske føringer være stort. 
 
For å sikre kommunens operative enheter og for å optimalisere samarbeidet med nødetatene vil 
kommunen kunne «sette» kriseledelse. En slik kriseledelse skal ikke være en operativ ledelse, 
men en koordinerende og samordnende ledelse som ivaretar behovet for informasjon, 
rapporteringer, logistikk og strategisk planlegging. 
 
Dette er en plan for hvordan Ringerike kommune vil ivareta dette. Planen er enkel og kortfattet. 
Den inneholder ingen målsettinger eller definisjoner, men gir aktørene nødvendig informasjon 
og opplysninger som er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb og treffe nødvendige 
avgjørelser i en uoversiktlig krisesituasjon. Det er tross alt ikke planene som løser krisen, - men 
menneskene. 
 
Er du ny og uerfaren i kriseledelse, skal jeg gi deg noen råd: 
 

 Det er avgjørende at du raskt skaffer deg oversikt over situasjonen, og definerer 
eierskapet. 

 Ikke «vent og se». Legevakt og kriseteam bør forhåndsvarsles slik at de ikke kommer 
på etterskudd dersom det er behov. 

 Krisemaksimer tidlig og vær forberedt på at det verste kan skje. 

 Utøv tydelig lederskap. Det må ikke være flaut å bli kalt autoritær i slike situasjoner. 

 Ha stor fleksibilitet, og «refokuser» når situasjonen endrer seg. 

 
Lykke til! 
 

Tore Isaksen 
Rådmann 



65 
 

 

4.1 Planhierarki 

 

 

 

 

 

Fagplaner 

 

 

  

 

 

 

4.2 Oversikt over andre aktuelle offentlige eller private beredskapsplaner 

Beredskapsplan Aktør Kontaktperson/Tlf. 

Beredskapsplan  

vannverk 

   

Beredskapsplan for 

strømforsyning 

RingeriksKraft Ole Sunset    

Kjell Steinbakken     

Jan E. Brattbakk   

  909 11 

286   

909 13 788 

 

970 96 206 

Smittevernplan Kommuneoverlegen Karin Møller 95899205 

Beredskapsplan for vern mot 

akutt forurensing i Buskerud 

fylke 

IUA (interkommunalt utvalg 

mot akutt forurensing) 

v/brannsjefen i Drammen 

110-sentralen i Drammen  

Støtte til lokalsamfunnet Røde Kors Benedikte Thaulow 938 12 194 

Plangrunnlag for kommunal 

atomberedskap 

Fylkesmannen i Buskerud, 

Statens strålevern 

http://www.kriseinfo.no/Utslip

p-Forurensning/Atomhendelse/ 

 

 

HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

RINGERIKE KOMMUNE 

Delplaner: 

 Beredskapsplan Brann og redning 

 Beredskapsplan vannforsyning 

Delplaner: 

 Smittevernplan 

 Beredskapsplan 

Helse 

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN 

RINGERIKE KOMMUNE 

BEREDSKAPSPLAN 

BRANN/REDNING 

BEREDSKAPSPLAN 

SAMFUNN 

BEREDSKAPSPLAN 

HELSE/KRISETEAM 

Delplaner: 

 Beredskapsplan 

IUA, region 4 
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4.3 Rotstruktur planverk (Kommunens server) 
Felles (\\fs02) (Q:) 

       KRISEBEREDSKAP      Q:\KRISEBEREDSKAP 

              Risiko og Sårbarhetsanalyse, Ringerike  Q:\KRISEBEREDSKAP\ BEREDSKAP \ROS-Analyse    

                  Risiko og Sårbarhetsanalyse, Fylke  Q:\ KRISEBEREDSKAP\ BEREDSKAP \FylkesROS                       

                        BEREDSKAP     Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP                              

                               Overordnet Beredskapsplan  Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP\PLAN                                              

                                        FAGPLANER           Q:\KRISEBEREDSKAP\BEREDSKAP\fagplaner  

                                                   Beredskapsplan Samfunn1 

                                                              Beredskapsplan Brann – Redning    2                                          

                                                              Beredskapsplan vannforsyning 

                                                              Beredskapsplan IUA3 region 4 

             Beredskapsplan Helse - Kriseteam 

                                                  Smittevernplan 

 

                                                    

Enhetlig ledelsessystem (ELS)  

Redningstjenesten i Norge baserer seg i hovedsak på bruk av ELS. ELS har som hensikt at 

organisasjonen skal kunne håndtere kortvarige hendelser og vil kunne trappes opp slik at store 

hendelser kan håndteres innenfor samme system. En av suksessfaktorene ved systemet er at alle 

hendelser håndteres etter samme system, og det er en rød tråd gjennom i organiseringen gjennom 

hele opptrappingen. Informasjonen følger tjenestevei. 

 

Kommunal beredskaps- og kriseledelse  

Beredskapsledelsen i CIM kommune tar utgangspunkt i ordfører og rådmannens ledergruppe som 

består av rådmann og hans kommunalsjefer samt informasjonsansvarlig, kommuneoverlege og 

beredskapsansvarlig.  

Det er den enkelte hendelse som er avgjørende for sammensetning av beredskapsledelsen. 

Beredskapsledelsen vil i tillegg kunne bli supplert med enhetsledere og eksterne aktører. 

 

                                                             
1 Beredskapsplan Vannforsyning er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige grunner. Begrenset tilgang på 
server. 
2 Beredskapsplan Brann og redning er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige grunner. Begrenset tilgang på 
server. 
3 Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning 
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4.5 KRISELEDELSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prinsipper for krisehåndtering:  

Ansvarsprinsippet 

Den virksomhet som har ansvaret for en sektor, har også ansvaret for nødvendige 

skadeforebyggende tiltak, kriseforberedelser og iverksetting av tiltak ved en krise. 

Nærhetsprinsippet 

Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen 

Likhetsprinsippet 

Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører en 

samfunnsoppgave til daglig, har også beste forutsetninger for å håndtere oppgavene i en krise. 

Samvirkeprinsippet 

Myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med 

relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

 

Kommunalsjef 
 

 

 

Rådmann 

Beredskaps- 

ansvarlig 

Kommunalsjef 
SAMFUNN 

Informasjons-

rådgiver 

Ordfører 

Kartverk 

 

IT-ansvarlig 

Medisinsk- 

faglig 

rådgiver 
Kommunalsjef 

HELSE/OMSORG 

Kommunalsjef 
OPPVEKST Loggførere 

Situasjonsbetinget suppleres kriseledelsen med følgende 

ekspedisjonstjeneste: 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

a) En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør 
kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som 
har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. 

 

Sentralbord 

Servicetorg 

Kommunalsjef 
ØKONOMI 

Kommunalsjef 
HR 
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4.6 OPPGAVER OG FULLMAKTER 

Kommunens rolle i krisesituasjon (hvem eier krisen?) 

Ved starten av en kriseinnsats må kommunens kriseledelse klargjøre hva kommunens rolle(r) er.  

 

1. Er kommunen en støtteenhet?  

Dersom politi/Lokal Redningssentral (LRS), eventuelt Fylkesmann, har overordet operativ 

kriseledelse/redningsledelse, skal kommunen være støtteenhet og bistå med ressurser, kompetanse, 

oppgaveløsning osv.  

Som støtteenhet skal kommunen ivareta egen virksomhet i forbindelse med krisesituasjonen, blant 

annet ved å sikre, forebygge, avhjelpe og informere med hensyn til egne brukere, ansatte, bygninger, 

anlegg med videre. Utgangspunkt for håndteringen er kommunens beredskapsplaner.  

 

2. Har kommunen hovedansvar? 

I visse krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet vil kommunen ha hovedansvaret for 

krisehåndteringen. 

 

De enkeltes roller er forhåndsdefinert (Bruk gjerne dette oppsettet som sjekkliste): 

4.6.1 Ordførers rolle 
Representerer kommunestyret/formannskap iht. krisefullmakt dersom det er nødvendig og det ikke 

er tid og mulig å kalle sammen til et beslutningsdyktig kommunestyre/formannskap.  

Er kommunens «ansikt utad» og vil som hovedregel være kommunens talsperson i media. 

Ordføreren har en viktig ombudsfunksjon som krever tilstedeværelse blant annet på skadested, 

evakueringssenter og pårørendesenter.  

Vil representere kommunen i ulike offisielle sammenhenger i forbindelse med hendelsen. 

Lede pressekonferanser.  

Samarbeider tett med rådmann og informasjonssjef i forhold til krisekommunikasjon, informasjons- 

og mediehåndtering.  

 

 

4.6.2 Varaordførers rolle 

Varaordfører trer inn i ordførerens sted ved dennes fravær.  

Skal kunne dekke ordførerfunksjonen sammen med ordfører slik at denne funksjonen kan være 

operativ på døgnbasis.  

Utfører ellers sin funksjon i samarbeid med ordføreren.  

 Deltar i informasjonshåndtering i samråd med ordfører, rådmann og informasjonssjef.  
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4.6.3 Rådmannens rolle 

Rådmannen er ansvarlig for kommunens administrasjon og har det øverste operative ansvaret for 

håndtering av krisen og er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik at organisasjonen klarer å 

håndtere situasjonen.  

Lede kriseledelsen gjennom å få den til å fungere som et team og ta de rette beslutningene. 

Formulere strategi for krisehåndteringen.  

Rådmannen er ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste  

 

4.6.4 Kommunalsjefenes rolle 

Avhengig av situasjonen og eierskapet til hendelsen fordeles operativt lederskap i kriseledelsen til 

ansvarshavende kommunalsjef, som også er rådmannens stedfortreder dersom denne forlater 

kriseledelsen. 

Organisere og koordinere sine enheter iht innøvde planer (sørge for at enhetene organiseres mest 

mulig likt som i daglig virke og etter kjente prosedyrer)  

Sikre loggføring i egen avdeling  

Innhente informasjon fra sin enhet og videreformidle til kriseledelsen  

Formidle tiltak til sin enhet gitt fra beredskapsledelsen. Formidlingen av tiltakene bør gis mest mulig 

likt som i daglig struktur (Linjeorganisasjonen brukes i størst mulig grad som i daglig virke der dette er 

mulig). 

 

4.6.5 Kommuneoverlegens rolle 

Kommuneoverlegen er medisinsk - faglig rådgiver for kriseledelsen.  

Kommuneoverlegen har ansvar for kommunikasjon i helsetjenestelinja til overordnet fagmyndighet 

(Fylkeslegen), kommunal kriseorganisasjonen (fagleder helse (skadested), legevakt, psykososialt 

kriseteam) og spesialisthelsetjenesten.  

Kommuneoverlegen skal i kriseledelsen til enhver tid ha oversikt over omfang/antall skadde og 

helsetjenestens ressursbehov/situasjon. 

 

4.6.7 Kommunikasjonsrådgivers rolle 

Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for at det blir utformet og formidlet informasjon om krisen og 

krisehåndteringen internt og eksternt. 

Kommunikasjonsrådgiver koordinerer med øvrig kriseledelse hva som til enhver tid skal 

kommuniseres og formidler dette videre til ansvarlig for informasjon/web.  

Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for organisering av pressekonferanser og eventuelle 

presseomvisninger i innsatsområdet. 
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Kommunikasjonsrådgiver utformer og formidler budskap til presse/media og publiserer meldinger på 

kommunens egen web www.ringerike.kommune.no/beredskap.  

Kommunen vurderer om kriseweb skal tas i bruk. Kriseweb skal til enhver tid ligge klar med faste 

data oppdatert. I en krisesituasjon erstatter kommunens kriseweb kommunens webforside, med 

samme adresse www.ringerike.kommune.no, og publisering skjer på denne siden. 

Kommunikasjonsrådgiver formidler hvilken informasjon som til enhver tid kan gi ved 

telefonhenvendelser, og hva kommunen legger ut på web og om tidspunkt for pressekonferanser.  

Kommunikasjonsrådgiver deltar i organisering av pressekonferanser, mediekontakt osv. 

 

4.6.8 Beredskapsansvarligs rolle 

Beredskapsansvarlig har ansvar for at denne planen er tidsmessig og oppdatert, og for at de 

materielle forutsetningene for kriseledelsens arbeid til enhver tid er på plass og at 

ekspedisjonstjenesten fungerer 

Videre skal beredskapsansvarlig fungere som koordineringsansvarlig når kriseledelsen er i aksjon og 

ha ansvar for evaluering og rapportering i etterkant av krisesituasjoner.  

Innhente grunnlag for beslutninger  

Lede og koordinere hendelser etter gitte fullmakter  

Koordinere med eksterne aktører  

Rapportere til fylkesmannen  

 

Alle enhetsledere i kommunen må sørge for at deres enhet er forberedt til enhver tid å kunne utføre 

sine gjøremål i en krise/ hendelse. Kommunalsjef er ansvarlig for at avdelingene har oppdaterte 

rutiner for eventuelle hendelser. 

 

Ekspedisjonstjenesten  

Ekspedisjonstjenesten er støttefunksjon og sekretariat for kriseledelsen og ivaretar flere 

administrative og praktiske funksjoner:  

 

Oppgaver og ansvar  

 Etablere en kriselogg hvor all viktig informasjon i forbindelse med hendelsen skal 

journalføres og dokumenteres  

 Starte loggføring i kriseloggen så tidlig som mulig. Berører alle steder som mottar 

henvendelser og som iverksetter tiltak knyttet til krisehåndteringen  

 Være sekretariat for kriseledelsen hele døgnet og skaffe best mulig oversikt over situasjonen  

 Føre kart og oversikter som gjør at situasjonen lett og raskt kan leses  

 Bistå kriseledelsen med å etablere kontakt med fylkesmannen og avgi rapport om 

situasjonen. 

 Bistå kriseledelsen i å etablere kontakt med andre offentlige og frivillige samarbeidspartnere.  
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Alle henvendelser til kriseledelsen skal kanaliseres til ekspedisjonstjenesten. Inngående telefoner skal 

vurderes og bare svært viktige telefoner skal settes over til kriseledelsen.  

Føring av en manuell kriselogg/telefonnotater bør etableres raskt slik at man ikke går glipp av de 

første informasjonsbevegelsene under en krise/katastrofe.  

Alle registreringer skal foretas systematisk og vil hjelpe kriseledelsen til å skaffe seg det riktige 

informasjonsbildet, holde oversikt over situasjonen og gjøre de riktige prioriteringene. Det er bedre 

med en registrering for mye, enn en for lite.  

Ringerike kommune har innført krisestøtteverktøyet CIM (www.dsb-cim.no).  Det skal opprettes 

«Hendelse» i CIM snarest mulig. Når CIM er tatt i bruk skal de manuelle loggføringene legges inn, 

deretter skal CIM benyttes videre under hendelsen. 

 

4.6.9 FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE  
 

I krisesituasjoner har ordfører fullmakt til å iverksette nødvendig hjelp til kriserammede, tiltak for å 

begrense skade og sikre liv, verdier og miljø, samt innsats ved akutt behov for opprydding og 

utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Fullmakten omfatter:  

Disponere inntil kr 5 millioner kroner på formannskapets vegne 

Omdisponere kommunalt personell, maskiner og redskaper  

Midlertidig stanse utførelsen av kommunale oppgaver for å omdirigere ressurser  

Pålegge overtids- og ekstraarbeid.  
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4.6.10 SKJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING AV KRISELEDELSENS OPPGAVER 

Tiltak Ansvar 
 Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan 

 Varsle leder av kommunens psykososiale kriseteam 

Rådmannen 

 Opprette kontakt med politiet/innsatsleder fra 
nødetatene 

 Innhente status (omfang, lokalisering) for situasjonen 

 Avklare behov for bistand 

 Kommunal bistand til politiet/nødetatene 

 Bistand fra andre til kommunen 

 Opprette kontakt med berørte eksterne aktører  

 Vurdere behov for tiltredelse av eksterne instanser til 
kriseledelsen 

 Varsle Fylkesmannen/vurdere behov for samordning  

 
 
 
 
Kriseledelsen 
 

 Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern 
hjelp  

Kriseledelsen 

 Klargjøre materiell og utstyr ift. situasjonen Aktuelle enhetsledere 

 Bemanne ekspedisjonstjenesten/Iverksette loggføring i 
CIM 

Kriseledelsen   

 Bemanne informasjonstjenesten 

 Overvåke nyhetsoppdateringer og meldinger fra relevante 
informanter ift. hendelsen 

 
Informasjonsansvarlig 

 Statusoppdatering (basert på logg + annen tilgjengelig 
informasjon) 

 For kriseledelsen og egne involverte 

 For samarbeidende instanser (nødetatene, frivillige m.fl.) 

 
Kriseledelsen 
 

 Lage situasjonsrapport i CIM (www.dsb-cim.no) 
 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 

 Fortløpende å vurdere: 

 Iverksettelse av tiltak iht. fagplaner el. annet 

 Behov for å be Fylkesmannen om assistanse 

 
Kriseledelsen 

 Vurdere/iverksette informasjonstiltak iht. plan  

 Avklare innhold med politiet 

 Innbyggervarsling  

 Nettsider/face-book/Kriseweb 

 Medietiltak 

 Lage pressemelding 

 Tillyse pressekonferanse (sammen med politiet) 

 Pressekonferanse 

Informasjonsansvarlig 
 
 
 
Informasjonsansvarlig + 
ordfører + politiet 

 Etter 4 timer: Etablere forsyningstjeneste (mat, utstyr) 

 For egne mannskaper, eksterne mannskaper etter 
anmodning 

Kriseledelsen 
 

 Etter 8 timer: Iverksette rulleringsplaner for egne 
mannskaper 

Kriseledelsen 
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 Fortløpende å vurdere/iverksette kontinuitetsplaner for 
drift av samfunnskritiske funksjoner 

 Pkt. 7-12 Rulleres/gjentas avhengig av hendelsens 
varighet 

 Avvikling av kriseledelse 

 Utkvittering av loggførte meldinger og oppgaver 

 Avtakking av mannskaper og samarbeidspartnere  

Kriseledelsen 
Rådmann/ordfører 

 Evaluering 

 Hendelsen (sammendrag av opplevelser/erfaringer) 

 Krisehåndteringen 

 Forbedringspunkter  

 Interne rutiner 

 Samhandling/rolleforståelse 

 Planverk 

Kriseledelsen + inviterte 
samarbeidsinstanser 
 
 
Beredskapsansvarlig 

 

4.7 LOKALISERING AV KRISELEDELSEN 
Når kriseledelsen settes i «fullskala», etableres denne på rådhuset, i underetasjen 

(undervisningsrom, møterom) innenfor kantina, jfr. oversiktsskisse (vedlegg 4).  

Dersom rådhuset ikke kan benyttes (satt ut av drift), skal kriseledelsen flytte m/stab til forberedte 

lokaliteter i servicedelen av IT-tjenestens nye lokaler (Hønefoss Bru). 

På denne måten skjermes kriseledelsen fra de lokaliteter informasjonstjenesten disponerer i forhold 

til presse og informasjon (kommunestyresal, formannskapssal og leseværelse) med egne innganger. 

Rommene brukes daglig som undervisningsrom og møterom, og vil kunne tilrettelegges på kort 

varsel.  Arealene forhåndplanlegges slik: 

1. Møterom 

Utstyrt med lerret, prosjektor og tilkoblingsmulighet for PC og TV. 

2. Operasjonsrom 

Etablert sikret tilgang til Internett og CIM. 

Etablert prosjektor og lerret suppleres med 2 (to) stk. storskjermer m/alle tilkoblingsmuligheter, 

veggmontert. Skjermene skal tåle å stå med stillestående bilde 24 timer/døgnet. 

Det etableres tavle/skjerm for å markere tilstedeværelse 

Kontinuerlig visning av logg sikres på storskjerm. 

3. Ekspedisjon  

Ekspedisjonslokalene etablerer adgangskontroll i forhold til kriseledelsen. 

Utstyrt med PC-tilkoplinger, telefon og nødnett (2 terminaler). 

Som eventuelt «ventearealer» benyttes kantina. 

Det etableres hensiktsmessig kontakt/samband med servicetorg, sentralbord og rådhusets 

ekspedisjon, som nå er samlokalisert på rådhuset. 
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4.8 OPPDRAG (planlegges og øves i den enkelte avdeling) 
 

Følgende ressursene skal være til disposisjon for kriseledelsen når kriseledelsen trenger disse: 

Avdeling Oppdrag 

Helse og omsorg  Vær forberedt på 

 At enhetenes evakueringsplaner kan bli effektuert. Oppdatert 

evakueringsplan skal forefinnes ved samtlige boliger med 

heldøgns pleie og omsorgstjenester. 

 At kriseteamet kan bli aktivisert og at det kan bli behov for 

erstatningspersonell. 

 å avgi liaison til Ringerike sykehus 

 å motta pasienter fra Ringerike sykehus for å frigjøre kapasitet 

ved sykehuset i en akuttsituasjon. 

Ringerike kommunes 

kriseteam  

Vær forberedt på 

 Å etablere EPS (pårørende og/eller evakueringssenter) i 

henhold til plan. 

Oppvekst og Kultur  Vær forberedt på  

 Å etablere døgnkontinuerlig drift i en barnehage med opptil 

en dobling av antall barn. 

 At enhetenes evakueringsplaner kan bli effektuert. Oppdatert 

evakueringsplan skal forefinnes ved samtlige barnehager og 

skoler. 

Servicetorget Vær forberedt på 

 Å styrke sentralbordet for betjening av samtlige linjer samt 

etablere loggførere for sentralbordets tjenester på CIM. 

Miljø og Areal  Vær forberedt på:  

 Å avgi en medarbeider m/vara for å betjene kriseledelsen 

behov for kartservice. 

NAV Ringerike  Vær forberedt på:  

 å hjelpe befolkningen i en krisesituasjon også utenfor 

kontortid 

 å bistå i drift av evakuerings- og pårørendesenter 

 

Økonomiavdelingen Vær forberedt på:  

 Å avgi inntil 5 medarbeider til kriseledelsen. 
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Org. – og personal 

 

 

 

Vær forberedt på:  

 Å innkalle bedriftshelsetjenesten. 

 Å avgi 3 medarbeidere m/CIM-kompetanse til kriseledelsen. 

 Å avgi inntil 2 medarbeidere som presseverter til 

kriseledelsen. 

IKT Vær forberedt på:  

 Å avgi en person m/vara med faglig kompetanse til å bistå 

Web-ansvarlig opp i mot kriseledelsen. 

 Å etablere og drifte data og telefonløsninger i kriseledelsens 

operasjonsrom iht plan.  

Vaktmester  Vær forberedt på:  

 Assistanse i forhold til etablering av operasjonsrom og 

data/telefonløsninger. 

RingeriksKjøkken 

 

Vær forberedt på:  

 Å overta ansvaret for kantina på Rådhuset for bespisning av 

kriseledelse m/stab, presse og besøkende. 

 Utkjøring av mat til hjelpepersonell og innkalte aktører 

Tildelingskontoret Vær forberedt på: 

 Å avgi liaison til Ringerike sykehus 
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4.9 EVAKUERING 
Med evakuering menes organiserte tiltak for å flytte mennesker (evt. også husdyr og/eller materiell) 

fra et utsatt eller farlig område til et beskyttet eller ufarlig område. 

Behov for evakuering vil som oftest oppstå akutt og må derfor gjennomføres raskt. Hendelser som 

kan ligge til grunn kan være: 

 Trafikkulykker med farlig gods 

 Akutt forurensning 

 Skredhendelser 

 Flom 

 Store branner o.l. 

 

Det er politiet som har myndighet til å beslutte iverksetting av evakuering av et eller flere områder, 

og å gi pålegg til befolkningen. Politiet kan også tvangsevakuere. Det er videre politiet som har ansvar 

for å lede evakueringen (varsling, organisering, transport, registrering mv.). Selv om politiet har et 

klart ansvarsforhold, vil som oftest mange av disse oppgaven måtte utføres av kommunen. 

Alle større bygningsmessige installasjoner med mye personell har utarbeidet egne 

evakueringsplaner. Dette kan gjelde sykehjem, større omsorgsboliger/bofellesskap, skoler, 

barnehager og kontorbygg. Vedlegg 3 inneholder en oversikt over samtlige evakueringsplaners 

samlingsplasser, slik at det enkelt kan iverksettes videretransport dersom behovet tilsier dette. 

Ringerike kommune vil måtte trekke veksler på hoteller i nærområdet. Både Ringerike hotell og 

Klekken hotell vil være aktuelle samarbeidspartnere dersom situasjonen ikke betinger evakuering ut 

av kommunen. Sundvollen hotell er et alternativ (hotellet har god erfaring fra slike situasjoner 

tidligere) og hotellkapasiteten på Norefjell er formidabel. 

Da kommunen har et ansvar for alle som oppholder seg i kommunen, er det viktig å huske på de som 

ved større uønskede hendelser andre steder kan bli evakuert til Ringerike kommune, ikke minst på 

grunn av sykehusets beliggenhet. 

Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) initieres av politiet og etableres av kriseteamet etter egen 

plan. 
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4.10 KRISEKOMMUNIKASJON 
Kommunens informasjonsansvar gjelder allmennheten og sekundærvirkningene av hendelsen. 

Informasjon i tilknytning til skadested, skadde, pårørende og andre direkte berørte er politiets 

ansvar.  

Krisekommunikasjon er kommunens kommunikasjon med medier, samarbeidsparter, egne ansatte 

og ikke minst befolkningen, ved alvorlige uønskede hendelser og kriser.  

God krisekommunikasjon skal hindre unødig usikkerhet og frykt i befolkningen, hindre 

ryktespredning og skape tillit hos mediene, publikum og egne ansatte, forhindre informasjonskriser 

og bidra til at de som skal løse den egentlige krisen får nødvendig arbeidsro og handlingsrom. Videre 

skal krisekommunikasjon gi befolkningen informasjon om hva de skal gjøre/ikke gjøre for å minimere 

konsekvensene av hendelsen eller krisen. 

Et overordnet mål for kommunens krisekommunikasjon er å gi alle berørte aktører, samt medier og 

befolkningen for øvrig, et så riktig og oppdatert bilde av hendelsen eller krisen som mulig. Det bidrar 

til å gi aktørene og befolkningen best mulig forutsetninger for å treffe gode beslutninger innen 

områdene de har ansvar for eller er berørt av. På liknende måte kan etater og virksomheter som ikke 

direkte er berørt av hendelsen, få oppfylt sine behov for saklig og oppdatert informasjon om 

hendelsen eller krisen. 

Krisekommunikasjonen organiseres i Ringerike kommune under Kriseledelsen, med 

kommunikasjonsrådgiver som ansvarlig.  

Pressesenter: Ved behov organiseres et pressesenter, som organiseres og ledes av en «pressevert» i 

henhold til vedtatt beredskapsplan. Pressesenteret lokaliseres til kommunestyresalen. Her avholdes 

også pressekonferansene og andre større orienteringer. 

«Leseværelset», «Formannskapssalen» og «foajé» øremerkes som arbeidsrom og «myldreareal» for 

pressesenteret, og benyttes til utforming av informasjon, pressemeldinger, forberedelser til 

presskonferanser o.l. 

Internett -redaksjon: Vil holde til på kontoret til kommunens Web-redaktør, og bli forsterket med 

ressurser fra IT-avdelingen med nødvendig kompetanse og tilganger. 

Intern informasjon vil i stor grad foregå gjennom Intranettet, via telefon og ved oppslag. 

Informasjonsansvaret internt følger administrativ linje som ved daglig drift, men sekretariatet må 

være forbered på en noe hyppigere bruk av intranett og på oppdrag legge ut mer informasjon rettet 

mot ansatte. Sekretariatet vil også kunne formidle informasjon til pårørende av ansatte som er 

opptatt med krisehåndtering. 

Det er viktig at en uønsket situasjon ikke genererer informasjonskrise, og det er derfor viktig at alle 

aktører (både ansatte med ansvar for informasjon og overordnet ledelse) tar dette inn over seg, og 

sikrer at vi ikke 

- undervurderer informasjonsbehovet, ofte som et resultat av at selve alvoret i situasjonen 

undervurderes 

- havner i et informasjonsvakuum som følge av det media og publikum oppfatter som mangel 

på informasjon fra kriseeier 

- Etablerer fravær av fakta, kan føre til spekulasjoner internt og i nyhetsbildet 

- Kommer i en situasjon der ulike aktører uttaler seg forskjellig og skaper usikkerhet om 

hvordan berørte grupper skal forholde seg til krisen 
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- Presenterer for store mengder med informasjon fra ulike aktører som gjør det vanskelig for 

publikum å orientere seg. 

Ofte kan vi oppleve at ansvarlig organ er bevisst sitt informasjonsansvar, men kjenner ikke 

situasjonen før andre har etablert seg som informasjonsleverandører, for eksempel mediene. Dette 

kan også skyldes at ansvarlige organ har et ønske om å kvalitetssikre informasjonen bidrar til at 

informasjonen kommer for sent og at virksomheten havner på «hælene». 

Uklare ansvarsforhold internt kan bidra til at ingen tør å ta ansvar utad, eller at flere tar ansvar 

samtidig uten å koordinere budskapet slik at virksomheten går ut med flere motstridende budskap. 

Dårlig trening i å takle mediene/publikum gjør at de som skal uttale seg blir stresset og ikke får til den 

kommunikasjonen som er planlagt. Ringerike kommune har etablert gode systemer for 

befolkningsvarsling som kan benyttes i en slik sammenheng. 
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4.11 RESSURSOVERSIKT 

 

 

 

 

 

Ressurs Lokalisasjon Kontaktperson Telefon 

Minibuss 11 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 11 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 12 seter 
m/sjåfør 
Minibuss 12 seter 
m/sjåfør 
Personbil 9 seter 

 
Dagsenter Heradsbygda 

 
Mette Bjerkesmoen 

 
918 00 640 
 

2 redskapsbærere 
5 lastebiler ≥ 7,5 T 
6 Traktorer 
1 Veghøvel 
2 Gravemaskiner 
3 Feiebiler 
1 Truck 
1 traktorhenger 
1 vanntank 
1 Kompressor 
14 biler ≤ 7,5 T 
1 bergingsbil 
1 beltebil (2-seter) 

 
Teknisk drift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follum 

 
Per Gulbrand Dysterud 
Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

 
916 41 410 
901 36 029 
930 04 098 

2 stk. 150 kwa 
nødstrømsaggregat 
på henger. Vann og 
avløpsforsyningen 
har førsteprioritet 
på disse 

Beredskapslager 
Kilemoen 

Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 

Vanntank 9 m3 på 
traktorhenger. Er 
klargjort for 
trykkøkningspumpe 
Vanntank 800 l. Kan 
henges etter 
personbil 

Monserud Renseanlegg 
 
 
Beredskapslager 
Kilemoen 

Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 
 
Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 
 
901 36 029 
930 04 098 

Driftsutstyr, som 
lensepumper små 
aggregater osv. 

Follum Anders Guldbrandsen 
Per Magne Foss 

901 36 029 
930 04 098 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

c) En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen 
selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved 
uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører 
om bistand under kriser. 
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4.12 Vedlegg 1 - VARSLINGLISTER 

 

 

 

 

 

 

Varsling 

Kommunen varsles via telefon eller på e-mail: beredskap@ringerike.kommune.no 

Ved bruk av beredskap@ringerike.kommune.no, varsles: 

 Ordfører Kjell B. Hansen 

 Rådmann Tore Isaksen 

 Kommuneoverlege Karin Møller 

 Informasjonsansvarlig Mats Øieren 

 Beredskapsansvarlig Sveinung Homme 

Kommunen varsles som regel enten fra Fylkesmannen, Politi eller egne etater 

 

Kriseledelsen varsles kollektivt på kriseledelsen@ringerike.kommune.no 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

Leder av kriseledelsen Tore Isaksen Rådmann 41 50 50 13 

Ordfører Kjell B. Hansen Ordfører 95 75 26 35 

Kommunalsjef Christine Myhre Helse/omsorg 91 17 23 00 

Kommunalsjef Gunn Edvardsen Samfunn 93 40 70 21 

Kommunalsjef 
Kommunalsjef 

Marianne Mortensen 
Magnar Ågotnes 

Oppvekst 
Oppvekst 

41 51 97 82 
91 33 80 99 

Kommunalsjef  Trude Bredal Steinmo HR 90 60 59 60 

Kommunalsjef Gyrid Løvli Økonomi 91 12 83 79 

Medisinskfaglig rådgiver Karin Møller Kommuneoverlege 95 89 92 05 

Beredskapsansvarlig Sveinung Homme Seniorrådgiver 90 99 99 23 

Informasjonsansvarlig Mats Øieren Informasjonsansvarlig 92 29 23 93 

 

Ekspedisjonsressurser 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

IT-ansvarlig Torkjell Dahl IT-sjef 93 02 73 88 

Sambandsansvarlig Asle Bjerregård IT-konsulent 91 83 21 12 

Helpdesk@ringerike.kommune.no   32 11 77 70 

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

§ 4. Beredskapsplan 

b) En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. 
Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i 
krisehåndteringen. 
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Egne ressurser 

Tjeneste Kontaktperson Telefon 

Legevakt/bakvakt Kine Mauseth/Karin Møller 32 11 11 11 

Brann Terje Reginiussen 110 

Psykiatri/rus Kjellaug Myrseth 90 92 49 13 

Psykolog Katrine Trongkleiv 40 91 78 42 

Barnevernsleder Mona Dalen 95 04 43 47 

Nav-leder Ringerike Bente Jansen 31 02 83 50 

Miljørettet helsevern Unni Suther 90 56 20 30 

 

Samarbeidspartnere 

Tjeneste Kontaktperson Telefon 

Politi 
Politi utlendings-
avdelingen 
 
Politi liaison 

Kun ved krise 
 
Gudrun Bråthen 
 
Jan Hatten 

jan.hatten@ringerike.kommune.no 

112 
32 14 57 61 
32 12 86 22/ 
413 98 048 
90 58 55 95 

Ringerike sykehus  32 11 60 00 

Beredskapsleder 
Ringerike sykehus 

May Janne Pedersen 984 16 639 

Sivilforsvaret Distriktssjef Johan Audestad 959  49 233 

Hotell Ringerike  32 17 16 20 

Drosje/taxi  32 12 19 00 

Hønefoss fjernvarme Ketil Bockmann, daglig leder 99 59 49 36 

Norsk radio og releliga Hans Arne Østlund LA4EU 90 83 97 72 

 

Tolketjeneste 

Språk Navn Telefon 

Albansk Sqhipe Daci 94 89 50 58 

Russisk Tatsiana Rusevich 40 67 09 78 

Polsk Ania Kedzior 90 29 55 45 

Indisk – hindi, punjabi Sharma Saroj 41 42 87 10 

Tysk Andreas Peach 45 63 26 46 

Tysk Martin Raastad 46 84 51 58 

Spansk Claudia M. Kristiansen 93 85 06 62 

 

Nøkkelfunksjoner egen organisasjon 

Funksjon Navn Stilling Telefon 

Teknisk tjeneste Johan Johnsen Enhetsleder Teknisk 98 89 92 37 

Teknisk tjeneste Magne Lohre Enhetsleder Teknisk 97 19 24 17 

Kriseteam Tom Morten Nilsen Enhetsleder Helse/omsorg 94 84 24 44 

Kriseteam vakttelefon   468 45 725 

Pressevert Kari Veien Dennè HR 409 00 140 



82 
 

Nyhetsmedier 

Media E-mail Telefon 

Ringerikes Blad                       redaksjonen@ringblad.no                                          32 17 95 00/32 17 95 30 

NTB    vaktsjef@ntb.no 

vaktsjef@ntb.no                                                                                             

22 03 40 40/22 03 45 45 
22 00 32 00 

NRK Østafjells                       buskerud@nrk.no 
02345@nrk.no                                                                

32 27 22 00/32 27 22 10 
  02345 

NRK nyheter                          nyheter@nrk.no                                                             23 04 80 00 

NRK dagsnytt                         dagsnytt@nrk.no                                                           23 04 84 10 

NRK dagsrevyen                    dagsrevyen@nrk.no                                                      23 04 82 10 

VG                                            
 

2200@vg.no   

pressemeldinger@vg.no                                                                 

20 00 00 00 

TV2                                           02255@tv2.no                                                              02255/22 31 47 00 

Aftenposten                                                                                                                     22 86 30 00/SMS 2286 

 

Vakttelefoner 

Funksjon   Telefon 

Politiet   112 

Brannvesenet   110 

Helsevesenet   113 

Forsvaret HV 03   905 40 952 

Sivilforsvaret vakt   488 88 988 

Telenor   482 55 860 

Vakttelefon vann/avløp Ringerike kommune  911 53 799 

Barnevernsvakt Kl. 08-22  91 11 46 00 

Prest (døgnvakt  95 15 18 20 

Rik Strømbrudd Vakttelefon  
                                1) Kjell Steinbakken 
                                2) Jan Erik Brattbakk 

 91 17 54 36 
90 91 37 88 
97 09 62 06 

Rik Flom                1) Helge Bergstrøm  91 36 15 00 

Hønefoss fjernvarme  95 24 42 20 

 

Sentral varsling 

Organisasjon E-mail Telefon 

NVE Varslingstjeneste 
- Flomvarsling 
- Skredvarsling 

  
404 36 000 
400 28 777 

NVE Beredskapstelefon  90 99 22 31 
22 95 93 60 
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4.13 Vedlegg 2 - Scenariobaserte PROSEDYRER/TILTAKSKORT 

Gjennom ROS-analysen er det beskrevet flere typer hendelser som vil kunne får alvorlige 

konsekvenser for Ringerike kommune. For noen utvalgte hendelser er det utarbeidet prosedyrer. 

Prosedyrene gir ingen fullstendig «oppskrift» på hva som skal gjøres i forhold til den inntrufne 

hendelsen, men er ment som ei «huskeliste» for momenter som kan bli utfordringer for kommunen å 

håndtere.  

Erfaringer fra virkelige hendelser er at det tar tid før vi faktisk forstår hvilke konsekvenser en større 

uønsket hendelse kan få. Prosedyrene trekker opp noen «worst-case»-konsekvenser for å sette fokus 

og hjelpe kriseledelsen å komme raskt i gang med krisehåndteringen.  

Det er foreløpig utarbeidet prosedyrer på følgende scenario: 

 

  1. Evakuering av deler av kommunens befolkning  

  2. Voldshandlinger av alvorlig karakter 

  2. Stor brann  

  4. Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi 

  5. Flom i hovedvassdrag  

  6. Flom i mindre sidevassdrag  

  7. CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 

  8. Storm og orkan  

  9. Bortfall av strøm, tele og data  

10. Større trafikkulykker  

11. Olje og kjemikalieforurensning  

12. Svikt i vannforsyning  

13. Skredhendelser 

14. Mottak av større grupper mennesker (flyktninger) uten husly 
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4.13.1 Scenario 1: Evakuering av deler av kommunens befolkning 

 

Situasjon 

Mennesker må flyttes fra et utsatt eller farlig område til et beskyttet eller ufarlig område. 
Evakueringen kan f.eks. skyldes jordras, større branner eller ulykke med farlig gods (eksplosjonsfare) 

Scenario/ worst case 

Deler av Hønefoss eller bygdene må evakueres 
Vanskelig å få kontakt/varsle innbyggerne 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Deler av befolkningen blir husløse 
Kommunen må overta ansvar for innkvartering, oppfølging og hjelp 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Beslutning om evakuering Politiet 

Varsling av berørte Politiet 

Transport ut av evakueringsområdet Politiet 

Vakthold og sikring av evakueringsområdet Politiet 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Etablering av mottakssenter for evakuerte og pårørende iht. plan  Kriseledelsen  

Ledelse av EPS-senteret Leder kriseteamet 

Registrering av evakuerte Politiet 

Opprettelse av telefon på EPS-senteret Leder kriseteamet 

Rekvirering av mat og drikke ved evakueringssenteret Kriseledelsen 

Pårørende telefon Politiet/leder 
kriseteamet 

Informasjon til evakuerte og pårørende 
En fra informasjonstjenesten skal være tilstede på senteret og håndtere 
informasjonsansvaret overfor de evakuerte. 

Kriseledelsen v/leder 
informasjonstjenesten 

Etablering av sanitetsenhet ved mottaket Kriseledelsen 

Evakuering over tid 
Avklarer overnatting, transport til overnattingssted, rullering av 
personell 

Kriseledelsen 

Hjemsending Kriseledelsen 
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4.13.2 Scenario 2: Voldshandlinger av alvorlig karakter 

 

Situasjon 

Voldshandlinger/terror er en samlebetegnelse for mange ulike villede hendelser, jfr. ROS-analysens 
pkt. 5. 

Scenario/ worst case 

Skadeverk/grovt skadeverk 
Organisert kriminalitet 
Ran, tyveri/innbrudd 
Gisselsituasjon 
Drapstrusler/bombetrusler 
Drap 
Familievold/voldtekt/incest/trusler om alvorlig voldsanvendelser 
Gjengvold 
Terrorisme 
Skoleskyting 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Tiltak Ansvarlig 

Enhver hendelse bør politianmeldes. Politiet gjør endelige 
vurderinger. 

Politiet 

Beslutning om evakuering Politiet 

Vurdere innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting 
av tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Sørge for at kriseteamet aktiviseres 

Kriseledelsen 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Kriseledelsen/Infotjenesten 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no,  

Informasjonsansvarlig 
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.3 Scenario 3: Stor brann 

 

Situasjon 

Storbrann som berører mange mennesker og/eller viktige samfunnsfunksjoner 

Scenario/ worst case 

Brann på helseinstitusjon/sykehjem 
Brann i skole/barnehage/idrettshall e.l. 
Brann i store boligkomplekser 
Stor skogbrann 
Flere døde/savnede/skadde 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsen, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Involverte bygningseiere 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m. 
Helsepersonell for å bistå nødetatene 

 
Kommunalsjef Teknisk 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner/infotjeneste 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, Nabokommuner, 
Helseforetak/legevakt, Frivillige 

 
Kriseledelsen 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.4 Scenario 4: Utbrudd av smittsom sykdom/pandemi 

 

Situasjon 

Alvorlige utbrudd av farlig, smittsom sykdom 

Scenario/ worst case 

Tuberkulose 
Meningitt (hjernehinnebetennelse) 
Legionella 
MRSA (Multiresistente gule stafylokokker) 
SARS/MERS 
Influensa pandemi 
Vannbåren smitte forårsaker sjukdomsutbrudd/epidemisk tilstand 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Stort sykdomsfravær blant ansatte i kommunen/nedsatt drift 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare over tid 
Stor pågang fra publikum og media 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media. 

Tiltak Ansvarlig 

Kartlegger grad av utbrudd og lokale forhold som har betydning for 
faren for videre utbrudd av sykdom. Vurderer om lokale tiltak skal 
settes i verk. 

Smittevernlegen 

Informasjon utad Smittevernlegen 

Vurdere innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting 
av tiltak iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Helseforetak, legevakt 
Fylkeslegen 
Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. UMS Kriseledelsen/Infotjenesten 

Vurdere/iverksette: 
Kontinuitetsplan for helsepersonell 
Øvrige fagplaner 

 
Helse- og sosialsjef 
Etatsjefer 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.fhi.no  

Infotjenesten/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.5 Scenario 5: Flom i hovedvassdrag 

 

Situasjon 

Høy vannstand i Tyrifjorden og hovedelvene. Omfattende oversvømmelser. 

Scenario/ worst case 

Lavtliggende vegstrekninger settes under vann – deler av bygdene isoleres 
Vann trenger inn i kommunale og private bygninger 
Strømforsyning, telefon og datanett kan settes ut av spill i områder 
Renseanlegg og pumpestasjoner settes ut av spill, fare for forurensning av privat vannforsyning 
Hjemmeboende pleietrengende blir isolert / elektromedisinsk utstyr svikter 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet for hjemmehjelp og teknisk personell 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. vannskader 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 404 36 000 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse,  

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Rørleggervakt/vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling Kriseledelsen/- 
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Sandsekker, båter, pumper, strømaggregater, lysutstyr, merke- og 
sperremateriell, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.6 Scenario 6: Flom i mindre sidevassdrag 

 

Situasjon 

Bekkelukkinger tar ikke unna for vannmassene, vannet flommer sine egne veier. Omfattende 
oversvømmelser. 

Scenario/ worst case 

Omfattende skader på veier, jernbane og private eiendommer 
Vann trenger inn i kommunale og private bygninger 
Strøm, telefon og datanett bryter sammen 
Utforkjøringer på veier, togulykke/avsporing 
Drikkevann blir forurenset eller det oppstår brudd i forsyningen 
Renseanlegg og pumpestasjoner settes ut av funksjon 
Hjemmeboende pleietrengende blir isolert / elektromedisinsk utstyr svikter 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Deler av bygda må evakueres 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Vannbåren smitte forårsaker sjukdomsutbrudd/epidemisk tilstand 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet på vei for egne mannskaper 
Folk som «strander» i trafikken må tas hånd om 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. vannskader 
Kommunens bemanning rammes pga. svikt i kommunikasjon  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering? 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 404 36 000 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Rørleggervakt/vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Sandsekker, båter, pumper, strømaggregater, lysutstyr, merke- og 
sperremateriell, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
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Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.7 Scenario 7: CBRN-E (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) 

 

Situasjon 

En CBRN-E-hendelse medfører fare for  forurensning i hele eller deler av kommunen. 

Scenario/ worst case 

Hele kommunen rammes av et nedfall fra en stor atomulykke 
Deler av kommune rammes av en lokal hendelse med utslipp av radioaktivitet  
Forurensning, nedfall og eksponering for ioniserende stråling kan føre til helsemessige 
konsekvenser for befolkningen i form av akutte stråleskader, senskader og/eller psykologiske 
virkninger. 
Drikkevann og næringsmidler blir kontaminert 
Situasjonen kan bli langvarig 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Nedsatt framkommelighet pga. områdeavsperringer (lokale hendelser) 
Evakuering/varig fraflytting 
Stort behov for informasjon til innbyggerne, næringsmiddelprodusenter, husdyr m.m. 
Bistå andre myndigheter/aktører - eller på selvstendig grunnlag gjennomføre tiltak iht. plangrunnlag 

for kommunal atomberedskap http://www.nrpa.no/dav/d48a208e35.pdf 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse  

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Fylkesmannen i egenskap av leder av atomberedskapsutvalget i 
Buskerud 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(leverandører, helsepersonell, mannskaper) 
Helsestasjon, legevakt 
Bemanne servicetorg/informasjonstjeneste 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

 
 
Kommuneoverlegen 
Kommunalsjef Teknisk 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter (ved lokale hendelser) 

 
Kriseledelsen 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. lokalradio/UMS/SMS/web 
Generell innbyggervarsling 
Særskilt varsling til bønder med husdyr og med dyr på beite 
Næringsmiddelbedrifter 

 
Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 
Kriseledelsen                  

Klargjøre materiell og utstyr 
Rensestasjoner, Jod-tabletter m.m. 

Kommuneoverlege 

Overvåke nyheter fra situasjonsrelevante aktører: 
Fylkesmannen i Buskerud 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, Meteorologisk Institutt 
Nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.nrpa.no, www.kriseinfo.no, 

www.varsom.no,  www.yr.no,  www.met.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.8 Scenario 8: Storm/orkan 

 

Situasjon 

Kraftig vind forårsaker store skader 

Scenario/ worst case 

Nedblåsing av skog og trefelling som forårsaker personskader, stengte veier, omfattende skader på 
bygninger 
Strøm, tele og IKT-nett bryter sammen 
Vannforsyning svikter i de deler av kommunen som forsynes av pumpeanlegg 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Dårlig framkommelighet for hjemmehjelp og teknisk personell 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon iht. plan 
Kommunale formålsbygg må stenges av pga. ødeleggelser/strømbrudd 
Etablering av alternativ vannforsyning 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Fylkesmannen 
Met.no (værvarslingen) 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Teknisk vakt/ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m.m. 

Kommunalsjef teknisk 
 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner (NB! Hjemmeboende 
pleietrengende!) 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. UMS Kriseledelsen/- 
informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Strømaggregater, lysutstyr, merke- og sperremateriell, vanntanker 
m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
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Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.9 Scenario 9: Langvarig bortfall av strøm/telefon/IKT 

 

Situasjon 

Hele eller deler av kommunen mister strøm og/eller telefon og/eller dataforbindelse over tid 

Scenario/ worst case 

Hendelsen skjer under sprengkulde – mange hjem blir ubeboelige pga. kulde 
All telefoni og datatrafikk bryter sammen 
Vannforsyning svikter i de deler av kommunen som forsynes av pumpeanlegg 
Forsyning av mat og drivstoff innskrenkes kraftig 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Situasjonen kan vare i flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Vanskelig å få tak i egne mannskaper pga. manglende kommunikasjon 
Hjemmeboende pleietrengende må evakueres til institusjon /hoteller 
Flere kommunale formålsbygg må stenges  
Etablering av alternativ vannforsyning 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Nettleverandørene 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Tekniskvakt/ingeniørvesenet/vaktmestere/vedlikeholds-avdeling 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  
Innkalle nødvendig helsepersonell 

 
 
Kommunalsjef Teknisk 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner (NB Hjemmeboende!) 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, 
Nabokommuner/nettselskaper, Helseforetak/legevakt, Frivillige 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling vha. radio, løpesedler, oppslag, 
utrop e.l. Norsk Radio og releliga er klar til å bistå, (se varslingsplan). 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Strømaggregater, lysutstyr, vanntanker m.m. 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no 

Infotjenesten/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.10 Scenario 10: Større trafikkulykke 

 

Situasjon 

Stor ulykke på vei eller jernbane med dødsfall eller omfattende personskader. Ulykke på 
vei/jernbane som medfører fare for liv/helse. 

Scenario/ worst case 

Togulykke eller bussulykke med mange omkomne/skadde personer 
Transport med farlig gods som forulykker og truer liv/helse i bebygde områder 
Det oppstår panikk blant innbyggerne 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsene, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/nødetatene 
Involverte transportører, vegvesen, jernbaneverket 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. å rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  
Helsepersonell for å bistå nødetatene 

 
Kommunalsjef Teknisk 
 
Kommunalsjef Helse og 
omsorg 

Fortløpende vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner 
Opprettelse av EPS-senter 
Be om assistanse fra andre, eks.: Sivilforsvar, forsvaret, Nabokommuner, 
Helseforetak/legevakt, Frivillige 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Meteorologisk Institutt, Politi, sivilforsvaret, NVE,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.yr.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig-
/ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.11 Scenario 11: Olje/Kjemikalieforurensning 

 

Situasjon 

En hendelse medfører at olje eller kjemikalier lekker ut. Forurensningen truer liv og helse og/eller 
miljøverdier i Ringerike kommune. 

Scenario/ worst case 

Utslipp av farlig stoff som truer liv/helse i bebygde områder 
Stort utslipp av olje/kjemikalier til drikkevannskilder       
Utslipp med stort skadepotensial for kjente miljøverdier (verneområder, utvalgte naturtyper, 
prioriterte arter)  
Utslipp av olje/kjemikalier som forurenser jordsmonn og/eller vassdrag 
Konsekvensene kan være uopprettelige/bli svært langvarige 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

I første rekke nødetatene som «eier» hendelsene, men kommunen kan bli anmodet om bistand til 
ulike oppgaver  
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering kan bli aktuelt 
Kommunen vil få mye etterarbeid mht. opprydding på skadested og normalisering av situasjon 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak 
iht. sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
a. IUA-samarbeid (Det interkommunale utvalget mot akutt 
forurensing) tlf. 110 

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=59490 
b. Politi/innsatsledelse på skadested 
c. Involverte transportører, vegvesen, jernbaneverket 
d. Kystverket, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Buskerud 

Kriseledelsen 
 
IUA-Buskerud v/Drammen 
Brannvesen vurderer 
omfang og videre tiltak 
iht. plan (VEDLAGT) 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Ingeniørvesenet 
Bemanne tekniske installasjoner, åpne utstyrslager, verksted m. m.  

 
 
Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner/infoplan 
Opprettelse av EPS-senter 

Kriseledelsen 
 

Vurdere/Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret,  
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 
Aktuelle nettsteder:  
IUA Buskerud-

http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=59490 

www.kriseinfo.no, www.varsom.no, www.miljodirektoratet.no, 

www.vegvesen.no,  

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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Opprydding på skadested og normalisering av situasjon Kommunen i ordinær drift 
i samarbeid med 
«problemeiere» og 
forurensnings-
myndighetene 
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4.13.12 Scenario 12: Svikt i vannforsyningen 

 

Situasjon 

En hendelse medfører avstenging eller svikt i forsyningen av drikkevann i hele eller deler av 
forsyningsområde for de kommunale vannverkene. 

Scenario/ worst case 

Institusjoner, skoler og barnehager mister vannforsyning 
Bortfall av brannvann  
Husdyrbesetninger får vannmangel  
Situasjonen kan vare over flere dager 
Kommunens håndtering av situasjonen kritiseres massivt av innbyggerne og i media 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Etablere alternativ, midlertidig vannforsyning til de mest kritiske stedene 
Etablere fyllingspunkter for drikkevann 
Stor pågang fra publikum og media 
Evakuering/flytting til reservelokaler kan bli aktuelt 
Kommunen vil få mye etterarbeid mht. normalisering av situasjon 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Mattilsynet 
Fylkesmannen og IUA (110-sentralen) - ved forurensningshendelse 
NVE - ved dambrudd 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp  
Driftsansvarlig vannverk, rørleggervakt, Ingeniørvesenet, 
Vassdragsteknisk ansvarlig 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m 
Vurdere behovet for å be om assistanse/forsterkning av 
brannberedskap fra nabobrannvesen 

 
Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Beredskapsplan for vannverket 
Tiltak iht. øvrige fagplaner/infoplan 

 
Kommunalsjefer 
 

Vurdere/Iverksette varsling vha. lokalradio, TV-Modum, UMS + 
websider 
Generell innbyggervarsling 
Varsling til bønder m/husdyr på kommunalt nett 
Næringsmiddelbedrifter og RingeriksKjøkken/andre storkjøkken 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 
 
Kommunalsjef Teknisk 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut i fra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
 

Opprydding og normalisering av vannverksdriften Kommunen i ordinær 
drift 
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4.13.13 Scenario 13: Jord/Leirskred i bebygde områder 

 

Situasjon 

Masser har rast ut i bebygd område. Skadeomfang og skadepotensial uvisst. 

Scenario/ worst case 

Flere hus er tatt av skred og det er trolig døde og/eller skadde personer 
Bebyggelse trues av ytterligere skredhendelser 
Vei og/eller jernbane blir brutt av skred 
Det oppstår brudd i vannforsyning, strøm, tele og datanett 
Skredmasser tilstopper vassdrag 
Deler av kommunen isoleres 
Evakueringsbehov 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Avsperring av farlig område 
Evakuering 
Dårlig framkommelighet for hjelpemannskaper 
Vanskelig å få tak i folk pga. manglende telefon 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Innkalling av kriseledelsen iht. varslingsplan og iverksetting av tiltak iht. 
sjekkliste for kriseledelse 

Rådmannen 
 

Kontakte aktuelle instanser ift. hendelsen: 
Politiet/annen innsatsledelse på skadested 
NVE (vassdrags- og skredmyndighet) tlf. 400 28 777 
Vegvesen, jernbaneverket/togledelse 
Norges Geotekniske Institutt – sakkyndig kompetanse 

Kriseledelsen 
 

Varsle/kalle ut egne mannskaper, evt. rekvirere ekstern hjelp 
(entreprenører, leverandører, mannskaper) 
Kalle ut mannskap og maskiner til å bistå arbeidet på skadested, 
primært ingeniørvesen – andre ved behov. 
Bemanne teknisk sentral, utstyrslager, verksted m.m. 
 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Fortløpende å vurdere/iverksette 
Tiltak iht. sektorplaner/fagplaner – herunder infotjeneste 
Opprettelse av EPS-senter 
Vurdere behov for bistand fra Fylkesmannen, Sivilforsvar/Røde kors, 
andre 

Kriseledelsen 
 

Iverksette innbyggervarsling  
 

Kriseledelsen/-
Informasjonsansvarlig 

Klargjøre materiell og utstyr 
Klargjøre alternativt sambandsutstyr (VHF-radioer/sikringsradioer) 
Etablere ladestasjoner for batteridrevet sambandsutstyr 

Kommunalsjef Teknisk 
 

Overvåke nyheter og meldinger fra situasjonsrelevante aktører: 
TV, radio, nettaviser, nettsider/sosiale medier  
Politi, sivilforsvaret, NVE, Meteorologisk Institutt 
Fylkesmannen i Buskerud, nabokommuner 

Aktuelle nettsteder: www.kriseinfo.no, www.varsom.no, 

www.nve.no, www.met.no, www.vegvesen.no 

Informasjonsansvarlig/-
ekspedisjon 
 

Iverksette forsyningstjeneste (mat, utstyr) og rullering av mannskaper 
(vurderes ut ifra situasjonens varighet) 

Kriseledelsen 
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4.13.14 Scenario 14: Mottak av større grupper mennesker/flyktninger uten 
overnattingstilbud  

 
Situasjon 

En større gruppe migranter, 30-50 personer ankommer Ringerike kommune uanmeldt. De møter 
hos politiet for registrering. 

Scenario/ worst case 

Kommunen må innkvartere gruppen på forskjellige hoteller uten mulighet for oppfølgning. 

Mulige konsekvenser som kommunen må håndtere 

Kommunen må overta ansvar for innkvartering, oppfølging og hjelp 
Kommunen må ta ansvar for innfrysing av bagasje og utstyr. 
Stor pågang fra publikum og media 

Tiltak Ansvarlig 

Registrering i henhold til lovverk Politiet 

Ved ankomst av opptil 10 flyktninger rekvireres plass på     Ringerike 
Hotel. Ved ankomst av flere enn 10 flyktninger rekvireres 
Ringerikshallen. Der er det gode toalett- og dusjmuligheter. Samt en 
kafeteria hvor man kan innta mat.  

Politiet 

Transport til Ringerikshallen. Flyktningen skal visiteres før transporten 
foretas, og fratas alle personlige dokumenter, mobiltelefon, kvitteringer 
etc. All bagasje skal gjennomgås før transport til venterom. Bagasjen må 
fryses ned (48 timer). 
Puttes i søppelsekker og merkes. 

Politiet 

Bagasje/klær transporteres til Tyribo omsorgssenter og fryses ned. 
Fryserom vil være klargjort på to timers varsel. 

Kriseledelsen 

Røde kors har bistå med bemanning med 2 personer i 24 timer for 
nødvendig tilsyn/brannvakt.  Sikkerhetsvurderes hvor mange 
polititjenestemenn som må være tilstede. Det skal være personell med 
politimyndighet tilstede. 

Politiet 
 

Det etableres nødvendige antall soveplasser i Ringerikshallen. Menova 
as har beredskapslager med 30 skumplastmadrasser lagret til enhver 
tid. Hvis større behov har Jysk lager hvor man supplere.  
Forpleining: RingeriksKjøkken, som leverer nødvendig mat. 

Kriseledelsen  

Overføring til transitt/ordinært mottak Politiet 
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4.14 Vedlegg 3 - OVERSIKT OVER SAMLINGSPLASSER V/EVAKUERING 
 Samlingsplass  

Elvegata bofellesskap Utenfor B.-blokka  

   

Tyribo Fellesrom I trygdeblokka 

Nes omsorgssenter Bygdehuset  

Hønefoss omsorgssenter Flaggstanga Stor hage bak sykehjem 

   

Hov alle (bofellesskap) Utenfor u. etg. Harald Hårfagresvei 15 

Hallingby bofellesskap Parkeringsplassen Hvalsbruveien 19/21 

Færdenmarka bofellesskap Skibrua Ligger inn fra Færdenveien mot gangstien som 
går fra Smeden og ned til skolene 

Hvelven 89 Parkeringsplassen  

Trygdeleilighetene 
Strømsoddveien 

Flaggstang  

Omsorgsboligene Sagveien Parkeringsplass Utenfor leilighetene 44 a-f 

Hvelven omsorgssenter 
Bofellesskap for demente/ 
dagsenter 

Parkeringsplass 
Utenfor 
inngangsdør 

Utenfor hovedinngang plan 1 
Plan 0 

Aurora Hønefoss Bakgården Storgt. 13/parkeringsplassen 

Aurora Hensmoen Parkeringsplassen  

Heradsbygda barnehage Utenfor porten Ved gangveien 

Tyristrand barnehage Parkeringsplassen Klubbhuset til Tyristubben 

   

   

Storgt. 13 Parkeringsplass Andre siden av gaten utenfor Servicetorget 

Krisesenteret Kantina Hov Gård  

Legevakta Rundkjøring Ved inngangspartiet poliklinikk 

   

Veienmarka skole Basketballbanen  

Hov ungdomsskole Fotballbanen  

Nes skole/barnehage Ved porten 
Asfaltert plass 

 
Mellom skolen og ballbingen 

Tyristrand skole 
Hallen 
Kulturhuset 

Grusbanen 
Grusbanen 
Skoleplassen 

 

Kirkeskolen Håndballbanen Nærmeste åpne plass øst for paviljongen. 

Eikli skole Langs gjerdet Ved Osloveien mot paviljongen 

Kulturskolen Parkeringsplassen På oppsiden av bygget, taxiholdeplassen 

Vang skole Fotballbanen  

Hallingby skole Fotballbanen  
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4.15 Vedlegg 4 - SITUASJONSSKISSE OPERASJONSROM, - KRISELEDELSEN 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager Lager Lager 

Møterom 

Ekspedisjon 

Operasjonsrom 

Lerret 

TV-Skjerm TV-Skjerm 

   

 

GARDEROBE Muligheter for 

adgangskontroll 

Ordfører 

Kom. Rådgiver 

Logg 

Rådmann 

Lege 
 

HR 

Oppvekst 

Helse Samfunn 

Oppvekst 

Kart

t 

 Lege 
 

Økonomi 

White-board 

Beredskaps-
ansvarlig 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Magnettav

le 

Flip-over 

Flip-over 

  Ur                                                                                                 

Smi

ttev

ern

plan

klok

ke 
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4.16 Vedlegg 5 - Sjekkliste ved trussel over telefon 

Hold forbindelse – ikke legg på! Vær rolig og vennlig! 

Still spørsmål for å avdekke om trusselen er troverdig 

Be vedkommende gjenta, om mulig (unnskyld deg med dårlig linje!) 

 

Hvor er trusselutøver: ………………………………………………………………… 

Når vil trusselen være her: ………………………………………………………………. 

Hva slags trussel er det: …………………………………………………………………. 

Hvordan ser trusselutøver ut: …………………………………………………………… 

Hvorfor gjør du dette: …………………………………………………………………… 

Hvem er du: ……………………………………………………………………………… 

 

Nøyaktig ordlyd av trusselen: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………….. 

 

Dato: ………….   Kl.: ………….  Telefonnr: ……………………………… 

Hvilket telefonnummer mottok du samtalen på: …………………………. 

 

Din vurdering: 

Melders kjønn: ……………………… Alder: ………. Språk: …………... 

Melders stemme: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. (sint/rolig/sakte/svak osv.) 

Beruset? …………………. Noe kjent med stemmen? ……………………………….. 

Bakgrunnslyder: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………….. (gatelyder/motor/maskiner/stemmer/musikk osv.) 

 

Hvem rapporterte du videre til: …………………………………………………………. 

Dato / kl: ………….  …………… 

Rapportskriver: ………………………………………………. 
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5. SAMARBEID MELLOM KOMMUNER 
§ 5. Samarbeid mellom kommuner 
Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale 
løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av 
de samlede ressurser. Hver kommune skal ha en egen beredskapsplan og helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften. 

 

Ringerike kommune har i kraft av egen størrelse ikke noe uttrykt behov for å samarbeide med andre 

kommuner, dersom ikke hendelsesforløp oppstår på tvers av kommunegrensene. Nabokommunene 

er derimot små, Ringerike kommune har eget yrkesbrann og redningskorps, vi er vertskommune for 

et akuttsykehus, og skal selvsagt stille sine ressurser til disposisjon for nabokommuner og andre 

dersom situasjonen krever det, og det er ønskelig fra den som «eier hendelsen» sin side.  

Ringerike kommune kan særlig øke sin kapasitet til å håndtere egne uønskede hendelser eller kriser 

gjennom samarbeid om ressursoversikter, evakueringsplaner og krisekommunikasjon. 

 

6. OPPDATERING OG REVISJON 
§ 6. Oppdatering/revisjon 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første 
ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en 
gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når 
planen sist er oppdatert. 

 

Beredskapsplanen skal kontinuerlig vedlikeholdes/oppdateres/ajourføres. Ansvar for dette ligger til 

beredskapsansvarlig. 

Siste hovedrevisjon av denne planen ble gjort september 2016. 
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7. ØVELSER OG OPPLÆRING 
§ 7. Øvelser og opplæring 
Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra 
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre 
kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 
Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

 

Forskriften stiller et minimumskrav for hyppighet av øvelser av beredskapsplanen. Minimumskravet 

er ikke til hinder for at kommunen øver planen oftere enn hvert annet år. Det er viktig at kommunen 

avholder øvelse etter revisjoner av kriseplanen og i situasjoner hvor sentrale personer i kriseledelsen 

er nye i rollen, uavhengig av om det har gått to år siden forrige øvelse eller ikke. En øvelse vil teste 

om beredskapsplanen er hensiktsmessig og vil samtidig gi eventuelle nye personer i kriseledelsen 

nyttig erfaring og kunnskap. Her kan ofte enkle skrivebordsøvelser (table-top), som er enkle og 

planlegge og billige å realisere gi et godt utbytte. 

Likeens kan det være nyttig for kommuneledelsen å «henge seg på» øvelser som brann og 

redningsvesenet, politi sykehus og andre samarbeidsaktører arrangerer. 

De som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering må ha tilstrekkelig kunnskaper for å ivareta 

rollen og ansvaret på en god måte. Kommunen kan enten selv forestå opplæringen eller sikre 

kunnskap gjennom eksterne kurs i krisehåndtering. Nasjonalt utdanningssenter for 

samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) tilbyr en rekke relevante kurs hvert år. 

Ringerike kommune deltar i «Øvelse Bjørn» høsten 2017. 

 

8. EVALUERING 
§ 8. Evaluering etter øvelser og/eller uønskede hendelser 
Kommune skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen 
gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og 
beredskapsplaner. 

 

Tiltak: 

Allerede tidlig i planleggingsfasen av en øvelse bør det vurderes hva som skal evalueres og 

hvordan evalueringen skal gjennomføres. 

Øvingsmål og delmål må utformes slik at evalueringen gir en vurdering av måloppnåelsen. 

Utarbeid kriterier for evalueringen på forhånd. 

Benytt alltid anledningen til umiddelbart å dokumentere «førsteinntrykk». 

Utarbeid gjerne et spørreskjema på forhånd. 

Ved evaluering etter uønskede hendelser, vil alltid «loggen» være sentral, samt eventuelle 

spørreskjema og/eller innspill fra involverte parter. Vent aldri med å oppdatere/justere planverket til 

neste revisjon. Oppdater umiddelbart slik at planverket alltid er ajour. Glem ikke oppdateringer av 

ROS-analysen. 
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9. DOKUMENTASJON 
§ 9. Dokumentasjon 
Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 

 

Beredskapsplanverkets «ROS-analyse» og «Beredskapsplan» blir fortløpende ajourført og er 

tilgjengelig for alle på kommunens intranett. Dokumentasjonsplikten ansees derfor ivaretatt. 

 

 

10. TILSYN 
§ 10. Tilsyn 
Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter denne 
forskriften. Tilsynet skal følge bestemmelser i kapittel 10A i lov 25. september nr. 107 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

 

Tilsyn med at Ringerike kommune oppfyller bestemmelsene i denne forskriften er lagt til 

Fylkesmannen. Tilsynet skal påse at Ringerike kommune kan dokumentere at plikter og ansvar er i 

overensstemmelse med kravene i forskriften. 

Neste tilsyn er planlagt til 10. november 2016. 
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